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La tasca d’oposició que fem des de 
l’Ajuntament de Salou està sent avalada 
elecció rere elecció. Així, vam obtenir 703 
vots, que representen el 9,32% del total, 
a les eleccions municipals de l’any 2015 i 
1.623 vots, el 14,85% del total, a les darreres 
eleccions al Parlament. Hem obtingut més 
del doble de vots en dos anys i mig.
D’ençà que ens van constituir com a grup 
municipal, estem treballant  conjuntament 
amb la secció local d’Esquerra i estem 
molt actius, amb una clara presència a la 
ciutat i amb un compromís ferm amb la 
ciutadania. Tractem els temes locals amb 
una visió nacional i  implementem, en la 
mesura que el fet d’estar a l’oposició ens 
permet, els eixos principals del programa 
electoral: justícia social, reactivació 
econòmica, ocupació i llibertat nacional.

Per això, hem votat en contra dels 
pressupostos municipals per a l’exercici 
2018 i ens hem abstingut en la votació 
de les ordenances. També hem participat 
activament en tots els temes de ciutat. Així, 
per exemple, hem contribuït de manera 
decisiva a dotar, per fi, l’Ajuntament de 
Salou del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) i del Reglament de Participació 
Ciutadana, àmbits en què mostra poc 
interès l’equip de govern. 
Des d’una oposició responsable que aspira 
a governar, ens alegrem quan algunes de 
les nostres propostes, encara que sigui per 
apropiació en lloc de demanar la nostra 
col·laboració, es porten a la pràctica: 
les al·legacions i millora del projecte 
conegut com a Barcelona World, l’interès 
per la connexió ferroviària, la promoció 
del poblat de la Cella, la contractació de 
persones aturades del municipi, l’estudi 
de percepció turística i el pla estratègic 

de turisme de Salou o el canvi d’ubicació 
de les parades de Sant Jordi. A més, 
hem presentat als plens mocions i altres 
iniciatives, sovint dictades per l’actualitat, 
en defensa de la ciutadania i dels nostres 
representants legítims.
Malgrat tot, detectem problemes en la 
gestió municipal i un continuisme sense 
cap planificació. Per això, a falta d’un Pla 
de Ciutat, estem a l’expectativa de veure 
com es concreten projectes com la nova 
biblioteca, el Club Nàutic, l’estació de 
tren, la remodelació del Mercat Central i 
el sector 04 (la zona hotelera i la ciutat 
esportiva, comercial i d’oci nocturn).
En definitiva, en oposició a aquesta manera 
de fer política sense rumb, és a dir, sense 
un marc estratègic clar consensuat, amb 
pràctiques poc transparents i actituds 
sovint poc democràtiques, nosaltres hem 
assolit l’objectiu de posicionar-nos com 
l’alternativa a l’actual govern municipal.

UNA OPOSICIÓ CRÍTICA 
I ALHORA CONSTRUCTIVA

LA FITORA
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L’ALCALDE GRANADOS ENS TORNA A 
VENDRE FUM, ARA AMB LA VIA DEL TREN?
“Volem saber què passarà a Salou: quina connectivitat ferroviària 
tindrà un cop es desmantellin les actuals vies de tren i entri en 
marxa el nou Corredor del Mediterrani” va preguntar el portaveu 
d’ERC, Sandro Boquet, a l’Alcalde Granados en el Ple del passat 
24 de gener.
La pregunta que fa ERC ve donada per la incertesa que provoquen 
els plans del Ministeri de Foment sobre el territori, ja que es té la 
percepció que Salou quedarà despenjat del tràfic ferroviari i la 
resposta donada per l’alcalde no va esvair aquests dubtes.
Tothom volem que el desmantellament de les vies, previst per 
enguany, permeti a Salou executar un projecte estratègic per a la
vertebració urbana i la mobilitat, amb implantació d’un tramvia, 

que faciliti la connexió amb la xarxa ferroviària del corredor del 
Mediterrani.
Malauradament, una cosa es el que voldríem tots i una altra cosa 
és el que realment sembla que pot passar. El grup municipal d’ERC 
hem parlat amb els nostres representants a Madrid i ens han 
assegurat que el municipi de Salou quedarà molt desconnectat.

Sobre aquest tema, podeu llegir l’article del regidor 
d’Esquerra Alexandre Boquet publicat l’any 2016 al 
Diari de Tarragona amb el títol Un tren/via anomenat 
desig (frustrat), plenament vigent: 

EN CONTRA D’UNS PRESSUPOSTOS 
QUE MENYSTENEN ELS SERVEIS A 
LES PERSONES I S’INCOMPLEIXEN
En coherència amb la nostra manera de fer oposició crítica i cons-
tructiva alhora, hem votat en contra dels pressupostos munici-
pals per a l’exercici 2018 i ens hem abstingut en la votació de les 
ordenances d’enguany.
Vam votar en contra dels pressupostos perquè l’actual equip de go-
vern no vol ni sentir parlar de pressupostos participatius i perquè 
destinen, per exemple, més diners a festes, que a serveis socials, que 
rep una quantitat molt per sota de la mitjana dels municipis de l’Es-
tat (accedix a les dades      ). I perquè considerem que els serveis a 
les persones haurien de rebre més diners. En concret, els pressu-
postos actuals destinen a comerç, consum i promoció econòmica 
el 0,37%; a foment de l’ocupació amb recursos propis, el 0,48%; a 
serveis socials el 0,77% (0 € a habitatge i lloguer social); a ense-
nyament, l’1%; a les entitats culturals, el 0,15% (tradicions i  cultu-
ra popular) i a  altres partides, com infància i joventut, les xifres són 

encara més ridícules. En canvi, a festes, sense comptar de Nadal i Reis, 
la Festa del Calamar i la del Rei Jaume I, l’1,18%.
A més, del pressupostat l’any passat en infraestructures, obres i 
arquitectura només s’ha fet el 5,22% i no s’ha fet el 59% i està pen-
dent d’adjudicació el 36%. En concret, en infraestructures i jardine-
ria només s’ha fet el 0,88% i no s’ha fet el 79% i el 20% es troba en 
fase d’adjudicació o realització. 
L’abstenció a les ordenances ve motivada perquè, d’una banda, es 
congela la pressió fiscal, es mantenen els preus dels serveis i es 
recullen algunes de les nostres propostes com, per exemple, boni-
ficacions pels vehicles elèctrics i híbrids i ajudes socials a sectors 
amb majors necessitats. Tot i que, d’altra banda, ignoren algunes 
de les nostres propostes com, per exemple, bonificar les empreses 
que contractin persones aturades empadronades al nostre munici-
pi, entre d’altres.

https://www.diaridetarragona.com/opinion/Un-trenvia-anomenat-desig-frustrat-20160530-0035.html
http://www.directoressociales.com/images/prensa/2017.Nota_Gasto_Social_EE.LL_en_la_Liquidaci%C3%B3n_Pto.pdf
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El grup d’ERC-AM, juntament amb els regidors Mar-
tina Fourrier, Benet Presas, Marc Montagut, i Ramon 
Pascual, vam presentar una moció per a la llibertat de 
les preses i presos polítics, la qual no va prosperar per 
10 vots en contra (PP, PSC, C’S), 8 vots favorables i 3 
abstencions.

A proposta d’Esquerra, s’ha votat favorablement i per 
unanimitat la declaració institucional amb motiu del 
25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones. 

El Grup Municipal d’ERC-AM Salou vam votar a favor de 
la moció per exigir l’aturada de l’aplicació de l’Art. 155 
de la CE, l’apel·lació al diàleg constructiu i la revisió de 
la interlocutòria empresonament contra Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart, dictada per l’Audiència Nacional. Va ser 
presentada en l’apartat d’assumptes urgents, promo-
guda pel Grup Municipal d’ERC-AM Salou, i va ser apro-
vada amb 15 vots favorables (ERC, CiU, PSC i Guanyem 
Salou) i els vots contraris del PP i de Ciutadans. 

El Grup Municipal d’ERC-AM Salou vam votar a favor 
de la moció de condemna i rebuig a les accions poli-
cials de l’1 d’Octubre. Presentada com a assumpte ur-
gent, impulsada pel Grup Municipal d’ERC-AM Salou i 
consensuada amb els 4 regidors de FUPS que formen 
part del Grup Municipal de CiU i junt amb els 4 regi-
dors del PSC, va ser aprovada amb el suport de 15 regi-
dors (Fups, Demòcrates, PDcat, ERC, PSC i Guanyem), 
el vot contrari del PP (2) i l’abstenció de C’s (4).

El Grup Municipal d’ERC-AM Salou vam  votar a favor 
de la moció, presentada com a assumpte urgent pels 
2 regidors d’ERC, 3 regidors del PDCat, 1 regidora de 
Demòcrates i 1 regidor de Guanyem Salou que, exi-
gia la retirada dels efectius policials que van repri-
mir amb violència els participants en el referèndum. 
No va prosperar perquè va rebre els vots contraris del 
PSC (4), C’S (4) i del PP (2), a més de l’abstenció dels 
4 regidors que formen part de Fups dins del Grup Mu-
nicipal de CiU.

El Grup Municipal d’ERC-AM Salou vam votar en con-
tra de la moció, presentada pels regidors del PP, d’ad-
hesió a la declaració institucional de la FEMP de su-
port a alcaldes i regidors que es van posicionar a no 
col·laborar amb el referèndum de l’1-0. Va ser rebut-
jada, ja que va rebre el suport dels 6 regidors del PP 
i de C’s, l’abstenció dels 4 regidors del PSC i els vots 
contraris dels 11 regidors de CiU i ERC. 

LES MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SALOU
Les mocions presentades als Plens de l’Ajuntament de Salou del  4 d’octubre, 25 d’octubre i 29 de novembre de 2017:

El grup polític municipal d'ERC-AM a l'Ajuntament de Salou hem demanat que 
s'estudiï la necessitat de regular les llicències d'habitatges d'ús turístic.
Salou és un municipi turístic molt important. Per això, hem d'intentar regular i con-
trolar en quines zones del municipi es poden donar llicències per explotar aquests 
habitatges, ja que es comença a detectar queixes pel desenvolupament d’aquesta 
activitat turística en comunitats on la majoria del veïnat resideix durant tot l'any.
Volem evitar conflictes de convivència entre els residents habituals i els turistes, 
com ja està succeint en altres indrets turístics del nostre país. Ara, tenim l'opor-
tunitat d'avançar-nos a la problemàtica, com ens recomana el Pla Estratègic 
de Turisme de Salou i com  reclamem des d’Esquerra des de fa temps. Per tot 
això, creiem que cal aplicar una moratòria en la tramitació de llicències mentre 
s'estudia la millor solució.

CAL UNA MORATÒRIA DE 
LLICÈNCIES ALS PISOS TURÍSTICS

SALOU TAMBÉ VA FER 
HISTÒRIA L’1 D’OCTUBRE!

Cens 14.392

Votants 3.360

Vàlids 3.329

Nuls 31

Sí 2.963

No 317

Blanc 49
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EN BOCA DE...

ORIOL JUNQUERAS
Vicepresident del Govern de Catalunya

“Mai no defalliu. Ens hi juguem 
tant que ens ho juguem tot”

JOAN MACIAS BONET, PRESIDENT DE

L’ ASSOCIACIÓ SAL-I-OU. BESTIARI, BALLS 
TRADICIONALS I POPULARS DE SALOU 

MIRADES

DONEM RESPOSTA ALS CIUTADANS
mail: salou@esquerra.cat
Twitter: @ERC_Salou
Fb: Esquerra Salou
web: www.esquerra.cat/salou
Contacte regidors: 
aboquet@salou.cat
mcurto@salou.cat

Aquest espai té la voluntat de 
donar resposta a les preocupacions 
de la ciutadania, queda reservat per 
tal que ens feu arribar els vostres 
dubtes i les vostres preocupacions.

Viure la festa des de dins 
et captiva i acabes ballant

L’Associació Sal-i-ou és un grup de bestiari i balls populars que 
manté viva la tradició de les nostres festes. Agrupa la mulassa, 
el ball de nanos, el d’espases, el de pastorets i el de bastons, que 
enguany fa 15 anys.

Quan es va crear l’associació i quants membres sou?
L’associació es va tornar a crear a principis de l’any passat, ja que la 
primera associació Sal-i-Ou es va desfer l’any 2015, i som unes 130 
persones, entre balladors i pares.

Gaudiu de la festa des de dins. Com la viviu?
És una sensació que costa d’explicar. Viure la festa des de dins et 
captiva i acabes ballant, com els està passant a molts pares dels ba-
lladors que deixen de fer només d’espectadors.

Quines són les activitats més destacades que realitzeu?
Les actuacions que fem a la Festa Major d’Hivern, per Sant Jordi, a 
les Nits Daurades, a la Desfilada Medieval, a la Festa del 30 d’octu-
bre i a la Trobada Bastonera, tot i que totes les que fem, dins i fora 
de Salou, són especials.
Com animeu altres joves a participar-hi?
Som uns 20 joves d’entre 16 i 25 anys i després de la Festa Major, co-
mençarem a fer tallers als instituts. L’any passat vam coorganitzar 
juntament amb la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya el 
I Aplec Jove Bastoner de Catalunya els dies 4, 5 i 6 d’agost a Salou. 
També fa dos anys vam fer per la festa d’hivern una actuació de ball 
de bastons a les fosques a la carpa jove amb bastons luminescents.

Quina és la principal aportació que feu a la societat salouenca?
Estem fent una gran feina, tant a Salou com a Catalunya, ja que 
aquest últim any entre tots els elements sumem més de 100 actu-
acions i tallers a escoles. Aquest any, el ball de bastons fa 15 anys i 
3 anys enrere tenia uns 14 bastoners i ara en som més de 50. I cada 
vegada més els altres elements, de més recent creació, estan agafant 
força. Estem oberts a les entitats i als centres educatius de Salou.

Cal més suport a la cultura popular catalana per part de l’Ajunta-
ment?
Ens ajuden econòmicament, sobretot aquest últim any que hem ad-
quirit el nou vestuari del ball d’espases i del ball de pastorets. Però, 
també es podrien fer petits gestos que ens ajudarien molt. Per exem-
ple, a les cercaviles disposem de poc temps per poder mostrar tots 
els balls dels elements i és una llàstima, ja que són moltes hores d’as-
saig que no llueixen prou. A més, aquest any, amb motiu del 15è ani-
versari del Ball de Bastons, hem proposat diverses activitats per la 
festa major i ens han estat denegades.

Associació Sal-i-ou. Bestiari, Balls 
Tradicionals i Populars de Salou
Telèfon:  630804995
Adreça: passeig 30 d’octubre, número 4
Correu electrònic: assosiaciosal.i.ou@gmail.com

Tots els balls tenen:

PETJADES

Aquest gener ha finalitzat 
el projecte de consolida-
ció, adequació i museïtzació 
d’una part del Jaciment Pro-
tohistòric de “La Cella”, situ-
at al Cap de Salou, a càrrec 
del Grup de Recerca Semina-
ri de Protohistòria i Arqueo-
logia (GRESEPIA) del Virgili. 

El Salou protohistòric !!!

https://www.instagram.com/balldebastonsdesalou/
http://gresepia.cat/cella.html
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