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Redacció

Nova veu contra la llei de l’avor-
tament que el govern del Partit 
Popular a Madrid vol tirar enda-
vant. El grup municipal socialis-
ta a Tarragona va presentar una 
moció al ple d’aquest divendres 
en què es demana la retirada de 
la reforma de la Llei Orgànica 

de salut sexual i reproductiva. 
La portaveu del grup, Begoña 
Floria, va airmar que aquesta 
reforma de la llei suposa un pas 
enrere en el dret de les dones. 
«La llei representa un extraor-
dinari retrocés a tots els nivells, 
sobretot en el dret de les dones 
a decidir la seva maternitat lliu-

rament», va dir al temps que afe-
gia que la iniciativa del ministre 
Gallardón «havia derivat en un 
rebuig social molt majoritari al 
país del qual se n’havia fet ressò 
l’Ajuntament de la ciutat».

Begoña Floria va considerar 
que la llei que vol fer el Partit Po-
pular és un greu error polític i as-

segura que obvia les recomana-
cions de l’Organització Mundial 
de la Salut. «Les intencions del 
govern de Rajoy, en cas de tirar 
endavant, tornarien a posar a les 
dones en una situació de pseu-
do-clandestinitat, eliminant 
la possibilitat d’interrompre 
l’embaràs durant les 14 prime-

res setmanes, fet que passaria a 
considerar-se com un delicte. Es 
tracta també d’un extraordinari 
erros polític que obvia, ins i tot, 
les recomanacions de l’Organit-
zació Mundial de la Salut», va 
explicar.

El deute de la Generalitat
El grup socialista també va voler 
presentar una moció en la que 
s’insta al Govern de la Genera-
litat a pagar el deute que té amb 
les escoles municipals de músi-
ca de Catalunya corresponents 
al curs 2011-2012. «El no paga-
ment d’aquest deute assumit per 
la Generalitat comporta l’ofega-
ment econòmic d’unes escoles 

municipals que han donat un 
gran resultat a l’hora d’estendre 
el coneixement i la cultura mu-
sical dels més joves. No ens po-
dem permetre com a país aquest 
despropòsit que llançaria per 
terra dècades de bona feina», va 
explicar la portaveu socialista.

La darrera moció que va 
presentar el grup socialista fa 
referència a la necessitat que 
el govern de la Generalitat i el 
Central trobin vies de diàleg per 
fer viable una possible consulta 
legal. «Estem convençuts que tot 
el que ha passat  fa necessària 
una consulta en que el poble de 
Catalunya pugui decidir el seu 
futur col·lectiu», va dir.

El grup municipal socialista demana la 
retirada de la llei de l’avortament
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La Vila dels atletes dels Jocs Me-
diterranis 2017 no es farà a Salou 
a dia d’avui. El Comitè Organit-
zador i els hotelers no tenen cap 
acord per allotjar els esportistes 
en aquesta ciutat de la Costa 
Daurada tal i com es va anunciar 
el passat 18 de desembre de 2013 
i, el més greu, no hi ha un pla B 
per ubicar els atletes ara mateix, 
tot i que les negociacions no es-
tan trencades.

L’acord inicial que el Comi-
tè Organitzador va anunciar el 
17 de desembre de 2013 amb 
l’Associació Hotelera de Salou-
Cambrils-La Pineda no va ser tal 
i això deixa els organitzadors en 
un mal lloc, sobretot si es té en 
compte que un equipament vital 
com la seu dels protagonistes de 
l’esdeveniment no té ubicació i 
sembla que la cosa no es resol-
drà fàcilment. A dia d’avui, els 
hotelers consideren inviable el 
projecte que es va presentar oi-
cialment el 29 de novembre amb 
la presència de l’alcalde, Josep 

Fèlix Ballesteros, el president del 
Comitè Olímpic Espanyol, José 
Blanco, i el president del Comitè 
Internacional, Amar Addadi, i 
així els hi van fer saber als mem-
bres del Comitè Organitzador en 
una reunió gairebé d’urgència 
que van mantenir el 16 de de-
sembre de 2013 i que va acabar 
sense una solució, tot i que des 
del bàndol del Comitè es va voler 
vendre optimisme. «Vull donar 
un missatge de tranquil·litat per-
què tot està seguint el seu procés 
tal i com havíem planiicat. El 
projecte dels hotels continua tal i 
com estava previst inicialment», 
va dir el regidor encarregat dels 
Jocs, Javier Villamayor el 17 de 
desembre de 2013 a aquest diari. 
Doncs allò, no era veritat. El fet 
és  que la Vila dels atletes està en  
stand by i, ins i tot, els membres 
del Comitè Organitzador, cons-
cients de la diicultat de buidar 
quatre grans hotels en plena 
temporada turística per posar 
atletes durant una setmana, van 
demanar quines alternatives hi 

havia. No hi va haver resposta i 
tot s’haurà de decidir en una re-
unió d’aquí un mes. 

Aleshores, es va decidir que els 
atletes fossin allotjats en quatre 
hotels de Salou –Vila Romana, 
Salauris, Costa Daurada i Regi-
na–, tot descartant la possibilitat 
de la Tabacalera, que s’havia de 
parcel·lar interiorment amb mò-
duls temporals, un fet que no va 

agradar als membres del Comitè 
Internacional. Aquests quatre 
hotels es troben tots junts, en 
una mena d’illa envoltada per 
carrers, un fet que li dóna un cert 
aire de Vila pels atletes clàssi-
cam, i per això la van triar.

Sense alternativa
La tria dels hotels es va fer sen-

se la consulta prèvia dels pro-
pietaris dels establiments que, 
posteriorment a la publicació en 
aquest diari dels noms dels ma-
teixos, es van mostrar perplexos 
pel projecte dels Jocs Mediter-
ranis en boca del seu president 
Eduard Farriol, que va considerar 
el pla inviable pel fet que l’esde-
veniment esportiu es celebrarà 
en plena temporada turística, 

del 30 de juny al 9 de juliol. Els 
hotelers tenen una sèrie de com-
promisos amb tour operadors 
que, en períodes de quatre o 
cinc anys, fan reserves i aporten 
milers de clients. Plantejar a al-
gun d’aquests tour operadors  la 
possibilitat de no allotjar els seus 
clients durant gairebé deu dies, 
és un fet que actualment no es 

contempla i, per tant, la vila dels 
atletes tal i com està concebuda 
ins ara sembla que té un futur 
més que difícil. Segons algunes 
fonts consultades del món de 
l’hoteleria, serà molt difícil que 
algun empresari hoteler deci-
deixi buidar el seu establiment 
durant uns dies en plena tempo-
rada alta per posar-hi atletes, fet 
que complica tot el procés. L’al-
ternativa, doncs, no està clara i, 
a dia d’avui, no hi ha pla B per la 
Vila.

Els membres del Comitè In-
ternacional, en la seva visita a les 
instal·lacions de Tarragona 2017 
–del 27 al 29 de novembre– van 
incloure la Tabacalera, com una 
proposta interessant per tal de 
recuperar un espai que la ciutat 
no aproita en tota la seva tota-
litat i que li podria donar un im-
puls deinitiu en la seva restaura-
ció i rehabilitació i, d’altra banda, 
els hotels de Salou. Els Comitè 
Organitzador i els membres del 
Comitè Internacional van anar 
a veure les instal·lacions sense 

que ningú ho sabés i, per tant, 
sense que ningú els pogués ad-
vertir de la problemàtica amb els 
tour operadors. Tot es va portar 
mitjançant una agència local, 
tal i com sempre es fa –un ma-
jorista contacta amb una agèn-
cia local perquè faci la visita als 
possibles portadors de clients– i 
els propietaris dels establiments 
seleccionats es van assabentar 
per la premsa. Així, les reacci-
ons no van trigar a arribar i la 
reunió, convocada d’urgència, 
va ser un intent de solucionar un 
problema gestat des d’una mala 
concepció del projecte: decidir 
què fer sense comptar amb el 
vistiplau del gestor i propietari 
de l’establiment.

Abans de la reunió entre ho-
telers i Comitè Organitzador, el 
president de l’Associació Hote-
lera Salou-Cambrils-La Pineda, 
Eduard Farriol, va explicar a 
aquest diari que l’única possibili-
tat que se li acudia era distribuir 
els atletes per diferents hotels 
de la costa daurada, un fet que, 
evidentment, no es podria ano-
menar Vila dels atletes i que, 
faria la logística impossible, per 
no parlar de garantir la seguretat 
dels esportistes.

La reunió que s’haurà de ce-
lebrar, doncs, en un mes aproxi-
madament entre les dues parts 
serà cabdal per saber què passarà 
inalment amb aquesta Vila i po-
der tancar inalment el projecte 
olímpic tarragoní.  
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Sense acord per la vila dels atletes 
dels Jocs Mediterranis del 2017
Contràriament al que es va afirmar des del Comitè Organitzador, els hotelers no veuen viable el projecte i no hi ha alternativa

El Comitè va demanar 
alternatives als hotelers, 
però de moment el 
projecte és en un atzucac

Buidar els hotels durant 
la temporada alta 
turística és el principal 
problema


