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L’escola Sant Bernat Calvó de Vila-
Seca reforça la seva aposta per 
l’educació plurilingüe aquest nou 
curs amb l’obtenció de les beques 
de mobilitat del professorat Eras-
mus +. Aquest estiu un grup de 
professors ha viatjat a Finlàndia, 
Itàlia i la República Txeca per for-
mar-se en l’aplicació de l’anglès a 
les aules ordinàries. Així neix «Li-
ving in Europe», un projecte 
transversal que aprofundeix en 
l’article 2 del tractat de la Unió 
Europea, que recull els valors que 
regeixen un país europeu.  

Així, el setembre passat, tots els 
alumnes de l’escola van treballar 
el respecte i aquest més estan tre-

ballant la llibertat. Dins del pro-
jecte, cada classe té assignat un 
país europeu per treballar la seva 
cultura, llengua, gastronomia o 
situació política, i després poder-
ho posar en comú a la setmana de 
les llengües, que es realitzarà al 
final de curs amb els 450 alumnes 
de l’escola. Pel que fa a Educació 
Física, el treball s’ha vinculat als 
Jocs Mediterranis i els alumnes 
treballaran sobre els esports que 
s’inclouen en la competició. 

«L’objectiu és millorar les com-
petències lingüístiques, fer pinze-
llades de llengües europees i fer-
los sensibles a la resta de cultu-
res», explica Laura Chamorro, 
directora del centre, «sempre hi 
ha diferents realitats i s’han de 
respectar i estar-hi en contacte». 

Els professors van posar en comú 
totes les eines que havien adquirit 
per poder-los aplicar a un progra-
ma educatiu molt enfocat a la 
llengua estrangera. 

Aprendre de tot, però en anglès 
D’altra banda, l’escola ha ampliat 
el nombre d’assignatures o blocs 
de continguts que s’imparteixen en 
anglès, per exemple Plàstica, els 
continguts de geometria o del sis-
tema respiratori. «Donar els con-
tinguts en anglès no afecta l’apre-
nentatge de la matèria, tal com 
demostren les proves de competèn-
cies. Estem per sobre de la mitjana 
catalana, i en anglès la gràfica es 
dispara», assegura Chamorro. 

És innegable que l’anglès té una 
presència primordial a l’escola 
Sant Bernat Calvó, i s’enorgullei-
xen d’oferir la possibilitat d’exa-
minar-se d’un certificat d’anglès 
Cambridge. El 17 de juny es va 
fer la primera prova pels alumnes 
dels cursos més alts, en la catego-
ria «Young Learners», és a dir, 
Starters, Movers i Flyers. «Són 
exàmens sobretot motivacionals, 
perquè els alumnes coneguin 
quin nivell tenen i puguin seguir 
millorant a l’ESO», assegura la 
directora. Els exàmens són opcio-
nals i permeten assolir el docu-
ment acreditatiu oficial, malgrat 
que la directora remarca el seu 
valor pedagògic.

il se

Educació. Un grup de professors han obtingut una beca de mobilitat 
per formar-se a diferents països de la Unió Europea

Dues professores del Sant 
Bernat Calvó becades per 
Erasmus + van anar a Finlàndia 
aquest juliol. FOTO: CEDIDA

La clau internacional 
Erasmus +

● Erasmus+ és el programa 

impulsat des de la Unió 

Europea que, fins al 2020, 

finança projectes que treballen 

per l’entesa i la col·laboració 

entre països. Treballa a partir 

de quatre premisses: educació, 

formació, joventut i esport. El 

cas de Vila-Seca s’inclou en els 

àmbits d’educació i formació i 

premia la voluntat de l’escola 

de millorar el currículum 

lingüístic dels alumnes i 

fomentar el sentiment europe-

ista entre els més joves.

L’Hospitalet de 
l’Infant. 
Bussejar per netejar 
les platges del 
municipi 

Les platges de Vandellòs i 

l’Hospitalet estan més netes 

després de la jornada de neteja 

d’ahir, organitzada per l’Ajunta-

ment i Glups Diving Center, 

juntament amb entitats i 

establiments locals que van 

voler veure les seves platges en 

el millor estat possible després 

de la temporada més atrafega-

da de turisme. En finalitzar la 

neteja els participants van 

poder pesar les deixalles 

recollides, per veure quants 

quilos de brossa havien tret de 

la sorra, i participar d’un dinar 

de germanor. L’objectiu era 

evitar contaminar el fons marí 

amb les deixalles que es podria 

haver emportat el mar i que són 

especialment perjudicials per a 

tots els éssers vius que hi 

viuen. Es va poder participar de 

diferents maneres, com 

bussejant o fent ‘snorkel’, per 

netejar el fons del mar o bé 

passejant per la costa i recollint 

la brossa de la sorra. 

 

Torredembarra. Cap 
de setmana de 
cervesa artesana 
La Fira de Cervesa Artesana de 

Torredembarra va finalitzar ahir 

després de tres dies intensos, 

amb un bon nombre de 

visitants i una sèrie d’activitats 

relacionades amb el món de la 

cervesa, com els tasts de 

cervesa amb experts, impres-

cindibles en fires d’aquest 

tipus, o la xerrada sobre 

l’evolució de l’empresa de la 

cervesera de l’estat espanyol 

des de 1800 a l’actualitat. 

També es va comptar amb 

altres actes lúdics oberts al 

públic, molt protagonitzats per 

la música, com el concert dels 

Julivert i l’actuació de The 

Soulman Quartet i Cabsicol 

Jazz Quartet. La novetat 

d’enguany, la incorporació de 

quatre ‘food trucks’ a la fira, va 

ser un encert, que va animar 

que els visitants a la fira es 

quedessin més estona i, per 

tant, compressin més cervesa. 

De fet, cada vegada és més 

difícil trobar una fira sense com 

a mínim un ‘food truck’. Un dels 

moments amb més caliu entre 

torrencs i visitants es va viure el 

dissabte amb la paella popular. 

En total hi van participar dotze 

productors de cervesa artesana 

de qualitat, La fira va coincidir 

també amb les últimes visites al 

far de Torredembarra, el far més 

visitat de Catalunya.

L’escola Sant Bernat Calvó reforça el seu projecte plurilingüe amb el 
programa Erasmus + i impartint més assignatures en anglès.
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Aquest dilluns van lliurar els diplomes a la primera promoció d’alumnes que van obtenir-lo

► El passat 9 d'octulxe el responsable deis exàmens de Cambridge va lliurar els diplomes als alumnes del Sant Bernat Calvó.

L’Escola Sant Bernat, 
un centre plurilingüe
■ El col·legi vila-secà impulsa un nou projecte a nivell europeu per tal de 

preparar els seus alumnes de cara a obtenir els títols de Cambridge

I.A.R.
reóactio&tavHa.cai

Dins de la seva estratègia per 
potenciar l’aprenentatge i el 
coneixement d’altres llengües 
i cultures, l’Escola Sant Bernat 
Calvó de Vila-seca ha impulsat 
un nou projecte a nivell euro
peu per millorar les compe
tències lingüístiques dels seus 
estudiants. El projecte està en
caminat a preparar els infants 
per tal que surtin de l’escola 
amb títols oficials de Cambrid
ge en llengua anglesa.

A més, l’any passat, el Sant 
Bernat va ser l’únic centre exa
minador de Cambridge en tot 
el municipi. Va acollir els exà
mens oficials el passat 17 de 
juny i es van realitzar les proves 
per a Starters, Movers i Flyers 
(en funció del nivell). Enguany

està previst que aquestes pro
ves es tomin a fer al centre del 
carrer de Requet de Fèlix.

‘Volem formar alumnes 
preparats pel món 
laboral i oberts a 
Europa’, destaquen 
des del centre

Aquesta formació i l’execu
ció dels exàmens oficials estan 
emmarcats dins del projecte 
d’Escola Plurilingüe que en
guany porta el nom de ‘Uving 
in Europe’. En aquest sentit, 
l’escola ja ha gaudit de dues 
beques de mobilitat Erasmus 
i aquest curs també comptarà

amb una beca Erasmus+.
L’objectiu d’aquest projecte 

és que els alumnes del centre 
siguin competents en l’àmbit 
lingüístic en la seva vida quo
tidiana. Des del centre vila-se
cà remarquen que els resultats 
obtinguts en aquesta primera 
experiència van ser molt satis
factoris. Aquest dilluns 9 d’oc
tubre, a més, el responsable 
dels exàmens de Cambridge va 
lliurar els diplomes a la primera 
promoció d’alumnes a l’escola.

“Volem formar alumnes 
preparats pel món laboral 
i oberts a Europa. Aquests 
exàmens són motivacionals. 
Per a que els alumnes siguin 
conscients del seu progrés en 
l’ús i el coneixement de l’an
glès”, apunten des de l’equip 
directiu del centre vila-secà.

30 ANIVERSARI

Més de 400 
participants a la 
Diada de la Bicicleta 
de Vila-seca
El passat diumenge un total de 
420 vila-secans i vila-secanes 
de totes les edats van partici
par a la 30a Diada de la Bici
cleta. Els participants van anar 
de Vila-seca a la Pineda i tor
nada a l’Estadi Municipal, punt 
de sortida d’aquesta matinal 
esportiva i festiva, organitza
da pel Club Ciclista Vila-seca i 
Escola de Ciclisme Municipal, 
amb el suport de rAjuntament 
de Vila-seca. Tarracus’, la mas
cota dels Jocs Mediterranis 
2018, va donar la benvinguda 
als participants. ► Un dete moments de la Diada, de cami cap a la Pineda

DESPEDIDA

Tras 20 años al frente de La Vinocteca de Salou, desde donde he 
pretendido dar a conocer el placer de disfrutar de una copa de 
buen vino a todos aquellos que me han brindado su confianza, 
ha llegado el momento de empezar una nueva etapa y me jubilo.

No quiero hacerlo sin despedirme y anunciaros que La Vinoteca 
de Salou seguirá funcionando de la mano de la empresa Wine 
Palace a quien damos la bienvenida y deseamos mucho éxito.

En mi nombre y en el de toda mi familia, que a lo largo de 
estos anos me han ayudado mucho, os quiero dar las gradas y 
mandaros un fuerte abrazo. ¡Hasta Siempre!

Pene Sánchez

Clinic
i ,

www.ainasalutibenestar.com 
c/ Castell de Tona, 22 Vilafortuny • Tel: 977 38 87 46

DIENTES FIJOS 
EN UN SOLO DÍA

técnica ALL&0N
Indicada incluso para pacientes con poco hueso, 
permite colocar sobre 4 o 6 implantes, la arcada 
dental completa de forma fija y en el mismo dio.

sin necesidad de injertos óseos

Elpoder dedico xmrda/
Av. de Ramon D'Olzina. 19. VILA-SECA. Teléfono: 977 07 05 39 

Síguenos en fl Clínica Dental Artigas&Pifarré

ama benestar
centre de psicoteràpia familiar i de parella

Sessions
Psicologia dinica i psicoterapia gestaIt 

(individual, familiar i de parella) 

Mediana integrativa 

Logopèdia i reforç escolar 

Quiromassatge 

• Tui na i reftexologia podal 

Pedicura i estética natural

mi
Taller de ioga 

per mamis i nadons

Classes Ampliem horaris des de les 07:45 fins a les 22:30h

Hatha ioga 
Kundalini ioga 
Asthanga ioga 
loga embarassades

loga per nens

ETai txiitxi kung 
Moviment i 
expressió corporal

Pi lates
Dibuix i pintura

Ïer nens i adults 
allers de cuina
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L'Andoni Manzanares, un nen d’11 anys amb autisme, ha passat tota la seva escolarització ai centre, una experiència que ha servit per normalitzar i créixer com a comunitat

OE
r ^Pi[jT\s%

> L'escola commemora cada 2 d'abril ei Día Mundial de Conscienciació de l’Autisme amb la implicació de to! I'alumnat > L'Andoni Manzanares, a /a vetlladora des de P4 fins a 6é. Maite Terrer.

La integració com ia miilor liiçó 
de vida a l’escola Sant Bernat Calvó
■ L’escola inclusiva 
és un deis pilars del 
projecte educatiu del 
centre vila-secà

Olván Alcalá Rubio
redaccioWaviía cst

Aprofitar les diferències com 
una via d’aprenentatge i crei
xement. Aquesta és la filosofia 
que segueix l’escola Sant Bernat 
Calvó de Vila-seca. Dins del seu 
projecte educatiu, un dels pilare 
és el de l’escola inclusiva i en 
aquest sentit ha Jugat un paper 
clau l’arribada al centre de l’An- 
doni Manzanares, un nen d’on- 
zc anys amb autisme.

l,a seva mare, Alejandra Sa- 
lor, explica que sempre van te
nir clar que volien escolaritzar 
el seu fill al Sant Bernat, on va 
estudiar el seu fill gran i ella 
mateixa. “Mai havien tingut un 
cas així, però des del principi 
van fer un gran esforç per in- 
tcgrar-lo", afirma. “Per què no 
pot anar un nen amb autisme a 
l’escola? La gent ha de conèixer 
les diferències i ell també ha de 
veure comportaments normalit
zats”, sintetitza l’Alejandra.

L'arribada de l’Andoni va 
suposar tot un repte per a l’es
cola, però ara, quan està a 
punt d’acabar la seva escola
rització, el centre valora l’ex
periència com un enriquiment 
per a tota la comunitat educa
tiva. Així ho afirmen les tuto

res que ha tingut l’Andoni al 
llarg d’aquests cursos, Judit 
Solé, Rosa M. Gual, Feli Xa- 
truch i Magda Rión, que s’han 
anat formant específicament 
per completar la integració 
de l’Andoni. També les pro
fessores d’educació especial 
del centre. Tere Bruy i Mont
se Sans, així com la directora, 
Laura Chamorro i l’anterior 
director, el Josep M. Pérez.

A partir de P-4, l’Andoni va 
comptar amb el supon de la 
seva vetlladora, Maite Tener, 
que ha fet l’acompanyament a 
l’aula durant tota la seva vida 
escolar. “Al llarg d’aquests anys 
ha evolucionat molt, però jo 
també he après molt", reconeix. 
El seu paper, a més, permet 
mantenir el ritme de la classe

amb la resta de companys. “Ell 
té clar quan és l'hora d’escoltar, 
quan s’han de fer les activitats 
i quan s’ha de jugar”, comen
ta. Des de fa uns anys, a més, 
companeix l’escolarització amb 
ei Col·legi d’Educació Especial 
Sant Rafael, a Tbnagona. on 
rep una atenció més específica 
pel seu trastorn.

“La gent potser pensa que 
aquí no pot aprendre, però 
això és només en el sentit 
acadèmic. Es poden apren
dre moltes més coses, no no
més números i lletres", diu la 
mestra d'educació especial.

A més, la presència de l’An
doni ha servit no només per 
normalitzar i visibilitzar l’autis
me, sinó també com una forma 
de créixer personalment per als

seus companys. “El grup s’ei 
riquebí molt de veure el que 
aporta aquest nen. Els huma 
nitza, els sensibilitza, estan me 
abocats als altres. Els surt vc 
luntàriament fer coses per ell 
això quan siguin més grans 
serà mol útil. Aquests valors els 
adquireixen per l’exemple d’ell 
ja que d’una altra forma sen 
difícil de transmetre”, subra 
lien les seves tutores.

‘Tots els seus companys 
tenen com un germà perit”, afe
geix la mare de fAndoni. “Han 
après que hi ha diferències 
tre les persones i que tothom té 
cabuda a la societat. És admi' 
rabie com han sabut conèixer 
i gestionar les seves emocions. 
Han crescut en intel·ligència 
emocional”, conclou.

SOLIDARITAT

Cambrils Solidari s’acomiada 
amb un donatiu a les AMPAs

-OLa Vila redaccio&favita.ci

El passat mes de setembre Cam
brils Solidari va tancar les se
ves portes després d’assolir els 
objectius que s’havia proposat 
quan es va crear quatre anys en
rere: donar suport a les famílies 
de Cambrils afectades per la cri
si econòmica fins que la situació 
d’aquesr col·lectiu no millorés. 
Des de llavors, el voluntariat de 
Tassociació ha procedit al tanca
ment administratiu t comptable 
de Tentitat.

En les darreres assemblees, 
l’entirat va decidir revenir en

els nens i nenes de Cambrils el 
romanent econòmic existent, 
fruit de donacions o recapta
ció pels esdeveniments realit
zats. El retorn a la comunitat 
s’ha fet a través d’un donatiu 
a les AMPAs de les escoles pú
bliques del municipi; ta Bòbila, 
Guillem Fortuny, Joan Ardèvol, 
Marinada i Mas Clariana. Des
prés d’estudiar les prioritats 
dels seus centres respectius, 
aquestes han decidit adreçar la 
donació al sistema de reutilit- 
zació de llibres o a la compra 
de material per fer activitats 
extraescolars. • Voluntarts de Cambrils Solidari i representants part de l'associació
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Reus celebra 
este domingo 
la ‘Cursa de la 
Dona’

SOLIDARIDAD

■ Reus acoge este domingo 7 
de mayo la quinta edición de 
la Cursa de la Dona, una ca-
rrera que mantendrá el circui-
to urbano de la anterior edi-
ción, con salida y llegada a la 
plaza de la Llibertat con una dis-
tancia de 4,4 kilómetros. Un año 
más, la Cursa de la Dona man-
tiene el objetivo solidario, ya 
que los beneficios íntegros 
que se obtengan (una vez des-
contados los costes directos) 
se destinarán a la lucha contra 
el cáncer. Además, la organi-
zación quiere incidir en fo-
mentar la práctica deportiva 
continuada de las mujeres, así 
como potenciar el deporte co-
mo herramienta para promo-
ver la salud y el bienestar en 
el género femenino. 

La organización prevé una 
carrera preliminar para los 
más pequeños y animación en 
la misma plaza y en diversos 
puntos del circuito. El obje-
tivo es superar el récord de 
participación de la edición an-
terior, que fue de 1.200 clasi-
ficadas. 

El precio de la inscripción 
es de diez euros. Da derecho 
a la participación, dorsal per-
sonalizado, camiseta técnica, 
avituallamiento en la mitad 
de la carrera y en la llegada, 
sorteo de material para todas 
las participantes, seguro de 
accidentes, cronometraje con 
chip, premios a las ganadoras, 
animación en la carrera y un di-
ploma en línea con tiempo de 
carrera. El dinero recaudado 
se destinará a la Fundacio Lli-
ga per la Investigación i Preven-
ció del Càncer (FUNCA), Grup 
de recerca en oncologia de l’Hos-
pital Sant Joan de Reus, un pro-
yecto que vela por la mejora 
de la salud de la mujer y que, 
a la vez, fomenta la práctica 
deportiva.

JOAN MORALES  

La parroquia del barrio Fortuny 
de Reus se llama desde el pasado 
25 de abril de Sant Bernat Calvó, 
y no Calbó como se ha llamado 
en los últimos 40 años.  Así lo ha  
ordenado el arzobispo de Tarra-
gona, Jaume Pujol, a través de un 
decreto en el que ha aceptado la 
petición del rector de la iglesia, mo-
sen Ignasi Olivé, de sustituir la 
‘b’ por la ‘v’ en el apellido del ti-
tular de la parroquia. 

Según el decreto del Arzobis-
pado de Tarragona, «atendidas 
las razones que aducen, confor-
me en toda la documentación de 
la parroquia anterior a finales de 
septiembre de 1980, el apellido 
estaba escrito con ‘v’ y a partir de 
aquel momento, sin que haya nin-
gún documento que justifique el 
cambio, se pasó a escribir con 
‘b’». 

Además, el arzobispo Pujol 
también ha tenido en cuenta la 
respuesta que la Secció Filològi-
ca del Institut d’Estudis Cata-
lans, en fecha de 31 de julio de 
1987, dio al Ayuntamiento de Vi-
la-seca, que le dirigió la consul-
ta sobre la grafía correcta de es-
te apellido. Entonces, el Institut 
d’Estudis Catalans manifestó que 
la forma Calvó es un derivado di-
recto del latín calvone, y que la 
forma Calbó adoptada moderna-
mente es una interpretación erró-
nea que la ha hecho derivar del 
catalán calb. 

La noticia sobre la recupera-
ción de la ‘v’ en el apellido de Cal-
bó ha sido recibida con satisfac-
ción por Juan Antonio Carricon-
do, un vecino del barrio Fortuny 
que hace unos años empezó una 
particular cruzada para intentar 
cambiar el nombre de la parro-
quia, el de la avenida y el del co-

legio que llevan este mismo nom-
bre, poniendo en los tres la letra 
‘v’. «El siguiente paso lo tendrá que 
dar el Ayuntamiento de Reus, 

cambiando las placas de la ave-
nida Sant Bernat Calbó por Cal-
vó, además del nombre del cole-
gio», asegura Carricondo, quien 

recuerda que «hace tres años pre-
senté una instancia en el Ayun-
tamiento solicitando este cam-
bio y ni me han contestado».  

La demanda de este vecino ha 
llegado, incluso, al mismísimo 
Papa Francisco, a quien el pasa-
do mes de diciembre le envió una 
carta pidiéndole que intercedie-
se para que la parroquia del ba-
rrio Fortuny cambiase la ‘b’ de 
Calbó por una ‘v’. «Todos los do-
cumentos históricos demuestran 
que Sant Bernat Calvó siempre 
se escribió con ‘v’. Incluso los li-
bros de bautismo de la parroquia 
anteriores a 1975 así lo demues-
tran. No se sabe porqué, a media-
dos de los años 70 un señor de La 
Selva del Camp cambió la ‘v’ por 
una ‘b’ y así ha sido hasta el día 
de hoy», explica Juan Antonio 
Carricondo.

El Arzobispado de Tarragona acepta la petición del rector de la parroquia de Sant 
Bernat Calbó de Reus de escribir el apellido del titular de la iglesia con ‘v’ y no con ‘b’

REPORTAJE | Un vecino ha llegado, incluso, a solicitar la intercesión del Papa Francisco

Sant Bernat Calbó rescata la ‘v’

Desde el pasado 25 de abril, la parroquia del barrio Fortuny se llama Sant Bernat Calvó FOTO:ALFREDO GONZÁLEZ

Placa actual de la avenida, donde el apellido está con ‘b’. FOTO: A.GONZÁLEZ

CULTURA ■  D E M À  ( 1 7  H O R E S )  S E R À  P R E S E N TAT  A L  C E N T R E  C Í V I C  M E ST R A L

Els nens del Centre Obert Mestral fan 

el conte ‘Sant Jordi al Barri Gaudí’

■ El Centre Cívic Mestral acull 
demà divendres (17 hores) a lec-
tura del conte Sant Jordi al Barri 
Gaudí, escrit i il·lustrat pels in-
fants del Centre Obert Mestral i 
editat per l’Associació de Veïns 
del Barri Gaudí. La lectura anirà 
a càrrec dels autors i els partici-
pants del taller de ‘Tertúlies en 
català’.  

L’obra és fruit de la col·labora-
ció entre els dos ens, amb l’ob-

jectiu d’implicar els infants en la 
vida comunitària del barri. Du-
rant la sessió també es lliuraran 
els premis del XII Concurs de Li-
teratura i dibuix Ramon Imber-
nom; hi actuarà el grup ‘Balls i 
ritmes’; i hi haurà una ballada del 
Campi’, la mascota de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de 
Reus. 

El Centre Obert és un servei di-
ürn preventiu, fora de l’horari es-

colar, organitzat per la regidoria 
de Benestar Social i contemplat 
al contracte programa amb el De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya. Dóna suport, esti-
mula i potencia l’estructuració i 
el desenvolupament de la perso-
nalitat, la socialització, l’adqui-
sició d’aprenentatges bàsics i l’es-
barjo, i compensa les deficiènci-
es socioeducatives dels infants. 

Imatge d’una de les pàgines il·lustrades del conte que han fet els nens 
del Centre Obert Mestral. FOTO: CEDIDA
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JORDI CABRÉ 

Una semana después de que el 
portal de internet Libertad Di-
gital criticara duramente una 
obra de teatro de alumnos de Pri-
maria de una escuela de Cambrils 
por una representación del Set-
ge de la ciudad de 1640, ayer la 
consellera Meritxell Ruiz rom-
pió el silencio que se había esta-
blecido desde la escuela de la ca-
lle Niza hasta las oficinas del De-
partament en Barcelona. 

La consellera reusense tam-
poco quiso avivar una polémica 
que parece que está apagándose 
lentamente y cuyo último rescol-
do ha sido la demanda ante la Fis-
calía General del Estado de un 
partido de reciente creación: 
CINC. 

Ruiz afirmó que «hay que te-
ner en cuenta que no se puede co-
ger un minuto de una actividad 
curricular de una escuela y sacar-
lo de contexto». Añadió que la re-
presentación en la escuela Gui-
llem Fortuny del Setge de Cam-
brils «es un proyecto que se 
enmarca dentro de la celebración 
de este hecho histórico» y apun-
tó que desde el Departament d’En-
senyament «estamos hablando 

con ellos para que nos expliquen 
si (la representación teatral) se 
adecúa a los valores que debe-
mos potenciar en la escuela». 

La consellera d’Ensenyament  
no quiso salirse del guión y repi-
tió que el origen de la polémica 
es sacar de contexto una actividad  
y valorar o juzgar un minuto del 
mismo. «No se puede juzgar sin 
conocer el proyecto ni la escue-
la. No debemos hacer un debate 
público de una actividad que ha-
ce dos años que se llevó a cabo», 
reiteró. 

La consellera cerró las pre-
guntas periodísticas pidiendo 
que se dejara trabajar a la escue-
la y añadió que es trabajo del De-
partament d’Ensenyament ave-
riguar si el proyecto que se im-
parte en los centros se ajusta a 
los valores que se pretenden di-
fundir. 

De títeres a teatro 
El Ayuntamiento de Cambrils, 
desde 2009, ofrece en el primer 
trimestre del curso escolar una 
oferta lúdico-didáctica que per-

mite conocer un poco más la his-
toria de la ciudad. Entre esta ofer-
ta docente está la representación  
del Setge de Cambrils de 1640, 
donde se explica la resistencia de 
los habitantes de la ciudad al cer-
co de las tropas del rey Felipe IV 
comandada por el marqués de los 
Vélez. A los tres días de sitio, Cam-
brils se rindió y el ejército masa-
cró a los rebeldes. 

Desde 2009, todas las escue-
las de la ciudad solicitan esta re-
presentación, que mediante com-
pañías de teatro o de títeres ex-

plican este capítulo histórico con 
un lenguaje entendedor para ni-
ños de 6 a 10 años. 

En el caso de la escuela Gui-
llem Fortuny, según han explica-
do al Diari fuentes del centro, los 
alumnos vieron una representa-
ción de títeres y seguidamente 
se animaron a realizar la misma 
obra siendo ellos los protagonis-
tas. El diálogo utilizado fue vi-
sualizado en un vídeo de consu-
mo interno y una parte de él se 
utilizó para criticar duramente 
la política educativa catalana.

EDUCACIÓN ■  E L  D E PA RTA M E N T  T R ATA  E L  A S U N TO  CO N  L A  D I R E CC I Ó N  D E L  C E N T R O  G U I L L E M  F O RT U N Y  D E  U N A  F O R M A  D I S C R E TA

Ensenyament critica el uso político 
del Setge en la escuela de Cambrils
‘No se puede coger un 
minuto de una 
actividad curricular y 
sacarlo de contexto’, 
afirmó la consellera 
Meritxell Ruiz

La consellera Ruiz, con la directora del Sant Bernat Calvó, de Vila-seca, y el alcalde, Josep Poblet. FOTO: J.C.

Inaugurada una 
sala polivalente 

en Vila-seca 
■ La consellera d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, estuvo ayer por la 
mañana en Vila-seca. El motivo 
de la visita fue la inauguración 
oficial de la sala polivalente de la 
Escola Sant Bernat Calvó, que se 
estrenó en mayo, pero faltaba la 
inauguración oficial. El espacio 
cubierto, de 256 metros cuadra-
dos, ha costado al Departament 
223.000 euros. La directora, Lau-
ra Chamorro, explicó que este 
espacio era necesario para el cen-
tro, puesto que los chavales pue-
den hacer actividades físicas, 
obras teatrales, reuniones, canta-
tas... La consellera previamente fir-
mó en el libro de honor del Ayun-
tamiento.

E L  A P U N T E

COSTA
Torredembarra.  Un tren mercancías  golpea a un jubilado de 81 años 

en la estación de tren. El hombre se encuentra ingresado con pronóstico 

reservado en el hospital de Santa Tecla. P 24
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Cambrils inicia 
las obras de  
los pasos de 
peatones ‘smart’

MOVILIDAD

■ Cambrils ha iniciado las obras 
para convertir dos pasos de 
peatones convencionales en 
inteligentes o smarts. Se tra-
ta de los primeros pasos de es-
te tipo en Catalunya. Uno es-
ta ubicado en el paseo La Sal-
le, cerca de la rotonda con el 
puente del Parc del Pescador 
y de la calle Tramuntana. El 
otro está situado en el tramo 
central del paseo de Les Pal-
meres. El consistorio asegura 
que ha escogido estos dos pun-
tos porque son muy frecuen-
tados y están «en un espacio 
con poca iluminación artifi-
cial en horas nocturnas».  

La mejora consiste en la co-
locación de una placas lumi-
nosas de diodos Led en cada 
extremo de las bandas rectan-
gulares blancas. Se ilumina-
rán ante la presencia de usua-
rios. Este sistema detecta el 
movimiento a su alrededor, 
encendiéndose sobre todo por 
la noche y en horas de poca vi-
sibilidad o con condiciones at-
mosféricas adversas. De este 
modo, advierte a los conduc-
tores de si hay peatones. 

Las luz será de diferentes co-
lores y simulará distintos aca-
bados, como granito, mármol, 
cerámica, piedra o baldosa hi-
dráulica. 

Las obras, que durarán tres 
semanas, están siendo ejecu-
tadas por la empresa Llumtra-
fic por un importe de 20.000 
euros.

JAVIER DÍAZ PLAZA  

Ocho de los nueve puestos del 
mercado municipal de Vila-seca 
sustituirán mañana su género 
por tapas caseras elaboradas por 
ellos. Será a partir de las siete de 
la tarde y sin hora fijada de cie-
rre. Las pescaderías servirán arroz 
negro, fideuá, almejas en salsa o 
boquerones fritos; las carnice-
rías, pinchos, minihamburgue-
sas o montaditos de lomo; y las 
fruterías, gazpacho, sangría o 
brochetas de fruta. Cada parada 
ofrecerá tres o cuatro aperitivos 
distintos relacionados con los 
productos que venden. El precio 
de la tapa será de 1,5 euros. Los 
cuatro bares del mercado se en-
cargarán de la bebida. Una copa 
de vino, una cerveza o un refres-
co valdrán un euro. 

Esta iniciativa, que se celebra-
rá por tercer año consecutivo, 
está impulsada por la asociación 
de comerciantes del mercado mu-
nicipal (Acomervi), con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Vila-seca. «Prepararemos las ta-
pas en nuestras casas y en el pa-

tio que tenemos detrás de las pa-
radas para descargar la mercan-
cía, explica Rodolfo Rodrigo, pre-
sidente de Acomervi. 

Atraer nuevos clientes 
Cada puesto sirvió el año pasado 
entre cuatrocientas y quinien-
tas tapas, asegura Rodrigo. En 
los pasillos colocarán mesas y si-
llas para que los asistentes pue-
dan degustar cómodamente sus 
propuestas culinarias. «Las dos 
ediciones que hemos organiza-

do hasta ahora han sido un éxito, 
se llenó de gente, y esperamos 
que esta vaya todavía mejor», 
añade. Será la primera vez que 
lleven a cabo esta iniciativa un 
sábado. Las dos anteriores fue-
ron en viernes.  

«Con esta iniciativa preten-
demos darnos a conocer y atraer 
a nuevos clientes, sobre todo a 
los jóvenes, que son los que me-
nos vienen al mercado munici-
pal», concluye el presidente de 
Acomervi.

VILA-SECA ■  C O M E N Z A R Á N  A  L A S  S I E T E  D E  L A  TA R D E .  E S  E L  T E R C E R  A Ñ O  Q U E  C E L E B R A N  E S TA  I N I C I AT I VA

Los puestos del mercado municipal 
servirán tapas caseras este sábado

El presidente de los comerciantes del mercado, Rodolfo Rodrigo, en la pescadería que regenta. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Cada parada ofrecerá 
varios aperitivos 
relacionados con los 
productos que 
venden. Los bares 
pondrán la bebida

1,5 
euros  

costará cada tapa. 
Una copa de vino,  
una cerveza o un 
refresco valdrán 
un euro

La cifra

FORMACIÓN ■  U N  C E N T E N A R  D E  A LU M N O S  PA RT I C I PA  E N  E L  P R O G R A M A

La escuela Sant Bernat Calvó de Vila-seca 
incorpora el ajedrez en horario lectivo
■ Un centenar de alumnos de pri-
mero y segundo de ciclo inicial 
de la escuela Sant Bernat Calvó de 
Vila-seca han participado este 
curso en el proyecto Escacs a l’es-

cola, cuyo objetivo es introducir 
el ajedrez dentro del horario lec-
tivo para «conseguir que su va-
lor pedagógico entre a formar 
parte de los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes. El pró-
ximo curso, se ampliará al tercer 
nivel (ciclo medio).  

El centro también ha partici-
pado en el programa Chess Friends 
de la plataforma  e-Twinning, que 
pone en contacto a miles de es-
cuelas y profesores de toda Euro-
pa para compartir proyectos. El 
del colegio vilasecano consistía 
en familiarizarse con el vocabu-
lario propio del ajedrez en inglés, 
trabajar las TIC, compartir ma-

teriales y contactar por internet 
con las escuelas europeas asocia-
das para jugar partidas online. El 
alumnado realizó voluntariamen-

te un dossier con varias activida-
des (lengua, matemáticas, lengua 
extranjera, plástica y medio so-
cial) relacionadas con el ajedrez.

Un grupo de alumnos participantes en el proyecto ‘Escacs a l’Escola’ 
impulsado por el colegio Sant Bernat Calvó. FOTO: CEDIDA




































