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CiU suspèn l’acte electoral
per l’assassinat de Lleó
A l’acte de dilluns
havia de participar
el candidat de CiU
Ramon Tremosa
En rèplica als
euroescèptics, el
candidat aposta per
una major integració
Un moment del rodatge al passeig del Carme
// JORDI LLEÓ

Convergència i Unió va
suspendre l’acte electoral de
dilluns passat a causa de l’assassinat de la presidenta de
la Diputació i del Partit Popular de Lleó, Isabel Carrasco.
A l’acte havia de participar
Ramon Tremosa, cap de llista
de CiU a les eleccions al Parlament Europeu del proper dia
25 de maig.
Posteriorment, Tremosa
ha volgut atendre en exclusiva al DIARI DE VILANOVA
per comentar algunes qüestions. Respecte al rebuig o escepticisme que la ciutadania
pot sentir vers les institucions europees, Tremosa considera que els ciutadans fa
anys que paulatinament
s’han sentit allunyats de
les eleccions europees. Jo
crec que el motiu principal ha estat, per un costat,
la sensació de llunyania
respecte de la feina dels
eurodiputats i, per l’altre,
la realitat que, almenys
fins ara, el president de
la Comissió Europea no
és triat pels ciutadans,
sinó pels caps de govern.
Aquestes eleccions són
fonamentals perquè, si hi
ha una gran participació,
els eurodiputats europeus

Ramon Tremosa a la plaça dels Cotxes mostrava dilluns el suport al PP per l’assassinat de Lleó

puguem defensar amb força una major integració
europea.
Sobre fins a quint punt
la qüestió sobiranista pot
condicionar el vot, el candidat pensa que Catalunya
viu un procés històric,
en què si el poble així ho
vol, podrà esdevenir un
nou estat d’Europa. Votar
massivament en aquestes

eleccions és decisiu per refutar els arguments de la
por i per demostrar que
a Catalunya existeix una
gran majoria europeista
i sobiranista alhora.
Tremosa recorda que les
directrius europees cada cop
tenen més incidència en el
dia a dia local. Els nostres
ciutadans es beneficien
de moltes maneres per

A més a més

Urtasun, de nou a Vilanova
El candidat d’ICV a les
Eleccions Europees, Ernest
Urtasun, tornarà a Vilanova
en un acte ja plenament
de campanya electoral.
Urtasun, ho farà de la mà
del diputat Parlament de

la mateixa formació, Joan
Josep Nuet. Ambdós representants d’ICV oferiran un
col·loqui-debat el diumenge, a la una del migdia, al
restaurant del Foment Vilanoví.

J. LLEÓ

la existència de la UE.
L’Erasmus, la lliure circulació de mercaderies
i persones, els vols low
cost... potser allò més nou
és la unió bancària, que
posarà la supervisió dels
bancs en mans europees
per assegurar que no es
torna a produir una bombolla immobiliària com
l’espanyola i que obligarà accionistes i creditors
dels bancs a tenir pèrdues abans de posar un euro
de diner públic. Finalment,
resumeix les seves propostes:
Apostar per mesures que
incentivin el creixement
econòmic, mesures que
facilitin a les PIME, que
són el motor del nostre
creixement, per tenir crèdit, exportar, augmentar
la contractació, rebaixar
els costos de l’energia. I
serem molt curosos per assegurar que les directives
europees, es compleixen.

FÈLIX

Vilanova acull
el quart rodatge
publicitari de l’any
// J. LL.

En el que portem d’any,
Vilanova ja ha estat l’escenari
de quatre rodatges d’anuncis
publicitaris. El darrer va tenir
lloc aquest dilluns a diferents
indrets de la ciutat. L’anunci
era un encàrrec de Mobile-T
Telecom per publicitar un
servei de telefonia mòbil.
El realitzador vilanoví Jan
Latussek, igual com en altres
anuncis que s’han filmat a
Vilanova, ha actuat com a coordinador de localitzacions
per la productora barcelonina a qui s’han encarregat les
tasques de producció.
Així doncs, la meitat
d’aquest anunci s’ha filmat a
Vilanova i la resta a Badalona.
Es buscava un lloc de platja,
que disposés de camins rurals, una carretera rural i que
tingués un bar que es pogués
convertir en un local de carretera. Un establiment del

passeig del Carme reunia les
condicions per poder-se ambientar en bar de carretera i
la major part de l’anunci es
va filmar allà. També es van
aprofitar alguns camins de
darrera de l’escola Cossetània
i la carretera vella de Cubelles. La llàstima és que el mal
temps de dilluns va impedir
rodar totes les escenes de platja que s’havien programat. La
tasca del productor vilanoví
ha estat pactar els permisos
dels espais privats i públics i
planificar el rodatge.
Aquest cop tampoc no han
participat actors vilanovins
al rodatge. Estem pendents
de crear una estructura
per oferir feina a actors i
figurants de Vilanova i la
Geltrú. Hem de fer una
base de dades amb diferents professionals del
sector, tan tècnics com artístics, diu Latussek.

350 persones donen suport a
Acció Solidària amb el Shàrara
// J. LL.

Acció Solidària amb el
Sàhara va fer el cap de setmana la sisena acció solidària i
reinvidicativa en favor del
poble sahrauí a la platja de
Ribes Roges. Dissabte es va
fer una xerrada en què hi va
participar Zaynaha el Farass,
activista sahrauí de les zones
ocupades, tres persones del
grup d’observadors que han
anat recentment al Sàhara,

la diputada d’ICV Hortènsia
Grau i Miquel Cartró i Núria
Salamé, ambdues membres
d’ACAPS. Ja al vespre es va fer
una sardinada solidària i el
cinema a la fresca amb la projecció dels films El maestro sahrauí i Pàtria dividida, tot plegat presentat per Sergi López,
que va explicar la seva experiència al Sàhara. Després qui
va voler es va poder quedar a
dormir a la platja en una de

les cinc haimes que s’hi van
instal·lar. Diumenge van
tenir lloc les curses de tres
i vuit quilòmetres que van
acabar al campament de la
platja. L’organització valora
positivament aquesta acció,
que va tenir el suport de 350
persones durant tot el cap de
setmana. La sorpresa va ser
que diumenge una avioneta
amb la bandera del Sàhara va
sobrevolar el campament.

Les haimes es van plantar a Ribes Roges per sisena vegada

JOAN

