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¡¡¡FELICIDADES RAÜL!!! 
En tu 18 aniversario, de 
tu familia, un beso.

FELICITACIONS

Redacció
El conductor d’un turisme va 
resultar ferit, ahir al matí, en un 
xoc entre un cotxe i un camió a 
la carretera N-340, a l’altura del 
Vendrell. L’afectat va ser evacu-
at a l’Hospital del Vendrell en 
estat menys greu, mentre que el 
conductor del vehicle pesant va 
resultar il·lès.

L’accident va tenir lloc a mig 
matí, pocs minuts abans de tres 
quarts d’onze, al punt quilomè-
tric 1189 de l’N-340, al Vendrell, 
segons van informar fonts del 
Servei Català de Trànsit. Per 
causes que es desconeixen, un 
cotxe i un camió van col·lidir. 
Arran del xoc, el conductor 

del turisme va resultar ferit. El 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques es va traslladar fins al lloc 
dels fets amb una ambulància 
i van procedir a evacuar el ferit 
a l’Hospital del Vendrell amb 
pronòstic menys greu. Fins al 
lloc també s’hi van traslladar 
dues patrulles dels Mossos 
d’Esquadra.

Arran de l’incident, es va 
tancar a la circulació un dels 
carrils i es va procedir a donar 
pas alternatiu durant gairebé 
dues hores, des de les onze del 
matí fins a les 12.52 hores. En 
alguns moments, es van acu-
mular retencions de fins a dos 
quilòmetres.

Ferit menys greu en un 
xoc entre un camió i un 
turisme al Vendrell

SUCCESSOS

L’home va ser traslladat a l’hospital 
ACN
El Consell d’alcaldes del Pri-
orat ha aprovat un manifest 
que qüestiona l’organització 
d’aquelles activitats esportives 
massives que obvien els impac-
tes negatius que se’n deriven. Al 
text, es fa referència al col·lapse 
de les vies de circulació urbanes 
i interurbanes, l’afectació a les 

activitats econòmiques i la vida 
quotidiana de la població o els 
perjudicis en el paisatge i la qua-
litat dels espais naturals, entre 
altres factors. Amb tot, insistei-
xen que no és un crit per la pro-
hibició, però sí perquè es tinguin 
en consideració les dimensions 
del territori, les característiques 
i el seu impacte. Al manifest es 

recorda la voluntat de la comar-
ca per situar el paisatge com a 
eix vertebrador de tots els plan-
tejaments, traduïda en la Carta 
del Paisatge o la candidatura a 
Patrimoni Mundial de la Unes-
co. En aquest sentit, lamenten 
que es programin activitats a la 
comarca que no tenen en comp-
te aquest «model de desenvolu-

pament consensuat», com el cas 
de ral·lis, rutes motociclistes o 
curses ciclistes massives.

Els alcaldes han posat el de-
bat damunt la taula un cop han 
augmentat les veus crítiques so-
bre les proves esportives multi-
tudinàries, que sovint no tenen 
en compte les afectacions que 
ocasionen, amb la interrupció 
del trànsit, la dificultat de con-
viure en carreteres estretes o la 
massificació d’esportistes en de-
terminades vies i camins. Així, 
demanen determinar criteris 
en els àmbits mediambientals, 
físics i socioeconòmics que per-
metin definir la seva capacitat 
d’acollida.

Alcaldes del Priorat qüestionen 
les proves esportives massives

TERRITORI

Els batlles han aprovat un manifest i demanen determinar criteris

Ferit greu un treballador en 
caure de 10 metres a Cambrils

SUCCESSOS

Un home de 35 anys va resultar 
ferit greu, ahir a primera hora 
del matí, en caure des d’una 
altura d’uns 10 metres mentre 
treballava en una nau industri-
al ubicada al polígon Belianes 
de Cambrils. Segons va confir-
mar l’ajuntament cambrilenc, 
l’home es trobava fent treballs 
de manteniment i reparació al 
sostre de la nau quan es va pre-
cipitar. Els fets van passar en 
una empresa situada al carrer 
Ferreries i l’avís es va rebre a 

un quart de deu del matí. Fins 
al lloc dels fets, es van despla-
çar un helicòpter medicalitzat 
i dues ambulàncies del Servei 
d’Emergències Mèdiques, a 
més de patrulles dels Mossos 
d’Esquadra, Policia Local de 
Cambrils i Bombers de la Gene-
ralitat. 

Davant la gravetat, l’home va 
ser traslladat per carretera fins 
a l’hospital Joan XXIII de Tarra-
gona, on es va procedir a practi-
car diverses proves. ACN

Enxampen a Deltebre un 
pescador furtiu amb gànguils

SUCCESSOS

Els Agents Rurals han denun-
ciat un pescador furtiu a Del-
tebre que va pescar 14,7 quilos 
d’anguiles utilitzant catorze 
gànguils. Segons el cos, el va-
lor de venda de les captures 
seria d’uns 225 euros. Dins dels 
gànguils decomissats, a més, 
va aparèixer, també, una gran 
quantitat d’espècies exòtiques 
invasores, com exemplars de 
caragols maçana, cranc roig 
americà o, fins i tot, silurs. Els 
fets van tenir lloc aquest passat 

dimarts a la matinada en un 
desguàs que desemboca a la ba-
dia del Fangar. 

El pescador enxampat, que 
hauria actuat juntament amb 
altres persones, ja hauria es-
tat denunciat anteriorment en 
nombroses ocasions fent acti-
vitats similars, segons Agents 
Rurals. Els gànguils, tal com re-
corda aquest cos, són un art de 
pesca que només s’autoritza de 
forma excepcional a pescadors 
professionals. ACN

Cristina Serret
Vila-seca comença a escalfar 
motors per a la segona edi-
ció de la mostra gastronòmica 
TASTVM, que aquest any se 
celebrarà del 18 al 20 de maig, 
avançant una mica el calendari 
respetce a l’any passat, que es va 
fer al mes de juliol. 

Tallers, tastos de vins, show-
cookings i música en directe són 
els grans atractius del certamen, 
que es planteja com un gran apa-
rador de la gastronomia de la 
demarcació. Així ho va explicar 
aquest dimecres Pere Segura, 
president del Patronat Muni-
cipal de Turisme de Vila-seca, 
durant la presentació que es va 

fer al restaurant Gaig a Casa de 
Barcelona. Segura va estar acom-
panyat de dos dels grans xefs 
que enguany seran presents al 
TASTVM. D’una banda, el cuiner 
vila-secà Eduard  Xatruch, que ja 
en la passada edició va fer de pa-
drí del certamen i que enguany 
repetirà amb un showcooking. 
Xatruch és un dels artífexs del 
restaurant Disfrutar, que en no-
més tres anys de vida ja acumula 
dues estrelles Michelin. També 
hi serà el propi Gaig, que, tal com 
va explicar, farà una demostració 
amb productes locals i de tem-
porada. Diego Campos, del res-
taurant Rincón de Diego, Arnau 
Bosch, del restaurant Can Bosch  

(tots dos de Cambrils) o Fran Ló-
pez, dels restaurants Villa Retiro 
(Xerta), i Xerta (Barcelona), són 
altres xefs que realitzaran les se-
ves demostracions en el marc de 
la mostra.

En paral·lel, el públic podrà 

degustar tapes de productes lo-
cals i vins i caves de les sis DO 
tarragonines a preus populars 
(4 euros la tapa i 3 la copa de vi 
o cava). 

L’Aula TASTVM
La mostra també comptarà amb 
una Aula TASTVM, on se cele-
braran un total de 13 activitats 
gratuïtes relacionades amb el 
món del vi en sessions per a un 
auditori de 40 persones. Seran, 

principalment, tastos dirigits per 
Jordi Alcover Mestres i Sílvia Na-
ranjo Rosales, autors de la Guia 
de vins de Catalunya, que com 
a novetat d’enguany oferiran 
tastos a cegues. Amb la voluntat 
que la mostra  arribi al públic 
familiar, també s’han programat 
activitats per als més petits a càr-
rec de la fundació Alícia.

El TASTVM Vila-seca s’inau-
gurarà el divendres 18 de maig a 
les 18.30 h., i aquell dia romandrà 

obert fins a la 1 de la matinada. 
Dissabte i diumenge obrirà les 
portes a les 12 del migdia per 
tancar de nou a la 1 de la nit el 
dissabte i a les 22 h. el diumenge. 
L’entrada és gratuïta.

En la primera edició van passar 
per la mostra 7.000 persones. Des 
del Patronat de Turisme es pre-
veu que enguany es pugui supe-
rar aquesta xifra, ja que s’han am-
pliat els horaris i s’han avançat les 
dates per evitar la calor de l’estiu.

Hi haurà tallers, tastos 
de tapes, vins i cava, 
‘showcookings’ i música 
en directe 

C.S.
GASTRONOMIA

Els xefs Eduard 
Xatruch i Carles 
Gaig, a la II 
Mostra TASTVM 
Vila-seca 
Se celebrarà el cap de setmana del 18 al 20 de 
maig als Jardins del Castell

Eduard Xatruch, Carles Gaig i Pere Segura, president del Patronat de Turisme de Vila-seca, ahir durant la presentació.


