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Un incendi va cremar diumenge al mig-
dia 2,5 hectàrees de vegetació agrícola
Un incendi va cremar diumenge al migdia unes 2,5 hec-
tàrees de vegetació agrícola al municipi de Sant Jaume 
dels Domenys, segons van informar els Bombers de la 
Generalitat. L’avís del foc es va rebre a les 12.54 hores i es 
va produir entre la carretera TV-2442 i el Torrent de les 
Quatre Fites o de Sant Marc, a la zona del Camp de Tir. 
S’hi van desplaçar ins a 9 dotacions terrestres i 4 mitjans 
aeris dels Bombers, i també efectius de les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF), que van poder aturar les lames 
abans d’arribar a la massa forestal. Des de l’Ajuntament de 
Sant Jaume dels Domenys s’ha destacat aquesta circums-
tància i s’ha felicitat els equips d’extinció de l’incendi per la 
seva tasca. Al cap d’aproximadament una hora ja s’havien 
pogut retirar els mitjans aeris i s’hi van quedar un parell de 
dotacions terrestres dels bombers (Foto: Bombers).
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Un projecte de Calafell, inalista dels 
Premis Catalunya Construcció 2021
La reforma i ampliació del pavelló municipal Joan Ortoll i del 
Teatre Joan Colet de Calafell és un dels projectes inalistes 
dels Premis Catalunya Construcció 2021. Redactat pel 
despatx Batlle i Roig Arquitectes, aspira al guardó en la ca-
tegoria de rehabilitació funcional, després de passar una pri-
mera selecció del jurat. Els Premis Catalunya Construcció, 
organitzats pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Ediicació de Barcelona, arriben enguany a la 
divuitena edició. El veredicte deinitiu del jurat es donarà a 
conèixer a la tardor. Els altres inalistes són unes millores al 
Park Güell de Barcelona i al Casal de Joves de Bigues i Riells.

L’Arboç estrena nou espai a la pàgina 
web turística del municipi
L’Arboç ha presentat el seu nou espai web turístic. Una plana 
web que presenta un aspecte totalment renovat, però que 
manté el domini www.larbocturistic.cat. Seguint amb les 
noves tendències de disseny i practicabilitat, la nova pàgina 
web en català, castellà i anglès és molt intuïtiva i s’ha donat 
molta rellevància al graisme i la informació en format foto-
gràic. Segons l’Ajuntament, el nou espai web ha estat con-
cebut pensant també en la consulta a través dels sistemes 
operatius Android i IOS. Pel que respecta als continguts, el 
web presenta com a grans novetats la creació de dos nous 
apartats: un d’anomenat ‘La Punta al Coixí’, amb informa-
ció molt detallada de la història de la punta al coixí a l’Ar-
boç; i un apartat anomenat “Rutes”, on es presenten amb 
un gran nivell de detall les 5 rutes de pedra seca que s’han 
creat els darrers anys al municipi arbocenc.
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Detenen a Subirats un pres que s’havia 
fugat del centre penitenciari Can Brians 
Els Mossos d’Esquadra van detenir el dijous passat a la 
tarda al municipi de Subirats un pres que s’havia fugat de 
la presó Can Brians ubicada a Sant Esteve Sesrovires. La 
policia autonòmica va trobar l’home al nucli del Rebato. 
El pres estava participant en una sortida dels interns de la 
presó, quan va aproitar per desfer-se de la custòdia poli-
cial. Va fugir cap a Gelida, i inalment va ser localitzat uns 
quilòmetres més avall, després de tres hores de cerca. Els 
Mossos d’Esquadra van desplegar un ampli dispositiu per 
capturar l’home, que inalment va ser retornat al centre 
penitenciari del Baix Llobregat.

Desbrossament de voreres a les 
urbanitzacions de Can Gordei i l’Esplai
La Junta de Govern de la Bisbal del Penedès ha aprovat un 
contracte amb l’empresa Maranai, SLU, per un import de 
14.999€ més IVA, per als treballs de desbrossament pre-
vistos per aquestes properes setmanes a les voreres de les 
urbanitzacions Can Gordei i l’Esplai. Paral·lelament, s’es-
tà preparant una nova licitació per al desbrossament i el 
manteniment anual de  voreres. L’alcaldessa, Agnès Ferré, 
ha explicat que  “el mes d’abril passat es van contractar dos 
operaris de manteniment a través de la borsa de treball pels 
treballs de desbrossament, manteniment i conservació 
de les parcel·les municipals, així com de les voreres de les 
urbanitzacions. Es van començar a fer treballs al Priorat i el 
Papagai, però per problemes aliens a la gestió de l’Ajunta-
ment, el servei s’ha vist afectat durant dos mesos”. Es preveu 
la contractació d’una altra persona de la borsa de treball.
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Més eicients i respectuosos amb el medi
En el marc del nou contracte de neteja viària per als propers 
2 anys signat entre l’Ajuntament de Vilafranca i la Fundació 
Mas Albornà, concessionària del servei, recentment s’han 
incorporat nous vehicles per renovar-ne la lota. La renova-
ció estava inclosa en el nou contracte i afavoreix l’eiciència 
en el treball i la reducció de l’emissió de gasos derivats de la 
combustió dels motors. S’incorporen al servei 2 escombra-
dores d’última generació amb més capacitat de neteja, una 
aigualejadora, un vehicle d’aigua a pressió, un camió de cai-
xa oberta per recollir mobles i trastos i un vehicle elèctric.

AVINYONET I GELIDA  

Gelida i Avinyonet reben crèdits per 
un valor de més de 370.000 euros
En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputa-
ció de Barcelona, la corporació ha concedit les darreres 
setmanes diversos crèdits als ajuntaments de Gelida i 
d’Avinyonet del Penedès. El de Gelida (200.000 euros) 
és destinarà a inançar obres municipals d’aquest any; 
mentre que els d’Avinyonet del Penedès es faran servir 
per al camp de futbol del complex esportiu F1 (79.695,30 
euros), per a l’adequació dels miradors de Cantallops i del 
Circell de les Gunyoles (52.841,81 euros) i per a l’adquisi-
ció dels terrenys del pàrquing ubicat a la carretera N-340 
(38.000 euros).

Agressió per resistir-se a un robatori
La Policia Local de Vilafranca va detenir cap a la mitjanit de 
dilluns un home presumptament vinculat a un delicte de 
robatori amb violència en grau de temptativa. Suposada-
ment, un grup d’individus va intentar robar a una persona i 
aquesta, en resistir-s’hi, va ser agredida i va quedar incons-
cient a la cruïlla de l’avinguda de Barcelona amb el carrer 
Pines. Va ser assistida per una patrulla policial i el Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladada a l’hos-
pital comarcal. Es va fer una detenció, però la víctima no va 
reconèixer el detingut com a l’autor material de l’agressió.

VILAFRANCA  

11 metges per a hospitals de Santa Tecla
La Xarxa de Santa Tecla va celebrar  l’acte institucional 
d’incorporació de la nova promoció de metges i metgesses 
residents. En aquest exercici l’organització sanitària dona 
la benvinguda a un total de 10 residents de Medicina Fa-
miliar i Comunitària, totes les disponibles, i també s’incor-
pora un resident de Medicina Interna. Els MIR de Medicina 
Familiar i Comunitària (MFiC) estaran distribuïts als CAP 
de Calafell i de l’’Arboç-Baix Penedès Interior, entre d’altres, 
i també es formaran als hospitals de Sant Pau i Santa Tecla 
i El Vendrell.

Vilafranca

Organitzen una excursió a Sant Feliu de Guíxols per al 
proper dissabte, dia 31 de juliol

Per al proper dissabte, dia 
31 de juliol, s’organitza una 
excursió a la Costa Brava, en 
concret a la localitat de Sant 
Feliu de Guíxols. El preu de la 
sortida serà de 43 euros i in-

clou l’esmorzar i el dinar que 
tindrà lloc a Sant Antoni de 
Calonge. Tota la informació 
o per realitzar les reserves cal 
trucar al telèfon 653 995 769 
(Vicenç de Cara).


