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PROTESTA

Catorze restaurants
de Cunit i Cubelles
oferiran el menú del
xató tot el febrer
Les regidories de Turisme i
Patrimoni de Cunit i de Comerç i Fires de Cubelles posaran en marxa una campanya
de promoció gastronòmica el
proper 1 de febrer per a donar
a conèixer un plat genuïnament propi de la zona: el xató.
Aquesta campanya que durarà
tot el mes de febrer comptarà
amb la participació de 14 restaurants de Cubelles (9) i Cunit
(5). Durant tot el mes de febrer
14 establiments de restauració
del Penedès Marítim oferiran
un menú de xató. Els preus
oscil·len entre els 13 i els 20
euros, en funció de l’establiment. Aquesta campanya de
promoció de la gastronomia
local de Cunit i Cubelles i té
com incentiu el sorteig de 14
sopars per a dues persones entre els seus participants.

L’Onada Deltebre rep
un reconeixement per
la seva col·laboració
públicoprivada
La residència per la gent gran
L’Onada Deltebre ha estat
reconeguda com a projecte
exemplar de col·laboració públicoprivada en la presentació
de la segona edició de l’Observatori de la Cooperació Públicoprivada en l’Atenció a la
Dependència. En l’acte, organitzat pel Programa Partners
de l’Institut de Governança
i Direcció Pública d’ESADE i
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials es van exposar el cas d’èxit de L’Onada
Deltebre. L’Onada van iniciar
el projecte conjunt de cooperació assumint conjuntament
els riscos i concertant totes les
places de la residència a canvi
de que l’empresa privada assumís la gestió i bona part dels
costos de la construcció del
nou edifici.

El Vendrell se suma
als talls de l’N-340
per reclamar l’AP-7
gratuïta

ACN

Traslladaran la seva demanda a Puigdemont en
la seva visita avui a l’Ametlla de Mar
ACN

Arremangats en fer arribar la
seva lluita de l’asfalt als despatxos, avui l’ofensiva veïnal
ebrenca per una AP-7 gratuïta
intentaran traslladar la seva
reivindicació al president de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
en la visita que està prevista a
l’Ametlla de Mar. La intenció és
arrencar un compromís perquè
també els rebi al Parlament en
la visita que han programat el 25
de febrer amb la presidenta de la
cambra catalana Carme Forcadell.
Ahir tornaven a tallar l’N-340,
i ja són 17 setmanes, en dos punts
a l’Ebre i un a Castelló. Una seixantena de veïns es van concentrar a l’Ametlla de Mar. A més,
per primer cop, el moviment
veïnal va tallar també l’N-340 al
Vendrell, on es preveu que ho facin una vegada al mes.
Una setmana més, i ja en són
disset, es feien dos talls a les Terres de l’Ebre, a les Cases d’Alcanar i a l’Ametlla de Mar, i una a
Vinaròs, amb la novetat que també s’hi ha sumat, aquets dijous, el
Vendrell. A l’Ametlla de Mar una
seixantena de persones es van
aplegar a l’entrada al municipi
des de l’N-340 durant tres quarts
d’hora. Després de l’habitual minut de silenci per les víctimes, es
va encetar l’assemblea setmanal
que ahir servia per concretar una
acció, per avui, durant la visita al
municipi del Baix Ebre del president de la Generalitat, Carles
Puigdemont.
El moviment veïnal intentarà
un primer contacte amb el president per traslladar-li les seves

reivindicacions i mirar d’aconseguir el compromís de Puigdemont perquè els rebi, el 25 de
febrer, dia en què han concertat
una trobada amb la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i
altres líders polítics, a Barcelona.
«Sabem que ve per altres motius i farem acte de presència
perquè sàpiga que el territori
pateix però intentarem demanar
hora i dia al Parlament per poder
parlar amb ell i proposar-li el
que volem aconseguir», va explicar Pilar Martin, portaveu del
moviment veïnal. La intenció és
explicar al president de la Generalitat la reclamació «d’una carretera on es pugui circular còmodament», per ser «una necessitat
i no un luxe» per al territori i per
a què no s’hagi de seguir patint
pels accidents i els usuaris «que
s’hi deixen la vida dia a dia».
Intensificant els talls
Com es venia reclamant des de
fa molt temps pels manifestants
de l’N-340, diumenge s’iniciaran
nous talls en cap de setmana. Es
faran l’últim diumenge de cada
mes. La primera protesta es va
convocar aquest 31 de gener. La
cita és a l’Ampolla a les dotze
del migdia amb l’objectiu de reunir tots els veïns que setmana
a setmana tallen la carretera en
diferents punts però també el de
facilitar la participació d’aquelles
persones que, degut a l’hora en
què es fan tots els dijous les concentracions, no els és possible
assistir-hi. Hi haurà una musclada popular per tots els assistents
i s’ha programat un partit de futbol amb l’N-340 fent de terreny

La concentració al Baix Penedès va provocar un quilòmetre de retencions.
ACN

El tall es feia simultàniament a altres punts, com l’Ametlla de Mar.

de joc.
El Baix Penedès s’afegia ahir
a la reivindicació ebrenca, reclamant que l’AP-7 i la C-32 siguin
vies alliberades de peatges al pas
per aquesta comarca. Una quinzena de persones, encapçalades
pel moviment que demana la
gratuïtat de l’AP-7 i per Faibermed –plataforma que aglutina
els veïns de Cubelles, Cunit, Calafell, el Vendrell i Roda de Berà–

van tallar l’N-340 a l’altura del
Vendrell durant tres quarts d’hora. La concentració va provocar
aproximadament un quilòmetre
de retencions mentre va durar la
protesta.
Per la seva part, Constantí
Ortega, president de Faibermed,
va subratllar la necessitat de demanar la gratuïtat de la C-32 de
forma simultània a l’aixecament
de barreres de l’AP-7. Per Ortega,

es tracta de vies «amortitzades»,
i va afirmar que és «un suïcidi» el
fet d’haver d’utilitzar la C-31 a les
Costes del Garraf com a alternativa gratuïta per anar a Barcelona
des d’alguns municipis del Baix
Penedès i el Garraf.
Al mateix temps, els veïns de
l’entorn del Vendrell van anunciar que la mobilització que es va
dur a terme ahir dijous es repetirà de forma mensual.

