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Les diferents delegacions de 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) van convocar concentra-
cions de suport arreu del pano-
rama català en suport a la decla-
ració de sobirania que va aprovar 
el Parlament de Catalunya.

A Tarragona, prop d’un cente-
nar de persones es van apropar 
ins a la plaça de la Font on es va 
llegir un manifest a favor de la 
declaració. Entre els assistents 
s’hi van poder veure diversos 
regidors convergents de l’Ajun-
tament de Tarragona i també 
membre de l’agrupació local 
d’Esquerra Republicana.

Albert Cortès, Coordinador 
de l’Assemblea Nacional Cata-
lana al Tarragonès, va qualiicar 
la jornada d’«històrica» i va as-
segurar que el dia d’ahir havia 
marcat l’inici d’un camí cap a la 
consulta, «sense més excuses», i 
va remarcar que amb la votació 
«ha quedat clar qui són els que 
estan a favor de la democràcia 
i no s’acaba d’entendre que un 
partit que es presenta en unes 
eleccions ara estigui votant en 
contra de la democràcia».

D’altra banda, Cortès va afegir 
que ara els hi toca engegar una 
campanya per arribar «a tots 
aquells llocs on la gent encara no 
ha rebut l’argumentari per veure 
que ha de votar sí, o com a mí-
nim, tenir un dubte raonable so-
bre què votar». Des de l’ANC van 
dir que treballaran intensament 
sobretot als barris de Ponent, ja 
que «són llocs on la gent no té 
tota la informació necessària o 
només han rebut una part de la 
informació». A banda, van anun-
ciar que ja han iniciat els tràmits 
per poder fer l’encesa de la lama 
a la ciutat de Tarragona.

A la capital del Baix Camp, 
al voltant de 300 persones es 
van reunir ahir davant del Palau 
Municipal per mostrar el seu 

suport a la declaració de sobira-
nia, recolzats per una pancarta 
de l’ANC i diverses estelades 
i acompanyats en alguns mo-
ments de la concentració pel 
toc de gralles. En representació 
del’Assemblea Reus per la Inde-
pendència, Núria Pujals va llegir 
un manifest que convidava els 
presents a «col·laborar en el pro-
cès d’independència i consolidar 
la massa social necessària per 
per tirar-lo endavant». Pujals va 

esperonar també, a través del 
manifest, «als ajuntaments que 
no ho han fet, que s’incorporin 
a Associació de Municipis per la 
Independència». 

L’himne d’Els Segadors va po-
sar punt i inal a la concentració, 
que va concloure entre crits d’in-
dependència i un contundent 
«Visca la terra!».  

L’ANC començarà a 
treballar als barris de 
Ponent perquè coneguin 
els detalls de la consulta

INDEPENDÈNCIA

La gent surt al carrer per donar 
suport a la declaració de sobirania
Es van convocar concentracions en més d’una trentena de poblacions, entre elles Tarragona i Reus

OLÍVIA MOLET

Al voltant de 300 persones es van concentrar davant de la pancarta de l’ANC, a Reus.

A Reus, es va convidar 
als ajuntaments que no 
ho han fet a incorporar-
se a l’AMI

CRISTINA AGUILAR

Un centenar de persones va apropar-se a la plaça de la Font.

El PP defensarà la Vegueria de 
Tarragona en una moció

MUNICIPAL

El grup municipal del Partit 
Popular a l’Ajuntament pre-
sentarà una moció en el proper 
plenari, que se celebrarà el 15 de 
febrer, defensant de nou el lide-
ratge de Tarragona.

En aquesta ocasió, els popu-
lars demanaran que en el cas 
que s’acabin desenvolupant les 
vegueries la que està contem-
plada com a Vegueria del Camp 
de Tarragona s’acabi anome-
nant únicament Vegueria de 
Tarragona. A banda, també 

reclamaran que la capital sigui 
Tarragona i que en cap cas en 
contempli la possibilitat que hi 
hagi una capitalitat compartida 
amb la que és actualment la ca-
pital del Baix Camp, Reus. 

Fa temps que els populars al 
consistori tarragoní defensen 
aferrissadament el lideratge de 
la ciutat per davant de les altres. 
L’últim exemple va ser la moció 
presentada per canviar el nom a 
la Universitat Rovira i Virgili per 
Universitat de Tarragona.

Judici contra els acusats de 
matar un veí de Camp Clar

JUSTÍCIA

Aquest proper dilluns 28 de ge-
ner començarà el judici contra 
els tres acusats d’haver mort a 
cops a Fernando Fernández, veí 
del barri de Camp Clar.

Els fets van passar el 3 de 
juliol de 2011, quan dos homes 
de nacionalitat romanesa van 
accedir al bar Escorial i haurien 
intentat provocar una baralla, 
mentre que la víctima hauria 
intentat evitar aquesta con-
frontació. 

Llavors, els dos romanesos 

haurien obligat Fernández, 
d’ètnia gitana, a sortir de l’es-
tabliment per colpejar-lo amb 
una maça i propinar-li diferents 
puntades de peu a tot el cos 
provocant-li ferides internes 
tan greus que Fernández mori-
ria unes hores després a l’Hos-
pital Joan XXIII.

La esposa i mare dels dos 
acusats també serà jutjada a 
partir de dilluns, ja que ella 
també hauria participar en la 
pallisa a Fernández. Redacció

Els Xiquets del Serrallo 
organitzen un cicle de xerrades

CASTELLS

Amb motiu de la celebració  del 
XXV aniversari, els Xiquets del 
Serrallo enceten un cicle de 
xerrades que porten per títol 
«Parlem de castells».

Les trobades començaran 
aquest dissabte 26 de gener 
amb la xerrada Tarragona  200 
anys de castells a càrrec d’Al-
bert Pallarès, responsable de 
l’Arxiu del Xiquets de Tarrago-
na. La xerrada serà a les  set de 
la tarda i es farà al local, al car-
rer Nou de Santa Tecla.

D’altra banda, les properes 
xerrades seran el  dissabte 16 
de febrer a les sis de la tarda  a 
l’Antiga Audiència. Sota el títol 
El nou model de Concurs, es 
comptarà amb la participació 
de Josep Bargalló director de la 
Biennal, Xavier González, di-
rector del Concurs de Tarrago-
na, i Guillermo Soler, gerent de 
la Coordinadora de Colles Cas-
telleres; i Joan Boronat, impul-
sor del projecte del nou model 
de Concurs. Redacció

La Comissió d’Urbanisme 
aprova el POUM aquesta tarda

TERRITORI

Després d’anys de redacció, 
d’aprovacions provisionals, 
deinitives, retocs, etc, etc, etc, 
la Comissió d’Urbanisme de 
Tarragona aprovarà aquesta 
tarda de manera deinitiva el 
Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM) de la ciutat de 
Tarragona.

Aquest és l’últim tràmit que 
queda pendent abans que el 
document pugui rebre la signa-
tura del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, per-

què es pugui publicar al Diari 
Oicial de la Generalitat (DOGC) 
i llavors l’Ajuntament de Tarra-
gona ja podrà començar a de-
senvolupar-lo.

Després que el ple del con-
sistori aprovés el document 
per majoria, en una de les ses-
sions més esperades dels últims 
temps, la Generalitat va reque-
rir que s’elaborés un text refós 
amb un seguit de modiicaci-
ons que l’Ajuntament ha tardat 
més d’un any en afegir. Redacció
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