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L’alcalde de Salou, Pere Grana-
dos, va lamentar ahir que la Ge-
neralitat no «treballi de valent 
la defensa del projecte de Hard 
Rock. El batlle considera que són 
més aquells que estan a favor del 
macroprojecte, però que «només 
parlen» els contraris. Granados 
va insistir que el centre recreatiu 
aportarà sostenibilitat econòmi-
ca a les comarques tarragonines 
i contribuirà a la desestaciona-
lització del turisme. L’alcalde ho 
va dir ahir coincidint amb l’ober-
tura del primer Salou Congress, 
una convenció sobre turisme de 
costa que se celebra fins aquest 
avui al municipi. En les dues 
jornades s’han tractat qüestions 
com la transformació del model 
de Sol i platja i les noves opor-
tunitats de la tecnologia per ga-
rantir un creixement sostenible 
turístic.

Pere Granados va reclamar al 
govern català que «tiri endavant 
tota la qüestió administrativa» 
del Hard Rock i va tornar a exigir 
que des de l’executiu es defensi 
el projecte. «És molt important 
sentir a parlar tot aquest grup 
d’empreses i d’administraci-
ons que estem a favor de la im-
plantació d’aquest projecte. De 
moment, només parlen els que 
estan en contra, però jo crec que 
som molts més els que estem 
a favor», ha insistit. Alhora, va 
remarcar que el macrocomplex 
«accelerarà» la desestacionalit-
zació del turisme: «Nosaltres vo-
lem ser sostenibles econòmica-
ment i socialment perquè volem 
treballar durant tot l’any, el Hard 
Rock ens ajudarà molt perquè 
obrirà durant dotze mesos».

Inversió de 200 milions d’euros
Durant l’obertura del congrés, el 
secretari d’Estat de Turisme, Fer-
nando Valdés, va destacar que els 
municipis de costa volen captar 

el turisme durant els dotze me-
sos de l’any i va manifestar el 
compromís del govern espanyol 
amb el sector turístic. Valdés va 
recordar que s’han destinat més 
de 200 milions d’euros provi-
nents dels fons Next Generation 
a municipis turístics de tot l’estat 
espanyol. D’aquests, 35 milions 
d’euros aniran a la demarcació 
de Tarragona i sis milions, con-
cretament a Salou. Uns diners 
que ajudaran a «apostar per la 
mobilitat sostenible i un turisme 
cada vegada més intel·ligent», 
segons el secretari d’Estat de Tu-
risme. En el seu discurs, el secre-
tari d’Estat va afegir que cap altre 
país de la UE ha reservat dins del 
seu Pla de Recuperació un pa-
quet d’inversions específic per al 
sector turístic.

L’alcalde de Salou 
reclama al govern català 
que tiri endavant els 
tràmits administratius
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La demarcació lidera amb 35 milions les inversions turístiques del govern espanyol a Catalunya.

Fernando Valdés visitant ahir al matí el Mas Miró. 

El secretari d’Estat de Turisme visita 
Mont-roig del Camp

Des de Salou, el secretari d’Estat es va desplaçar a Mont-roig 
del Camp (Baix Camp) per assistir a la reunió del Patronat de la 
Fundació Más Miró, que la Secretaria d’Estat de Turisme recol-
za financerament amb 100.000 euros anuals. A la tarda, Valdés 
es va reunir amb l’alcalde Fran Morancho, per analitzar el Pla 
de Sostenibilitat Turística que s’està executant al municipi, 
amb un pressupost de 3,98 milions d’euros. Redacció
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L’ajuda de 200 euros aprovada 
pel govern espanyol per mitigar 
l’impacte de l’elevada inflació 
ja ha beneficiat 68.802 perso-
nes a tot Catalunya. En concret, 
l’Agència Tributària ja hi ha 
abonat 13.760.400 euros per 
aquest concepte. Els destina-
taris d’aquesta iniciativa, apro-

vada per l’Executiu a finals de 
juny són treballadors, autònoms 
i aturats que resideixen a llars 
amb ingressos inferiors a 14.000 
euros el 2021 i el patrimoni dels 
quals, descomptant l’habitatge 
habitual, no superi els 43.196,4 
euros. El còmput d’ingressos i 
de patrimoni s’efectua de ma-
nera conjunta, tenint en compte 

totes les persones que resideixin 
amb el beneficiari en un mateix 
domicili a data 1 de gener de 
2022.Queden exclosos d’aques-
ta ajuda els pensionistes i els 
perceptors de l’Ingrés Mínim 
Vital (IMV) per ser col·lectius 
ja beneficiats d’altres mesures 
aprovades pel Govern com l’in-
crement d’un 15% de les pensi-

ons no contributives i de l’IMV. 
Així mateix, els pensionistes te-
nen garantit el poder adquisitiu 
amb la revaloració de les pensi-
ons d’acord amb l’IPC.

Per tant, l’objectiu d’aquesta 
ajuda d’un pagament únic de 
200 euros, recollida al Reial de-
cret llei 11/2022, de 25 de juny, 
és pal·liar els efectes de l’encari-
ment de preus a les rendes bai-
xes que no es beneficiaven de les 
anteriors normatives. El termini 
per sol·licitar aquest ajut va con-
cloure el 30 de setembre passat i 
el decret estableix un marge fins 
a finals d’any per a cobrar-la, en 
cas contrari, es pot denegar la 
sol·licitud. 

Més de 9.000 tarragonins reben 
ajudes de 200 euros de l’Estat 
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Els beneficiaris de les ajudes són treballadors, autònoms i desocupats
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Una escena de l’obra guanyadora del concurs. 

‘Lluna de sang’, millor obra del 
primer concurs de teatre amateur
La Pobla de Mafumet ha gau-
dit durant les darreres setma-
nes de la primera edició del 
Concurs de teatre amateur M. 
del Carme Baget que, dissabte 
passat, va celebrar la gala de 
lliurament de premis entre les 
quatres obres participants. Prè-
viament, La Corriola Teatre les 
havia seleccionat d’entre les 38 
companyies que van presen-
tar la seva candidatura. El gran 
triomfador d’aquesta primera 
edició ha estat el Grup de Tea-

tre El Centre de Gràcia, ja que 
amb la representació de l’obra 
Lluna de sang s’ha fet amb un 
total de tres guardons: el de 
millor grup, el de millor direc-
ció personificat en Mercè Tost 
i Carlos Pablos i, també, amb 
el premi al vot popular, atorgat 
pel nombrós públic assistent a 
les diferents obres concursants.  
Lluna de sang narra la història 
d’un grup d’amics, un viatge ple 
de sorpreses amb grans dosis 
d’humor. 

La Fira de Nadal del Morell 
torna del 2 al 4 de desembre

FESTES

Del 2 al 4 de desembre, el Mo-
rell viurà una cita nadalenca es-
pectacular amb una nova edició 
de la Fira de Nadal. Un esdeve-
niment impulsat des de la regi-
doria de Promoció econòmica 
de l’Ajuntament del municipi, 
amb el suport de l’Associació 
de comerciants i professionals 
del Morell, que presenta un 
programa d’actes i que conver-
tirà el primer cap de setmana de 
desembre en unes jornades es-
pecials. El recinte obrirà diven-

dres a les 17 hores, i una hora 
més tard es farà l’encesa de les 
llums de la fira. «Com a novetat, 
tindrem una petita fira del vi, 
amb una desena de cellers que 
oferiran els seus productes», 
comenta la regidor Mònica Ca-
sas, un espai que se suma a la ja 
tradicional pista de gel, el trenet 
de la fira, els tallers o les activi-
tats per a la canalla. I diumenge, 
a més, hi haurà l’exposició de 
clàssics, la Festa de l’oli i el seu 
concurs d’allioli. 

La Pobla de Montornès celebra 
el Dia Mundial de la Discapacitat

SOLIDARITAT

El Poliesportiu de la Pobla de 
Montornès acollirà aquest 
diumenge 4 de desembre l’es-
deveniment organitzat per 
Protecció Civil de la Pobla de 
Montornès amb la col·laboració 
d’associacions del municipi per 
commemorar el Dia Mundial 
de la Discapacitat. Tots els di-
ners recaptats anirà destinats a 
Down Tarragona per al trasllat 
i adequació de la seva nova seu 
de l’entitat. L’entrada serà un 
donatiu de 2 euros, i amb entre-

pà calent i beguda, 5 euros. La 
jornada solidària començarà a 
les 10 h. amb la tabalada d’inici 
a càrrec d’Amics de Montornès 
i La Bèstia de sa Pobla, i presen-
tació de l’esdeveniment amb ví-
deo de Pablo Pineda. A les 10.30 
h. es farà el partit de futbol in-
clusiu entre els equips de Down 
Tarragona i Escola CFS la Pobla 
de Montornès, i a les 12.00 h. hi 
haurà actuacions castelleres. 
Completaran el dia altres actes 
com zumba o tallers infantils. 


