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Àmplia varietat de serveis professionals:  
mobilitzacions passives, fisioteràpia pediàtrica,  
ones de xoc, fisioteràpia respiratòria en lactants  
i infants, electroestimulació, drenatge limfàtic manual...

Pg. Del Mediterrani, 9 2-A . Tel. 977 268 172 / 649 158 158
www.clinicafisioterapiayisel.com

Yisel Torres Lissabet - Fisioterapeuta Col.1118

Clínica Fisioteràpia Yisel
Bons disponibles  
per fisioteràpia i tots  
els serveis de 5 a 10 sessions

Horari de 9:00 a 18:00 hores ininterromput,  
i ens adaptem a les necessitats del client
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EDITORIAL DES DE LA VIA

DES D’UNA FINESTRA AL MAR

Un nou mitjà 
independent 
fet per  
periodistes
Teniu a les vostres mans el 
primer número del Torre-
dembarra Actualitat, un 
nou mitjà de comunicació 
que vol convertir-se en un 
referent per als veïns i les 
veïnes de Torredembarra i la 
subcomarca del Baix Gaià a 
l’hora d’informar-se, des de 
la qualitat, la independència 
i la participació dels lectors i 
les lectores. A més de l’edició 
mensual en paper, podreu 
accedir a altres continguts 
a través del portal www.
TDBactualitat.cat.

Apostem per la comunicació 
local des de la qualitat en els 
continguts, elaborada per 
professionals del periodis-
me i la comunicació, amb 
la innovació constant en els 
gèneres i els canals, i també 
tenim com a valors el com-
promís amb la independèn-
cia i la llibertat d’expressió 
i potenciar el sentiment de 
pertinença a una comunitat 
entre els veïns i les veïnes 
del municipi i el compromís 
social amb les persones i el 
territori.

Us convidem a endinsar-vos 
en aquest primer número del 
Torredembarra Actua-
litat. En aquest nou mitjà 
de comunicació potser no 
trobareu tot el que passa a 
la nostra vila i el seu àmbit 
d’influència, però intentarem 
aprofundir en els temes que 
poden ser del vostre interès 
des d’un tractament perio-
dístic. Ho complementarem 
amb l’opinió i l’anàlisi d’una 
sèrie d’articulistes i experts 
en diferents matèries i també 
diverses seccions fixes. Us 
oferim també diferents 
canals de participació en el 
Torredembarra Actuali-
tat, com les Cartes als lectors 
i la Foto denúncia.

La Torre en positiu

De colors

Torredembarra té una so-
brepoblació de periodistes. 
No podia ser de cap altra 
manera si tenim en comp-
te Mañé i Flaquer, un dels 
torrencs il·lustres penjats 
en una sala de l’ajuntament 
i que algun dia (com Anto-
ni Roig, Anton Sagal o Ma-
ria Rosa Wennberg), tindrà 
un nano propi. Però d’això 
ja en parlarem un altre dia.

Que la Torre tingui més pe-
riodistes que poblacions si-
milars a la nostra ha fet que 
comptem amb més mitjans 
del que és habitual: diaris, 
ràdios, digitals i fins i tot 
una presència destacada en 

una televisió pública. I no ne-
garem que això ens agrada i 
que de notícies en tenim per 
donar i per vendre. Comptem 
amb un teixit cultural, asso-
ciatiu i esportiu espectacu-
lar. Probablement, la nostra 
millor carta de presentació.

I el naixement d’aquest mitjà 
és un exemple més del que 
anomeno la Torre positiva. 
Ens ha costat mans i màni-
gues canviar certes coses. 
Alguns van haver de bata-
llar per obrir la festa, per 
comptar amb instal·lacions 
dignes, per fer lluir una 
mica d’amor propi. Torre-
dembarra, però, encara té 

a vegades aquella manera 
de fer estranya, de capelle-
tes, de petits nuclis de po-
der, de pessimisme i grisor. 
Cada cop menys, és cert. 

N’hem après. L’orgull de ser 
torrenc, d’una Torredembar-
ra diversa, positiva, guanya 
la partida. Ho veiem durant 
la Festa de l’Esport, la Festa 
de la Cervesa, la Festa Ma-
jor, Carnaval o per Setmana 
Santa. Tenim virtuts que ens 
converteixen en una capital 
real entre Tarragona i el 
Vendrell i ara ens la creiem. 
Que dos periodistes com el 
Jordi o l’Albert vegin que a la 
Torre li manca un mensual 

de paper d’aquest tipus i de-
cideixin llançar-se a la pisci-
na és un símbol més d’aques-
ta Torredembarra madura i 
que va aprenent a somriure.

La Torre ha de viure aquests 
quatre anys l’empenta defi-
nitiva que ens permeti recu-
perar trens perduts. I aquest 
diari que teniu a les mans, 
de ben segur que és i serà 
una bona eina per seguir 
creixent com a comunitat. 
Amb exigència, rigor i cre-
dibilitat. Però sempre amb 
una voluntat proactiva, de 
pensar en tothom i no en 
interessos particulars. Pen-
sant en la Torre, en positiu.

El 27 d’octubre es va 
presentar l’associació 
LGBTIQ-TDB amb 

una festa plena de colors. 
De colors era el pilar de la 
Colla Castellera Xiquets de 
Torredembarra que va des-
plegar banderes reivindica-
tives LGBTIQ, de colors era 
el look de La Chicago, que 
presentava l’acte, i també ho 
era el logo de les samarretes 
de l’associació que omplien 
la plaça. Tothom volia ser-hi, 
tothom comprava merchan-
dising, tothom volia sortir a 

la foto. Però acabada la festa 
hem de ser conscients que la 
realitat LGBTIQ no és ni de 
lluny tan acolorida. Encara 
hi ha països a on ser homo-
sexual es castiga amb la pena 
de mort o a on les lesbianes 
pateixen violacions correc-
tives perquè “deixin de ser-
ho”. I no s’ha d’anar molt 
lluny perquè a diari trobem 
notícies sobre agressions a 
membres d’aquest col·lectiu 
al nostre país o som testi-
monis de discriminacions 
que tenen lloc a prop nostre. 

Si més no, no deixa de ser re-
llevant que a Torredembarra 
encara no existís una associ-
ació per aglutinar i defensar 
els drets d’aquest col·lectiu. 
No deixa de ser preocupant 
que cada cop que l’associació 
LGBTI-TDB ha penjat cartells 
per anunciar els seus actes 
aquests hagin sigut arrencats 
(encara que sembla una pràc-
tica bastant comú arrencar els 
cartells i pancartes d’algu-
nes entitats d’aquest poble). 
Aquestes coses són el reflex 
de tot el que ens queda encara 

per lluitar i aconseguir en ma-
tèria d’igualtat i de respecte 
a la diversitat. És molt bonic 
participar en la festa o pen-
jar la bandereta al Facebook 
quan toca però, ¿què fem en 
realitat per sumar-nos a la 
causa d’aquest o d’altres col-
lectius que pateixen discrimi-
nació? Tot el que es va viure 
el 27 es quedarà només en la 
foto o donarem suport des de 
les institucions, les entitats, 
els partits polítics i la ciutada-
nia el que representa aquesta 
associació? El temps ho dirà. 

GUILLEM BARGALLÓ

M. DOLORES GARCÍA

CARTES DELS LECTORS
Podeu enviar-nos els vostres  
escrits i cartes a redaccio@
TDBactualitat.cat. Han d’anar 
signats amb nom i cognoms,  
DNI i telèfon de contacte. No 
poden excedir els 1.500 caràcters 
(incloent-hi espais).
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T
orredembarra 

Actualitat és 

un nou mitjà 

de comunicació fet per 

periodistes que vol  

convertir-se en un  

referent per als veïns  

i les veïnes de  

Torredembarra  

i el Baix Gaià a l’hora 

d’informar-se, 

des de la qualitat, 

la independència 

i la participació 

dels lectors.

PER QUÈ 
HAIG DE FER-ME 
SUBSCRIPTOR/A 
DEL ‘TORREDEMBARRA 
ACTUALITAT’?

◗ Per donar suport a un 
projecte periodístic de 
proximitat i de qualitat. 

◗ Per aprofitar una sèrie 
d’avantatges en l’accés a 
continguts informatius.

◗ Per poder participar en 
actes exclusius i aconse-
guir ofertes en comerços 
i serveis.

◗ Per formar part d’una 
comunitat.

LA SUBSCRIPCIÓ 
DONA

DRET A:

◗ Rebre cada número en 
paper al teu domicili.

◗Descarregar-se 
el PDF de la revista.

◗Accedir uns dies abans 
als principals continguts 
de la revista.

◗ Descàrrega de 
fotografies gratuïtes.

◗ Recepció d’un mailing 
periòdic.

◗ Participació en actes 
exclusius per 
a subscriptors/res.

◗ Ofertes comercials i 
promocions.

TENS ALGUN

DUBTE?
Escriu-nos a
administracio@
TDBactualitat.cat 

o truca’ns al 
650 96 02 92

COM
FER-ME
SUBSCIPTOR/A?

Entra a 

www.TDBactualitat.cat 
i omple el formulari

60€ a l’any
(5€/mes)

QUANT 
EM COSTARÀ?
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REDACCIÓ

To r r e d e m b a r r a 
Actualitat neix 
com un projecte 

impulsat per dos pe-
riodistes torrencs de 
llarga trajectòria en la 
professió, Jordi Salvat 
i Albert Jansà, però ho 
fa també amb un equip 
de col·laboradors molt 
potent, amb l’objectiu 
d’oferir diferents visions 
de Torredembarra i del 
Baix Gaià des de diver-
sos gèneres periodístics. 
Torredembarra Actuali-

tat es publicarà mensu-
alment en paper, però 
també comptarà amb el 
portal web www.TDBac-
tualitat.cat, que oferirà, 
a més, altres contin-
guts, entre els quals 
també d’audiovisuals.

L’edició en paper serà 
gratuïta i la podreu tro-
bar un cop al mes en una 
xarxa d’expositors en 
diferents punts de Tor-
redembarra i també en 
d’altres poblacions del 
Baix Gaià. Inclourà el 
suplement Baix Gaià Ac-
tualitat, amb informació 

Un gran equip per oferir-vos la  
millor informació, anàlisi i opinió
‘Torredembarra Actualitat’ es publicarà en paper cada mes i comptarà amb una edició digital 
a través del portal www.TDBactualitat.cat, que oferirà també continguts audiovisuals

dels diferents municipis 
que integren aquest 
territori del qual Torre-
dembarra és la capital.

Torredembarra Actu-
alitat ofereix, a més, la 
possibilitat als lectors/
es d’implicar-se més en 
el projecte i convertir-se 
en subscriptor/a per 
només 60 euros/any (5 
euros al mes). Aquesta 
subscripció dona dret 
a diferents avantatges: 

◗ Rebre cada número 
en paper al teu domi-
cili.

◗ Descarregar-se el 
PDF de la revista.

◗ Accedir uns dies 
abans als principals 
continguts de la revista.

◗ Descàrrega de foto-
grafies gratuïtes.

◗ Recepció d’un mailing 
periòdic.

◗ Participació en actes 
exclusius per a subs-
criptors/res.

◗ Ofertes comercials i 
promocions.

Tant l’edició en paper 
com la web estaran au-
ditats per OJD i OJD 
Digital amb l’objectiu 
de garantir que es dis-
tribueixen els 5.000 
exemplars previstos i ob-
tenir dades d’audiència 
reals de consum digital. 

EL NOSTRE EQUIP

Jordi Salvat Rovira, 
nascut a Torredembar-
ra el 1977, és el director 
del Torredembarra Ac-
tualitat. Llicenciat en 
Periodisme per la UAB 
(2001), té una llarga 

trajectòria en mitjans 
de comunicació, com 
el Diari de la Torre, El 
Punt, Més Tarragona, 
Diari Aquí, Diari ARA, 
Ona la Torre, Viu a Fons 
i Tarragona Empresari-
al, entre altres, i també 
compta amb experi-
ència en comunicació 
corporativa al Consell 
Comarcal de l’Alt Camp 
i l’Ajuntament de Reus. 
Actualment és periodis-
ta freelance, assessorant 
en estratègia política i 
comunicació empresa-
rial i institucional, ja si-
gui interna o externa, i 

Zona de repartiment: 
Torredembarra, 
Creixell, Altafulla,  
La Móra, La Pobla  
de Montornès  
i la Riera de Gaià

Servei a domicili gratuït

C. Onze se setembre, 14 • Torredembarra • Tel. 977 64 44 80

Il·lustració: Víctor Centelles
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desenvolupant projectes 
de comunicació 2.0 i de 
xarxes socials. 

Albert Jansà Bairaguet, 
nascut a Torredembar-
ra el 1982, s’encarrega 
de la gerència del Tor-
redembarra Actualitat. 
Llicenciat en Periodisme 
i diplomat en Publicitat i 
Relacions Públiques per 
la URV (2006), i amb 
Estudis Superiors en 
Direcció i Administra-
ció d’Empreses (2009), 
dirigeix actualment el 
Departament de Comu-
nicació de l’Ajuntament 
d’Altafulla. També ofe-
reix assessorament en 
estratègia política i co-
municació empresarial 
i institucional. Compta 
amb experiència en mit-
jans de comunicació com 
la Xarxa de Televisions i 
Ràdios Locals, Altafulla 
Ràdio, La Xarxa, TAC 12, 
El Punt Avui, Ona Cata-
lana, Heraldo de Aragón, 
Silva Editorial, Mediter-
rània CIE, entre d’altres. 

Pere Gomés Miquel és 
el cap de publicitat. Di-
rector comercial amb 
àmplia experiència en 
la comercialització de 
productes de gran con-
sum i alimentació, es-
pecialment en el sector 

de docent d’imatge i so 
a la Casa del Vendrell i el 
Consorci d’Educació de 
Barcelona. Actualment 
és freelance audiovisual.

En l’equip del Torre-
dembarra Actualitat 
també comptem amb 
el fotògraf Joan Casas 
Mateu, natural de la 
Nou de Gaià, apassio-
nat per la fotografia des 
dels 14 anys. S’hi dedica 
professionalment des de 
2010. Treballa en moda 
i publicitat, fotografia de 
producte, esdeveniment 
i també imparteix ta-
llers fotogràfics i classes 
d’edició fotogràfica.

Josep Antoni Nieves 
Alarcón ens oferirà cada 
número una entrega 
d’una novel·la ambien-
tada a Torredembarra. 
Nieves és nascut a Santa 
Coloma de Gramenet el 
1959, però ja fa quinze 
anys que viu a Torre-
dembarra. És funciona-
ri i treballa com a cap 
d’àrea a l’ajuntament 
d’aquesta localitat del 
Barcelonès, però a la 
Torre s’ha implicat en 
iniciatives culturals i 
esportives. Actualment 
és secretari i jugador del 
Club Escacs de Torre-
dembarra. L’hem pogut 
escoltar recitant poemes 
i cantant, però també 
escriu poesia i narrativa 
i pinta, signant com a 
Jana. El 2010 va guanyar 
el Premi de Poesia Pere 
Badia del Cartell de Pre-
mis de Torredembarra.

Isaura Valle Olivé, nas-
cuda a Torredembarra 
l’any 2000, ens donarà 
la visió de les genera-
cions més joves de tor-
rencs i torrenques a la 
secció Visió 2000. Valle 

estudia actualment Co-
municació i Periodisme 
Audiovisuals a la Uni-
versitat de Lleida. Els 
seus primers passos 
en el món comunicatiu 
van ser a la tertúlia ra-
diofònica esportiva El 
Xiulet, d’Ona la Torre. 
Ha escrit en mitjans di-
gitals com Vavel.com, 
Blanc-i-Blau, La Contra 
Deportiva i Voz Perica. 
Actualment està a Llo-
bregat Blanc-i-Blau de 
Ràdio Despí i al Diari La 
Grada.

També tindrem el nos-
tre ninotaire, que cada 
número ens donarà la 
seva visió del que passa 
al nostre territori. És en 
Víctor Centelles, nascut 
a Tarragona el 1966 i 
que viu a Altafulla des 
de 1999. Va estudiar 
pintura a l’Escola-Ta-
ller d’Art de Tarragona. 
Guanyador del Premi 
Ricard Opisso d’histo-
rieta gràfica (1991), ha 
col·laborat en periòdics 
com el Diari de Barcelo-
na, Nou Diari, El Punt i 
Més Tarragona. També 
ha participat en la revis-
ta de còmics Delirópolis. 
Actualment combina la 
seva passió per la histo-
rieta gràfica i la pintura 
amb la feina de bomber 
al Parc de Tarragona. 

A més, disposarem d’un 
ampli grup d’articulis-
tes que aniran rotant 
número a número opi-
nant i analitzant l’actu-
alitat de Torredembarra 
i el Baix Gaià. Hi haurà 
dones i homes, joves i 
no tan joves, d’àmbits 
ideològics i professi-
onals diferents, amb 
l’objectiu de recollir la 
diversitat d’una vila i un 
territori com els nostres.

L’edició en  
paper serà 
gratuïta i  
inclourà un  
suplement amb 
informació  
de la resta  
de poblacions 
del Baix Gaià

Vols formar part del  
Torredembarra Actualitat?
Gaire aficionat de les cites 
mai he estat, però m’agra-
da molt una de Thomas 
Jefferson, un dels pares 
fundadors els Estats Units. 
Deia que si es “veiés obligat 
a escollir entre tenir un 
govern sense diaris o diaris 
sense govern, no dubtaria 
a preferir això darrer”. Si 
canviem diaris per ràdio, 
televisió o mitjans digitals 
—Jefferson va viure a cavall 
dels segles XVIII i XIX— em 
sento molt identificat amb 
aquesta frase. Uns mitjans 
de comunicació lliures i de 
qualitat són vitals per a la 
bona salut democràtica, ja 
sigui en un gran estat o en 
una població com la Torre. 
Torredembarra Actualitat 
volem ser això i fer-ho des 
del bon periodisme.

Quan escric aquestes línies, 
a dos dies escassos de tan-
car el primer número, em 
venen al cap moltes coses, 
com la primera conversa ja 
fa uns quants mesos amb 
l’Albert Jansà, col·lega i 
soci en aquesta aventura, 
engrescant-nos amb aquest 
projecte. El camí des de 
llavors ha esta el de la for-
mació d’un equip. Un gran 
equip. Professionals que 

ens aportaran qualitat en 
els continguts. Un equip que 
volem que segueixi creixent. 
Com també esperem 
que creixi en nombre de 
subscriptors del Torredem-
barra Actualitat. En aquest 
ecosistema comunicatiu 
del segle XXI els mitjans de 
comunicació han d’implicar 
els seus lectors i els lectors 
s’han d’implicar en els 
mitjans. És el que volem fer. 
Per només 60 euros a l’any 
podeu entrar a formar part 
de la comunitat del Torre-
dembarra Actualitat.

I acabant aquestes línies re-
cordo una conversa de ja fa 
uns quants anys. Almenys 
dotze o quinze, quan el 
fundador i director del Diari 
de la Torre, l’Antoni Vilà, em 
comentava que li agradaria 
molt que algun dia ocupés 
el seu lloc al capdavant 
d’aquest mitjà de referència 
de la nostra vila. No ha estat 
així, però Torredembarra Ac-
tualitat és, en certa manera, 
hereu del Diari de la Torre, 
tant de l’època Vilà com en 
la qual en Guillem Bargalló 
el va dirigir. Però volem 
anar més enllà. Almenys 
intentar-ho. Us convidem a 
acompanyar-nos.

JORDI SALVAT
vitivinícola, ha desenvo-
lupat la seva carrera pro-
fessional com a director 
comercial, d’explotació i 
màrqueting en empreses 
com Adernats, Metalcri-
ba, entre d’altres. També 
és sommelier professio-
nal i parla català, cas-
tellà, francès, alemany, 
anglès i rus.

Nascut a Olesa de Mont-
serrat el 1985, en Josep 
Sánchez és redactor i 
locutor a Ona la Torre 
des de 2017 i ara també 
serà redactor del Torre-
dembarra Actualitat. 
Ha treballat sobretot en 
premsa local i comarcal 
a la zona de la Catalunya 
Central, en publicacions 
com Regió 7, Infoanoia o 
El Punt Avui. També en 
diversos diaris d’àmbit 
esportiu com Blanc-i-
blau, Sport o La Grada 
i en departaments de 
comunicació d’algunes 
institucions com Fira 
de Barcelona o Casa 
Árabe. És llicenciat en 
Periodisme per la UAB, 
màster en Mediació In-
termediterrània i post-
grau en Comunicació i 
Conflictes.

Carol Cubota Ruiz-Vi-
ana, nascuda a Barce-
lona el 1980 i que viu 
a Torredembarra des 
que era una nena, serà 
l’encarregada dels con-
tinguts audiovisuals de 
Torredembarra Actu-
alitat. Llicenciada en 
Comunicació Audiovi-
sual (UAB) i postgrau en 
Edició de Vídeo Digital 
(UPF), ha treballat, en-
tre altres mitjans, a Ca-
talunya Ràdio, Més TV, 
Diari Més i l’Agència 
Catalana de Notícies, 
Ona la Torre i TAC12 
TV. També ha exercit 

A l’Hotel Gran Claustre i Masia Can Martí 
ho tenim tot preparat perquè gaudiu aquestes festes 
d’una experiència gastronòmica inoblidable, 
del nostre director culinari Jaume Drudis... 
propostes diferents, amb menús atractius i originals 
al restaurant Bruixes de Burriac.

Demana el teu pressupost a mida, també preus 
especials per a grups els dies 24, 25 i 26 de desembre.

I per Cap d’Any, gran festa amb orquestra a la Masia 
Can Martí, per donar la benvinguda a l’any nou!

Reserva la teva taula al  977 651 557
i celebra-ho amb nosaltres!

CELEBRA NADAL I CAP D’ANY AMB NOSALTRES
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regidoria i ara vindran les 
retallades i hem de veure 
quines possibilitats tenim 
de fer coses diferents, 
que sí que tindran un 
tractament nou. Tenim 
una situació econòmica-
ment diferent. No vol dir 
que tinguem més diners, 
perquè el pressupost d’in-
gressos serà inferior.

Quines seran les pri-
oritats d’aquest man-
dat pel que fa a grans 
obres?

Ara és el moment de 
fer les grans obres. En 
el passat mandat havien 
quedat al tinter o pre-
parades. Totes aquestes 
obres necessiten un reforç 
de finançament extern i 
les hem de planificar en 
els tres primers anys de 
mandat. I ho hem de pro-
gramar sense passar els 
límits d’endeutament que 
marca la llei. La despesa 
corrent serà similar amb 
alguna inversió a partir 
dels ingressos ordinaris, 
però les grans inversions 
seran amb finançament 
extern.

A final de mandat qui-
nes inversions haurà 
vist la ciutadania?

El que pretenem és que 
es vegi el cobriment de la 
piscina, l’arranjament de 
l’antiga N-340, el parc del 
carrer Lleida, la rehabilita-
ció de l’Escorxador i algu-
na obra no tan important.

“Ara és  
el moment  
de fer grans 
obres”

Regidor des de 2011, 
Eduard Rovira (Torre-
dembarra, 1958) acaba 
d’iniciar el seu segon 
mandat com a alcalde de 
la vila. I ho fa amb la co-
moditat que li proporcio-
na la inesperada majoria 
absoluta aconseguida al 
capdavant d’Esquerra 
Republicana el maig pas-
sat. En aquesta entrevista 
desgrana les prioritats i 
els reptes del seu govern 
aquests propers quatre 
anys.

Com és governar 
amb majoria abso-
luta en comparació 
a fer-ho amb tres 
grups?

D’entrada, en lloc 
d’intercanviar sensibi-
litats de caràcter polític 
amb altres grups ara has 
d’intercanviar opinions 
amb els qui teòricament 
tenen la mateixa manera 
de pensar que tu. I amb 
la diferència que quan 
vam treballar amb tres 
grups hi havia regidors 
amb bagatge a tots tres 
grups. Ara n’hi ha molts 
que s’incorporen de nou 
i han de tenir un mínim 
rodatge. Abans, primer 
havies de consensuar 
dins l’equip de govern. 
Ara el punt de vista ini-
cial és més o menys ho-
mogeni i pots oferir que 
els altres et participin 
una mica més. La ma-
joria absoluta et permet 
enfocar el tema ja d’en-
trada i després posar-lo 
a debat amb l’oposició. 
Abans el debat es produïa 
dins el mateix equip de 
govern. Ja quedava poc 
marge per a gaires canvis 
o acceptar propostes que, 
a més, eren molt disper-
ses, perquè el ventall de 
l’oposició era molt més 
ampli. 

Com és el rodatge 
d’aquests nous  
regidors?

Cada persona és un 
món i té un estil. Són 
edats i perfils diferents. 
Els hem hagut d’acom-
panyar. I no només el 
rodatge dels nous com a 
regidors, sinó el rodatge 
dels “vells” amb les noves 
responsabilitats, comen-
çant per mi mateix com-
paginant l’alcaldia amb la 
Diputació i la Núria Batet 
com a portaveu al Consell 
Comarcal.

Com és ara la relació 
amb l’oposició, amb 
menys grups?

És més fàcil, perquè 
pots parlar-hi amb més 
facilitat. Amb el grup 
socialista només cal que 
parlem un moment per 
telèfon i ja hem aclarit 
moltes coses. Amb Junts 
per Catalunya la relació 
és molt fluida perquè no-
més és un interlocutor i 
ens podem veure sovint 
i amb Ciutadans les dife-
rències no són personals 
sinó programàtiques i 
de criteri polític i segui-
ran sent difícils, però la 
comunicació ha millorat 
i ara és més fàcil reu-
nir-nos i parlar.

En quin moment es 
troben els pressupos-
tos per al 2020? Qui-
na és la diferència ara 
que sou un únic grup 
a govern?

La diferència no és 
tant per ser un o més 
grups diferents sinó pel 
moment diferent en què 
estem. En el mandat ante-
rior havíem de regularit-
zar moltes coses i el debat 
era més tècnic. Hi havia 
menys marge de manio-
bra polític. Ara tenim un 
nou plantejament i que 
siguem només un grup fa-
cilita les coses. S’ha fet la 
carta als Reis des de cada 

Amb  
Ciutadans la 
comunicació 
ha millorat  
i ara és  
més fàcil  
reunir-nos  
i parlar

L’ENTREVISTA del mes
JORDI SALVAT

El Teatre-auditori el 
veurem molts anys 
com està ara?

En aquest mandat 
no preveiem invertir-hi. 
El que estem fent ara és 
començar a analitzar com 
es pot aprofitar una mica 
més el Teatre-auditori 
sense fer una inversió 
gran. El Teatre-auditori 
és un projecte gran i ens 
l’hem de prendre amb 
molta calma. No només 
la construcció, sinó que 
ha d’anar lligat a un pla 
d’explotació.

Ha parlat de l’antic 
Escorxador, una obra 
eterna a la Torre. Què 
s’hi farà?

La idea que tenim és 
rehabilitar l’edifici que hi 
ha ara i deixar-lo preparat 
perquè tingui una utilitat.

Es plantegen un procés 
participatiu per deci-
dir-ne la utilitat?

De moment ens es-
tem plantejant la qües-
tió financera. La utilitat 
posterior es consultarà o 
es mirarà quines són les 
necessitats que tenim. 
Hi ha altres edificis que 
s’han de rehabilitar o 
reutilitzar. Per exemple 
l’antic ajuntament, solu-
cionant els problemes de 
mobilitat que té perquè 
sigui un espai d’ús públic 
tal com diu la llei. També 
hi ha l’espai que ha que-
dat buit de la Golfa, on 
hi havia Serveis Socials. 
I ens hem de replantejar 
els usos dels espais del 
Casal Municipal i si reor-
denem la utilitat que els 
donen les entitats.

I la sala gran del Casal?
També pot entrar dins 

un projecte de rehabilita-
ció, que no ens hem plan-
tejat. Però sí que ho podem 
anar estudiant, perquè una 
idea molt fàcil és fer un 
escenari fix, segmentar la 

sala per a quan no cal tant 
d’espai per a una activitat. 

Com està el projecte 
del nou CAP?

Estem en converses 
tant amb la Xarxa Santa 
Tecla com el Departa-
ment de Salut. Depenem 
molt del procés econòmic-
financer de la Generalitat. 
S’havia treballat amb la 
idea que mentre no es 
faci un nou CAP es puguin 
llogar espais per ampliar 
nous serveis. Però estem 
avaluant que els costos 
d’aquesta provisionalitat 
poden ser alts. Depèn dels 
diners i dels càlculs. Hi es-
tem treballant.

Quins serveis nous hi 
trobaria l’usuari?

El que plantegen tant 
Santa Tecla com la Gene-
ralitat, que lliga amb un 

dels estudis que tenim de 
fa anys per l’evolució de 
la nostra població, és que 
hi hagi una sala d’urgèn-
cies amb una radiologia 
bàsica —no només per 
a les urgències—, servei 
maternoinfantil —que 
ara no hi ha espai sufici-
ent— i una unitat de salut 
mental, i la resta depèn 
de l’evolució de la pobla-
ció. Es tracta que hi hagi 
espai suficient per a crei-
xements futurs.

Parlem de l’adequació 
de l’antiga N-340.

El projecte que es li-
citarà amb el pressupost 
de 2020 i comptarà amb 
finançament del Minis-
teri de Foment és l’ar-
ranjament del tram que 
hi ha entre el passeig de 
l’Estació i el passeig de 
la Sort, amb la recons-

CLUB D’EQUITACIÓ TORREDEMBARRA
◗ PROFESSORS TITULATS
◗ CLÍNICS ESPECÍFICS AMB PROFESSIONAL
◗ PUPIL·LATGE I PREPARACIÓ DE GENETS PER A  
CONCURS DE DOMA CLÀSSICA, SALT I CONCURS COMPLET

◗ ESCOLA D’EQUITACIÓ DE TOTS ELS NIVELLS 
◗ VENDA I ASSESSORAMENT DE CAVALLS D’ESPORT
◗ PISTES DE DOMA, SALT, PISTA COBERTA I RECORREGUT  
PERMAMEMT CROSS

25 DES DE 1992
A n y s

DIRECCIÓ: Robert Pons • Tel/fax: 977 64 02 82 - 629 44 90 71 • e-mail: rpons@tinet.org • Crta. La Riera s/n Torredembarra • 43830 (TARRAGONA)
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amb EduardRoviraGual
prou neta, que hi ha 
molta brutícia. Des de 
l’Ajuntament que s’hi 
està fent?

En aquest tema hi ha 
dues qüestions. Nosaltres 
no estem mai satisfets de 
la neteja, però des que hi 
ha el nou contracte de la 
neteja viària s’ha notat 
una millora. Un dels te-
mes que queden és el de 
les herbes. Des que vam 
eliminar la utilització del 
glifosat des de l’Ajunta-
ment no deixem de tenir 
un problema. Amb el 
nou contracte s’utilitzen 
uns productes que no són 
contaminants i van més 
lents l’aplicació i el fet de 
tenir la sensació que ha 
millorat.

Torredembarra és la 
capital del Baix Gaià. 
Ens creiem prou el 
Baix Gaià?

Sí. Que el Baix Gaià 
existeix és evident, des 
del punt de vista d’or-
ganització territorial i 
geogràfic. Tenim a la 
comarca del Tarragonès 

Aquest  
mandat  
volem fer el 
cobriment de  
la piscina,  
l’arranjament 
de N-340, el 
parc del carrer 
Lleida i la  
rehabilitació de 
l’Escorxador

L’arranjament 
del tram de 
l’antiga N-340 
entre el pas-
seig de l’Esta-
ció i el passeig 
de la Sort es 
licitarà aquest 
2020

Alcalde de Torredembarra

C. Fildors, 23 C
Tel i Fax: 977 64 54 71

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

Fotografia: Carol Cubota

Serveis:
Quiropodia (callositats, verrugues, ungles encarnades...)
Estudi biomecànic de la marxa
Podologia infantil
Confecció de suports plantars
Podologia esportiva
Peu diabètic

Mutues:
Sanitas
DKV
MDFTC
MGC
GENERALI

C. Pere Badia, 5 1r 2a (TORREDEMBARRA) · Tel. 977 130 435  / C. Plaça Boters, 3 (ALTAFULLA) · Tel. 977 65 15 42

trucció de les voreres. 
S’aprofita l’amplada del 
vial per fer un carril bici 
de dos sentits a tocar de la 
via del tren, una vorera de 
separació amb l’amplada 
reglamentària, una línia 
d’aparcament i un carril 
de circulació per cada 
sentit, aparcament i vo-
rera a tocar de les cases. 
Serà un passeig bastant 
ampli amb arbrat i mo-
biliari. Al passeig de la 
Sort hi va una rotonda i 
en el primer tram a to-
car del passeig de la Sort 

l’aparcament es fa una 
mica més gran perquè hi 
hagi les parades de l’auto-
bús interurbà i traslladem 
tot el trànsit d’autobusos 
cap allí, amb passos de 
vianants elevats a totes 
les cruïlles. La resta de 
carretera, de la rotonda 
d’Altafulla a la Nova Tor-
redembarra, s’hi dibuixa 
un carril bici, sobre l’as-
falt existent, estrenyent 
els carrils i donant unes 
velocitats més baixes en 
tot el tram.

Seguim parlant de 
carreteres. Quan tor-
narem a tenir una 
rotonda “normal” en 
l’accés a l’autopista? 

El desdoblament de 
l’N-340 no ens refiem 
que sigui tan aviat, però 
sí que serà més aviat la 
gratuïtat de l’autopista, 
tant si esperem el ven-
ciment de la concessió o 
si abans s’accepta la pro-
posta que va fer la FEAT 
que per als vehicles que 
facin el trajecte de llarg 
recorregut el tram entre 
Vila-seca - Salou i Torre-
dembarra sigui gratuït. I 
així molts vehicles ja no 
tindrien la necessitat 
d’entrar i sortir de l’au-
topista. Això reduiria 
el trànsit i faria que no 
fos necessària aquesta 
superrotonda. Això sig-
nifica que hi hagi govern 
a Madrid i que aquest es 
posi d’acord amb la con-
cessionària.

Un dels mantres que 
es repeteix és que Tor-
redembarra no està 

un desequilibri territori-
al molt marcat, amb una 
ciutat gran com Tarra-
gona amb tots els serveis 
que vol i més; Vila-seca 
i Salou amb uns recur-
sos turístics importants 
i unes necessitats dife-
rents; unes poblacions 
a la vall del Francolí que 
tenen uns recursos eco-
nòmics i laborals impor-
tants de la petroquímica i 
després queda la part del 
Baix Gaià, amb poblaci-
ons a la costa com són 
Torredembarra, Altafulla, 
Creixell i Roda de Berà i 
les poblacions que tiren 
cap a l’interior. I si aques-
tes poblacions s’han de 
conjuntar amb Tarrago-
na, Vila-seca i Salou fan 
de mal lligar. En canvi, 
si hi hagués serveis o ob-
jectius comuns, en aquest 
àmbit es podria treballar. 
Però s’ha de veure de qui-
na manera i si ho fem tot 
el Baix Gaià o només les 
poblacions de costa, fins 
on ha d’arribar. Hem de 
fer aquesta anàlisi co-
mençant per la qüestió 
turística, però hem de 
parlar de serveis, en què 
optimitzaríem coses, i 
això és més complicat. La 
capitalitat del Baix Gaià 
la donaran els governs de 
cada municipi? El centre 
d’aquest triangle és la 
Torre i també ho ha de ser 
per les seves dimensions.

Pot ajudar el fet que 
hi hagi moltes alcal-
dies d’Esquerra a les 
poblacions del Baix 
Gaià?

Facilita que no hi 

hagi guerres polítiques 
i que només hi hagi un 
debat geogràfic. Però 
tampoc era un impedi-
ment. L’única interfe-
rència possible és que 
hi hagués algun poble 
que tingués algun deure 
polític, com els socialis-
tes amb Tarragona, però 
això sempre és temporal. 
Si fem una cosa ben feta 
la qüestió pràctica supe-
rarà els interessos polí-
tiques.

Com es combina 
l’alcaldia de  
Torredembarra  
amb el fet de ser 
diputat provincial i 
president de BASE?

La gràcia és que 
BASE és un òrgan molt 
ordenat i amb unes 
funcions molt tècni-
ques. Més que política 
és d’evolució del servei 
que fem a les poblacions 
i transmetre els objectius 
de servei a la seva apli-
cació pràctica. La com-
binació és regular els 
horaris i no és una cosa 
complicada. Telemàti-
cament puc signar fac-
tures i decrets i aquesta 
rutina són deu minuts 
cada dia. La part políti-
ca és anar regularment a 
Tarragona una hora els 
divendres per despatxar 
amb el gerent de BASE. 
I els dimarts també hi 
vag i participo en dues 
comissions, a més del 
dia que hi ha ple. Abans 
estava totes les hores a 
l’ajuntament i ara hi ha 
uns dies en què no hi soc 
unes hores.

Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com
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JOSEP  
SÁNCHEZ

Aquest mes d’oc-
tubre s’han cele-
brat els 16 anys 

de la posada en marxa 
del centre de la Fundació 
Onada a Torredembar-
ra, ubicat al polígon de 
les Roques Planes. Un 
espai on aquesta entitat 
d’iniciativa social i sen-
se ànim de lucre treballa 
per millorar el benestar i 
la qualitat de vida d’uns 
40 usuaris amb algun 
tipus de discapacitat o 
transtorn mental i amb 
dificultats d’inserció la-
boral.

En tot aquest temps, la 
fundació ha aconseguit 
convertir-se en un re-
ferent en el suport a les 
persones de col·lectius 
vulnerables a Torredem-
barra, oferint els seus 
serveis de teràpia ocupa-
cional, ocupacional d’in-
serció i prelaboral, pen-
sats per a usuaris amb 
discapacitat intel·lectual 
en els primers dos casos, 
o amb trastorn mental 
sever en el tercer. Per 

aconseguir-ho, se cen-
tren en la integració la-
boral dels seus usuaris i 
en la seva visibilitat dins 
de la societat torrenca.

Aquest repte s’ha anat 
assolint gràcies a pro-
jectes de col·laboració 
amb diverses entitats i 
associacions del muni-
cipi i que permeten als 
nois i noies de la Fun-
dació Onada sentir-se 
partícips d’allò que pas-
sa a la Torre. “Hem de 
crear i consolidar siner-
gies amb la comunitat i 
ser-ne una part activa”, 
destaca Irmina Sánchez, 
directora del centre de la 
Fundació Onada a Tor-
redembarra, que també 
afegeix que ara estan 
canviant el paradigma 
pel que fa a aquesta 
implicació en la socie-
tat i busquen sobretot 
que els seus usuaris si-
guin “voluntaris actius”.

Així, darrerament han 
posat en marxa projec-
tes que volen “fomentar 
l’empoderament de les 
persones amb disca-
pacitats intel·lectuals”. 
Per exemple, amb Cà-

Fundació Onada, 
cada vegada més 
present al municipi
L’entitat, que treballa per la inserció
laboral i social de persones amb diversitat 
funcional, compleix 16 anys a Torredembarra 
amb una participació a la vida social de la vila

ritas col·laboren cada 
dimecres en les tasques 
de l’entitat i els dijous 
ofereixen un taller de 
manualitats en el marc 
del Grup de Memòria. 
Amb la Biblioteca, col-
laboren sovint en les 
tasques d’etiquetatge 
dels nous llibres i en la 
distribució dels exem-
plars de bookcrossing 
per diferents punts del 
municipi. “Això, a ban-
da de la qualitat de vida, 
augmenta l’autoestima. 
Tenen una participació 
total en les activitats 
de la ciutadania i això 
produeix als usuaris 
de la Fundació un re-
torn quant a seguretat 
i competències”, expli-
ca l’Elena Rodríguez, 
cap de comunicació 
de la Fundació Onada. 
“Mostra una idea dea 
de servei, d’utilitat, 
que ara soc jo qui estic 
ajudant a fer possible 
un projecte”, afegeix.

En són només dos exem-
ples, però la llista de col-
laboradors és molt més 
àmplia. Així, a través 
del Pla Educatiu d’En-
torn, visiten les escoles 

de Torredembarra per 
fer un contacontes i re-
ben els alumnes de pri-
mària per fer un taller 
de sabó. També tenen 
un programa mensual, 
Onada FM, a Ona la 
Torre, l’emissora mu-
nicipal de ràdio; col-
laboren amb les colles 
castelleres dels Nois de 
la Torre i els Xiquets de 
Torredembarra o amb la 
Farmàcia Cogul. “És im-
portant que ens tinguin 
en compte en l’àmbit as-
sociatiu”, remarca Irmi-
na Sánchez, que afegeix 
que a Torredembarra 
“hi ha un esperit col-
laboratiu important”. 
Elena Rodríguez afe-
geix que la relació amb 
les entitats “és estreta i 
reconeguda. A la ciuta-
dania ja no li sorprèn, 
som part de la societat”.

La llista de col·laboradors 
és àmplia. Cadascú apor-
ta el seu granet de sorra 
en favor d’aquesta in-
tegració dels usuaris 
d’Onada. Des de la Fun-
dació Pere Badia, on fan 
un voluntariat per ajudar 
els avis i àvies a jugar al 
quinto, o el Club Excur-
sionisme Torredembar-
ra, amb qui fan sortides 
periòdiques pels voltants 
del poble, fins a la Unió 
de Comerciants, Em-
presaris i Professionals 
(UCEP), amb qui van 
participar en la Fira Fora 
Estocs d’aquest 2019.

A més, cal destacar que el 
centre compta amb unes 
40 persones voluntàries 
que d’una manera o altra 
col·laboren en les dife-
rents activitats que s’or-
ganitzen per als usuaris.

UNA OPORTUNITAT 
LABORAL

Però més enllà de la seva 
presència en la societat 
torrenca, la Fundació 
Onada busca sobretot 
oferir una oportunitat 
de futur als seus usuaris 
a través de la seva incor-
poració al mercat labo-
ral. D’aquesta manera, 
es vol que disposin de 
les mateixes oportuni-
tats que la resta de ciu-
tadans i que gaudeixin 
d’una integració social 
i laboral plena. Amb 
aquest objectiu, Onada 
compta amb un servei 
d’orientació laboral en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament de Torredembar-
ra que permet guiar els 
usuaris per buscar feina, 
redactar un currículum 
o passar una entrevista.

La Fundació Onada ofereix serveis de teràpia ocupacional, ocupacional d’inserció i prelaboral a Torredembarra.                                   Fotografia: Joan Casas

Plaça de la Font, 8. Baixos 2 · Torredembarra

Àpats de Nadal i empresa.
Realitza la teva reserva. 

Places limitades

Informa’t al 877 073 815

GELATERIA I CAFETERIA
Carrer Antoni Roig, 8 • Torredembarra

Tel. 977 64 42 05

PASSIONE PER IL GELATO

ELS MILLORS GELATS ARTESANS

C. Marinada, 16, 1a planta
cdmarinada@gmail.com

Tel. 628 727 339 • 977 80 60 52

• Centre de dia per a gent gran amb PEVS  
(prestació econòmics vinculada a servei)

• Acolliment i convivència
• Suport tràmits de valoració dependència

• Ampli ventall d’activitats de lleure,  
estimulació i d’integració

Servei d’atenció a domicili (SAD)
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Els usuaris elaboren el seu propi sabó, i el venen ells mateixos durant la Fira Fora Estocs. 
Fotografia: Joan Casas

A més, des de la ma-
teixa fundació es fa un 
gran treball de recerca 
d’empreses que puguin 
estar interessades en 
la contractació de per-
sones amb capacitats 
diferents. “Funcionem 
com un proveïdor més 
i el nostre repte és for-
mar les persones per 
donar aquells serveis 
que les empreses de-
manen”, destaca Ele-
na Rodríguez. Al final, 
apunta, “és una qüestió 
de sensibilització i de 
demostrar que determi-
nats serveis els podem 
fer satisfactòriament”.

De fet, en entrar a les 
seves instal·lacions a 
Torredembarra sembla 
que ens trobem davant 
un taller amb diversos 
espais on els usuaris po-
den realitzar les tasques 
que se’ls encomanen, 
ja sigui per a un client 
extern o per a produc-
ció pròpia. Un exemple 
d’aquest segon cas és 
el sabó que elaboren 
ells mateixos i que, per 
exemple, van vendre du-
rant la Fira Fora Estocs.

Des de la Fundació Ona-
da també creuen que la 
responsabilitat social 
corporativa de les empre-
ses és cada vegada més 
gran i també juga al seu 
favor que la llei obligui 
les empreses a contrac-
tar un 2% de persones 
amb capacitats diferents 
en empreses de més de 
50 treballadors. A més, 
en el cas de la Funda-
ció Onada, el fet d’estar 
dins del grup d’entitats 
Fundalis els permet tre-
ballar en xarxa i repar-
tir-se el treball en diver-
ses empreses entre cada 
centre que la integra.

Una de les prioritats a 
l’hora de buscar experi-
ències laborals o volun-
tariats als usuaris de la 
Fundació Onada és poder 
trobar coses vinculades 
als interessos de cada 
persona i que puguin fer 
allò que més els agradi. 
Irmina Sánchez comen-
ta que treballen “la pla-
nificació centrada en la 
persona, que pugui triar 
quin camí de vida vol”. 
Així, tenen usuaris que 
treballen o han treballat 
en escoles (La Portala-
da d’Altafulla o L’Anti-
na a Torredembarra), 
al port o en pastisseries.

EL PAPER DE LES 
FAMÍLIES

Un altre dels reptes 
d’aquest any, segons ex-
plica la Irmina Sánchez, 
ha estat aconseguir una 
major participació de 
les famílies dels usuaris 
amb l’organització de 
xerrades, esmorzars i 
jornades de portes ober-
tes per tal que puguin 
participar de forma més 
activa en el dia a dia del 
centre. “És una manera 
de fer veure a les famílies 
com els seus fills es de-
senvolupen en un espai 

La Fundació Onada ofereix serveis de teràpia ocupacional, ocupacional d’inserció i prelaboral a Torredembarra.                                   Fotografia: Joan Casas

Elena Rodríguez, cap de comunicació de la Fundació Onada, i 
a la dreta Irmina Sánchez, directora del centre de la Fundació 
Onada a Torredembarra. Fotografia: Joan Casas

que no és el domèstic”, 
remarquen. En aquest 
sentit, una de les acti-
vitats més destacades al 
llarg de l’any és l’Onada 
a la Fresca, el tradicional 
sopar d’estiu que realit-
zen amb tots aquells que 
col·laboren amb la Fun-
dació. També el vermut 
solidari, que acostumen a 

celebrar pels voltants del 
Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat 
Funcional, que se celebra 
cada 3 de desembre. Una 
festa que no deixa de ser 
una forma més de fer vi-
sible el treball que es fa 
a la Fundació Onada i la 
seva integració en el teixit 
social de Torredembarra.

Les xifres d’Onada 
del 2018

Recentment, la Fundació 
Onada ha presentat la 
seva memòria correspo-
nent al balanç del 2018, un 
any en què el centre de 
Torredembarra ha comptat 
amb 37 usuaris: 16 al servei 
d’inserció, 13 al de teràpia 
ocupacional i 8 al servei 
prelaboral. En total, són 
més d’un centenar els 
usuaris que van passar per 
l’Onada l’any passat si s’hi 
suma el centre que té la 
fundació a Tarragona.

Però més enllà dels usu-
aris habituals, la fundació 
aconsegueix trobar oportu-
nitats laborals per als seus 
usuaris a través del Centre 
Especial de Treball (CET), 
que l’any 2018 va comp-
tar amb 119 treballadors. 

Aquest CET va prestar els 
seus serveis a 78 empreses 
del territori, amb què va 
generar un volum econò-
mic d’un import superior a 
l’1,8 milions d’euros.

Cal dir que, per sectors, 
la jardineria i els treballs 
forestals suposen més de 
la meitat de les empreses 
amb les quals treballen 
(el 53%) i gairebé el 40% 
del volum de negoci. 
Per darrere, es troben 
la neteja i manteniment 
d’espais, amb un 23% de 
les empreses i un 29% 
de l’import. Des de la 
Fundació Onada, també 
ofereixen els seus serveis 
en feines com la gestió 
d’aparcament, el sector 
turístic o l’industrial.
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VISIÓ 2000

CRÒNICA

Molt més que platja i sorra

Posada de llarg del col·lectiu LGBTIQ 

En tenia ganes. Em va semblar 
una gran idea que hi hagués 
un nou diari. Sens dubte, un 
pas endavant per donar-nos a 
conèixer i fer Torredembarra 
més gran. Perquè, creuen que 
es coneix com realment és? 

Què els responen quan diuen 
que són torrencs? S’ho ha pa-
rat a pensar? Jo sí. I crec no 
estar equivocada al dir que no-
més ens coneixen per la platja, 
per estar al costat de o pel cas 
del 3%... La Torre és molt més!

Hi ha molta història i cultura 
a veure: el castell, la Vil·la del 
Moro, la muralla, la torre de 
la Vila... Si passegen pel nucli 
antic, parin atenció al número 
8 del carrer Ample i després 
entrin a l’església per admirar 
el quadre de la nostra patrona: 

En una plaça de les Monges 
assolellada i molt animada 
es va presentar el migdia del 
darrer diumenge d’octubre 
l’associació LGBTIQ TDB. 
Un acte públic conduït per La 
Chicago, en què hi va haver 
un pilar dels Xiquets de Tor-
redembarra amb l’enxaneta 
onejant la bandera de l’arc 
de Sant Martí, sevillanes i un 
vermut electrònic amb músi-
ca dels anys 80 i 90, va ser-
vir per a la “posada de llarg” 
de l’entitat, en paraules d’un 
dels seus vocals, Toni Molina. 
L’associació compta actual-
ment amb una vintena de per-
sones i vol créixer, defensar 
els drets de les persones ho-
mosexuals, bisexuals, trans-
sexuals, intersexuals i queer. 

Entre el públic hi havia l’al-
calde, Eduard Rovira, i alguns 
regidors de govern i també el 
cap de l’oposició el socialis-
ta, Vale Pino. L’acte comp-
tava amb la col·laboració de 
la Regidoria d’Acció Social, 
encapçalada per Marga-
ret Rovira, i del bar Kult va 
comptar amb l’actuació de 
DJ Ethian Guerrero, que va 
iniciar la seva sessió amb un 
clàssic, A quien le importa, 
d’Alaska, un del grans him-
nes del col·lectiu LGBTIQ, 

ISAURA VALLE

TWITTER ACTUALITAT

santa Rosalia. Contemplin les 
cases dels indians mentre van 
de botiga en botiga pel carrer. 
Seguin a la plaça de la Font 
i juguin a cartes mentre fan 
petar la xerrada. I sí, creuin 
la via del tren, si realment vo-
len veure l’escenari que a tan-
ta gent atrau. Vagin des dels 
Muntanyans fins als Munts, 
passant per l’ara absent Alfa 
i Omega i arribin als peus de 
l’últim far construït a l’Estat. 
Les vistes són magnífiques. 
I, a més a més, limitant amb 
Altafulla, hi tenen una de les 
millors cales de Catalunya: 
el Canyadell. Si m’ho paro a 
pensar, entenc que a l’estiu 
siguin tants els qui venen...

Però la Torre va més enllà... 
Ser torrenca és gaudir de la 
Festa del Quadre com els més 

que va aconseguir animar 
un públic molt heterogeni.

Al capdavant de l’associació 
LGBTIQ TDB hi ha l’Ivan 
Sánchez, que va començar a 
moure’s el 18 de maig pas-
sat, el Dia contra l’Homofò-
bia, demanant un cop de mà 
al subdelegat a Catalunya 
de l’Associació de Policies 
LGTBI Gaylespol, Toni Moli-
na, per crear una associació a 
la Torre. S’han mogut, doncs, 
per trobar gent i també fer 
samarretes. Volen organitzar 
activitats lúdiques, esporti-
ves i culturals, però també 
donar suport i assessorament 
als membres del col·lectiu 
de la Torre i el Baix Gaià.

Han format una junta inte-
grada pels següents membres: 
Iván Sánchez (president), 

menuts de la casa. Emo-
cionar-se al sentir “Visca 
santa Rosalia!” un 4 de 
setembre i participar en el 
ball de l’Àguila a la plaça 
del Castell. Ser torrenca és 
gaudir de Sant Joan a Baix 
a Mar i viure la competi-
tivitat, sana, entre grups 
de Carnaval, tot i ja no 
haver-hi premis. Perquè 
Torredembarra és casa 
de grans esportistes com 
Berta Castells, Llorenç 
Gómez, Àngel Batlle, tots 
els que estiguin per venir, 
i nosaltres n’estem molt 
més que orgullosos... Tor-
redembarra és molt més 
que “un poble al costat de 
Tarragona i a una horeta 
de Barcelona’’. Torredem-
barra és molt més que un 
poble amb platja i sorra. 

Angie Muñoz, (vicepre-
sidenta), Jordi Rubio 
(tresorer), Toni Molina, 
Glòria Fernández i Patri 
Valero (vocals). Encara 
no tenen local i per con-
tactar-hi es pot fer a través 
de la pàgina de Facebook 
Lgtbiq Torredembarra i el 
telèfon 615 838 920. Una 
de les primeres activitats 
que impulsen és la crea-
ció d’un grup de teatre i el 
diumenge 27 ja recollien 
les primeres inscripcions. 
Tenen molta feina al da-
vant si tenim en compte 
que uns dies abans de 
l’acte de presentació, des 
de la seva pàgina de Fa-
cebook, la nova associació 
denunciava l’arrencada 
de cartells penjats pels 
carrers de Torredembar-
ra per anunciar l’acte.

JORDI SALVAT

Jordi Molinera - @jordimolinera
Coalcalde d’Altafulla
Ei @meritxell_batet, si vens un dia d’aquests a Altafulla segur que  
et trobes amb el clam ciutadà (més enllà de l’independentisme)  
que demana #SpainSitAndTalk. Atureu ja aquesta ràtzia  
repressiva; entomeu el repte de fer política d’una vegada.

Carles Fuxet - @cfuxet
Cap de Llista d’En Comú Podem al Senat per Tarragona
Entenc que alguns vulguin la independència. Comparteixo que la 
sentència és excessiva. Però detesto i condemno qualsevol violència. 
Demano un govern per a tot@s i si no tenen ganes,  
que convoqui eleccions.

Guillem Bargalló - @guillembargallo
Periodista
És injustificable fer crides a ocupar el carrer i després enviar la 
teva policia de la mà de la policia a espanyola a atonyinar-los.

Rodrigo Sicilia - @rodrigosicilia
Tuitaire
Que valents i convençuts que necessiten una porra per  
convèncer una tieta...oi ?

Llorenç Gómez - @Llorenc_enzo
Jugador de futbol platja
Nunca seré lo que queréis que sea. Siempre seré lo que yo quiero ser. 
En estos 9 años como atleta profesional como jugador  
de fútbol playa, he visto, me han pedido y he vivido un poco…

Antoni Batista - @antonibatistav
Periodista i músic
Al peu de l’estàtua de Roger de Llúria, a Tarragona, i amb la  
Mediterrània al davant, Arrimadas nega que Catalunya és una nació.

Abel - @abelnaor
Tuitaire
Arribo al treball. A la sortida de #Torredembarra en plena #rotonda 
bloquejada, m’he trobat un camió donant marxa enrera.  
Ho conto de miracle @JoanSabateB ets responsable  
@reobrintrotonda @ap7GratuitaJa.

ELECTRICITAT • FONTANERIA
ANTENES 
SISTEMES DE SEGURETAT
VIDEO - PORTERS
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Altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès  
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà  
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT
ACTUALITAT BAIX GAIÀ

El grup de teatre 
altafullenc Trea-
teràpia continua 

treballant intensament 
en la preparació de la 
seva segona obra. Des-
prés de l’èxit del thriller 
polític amb tocs de co-
mèdia Pla de xoc, que 
han portat a molts esce-
naris del Baix Gaià i el 
Camp de Tarragona, el 
nou muntatge porta per 
títol Crema cremada i 
“serà una comèdia fa-
miliar amb un clar mis-
satge de rerefons que vol 
fer reflexionar l’espec-
tador sobre la societat 
en què vivim”, segons 
el seu autor, director i 
actor, Joan Maria Vidal.

Crema cremada s’estre-
narà el proper mes de 
març. Als Treateràpia 
els agradaria estrenar la 
seva nova obra al Casal 
La Violeta d’Altafulla, 
però aquest equipament 
encara està en obres per 
la remodelació iniciada 
abans de l’estiu i no és 
clar el termini d’aca-
bament dels treballs. 
Si no és a Altafulla, 
l’estrena seria en una 
altra localitat del Baix 
Gaià. Vidal apunta que 
ja han tancat alguns bo-
los en altres poblacions 

del Camp de Tarragona 
i que tenen previst por-
tar Crema cremada a la 
Fira del Teatre Tàrrega i 
el Festival internacional 
de teatre amateur de Gi-
rona (FITAG) 2019. “En 
alguns d’aquests muni-
cipis ja vam fer-hi Pla 
de xoc, però en altres no 
ens han vist”, comen-
ta l’actor i dramaturg.

La nova proposta de Joan 
Maria Vidal presenta 
una família molt normal 
el dia a dia de la qual es 
veu trasbalsat per l’ascens 
de categoria laboral de la 
mare. És entorn d’aquest 
canvi que gira tot l’entra-
mat de personatges i de 
fets, des d’una visió molt 

còmica. “Crema crema-
da és una obra més pro-
fessional, amb un ritme 
trepidant que fa riure 
molt, però també amb 
un missatge clar al final, 
que farà pensar els espec-
tadors”, assenyala Vidal.

Encara queden unes 
quantes setmanes d’as-
sajos perquè la nova 
obra del grup altafullenc 
estigui preparada per 
representar-se i esperen 
almenys igualar l’èxit de 

crítica i públic de Pla de 
xoc. L’elenc de Crema 
cremada és gairebé el 
mateix, amb Xavi López, 
Anna Mulet, Arantxa Pi-
quer, Marc Novell, Anna 
Anavalon, Rosalia Joan 
Pulido, Anna Mulet, Ca-
terina Noguera i el ma-
teix Joan Maria Vidal.

Vidal admet que en 
aquesta obra es nota la 
seva progressió com a 
dramaturg gràcies a la 
formació en direcció de 

dramatúrgia que ha fet 
a la prestigiosa Escola 
Eòlia i un curs intensiu 
aquest estiu amb Joel 
Joan. “Hem pogut tre-
ballar cada personatge 
de Crema cremada des 
de l’inici i hem vist com 
anaven creixent. Els ac-
tors i actrius que a Pla 
de xoc no feien papers 
principals ara sí que els 
fan, i a l’inrevés. I s’ha 
incorporat a la compa-
nyia Gemma Fuentes, de 
Torredembarra, que va 

fer dos covers a Pla de 
xoc i ara té un dels pa-
pers principals”, comenta 
Vidal, que també destaca 
la inversió que han fet en 
decorats i vestuari, que 
estan molt treballats, i 
explica que alguns ves-
tits els han comprat a 
Holanda. Els assajos de 
Crema cremada continu-
en amb l’objectiu d’arri-
bar a l’estrena amb una 
obra “més madura” que 
Pla de xoc, en paraules 
del seu autor i director.

Treateràpia canvia la política per la 
família en la seva segona obra

‘Crema  
cremada’  
s’estrenarà  
el proper mes 
de març i es  
podrà veure  
en diverses  
localitats del 
Camp de  
Tarragona

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)
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Bon vent i barca nova!

Llançar un nou mitja de comunicació escrit —i en 
versió paper!— a Torredembarra, vila marinera, 
és com avarar una barca. Heu posat els cinc sen-

tits en la construcció, heu estudiat les rutes, coneixeu els 
vents, teniu la força per remar, i, no obstant això, tam-
bé sabeu que la mar disposarà. I, tot i així, no amolleu. 

L’aventura és per als valents, i avui dia, editar una 
publicació periòdica és una aventura. Engrescado-
ra, excitant i tot: parlar amb la vostra gent, de tot 
el que passa; fer-se ressò de les voluntats, de les 
inquietuds, de les queixes, dels agraïments dels ho-
mes i dones de Torredembarra i del Baix Gaià; es-
peronar institucions i autoritats; divulgar la tasca 
d’entitats. En definitiva, submergir-vos en la rea-
litat humana, viva, canviant, del vostre paisatge. 

Un mitja de comunicació vol dir gent que té ganes 
de dir coses, vol dir també que hi ha coses que ne-
cessiten ser dites, i finalment gent que vol saber, que 
vol conèixer. Aquesta és una combinació imprescin-
dible per a una societat democràtica. Les instituci-
ons, sobretot —però no només les institucions— ne-
cessitem sentir a prop el paper fiscalitzador de la 
premsa com a contrapunt de la capacitat d’influència 
en la societat. Una premsa lliure, plural, responsa-
ble, capaç d’anar més enllà de les aparences, i d’in-
formar el conjunt de la societat des de la veritat.

Desitjo una bona singladura per al Torredembarra Ac-
tualitat i, com diuen els versos fets cançó, pregueu que 
sigui llarg el viatge, ple de ventures i de coneixences.

ÒSCAR PERIS
Delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya

SUPLEMENT
ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Port Torredembarra, local B-10
Tel. 626 782 854

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

El castell dels Mont-
serrat d’Altafulla 
es va obrir per pri-

mera vegada al públic el 
passat dissabte 26 d’octu-
bre. L’activitat consisteix 
en una visita gratuïta, 
d’una durada de 30 mi-
nuts, que s’inicia des de 
la porta reixada del cas-
tell, s’entra pel jardí on se 
situen les dues torres que 
condueix al pati d’armes, 
a l’interior; continua cap 
a la galeria renaixentis-
ta, i culmina a la porta 
principal, amb sortida 
a la plaça de l’Església.

Les visites es repetiran 
cada primer dimarts i 
cada últim dissabte de 
mes durant tot l’any, a 
excepció dels mesos de 
juliol i agost i el període 
de Setmana Santa, quan 
la família Suelves, propi-
etària del castell, gaudeix 
de les seves vacances al 
municipi. Està previst que 
cada jornada s’hi organit-
zin un total de cinc visites. 
La primera començarà a 
les 9.15 hores, i la darre-

El castell dels Montserrat  
d’Altafulla ja es pot visitar

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

C. Alt de Sant Pere, 47 A Baixos
43830 Torredembarra

Tel. 977 644 700 • Mòbil: 615 696 650
vivesx75@hotmail.com

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

L’oportunitat de viure en el centre

amb un habitatge nou

Nova promoció de pisos d’1, 2 i 3 dormitoris amb pàrquing

API Nº 930
aicat 8549

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat

ra ho farà a partir de les 
12.30 hores. En el cas de 
la visita de les 11.00 hores, 
els participants tindran 
l’oportunitat d’ampliar-la 
amb una visita al conjunt 
de la Vila Closa, declarada 
el 1998 per la Generalitat 
de Catalunya bé cultural 

d’interès nacional pel seu 
conjunt historicoartístic.

Les visites es limiten a 
un màxim de 20 perso-
nes per torn, de manera 
que aquelles persones 
que hi vulguin prendre 
part hauran de reservar 

la seva plaça de mane-
ra anticipada a l’Oficina 
de Turisme, o a través 
del telèfon 977 651 426.

El castell d’Altafulla o cas-
tell dels Montserrat és un 
palau castell que data del 
1059.

ifortunypintor@hotmail.com
www.pintorsfortuny.com
Ivan Fortuny. Tel. 659 542 716

Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75

La Riera de Gaià

ESPECIALITAT EN COQUES CASOLANES  
PANS ARTESANS • PASTES



 13 

 
DEMBARRA

ACTUALITATTORRE
w w w . T D B a c t u a l i t a t . c a t

Amb l’objectiu de fo-
calitzar l’activitat de la 
XOAG, s’establiran líni-
es d’actuació bàsiques, 
lligades als projectes que 
l’Associació Mediambi-
ental La Sínia realitza 
en el marc del Progra-
ma de Custòdia Fluvial 
del riu Gaià. Aquestes 
línies d’actuació, que no 
seran fixes en el temps, 
s’adaptaran i modifica-
ran en relació amb la 
consecució de nous pro-
jectes d’interès general. 

Per tal de constituir un 
grup d’observadors ex-
perimentats i un criteri 
d’observació homogeni, 
es duen a terme cinc ses-
sions de formació teòrica 

gratuïtes i obertes a tos 
els veïns i veïnes de la 
conca. El 8 de novembre 
es va fer al Catllar. Les 
altres jornades són: el 15 
de novembre a les 18.30 
hores a la Biblioteca de 
Vila-rodona, el 22 a les 

Altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès  
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà  
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT
ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Vincular la pobla-
ció local en la 
tasca a favor de 

la conservació de la bi-
odiversitat i els hàbitats 
del territori. Aquest és 
el principal objectiu de 
la Xarxa d’Observadors 
Ambientals de la conca 
del riu Gaià (XOAG), im-
pulsada per l’Associació 
Mediambiental La Sínia 
i que vol integrar parti-
culars, col·lectius, enti-
tats i administracions 
del conjunt de municipis 
de la vall del Gaià. Or-
ganitzada com a grup de 
voluntariat ambiental, 
aquest projecte va re-
bre el premi de la segona 
edició Natura i Societat 
de la Fundació Girbau.

L’Associació Mediambiental La Sínia 
crea la Xarxa d’Observadors  
Ambientals de la conca del riu Gaià

El ple de la Diputació 
de Tarragona va donar 
llum verda el passat 25 
d’octubre al projecte de 
condicionament de la 
carretera TV-2021 entre 
els Masos de Vespella 
i la Nou de Gaià. L’obra 
està pressupostada 
en més de 2 milions 
d’euros i suposarà la 
construcció d’una vo-
rera a tocar de la zona 
escolar i esportiva de la 
Nou, millorar la inter-
secció amb la via T-202, 
eixamplar la carretera 
fins als set metres 
d’amplada i desplegar 
la fibra òptica.

S’arranjarà 
la carretera  
entre els  
Masos de  
Vespella  
i la Nou  
de GaiàLa xarxa vol  

integrar  
particulars,  
col·lectius,  
entitats i  
administracions 
del conjunt de 
municipis de la 
vall del Gaià

Fotografia: La Sínia

18.30 hores al Centre 
d’Entitats del parc del 
Comunidor d’Altafulla, 
el 23 a les 10.00 hores 
a la Casa del Poble de 
Querol i el 29 a les 18.30 
hores al castell dels Com-
tes de Santa Coloma de 
Queralt. Per altra banda, 
aquesta formació serà 
complimentada per ses-

sions pràctiques en què 
els participants aplica-
ran les distintes meto-
dologies d’observació. 
Realitzada la formació 
bàsica, la xarxa d’obser-
vadors actuarà de forma 
autònoma, a diversos ni-
vells i graus d’implicació, 
dins dels grups de con-
ca: Alt, Mig i Baix Gaià.
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DEL BAIX GAIÀ

Altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès  
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà  
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT

Molts èxits a la revista  
‘Torredembarra Actualitat’!

En els temps que corren, 
que dos joves periodistes 
decideixin tirar endavant 

un nou mitjà de comunicació 
local ens ha d’omplir d’orgull. 
Hem de felicitar-los per la seva 
valentia d’embarcar-se en un 
nou projecte empresarial i 
per la seva voluntat de dotar 
el nostre territori d’una nova 
plataforma on donar a conèi-
xer allò que passa als muni-
cipis de la nostra comarca.

Avui neix Torredembarra 
Actualitat. La més sincera 
enhorabona, doncs, als im-
pulsors d’aquest projecte.

Els mitjans de comunicació 
local tenen un paper molt im-
portat com a elements cohe-
sionadors dels nostres pobles 
i ciutats. Són referents infor-
matius per als nostres ciuta-
dans i, a més, són eines clau 
també en l’impuls de la par-

ticipació ciutadana. Aquests 
mitjans locals permeten que 
es vagi més enllà d’una úni-
ca línia informativa basada 
en la centralització de con-
tinguts. Al contrari, promo-
uen l’equilibri comunicatiu. 

Ara bé, és important que els 
mitjans de comunicació locals 
duguin a terme aquesta tasca 
promovent valors com la im-
parcialitat, la veracitat o el 
pluralisme. És ben sabut el pa-
per transcendental que tenen 
els mitjans de comunicació 
en la societat d’avui en dia i el 
poder que ostenten. Cal, però, 
que facin la seva tasca amb un 
gran sentit de responsabilitat. 

Desitjo molts èxits i un llarg 
recorregut a Torredembarra 
Actualitat, així com molta sort 
a tot l’equip. Enhorabona per 
esdevenir un nou altaveu de tot 
allò que passa al Tarragonès.

JOAN MARTÍ PLA I PLA
President del Consell Comarcal del Tarragonès

El FIC-CAT 2020 comença a caminar amb l’obertura del període 
d’inscripcions i enguany tindrà com a eix temàtic el muntatge

Entra en servei el nou consultori mèdic 
local de la Pobla de Montornès

El passat 30 de setembre va 
entrar en servei un dels equipa-
ments més esperats de la Pobla 
de Montornès: el nou consul-
tori mèdic local de la Pobla de 
Montornès. Situat al número 1 de 
l’avinguda Catalunya, subtitu-
eix les instal·lacions del carrer 
Sant Antoni, que havien quedat 
obsoletes. El nou consultori 

El Festival Internacional de Cine-
ma en Català ha obert el període 
d’inscripcions de la 13a edició, 
que tindrà lloc a Roda de Berà del 
6 al 13 de juny de 2020. Les ins-
cripcions romandran obertes fins 
al 22 de març de 2020, i es poden 
fer de forma gratuïta a la pàgina 
web www.fic-cat.cat, on també 
es poden consultar les bases de 
participació.

Cada any el festival se centra en 
un eix temàtic i aquesta edició 
estarà dedicada al muntatge 
(muntadors i muntadores), una 
professió que sovint s’ha definit 

com “l’art invisible del cinema”. El 
muntatge és una feina complica-
da de definir i difícil d’identificar 
per part de l’espectador, però, 
com tots els nombrosos àmbits 
que intervenen en una producció, 
és fonamental per al bon resultat 
final de la pel·lícula.

El Festival preveu diverses cate-
gories a concurs: llargmetratge, 
curtmetratge, documental, 
videoclip i centre educatius. Els 
treballs presentats han d’haver 
estat realitzats amb posterioritat 
a l’1 de gener de 2019 i rodats en 
llengua catalana. Tot i que l’eix 

poblenc disposa dels següents 
serveis: medicina de família, 
infermeria, tràmits de gestió i 
atenció continuada al centre 
d’atenció primària (CAP) de 
Torredembarra. 

Gestionat per la Xarxa Santa 
Tecla, dona servei a un total de 
2.572 habitants assignats. L’ho-

rari d’obertura és de dilluns a 
divendres de 8.30 a 15.30 hores. 
El telèfon de contacte és 977 
648 531. Les obres del nou con-
sultori, que consta d’una àmplia 
planta baixa per oferir els seus 
serveis, han durat gairebé 
dos anys i mig. Les obres han 
tingut un pressupost de gairebé 
420.000 euros. 

Fo
to

gr
afi

a:
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Fotografia: TDB Actualitat

temàtic és el muntatge, el tema i el 
gènere de les produccions és lliure. 
A més a més d’aquestes categories, 
cal afegir-hi la modalitat “Jove 48 
hores”, tot i que el procés d’inscrip-
ció no s’obrirà fins l’1 d’abril. 

Les produccions que resultin 
seleccionades es faran públiques 
el dilluns 6 d’abril de 2020 i optaran 
als diferents premis establerts. Un 
jurat de professionals de la indús-
tria cinematogràfica serà l’encar-
regat de determinar els treballs 
guanyadors de cada categoria, i es 
repartirà un total de 10.000 euros 
en premis.
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25ARA FA

Una miss per a la Torre, un nou passeig que canvia la façana  
costanera i es comença a posar ordre al cementiri

Torredembarra havia 
viscut un estiu de 1994 
intens, culminat amb la 

inauguració oficial el 18 de se-
tembre del passeig Marítim, 
una de les principals obres 
d’aquell primer mandat com 
a alcalde del convergent San-
tiago Segalà, que liderava un 
govern pentapartit amb ERC, 
PSC, PP i Esquerra Catalana 
—l’escissió d’ERC que havia 
liderat Joan Hortalà. Aquest 
singular pacte havia deixat 
Celestí Salort i el Grup d’In-
dependents per Torredem-
barra (GIT) a l’oposició tot 
i ser el cap de llista més vo-
tat. El passeig Marítim, amb 
1.600 metres de llargada, 
canviava totalment la façana 
costanera del municipi. S’hi 
havien invertit 250 milions 
de pessetes —poc més 1,5 mi-
lions d’euros—, aportats pel 
Ministeri d’Obres Públiques i 
el mateix Ajuntament. Talla-
ven la cinta les autoritats de 
l’època: el governador civil de 
Tarragona, Ramón Sánchez 
—llavors encara existia 
aquesta figura heretada del 
règim franquista, substitu-
ïda pocs anys després pel 
subdelegat del govern—; el 
president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Mariné, i 
el mateix alcalde Segalà. I 
ho feien acompanyats de 
dos infants amb el vestit 
típic català i sota l’atenta 
mirada del delegat del Go-
vern de la Generalitat a Tar-
ragona, Josep Maldonado.

JORDISALVAT

A
N

Y
S

En el passeig  
Marítim s’hi  
havien invertit 
poc més d’1,5  
milions d’euros, 
aportats pel  
Ministeri d’Obres 
Públiques i  
el mateix  
Ajuntament

onze de la nit i les candi-
dates van fer dos desfila-
des en un jardí del NO SE 
ple de gom a gom: un amb 
les aspirants en banyador 
i l’altre, amb vestit de nit. 
El jurat avaluava “la belle-
sa corporal, l’elegància i la 
simpatia de cara al públic”. 
Qui formava el jurat? Doncs 
hi trobàvem Jordi Pérez, vi-
cepresident de l’Associació 
d’Amics dels Balls de Saló; 
Joaquim Burrut, president 
del CIT de Torredembarra; 
Núria Gómez, presiden-
ta del Grup de Dones de 
Torredembarra; Antonieta 
Agustí, perruquera; Fran-
cesc Aroca, amic i client del 
NO SE; Josep Maria Espina, 
propietari del Gimnàs Silver 
Gym; Marina Tagüeña, Miss 
Catalunya 1984, i Anabel Ro-
jas, propietària del Saló de 
Bellesa Iris. Seria possible 
25 anys després un certamen 
d’aquestes característiques?

Per altra banda, aquell mes 
de novembre s’havia enllestit 
una altra obra en un equipa-
ment municipal: la primera 
fase de l’ampliació i millo-
ra del cementiri municipal, 
amb un pressupost de poc 
més de 120.000 euros —20 
milions de pessetes. El regi-
dor d’Obres i Serveis, Joan 
Arpal, ja anunciava la inten-
ció de l’Ajuntament de cons-
truir un tanatori municipal. 
L’equipament va tardar al-
guns anys a ser una realitat.

Fotografies: Torredembarra al moment

El CET crea el Centre d’Estudis 
Eqüestres, escola d’FP  
autoritzada per la Generalitat
Actualment el Club d’Equitació 
Torredembarra ha diversificat 
la seva activitat apostant per 
l’ensenyament eqüestre en 
l’àmbit de la formació pro-
fessional. Així doncs, des del 
2014 neix el Centre d’Estudis 
Eqüestres Torredembarra 
(CET), escola autoritzada pel 
Departament d’Educació, per 
donar cabuda als estudiants 
en període postobligatori d’una 
formació esportiva. 

Els primers cicles de grau mit-
jà i superior que vam impartir 
corresponen al règim especial 

CONTINGUT ESPECIAL CLUB D’EQUITACIÓ TORREDEMBARRA

(tècnic d’esport en hípica), i des 
de fa dos anys hem ofert i s’està 
cursant el grau mitjà de dos anys 
de Tècnic en Activitats Eqües-
tres (TAE), que correspon al grup 
d’estudis de formació profes-
sional inicial. Paral·lelament a 
aquests estudis, el CET col·labora 
amb l’Institut Cal·lípolis de 
Tarragona i l’Institut Andreu Nin 
del Vendrell per impartir el bloc 
d’hípica dels seus cicles de grau 
mitjà de CAFEMN. El conjunt fa 
que entre tècnics en hípica, TAEs 
i CAFEMNs passin més de 180 
alumnes de formació professio-

nal cada setmana pel CET durant 
els mesos del curs escolar.

L’aposta per l’ensenyament del 
CET no és d’ara, des del curs 
2003-2004 vam començar amb el 
CAFEMN del Cal·lípolis i posteri-
orment amb els tècnics esportius 
quan encara estaven en perío-
de transitori. No hem parat de 
créixer i posicionar-nos com una 
escola de titulacions eqües-
tres puntera en l’àmbit estatal. 
Actualment tenim un centre 
col·laborador nostre a Sant Cugat 
del Vallès on impartim cursos 
del CET per a aquells alumnes 

Aquell estiu va tenir lloc al 
bar musical NO SE la primera 
edició de Miss Torredembar-
ra. Catorze joves torrenques 
aspiraven a un premi que es 
va emportar Loli Alcázar, una 
estudiant de 15 anys. A més 

de ser coronada amb aquest 
títol, va rebre 25.000 pesse-
tes (150 euros) en metàl·lic, 
mentre que les dues dames 
d’honor es van emportar 
15.000 i 10.000 pessetes 
respectivament. L’organit-

zació del certamen va anar 
a càrrec de Silvestre Morros 
i Josep Batlle. Les aspirants 
havien de ser residents a 
Torredembarra o els pobles 
veïns. La gala es va celebrar 
el 18 d’agost a partir de les 

de Barcelona que busquen 
en la marca CET un segell de 
qualitat. Les altres activitats 
del club que completen l’oferta 

són l’organització de concursos 
i campionats i una escola de 
competició tant de cavalls com 
de ponis. 
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seguint el seu procedi-
ment, ja s’ha fet l’ofer-
ta pública d’ocupació”, 
destaca l’alcalde Edu-
ard Rovira. La previsió 
és que quan s’omplin 
aquestes places, el cos 
passi a tenir entre 38 
i 40 efectius, seguint 
allò que marca la futura 
Relació de Llocs de Tre-
ball (RLT) que l’Ajun-
tament vol aprovar 
en els pròxims mesos.

Això sí, aquest procedi-
ment serà llarg, ja que 
quan els agents aprovin 
les oposicions “hauran 
d’anar a l’escola de po-
licia i, per tant, estarem 
un temps amb aquests 
funcionaris que estaran 
treballant sense armes”, 

remarca Rovira. Això 
suposarà que durant 
un any —segons els càl-
culs de l’alcalde— no es 
podrà normalitzar la 
situació. Segons expli-
ca l’alcalde, mentrestant 
“omplirem les places 
amb interins fins on ens 
permeti la llei”, a més de 
recórrer a la seguretat 
privada, si cal, i a ampli-
ar els serveis de Mossos.

De fet, aquest és l’acord 
al qual es va arribar en 
la junta extraordinà-
ria de seguretat. D’una 
banda, que els Mossos 
d’Esquadra assumissin 
aquelles competències 
que els pertoquen però 
que fins al moment es-
tava fent la Policia Lo-
cal. De l’altra, s’obria la 
porta a la contractació 
de seguretat privada 
en cas de necessitar 
més efectius, però 
sempre per fer unes 
tasques molt concretes 
i subordinada a l’au-
toritat policial. Segons 
explicava Rovira des-
prés d’aquesta reunió, 
aquesta mesura ja s’ha 
aplicat “amb bons resul-
tats” a altres poblacions.

La plantilla de  
la Policia Local  
hauria d’estar 
formada per  
42 membres  
i actualment  
n’hi ha 28

El passat 13 de 
setembre l’Ajun-
tament de Tor-

redembarra va celebrar 
una junta extraordinà-
ria de seguretat a la qual 
van assistir els màxims 
responsables polítics de 
la zona i comandaments 
de diversos cossos de se-
guretat. La raó per cele-
brar d’urgència aquesta 
reunió era la situació in-
sòlita que es va produir 
uns dies abans, durant 
la Festa Major de Santa 
Rosalia, quan hi va ha-
ver 23 baixes mèdiques 
entre els 28 agents de la 
Policia Local que hi ha 
actualment en plantilla.

Aquesta junta extraor-
dinària de seguretat va 
posar sobre la taula la 
situació laboral que es 
viu al cos de la Policia 
Local després que du-
rant bona part del pas-
sat mandat es negociés 
un acord per establir 
unes millors condici-
ons laborals sense èxit.

Amb tot, la plantilla or-
gànica de la Policia Lo-
cal, segons indica l’orga-
nigrama actual, hauria 
d’estar formada per 42 
membres entre agents 
i comandaments, però 
amb jubilacions, baixes 
de llarga durada i comi-
ats de personal que ha 
marxat a altres cossos, 
ara hi ha 28 efectius 
operatius. Això suposa 
un volum de feina més 
gran per a cada agent i, 
com a conseqüència, un 
malestar més gran per 
les condicions laborals. 
Una situació incòmoda 
que va arribar al seu 
moment més proble-
màtic durant la Festa 
Major de Santa Rosalia.

El govern local ja va 
anunciar fa mesos la 
seva intenció de con-
vocar oposicions per a 
nous agents. “Tot està 

Normalitzar la situació a la Policia 
Local costarà almenys un any

JOSEP SÁNCHEZ

L’Ajuntament de Torredembarra treballa en la convocatòria d’oposicions a funcionari per  
cobrir les jubilacions i baixes d’agents dels últims anys, encara que el procediment és complex

Durant bona part del passat mandat es va negociar amb els representants sindicals de la Policia Local un acord laboral sense èxit.

Des d’alguns sindicats, 
com el CSIF, han expres-
sat la seva disconformi-
tat amb la contractació 
de seguretat privada, 
mentre que la UGT ha 
mostrat la seva “inquie-
tud” per la situació dels 
treballadors i treballado-
res i han demanat una 
reunió amb l’alcalde.

Per ampliar el cos de la 
Policia Local, el consis-
tori també ha de tenir en 
compte la Llei d’Estabili-
tat Pressupostària. Així, 
només pot crear noves 
places en funció d’aque-
lles que ha perdut durant 
l’any procedents de jubi-
lacions o altres raons. Es 
tracta d’allò que s’ano-
mena taxa de reposició 
i que permet controlar 
la despesa de personal. 
En aquest sentit, davant 
la urgència per ampliar 
la plantilla a la Policia 
Local, l’alcalde explica 
que enguany s’ha posat 
“tot allò que permet la 
causa” a reforçar el cos.

Paral·lelament, durant 
les negociacions del 
darrer mandat, també 
es va treballar a fixar 

BONES XIFRES DE LA  
UNITAT DE MEDIACIÓ

Més enllà de la situació 
de la plantilla, la Policia 
Local segueix amb la 
seva feina diària, entre 
la qual s’inclou la de 
la Unitat de Mediació. 
A finals d’aquest mes 
d’octubre —els dies 29 
i 30—, Torredembarra 
va acollir la quarta edi-
ció de les Jornades de 
Mediació Policial, on 
experts en la matèria i 
agents de diferents cos-
sos explicaven la seva 
experiència. La cita tam-
bé va servir per presen-
tar les dades d’aquesta 
Unitat de Mediació a 
la Torre, que es va po-
sar en marxa el 2016.

En total, durant aquest 
2019, s’han tractat ja 34 
casos davant els 27 de 
l’any passat, per man-
tenir així la incidència 
a l’alça que té aquesta 
unitat. D’aquests casos, 
se n’han resolt de mane-
ra satisfactòria 22 (és a 
dir, el 64%), mentre que 
7 encara estan pendents 
de revisar. Aquesta Uni-
tat de Mediació permet 
als ciutadans solucionar 
determinants conflictes 
amb altres veïns arri-
bant a un acord entre 
les parts implicades 
per evitar que el pro-
blema vagi a més o que 
s’hagi de buscar una 
solució per via judicial.

una millora salarial del 
personal de la Policia 
per equiparar el sou al 
d’altres cossos de ca-
racterístiques similars i 
eliminar productivitats, 
a més de regular la bor-
sa d’hores. Finalment, 
però, es va arribar a 
un acord de transito-
rietat abans de regular 
la situació a través de 
la RLT, però que no 
es va poder aplicar, ja 
que els serveis tècnics 
de l’Ajuntament no ho 
veien viable en funció 
de la normativa vigent.
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CAMPANYES PROMOCIONALS
Campanya Dia dels Enamorats / Sant Jordi / Campanya de primavera / Fora estoc estiu i hivern /  
Campanya Dia del Pare / Campanya Dia de la Mare / Desfilada de moda / Campanya de Nadal / Shopping Night

Contacte oficina UCEP: Carrer Capella, 6 (43830 Torredembarra) Telèfon: 661 36 30 55

FOTO DENÚNCIA

Incivisme a Torredembarra
Els veïns d’una zona comuni-
tària situada al carrer Sabó de 
Torredembarra es queixen de 
l’incivisme d’alguns adoles-
cents que han agafat el mal 
costum de llençar entrepans 
a mig menjar en aquest espai 
tancat, amb el consegüent 
problema de proliferació de 
rates i altres animals que es 
produeix, a més de desapro-
fitar menjar. Han denunciat 
el fet a l’Ajuntament de 
Torredembarra.

“Què faries amb 662.508 €  
a Torredembarra?”, nova  
campanya d’educació ambiental

“Qu è  f a r i e s  a m b 
662.508 euros a 
Torredembarra?”. 

Aquest és el lema principal 
de la campanya per reduir el 
nivell d’impropis dels residus 
que porta a terme la Regidoria 
de Sostenibilitat, dins del pro-
grama d’educació ambiental 
2019, des de finals d’octubre i 
tot aquest mes de novembre. 
I és que si la ciutadania sepa-
rés bé la brossa i es reciclés tot 
el municipi s’estalviaria cada 
any aquesta important quan-
titat econòmica. La campanya 
se centra, doncs, en l’impacte 
econòmic positiu que tindria 

el fet que tota la brossa es po-
gués reciclar i no hi hagués 
impropis. El nivell de reci-
clatge torrenc gira al voltant 
del 35% i allò desitjable amb 
l’actual sistema de recollida 
amb contenidors a la via pú-
blica seria superar el 50%.

La campanya es basa a decidir 
a què destinar més de 600.000 
euros a l’any. Aquests diners 
es podrien dedicar a tot un 
seguit d’opcions que la pobla-
ció podrà triar en un exercici 
merament teòric que cerca la 
motivació per ser curosos en la 
separació correcta de la brossa 

entre les torrenques i torrencs. 
Les opcions són tres: a) Reduir 
165,71 euros els impostos de 
cada família, b) Contractar 
25 persones per millorar els 
serveis i c) Una opció oberta a 
les propostes de la ciutadania. 

L’entitat ecologista GEPEC-
EdC ha dissenyat aquesta cam-
panya i és l’encarregada de la 
seva execució. Monitors i mo-
nitores duen a terme bustiada 
de tríptics, la realització i difu-
sió d’unes entrevistes realitza-
des a peu de carrer per triar 
entre les tres opcions i l’elabo-
ració d’una falca radiofònica.

Es congelen les principals 
taxes i impostos per al 2020

Bàlsam Lo Peu, un producte innovador 
per a la cura d’aquesta part del cos

El ple ordinari de l’Ajunta-
ment de Torredembarra del 
passat 17 d’octubre va apro-
var congelar les principals 
taxes i impostos de cara a 
l’exercici 2020. La proposta 
del govern va tirar endavant 
amb els vots favorables 
d’ERC, el PSC i JxCat i les 
abstencions o vots en contra, 
depenent de l’ordenança, 
de Ciutadans. Els principals 
impostos —IBI, recollida 
d’escombraries, l’impost 
sobre vehicles de tracció 
mecànica i el subministra-
ment d’aigua— es congelen. 
Es faran modificacions pun-
tuals en set ordenances, a 
causa d’ajustaments tècnics 

que preveuen dur a terme 
actualitzacions d’acord amb 
canvis en les normatives o 
adequar-les al que ja s’està 
duent a terme en altres 
administracions.

MODIFICACIONS  
DE CRÈDIT

El darrer ple municipal va 
aprovar dues modificacions 
de crèdit: una per aportar 
131.000 euros a un pagament 
pendent a Sorea per retor-
nar-los l’import d’un cànon 
abonat a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, i una altra de 
1.300 euros de subvenció als 
Xiquets de Torredembarra.

Què porta una podòlo-
ga com tu a produir un 
bàlsam per als peus? No 
hi ha prou productes al 
mercat?

Doncs el fet de portar 
anys treballant i no trobar 
productes adequats per als 
peus ha fet que decideixi 
emprendre la meva pròpia 
fórmula. Després dels em-
barassos em venen atacs de 

Si vols denunciar alguna 
situació d’incivisme, 
vandalisme o negligència de 
les administracions ens ho 
podeu enviar a la  
secció Foto Denúncia a  
redaccio@TDBactualitat.cat. 
La imatge ha d’anar signada 
amb noms i cognoms, DNI  
i telèfon de contacte. 

CONTINGUT ESPECIAL CLÍNICA LO PEU

creativitat —estrany, però és 
així— i una nit d’insomni do-
nant el pit a la meva filla...voi-
là! Em va venir la idea. A més, 
sempre li deia a la meva àvia 
que faria un “potingue” per als 
seus peus. Malauradament ella 
ja no ho veurà, però he complert 
la meva promesa. Tot i que soc 
conscient de la lluita que m’es-
pera amb la ferotge indústria de 
la cosmètica, estic il·lusionada 
amb el meu projecte.  

Què és el bàlsam Lo Peu?
És un producte 93% ecolò-

gic, sense aigua (que porten les 
cremes i que produeix macera-
cions i risc de dermatomicosi). 
Un producte encarat a nodrir, 
refrescar, hidratar i calmar uns 
peus que sovint arriben al final 
del dia completament esgotats. 
Per això no he escatimat en in-
gredients, incloent-hi l’oli de 
l’arbre del te (que és un excel-
lent antisèptic i antifúngic), la 
mantega de karité (hidratant 
i reparadora), vitamina E (re-
paradora) i lavanda (relaxant 

i calmant). I tot això a un 
preu assequible. Es pot 
comprar a les consultes de 
Lo Peu.

A qui va dirigit aquest 
producte?

És tant per a homes com 
per a dones però sobretot va 
encarat a aquella dona in-
dependent, lluitadora, que 
cada dia fa malabarismes 
amb la feina i la família, 
que sap la importància de 
cuidar-se i que està dis-
posada a invertir temps i 
diners en ella. S’ha acabat 
aquella mare de família que 
es fustigava i que pensava 
abans en els altres que en 
ella mateixa. Comencem a 
valorar-nos i a cuidar-nos. 
I comencem a fer-ho amb 
productes com aquest.  

Tens previst crear nous 
productes?

Les idees i les ganes 
hi són. Només falta treba-
llar-hi més i temps.
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Les regidories de 
Turisme i Co-
merç, Indústria i 

Activitats han organit-
zat, un any més, les jor-
nades gastronòmiques 
dels “Ranxets, la cuina 
a Torredembarra”, que 
tindran lloc del 15 de 
novembre al 8 de de-
sembre, amb la partici-
pació dels restaurants 
Cal Silver, Can Lluís, El 
Capitán, Hostal Coca, La 
Cuina d’en Basili, Delí-
cias, Las Palmeras, La 
Serra, La Terraza i La 
Xeriueta i amb preus de 
menús que oscil·len en-
tre els 25 i els 36 euros. 

Els ranxets són plats 
que han estat sempre 
presents en la dieta dels 
torrencs durant mol-
tíssimes generacions, 
fets amb ingredients 
i productes bàsics de 
la mar i del camp, que 
tothom tenia a l’abast 
a casa seva: alls, tomà-
quets, fruits secs, oli, 
vi, verdures i peixos de 
temporada. És una ge-
nerosa varietat de plats 
que van des d’escabetxos 
fins al bull a l’all i pebre, 
passant per musclos a 
la marinera, asmarris, 

Periodisme de km 0  
amb vocació universal

Productes de la 
terra, de casa, de 
quilòmetre zero... 

Són expressions que han 
anat agafant força en els 
darrers anys associades 
al consum proper i sos-
tenible, en àmbits com 
l’alimentari, el cultural, 
el de serveis... Especial-
ment a Catalunya, també 
podem parlar de proxi-
mitat en el cas del pe-
riodisme local i comar-
cal, representat a través 
d’una potent xarxa de 
mitjans de comunicació 
(setmanaris, revistes, 
ràdios, televisions i di-
aris digitals) en pobles 
i ciutats de tot el terri-
tori. No es tracta, però, 
d’una tendència recent. 
De fet, el nostre país va 
ser pioner pel que fa a 
aquest tipus de premsa 
informativa, nascuda 
amb una clara voca-
ció de servei ciutadà.

Un dels darrers exem-
ples en aquest sentit 
és Torredembarra Ac-
tualitat, un nou mitjà 
que comença a caminar 
amb l’objectiu d’esde-
venir un referent peri-
odístic de qualitat en 
aquest municipi i tam-

NOEMÍ LLAURADÓ
Presidenta de la Diputació de Tarragona

bé a la rodalia. Alho-
ra, reforça els canals 
de participació de la 
ciutadania i, en aquest 
sentit, es convertirà en 
una via més d’arrela-
ment dels torrencs i de 
les torrenques i en una 
eina de normalització 
de la llengua catalana. 
La publicació, d’altra 
banda, es planteja com 
un revulsiu cultural del 
municipi, a través de la 
difusió d’actes exclu-
sius per als lectors i les 
lectores. Per tot plegat, 
l’aparició de Torredem-
barra Actualitat és una 
magnífica notícia per a 
la Torre, i també per a la 
professió periodística a 
les nostres comarques.

Des de la Diputació de 
Tarragona, ens complau 
donar la benvinguda a 
una publicació de km 
0 i vocació universal, 
que amplia el panora-
ma comunicatiu a casa 
nostra i que, per tant, 
dota d’una major plura-
litat la nostra societat. 

A tots i a totes els que 
feu Torredembar-
ra Actualitat, molta 
força i molts èxits!

Tornen les jornades 
gastronòmiques dels 
“Ranxets, la cuina  
a Torredembarra”

alls cremats, fideuejats, 
romescos variats: sípia, 
pop, truita amb suc, 
bacallà amb tomàquet, 
xirles amb all i ceba, etc. 

Una novetat de les jor-
nades d’aquest any és el 
sorteig de 10 lots consis-
tents en una cistella de 
productes de proximi-
tat, un llibre de receptes 
Ranxets, la cuina a Tor-
redembarra i 2 tiquets 
per a la Mostra Gastro-
nòmica dels Ranxets. 
Per poder participar en 
el sorteig és necessari 
haver fet tres menús di-

ferents entre els restau-
rants participants i haver 
obtingut els correspo-
nents segells, omplir la 
butlleta i dipositar-la a 

la bústia de la Regido-
ria de Turisme, fins al 
9 de desembre a les 13 
hores. El sorteig es rea-
litzarà l’11 de desembre. 

Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

Som especialistes en banys, cuines, paviments i revestiments  
i tota mena de materials de construcció

Projectes a mida

Finançament en 12 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació per part de la financera)

CENTRE ODONTOLÒGIC
ClínicaGargallo

www.clinicagargallo.com

TORREDEMBARRA
Avd. Sant Jordi 21
Tel. +34 977 13 06 15

TARRAGONA
C/ Cronista Sessé 5, 1º
Tel. + 34 977 21 59 05

MÉS DE 15 ANYS  
AL TEU COSTAT
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ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Torredembarra tindrà 
dos nous gegants la  
propera Festa Major

El duet torrenc Tres  
enregistra el seu segon disc
Casa Nova serà el títol del 
segon disc que el grup de 
Torredembarra Tres editarà el 
proper mes de febrer. El passat 
mes d’octubre van iniciar 
l’enregistrament del nou tre-
ball, que inclou deu cançons, 
al Most Wanted Studio, que 
dirigeix el músic Joan Rubinat 
a Altafulla. David Morlà (baix 
elèctric i veu) i Jordi Suñé (gui-
tarra acústica i veu) s’envolten 
aquest cop de diversos músics 
i col·laboradors de poblacions 
properes, com Toni Just (Lexus, 

L’Associació de Ball de 
Gegants de Torredemba-
rra impulsa una campanya 
de subscripció popular per 
construir dos nous gegants, 
que volen presentar la propera 
Festa Major de Santa Rosa-
lia. Aquests nous gegants 
s’inspiraran en dos personat-
ges indians de la Torre.  “La 
voluntat de l’Associació Ball 
de Gegants de Torredemba-
rra és que durant la Festa de 
Santa Rosalia del 2020 poguem 
celebrar el 62è Aniversari dels 
actuals Gegants Torrencs, en 
Joan i la Rosalia, amb una nova 
parella de Gegants Indians 
significatius de la història de 
la nostra vila”, explica Laia 
Sotoca, secretària de l’entitat 
gegantera torrenca. La idea 
la van començar a gestar fa 
cinc anys, quan es va crear 
Associació Ball de Gegants de 
Torredembarra com a entitat 
independent. 

“El que ha costat més ha 
estat trobar una dona indiana, 
que tingués entitat per ella 
mateixa i no fos la dona, filla 
o germana d’un indià famós. 
El gegant masculí ha estat 
més fàcil”, reconeix  Sotoca, 
que indica que han comptat 

S’inspiraran  
en un indià i una  
indiana torrencs  
i s’estrenaran  
per la propera  
Festa Major

nom a les enagües de la nova 
geganta. Les empreses i admi-
nistracions que han col·laborat 
també sortiran en el llibret.

A nivell de ciutadania, es farà 
una campanya de recollida de 
donacions. El primer dia serà 

Una subscripció 
popular  
permetrà  
als torrencs  
i torrenques  
participar en el 
seu finançament

amb l’assessorament de diverses 
persones coneixedores del passat 
indià torrenc. La seva identitat 
es mantindrà en secret fins a la 
seva presentació. La regidora 
de Cultura i de Patrimoni, Núria 
Batet, agraeix a l’entitat aquesta 
iniciativa, ressalta la importància 
dels gegants en el seguici popular 
de la vila i manifesta que els nous 
gegants indians seran singulars 
de Torredembarra.

L’entitat impulsa tres línies per 
aconseguir aquest finançament 
per al projecte dels nous gegants: 
comerços i empreses, donacions 
de particulars i subvencions pú-
bliques. El nom de persones que 
a títol personal facin donacions 
sortiran publicats en un llibret 
que s’editarà i distribuirà el dia 
de la presentació del gegants i, a 
més, si la donació és de 100 euros 
o més podran tenir brodat el seu 

durant la Fira de Nadal, el proper 
14 de desembre. Aquell diaa també 
es posaran a la venda diversos 
productes de marxandatge, en es-
pecial un puzle de 100 peces dels 
nostres gegants, edició limitada.  
Per a informar de la campanya, 
es farà una bustiada d’unes 8.000 
butlletes per tot el municipi amb 
la informació de la campanya de 
donacions.

El pressupost de construcció dels 
dos gegants se situarà al voltant 
dels 20.000 euros. L’objectiu és 
entre els mes de gener i febrer 
disposar d’un mínim del 80% del 
pressupost per poder encarregar 
la construcció dels gegants a la 
constructora tarragonina Àngels 

Cantos, amb molta experiència 
en aquest tipus de figures. La 
darrera van ser les rèpliques 
petites dels Gegants el Cos del 
Bou. De la confecció dels vesti-
tats se n’encarregarà El Barato 
de Reus. Tot aquest procés es 
portarà en secret i fins la Festa 
Major de Santa Rosalia 2020 no 
es donarà a conèixer el disseny 
final. A partir de l’any 2020, els 
gegants actuals, el Joan i la 
Rosalia quedarien reservats per 
als actes locals més solemnes 
a causa del seu mal estat de 
conservació i la nova parella 
seria qui els acompanyaria i 
també la que faria les sortides 
fora de la vila...

disc en format digital, el disc 
en format físic, el format vinil, 
bosses de roba, ampolles de vi 
ecològic i, fins i tot, la possibi-
litat d’aconseguir un concert 
del grup. Tots els detalls seran 
explicats pel grup a través de 
les xarxes socials. 

Casa Nova inclourà deu temes 
de tonada pop, alguns d’ells 
amb lletres pròpies i d’al-
tres adaptant poemes, com 
ja van fer en el primer disc. 
En aquest cas Suñé i Morlà 
han escollit textos de Dolors 
Miquel i Miquel Martí i Pol per 
musicar-los. A més, s’inspiren 
també en artistes i grups que 
els agraden, com la francesa 
Zaz. 

La Soul Machine i altres) a la gui-
tarra elèctrica i Gerard Mallorquí 
(Papa Noes, Sardina’s Golden Rule 
i altres) a la bateria. 

El nou disc de Tres, que arriba qua-
tre anys després del primer treball, 
La sal de la mar, tindrà el suport 
d’una campanya de mecenatge 
que va començar el passat 14 d’oc-
tubre a través de la plataforma 
Verkami (http://vkm.is/casanova) i 
que durarà 40 dies. Aquesta cam-
panya es realitza a través de la 
plataforma Verkami i tothom que 
ho desitgi pot col·laborar a fer re-

alitat l’enregistrament i producció 
d’aquest treball. El grup ha prepa-
rat una sèrie de recompenses per 

a totes les persones i entitats que 
hi participin, com aparèixer com 
a col·laboradors als crèdits, el 
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Fotografia: Tres

C. Antoni Roig 43, Torredembarra • Tel. 977 640 506

Ja podeu  
reservar  
les vostres  
joguines  
per Nadal!
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Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

Clàudia Bartolomé, la tennista 
torrenca que fa les ‘Amèriques’

“Si volia seguir estudiant 
i jugant a tennis havia de 
marxar als Estats Units”, 
explica la jove torrenca 
de vint anys Clàudia Bar-
tolomé Ortiz. Era el 2017 
quan, amb només disset 
anys, va traslladar-se a 
l’altra banda de l’Atlàntic 
per poder combinar amb 
garanties la pràctica de 
la seva passió, el tennis, 
amb els estudis univer-
sitaris d’Econòmiques. 
Més de dos anys després, 
Bartolomé afronta el 
seu tercer curs d’estudis 
superiors i prepara la seva 
tercera temporada com a 
tennista universitària. 

Aquest curs, però, ha ha-
gut de canviar la Univer-
sitat de Pittsburgh per la 
Southern Methodist Uni-
versity, ja que, com explica 
ella mateixa, la Universi-
tat de Pennsilvània, on ha 
estat els primers dos cur-
sos, va tancar el programa 
de tennis i ha hagut de 
buscar un altre centre 

on sí que es practiqui 
aquest esport. “He deixat 
molts amics a Pittsburgh, 
però m’he adaptat molt 
bé a Dallas i en l’àmbit 
esportiu tenim moltes 
aspiracions per classifi-
car-nos per al campionat 
nacional”, afirma la jove 
tennista torrenca. A Pitts-
burgh, Bartolomé ha fet 
història, ja que va batre el 
rècord de la seva univer-
sitat en classificar-se en 
la posició més alta de la 
història del centre, la nú-
mero 76. Aquest rànquing 
femení de tennis recull 
les 125 millors esportistes 
individuals en aquesta 
disciplina universitària als 
Estats Units.

Actualment es troba en 
plena pretemporada, ja 
que la competició univer-
sitària es posarà en marxa 
al gener. Si aconseguei-
xen classificar-se per al 
campionat nacional, a 
partir del maig disputaria 
aquest torneig que els 
portaria arreu dels Estats 
Units. L’equip de tennis 
de la Southern Methodist 

University està format 
per tennistes de diver-
sos països, com Itàlia, 
Suècia, Mèxic i un parell 
de jugadores dels Estats 
Units. I ara una catalana, 
també. Aquesta tempo-
rada estrena entrenador,  
Jeff Nevolo, que és també 
nou al centre texà i hi ha 
arribat procedent de la 
Universitat de Carolina 
del Sud.

MIRANT EL FUTUR

Bartolomé té molt clar quin 
vol que sigui el seu futur a 
mitjà termini: “Un cop acabi 
els quatre cursos d’Economia 
m’agradaria fer un màster i 
per finançar-lo sent ajudant 
d’entrenador de l’equip d’una 
universitat.” La tennista 
torrenca explica que quan va 
marxar als Estats Units havia 

decidit que no es dedicaria 
professionalment al tennis i 
preferia apostar per combi-
nar-ho amb els estudis: “Ser 
professional en el tennis és 
car econòmicament i suposa 
grans sacrificis.”

Clàudia Bartolomé Ortiz, nas-
cuda a Torredembarra fa vint 
anys, practica el tennis des 
dels sis anys i va destacar 

en categories de base al 
Club Tennis Tarragona, on va 
guanyar diversos tornejos in-
dividuals i per equips. L’estiu 
de 2017 va seguir el mateix 
camí que molts joves espor-
tistes catalans i espanyols: 
aconseguir una beca per 
anar a estudiar i practicar el 
seu esport en una universitat 
dels Estats Units.

Afronta la 
seva tercera 
temporada 
com a tennista 
universitària 
i aquest serà 
el seu primer 
curs a la Sout-
hern Methodist  
University  
de Dallas

Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47

Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona
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JORDI SALVAT

Llorenç Gómez amplia  
el seu palmarès amb  
un nou títol al Brasil
La primera edició de 
la World Winners Cup 
(Copa Mundial de Cam-
pions) és el nou trofeu 
que ha sumat recent-
ment Llorenç Gómez 
en el brillant palmarès 
que acumula. El jugador 
de Torredembarra ha 
aconseguit aquest títol 
a les files del Flamengo 

La Riera acull la desena 
edició de la Cursa Trail
El proper 15 de desembre 
tindrà lloc la 10a edició 
de Cursa Trail de la Riera 
de Gaià, un clàssic en el 
calendari del Camp de 
Tarragona d’aquest tipus de 
curses i puntuable per a la 
Lliga Trail Tarragona Nord. 
Els participants hauran de 
triar entre un recorregut de 
9 quilòmetres i un altre de 
20. La novetat d’enguany és 
que els més petits poden 

participar en la modalitat 
de Kids Run 1K. El preu de 
la inscripció és de 15 euros 
per al recorregut de 9 qui-
lòmetres i de 17 euros per al 
de 20 quilòmetres i es pot 
fer fins al 12 de desembre 
o fins que s’exhaureixin les 
places. Els participants 
d’enguany rebran com a ob-
sequi un tallavent tècnic. En 
trobareu tota la informació 
a cursalarieragaia.cat.

brasiler, després de superar 
en la final el Meizhou Hakka 
xinès per 3-5, en un torneig 
disputat a Alanya (Turquia). 
El Llevant FP, que compta 
a les seves files amb tres 
jugadors torrencs, Edu 
Suárez, Eliott Mounoud i 
Adri Frutos, va acabar tercer 
d’aquesta competició des-
prés de guanyar en la final 

de consolació el Shahin 
Khazar.

Aquesta és la segona 
competició que Llorenç 
Gómez disputa amb el mític 
equip brasiler, ja que al 
març el punta torrenc ja va 
contribuir que el Flamengo 

s’alcés amb el campio-
nat brasiler. En el futbol 
platja, els jugadors juguen 
amb diversos equips 
durant una temporada i, 
en aquesta, el Flamengo 
ha estat el destí del con-
siderat millor jugador de 
futbol platja del món.

TENNIS

ESPORTS ESPORTSFUTBOL PLATJA CURSES
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www.oxid.cat 977641952 oxid@oxid.cat

T’esperem amb la nova carta d’hivern
i els millors menús

per les festes
de Nadal

LA CUINA DE L’AVI MACIÀ

Rap a l’all cremat,  
un plat senzill amb uns  
resultats extraordinaris

S’ha arribat a escriu-
re que a bord de les 
barques els pesca-

dors van donar origen 
a l’essència de la cui-
na marinera. El ranxo, 
aquell menjar comunal 
reduït a un sol plat que 
alimentava la barcada 
(tripulació) és un plat 
senzill però d’una sofis-
ticació extraordinària 
perquè optimitza magis-
tralment els pobres in-
gredients dels quals par-
teix, com el peix, el brou, 
la patata, l’arròs i els fi-
deus, la picada o l’allioli. 

Els pescadors de Baix a 
Mar, que als anys 50 i 60 
del segle passat encap-
çalaven un dels motors 
econòmics de Torre-
dembarra, van ser els 
protagonistes en la gè-

ALBERT  
JANSÀ

nesi i expansió d’aquesta 
cuina popular, d’extra-
cció humil, econòmica i 
intuïtiva, que amb el pas 
del temps s’ha reproduït 
i perfeccionat a les cases, 
a les botigues de mar i 
en l’àmbit professional, 
als restaurants com a úl-
tim terme. Avui la cuina 
dels pescadors catalans, 
i en concret els de la Tor-
re, s’ha convertit en una 
de les icones de la nostra 
identitat gastronòmica. 

Tan profund és aquest 
llegat, que les fites culi-
nàries dels nostres pes-
cadors, avui, són objecte 
de la seva corresponent 
mostra gastronòmica, 
la dels “Ranxets”, per 
exemple. Que servei-
xin aquestes línies per 
retre homenatge a tots 
aquests pescadors que, 
des del seu desinterès 
més enllà de la tradi-

INGREDIENTS  
PER A QUATRE  
PERSONES

◗ 1 quilo de rap

◗ 4 o 6 alls

◗ 2 tomàquets  
mitjans

◗ Oli 

◗ Sal

ELABORACIÓ:

Poseu una cassola 
al foc amb un cul 
d’oli. Fregiu-hi els 
alls procurant que 
quedin daurats sense 
cremar-los.  
Traieu-los de l’oli, 
afegiu el tomàquet 
ratllat a la cassola i 
sofregiu-lo bé.

Tireu-hi aigua 
suficient perquè 
pugui cobrir el peix 
i afegiu-lo, tallat a 
rodanxes, així com els 
“alls cremats” picats 
prèviament en un 
morter. 

Poseu-ho al punt de 
sal i feu-ho coure uns 
tres minuts fins que 
el peix estigui a punt.

La picada d’alls es pot 
enriquir amb una llesque-
ta de pa fregida, o xopada 
en vi, així com també es 
pot acompanyar amb una 
picada de julivert, amet-
lles, avellanes, nous o 
pinyons, i una mica de vi 
ranci. Aquesta mescla es 
pot fregir a l’oli o tirar-la 
al suc que ja bull. 

També es pot acompa-
nyar amb patates, que 
tiraríem en el mateix so-
fregit de tomàquet i alls, 
perquè es cogués uns 20 
minuts. En lloc de rap, 
també es pot fer servir 
qualsevol peix d’escata, 
com la dorada i l’escrita, 
també coneguda com a 
rajada, i fins i tot, amb 
seitons com li agradaven 
al pare.

Un plat molt senzill, de 
fàcil execució i amb uns 
resultats extraordinaris 
que, a banda de gaudir-lo, 
compta amb un elevat 
component nutricional. 
El rap és un peix blanc 
que té un contingut baix 
en greixos i, per tant, 
un valor calòric molt 
reduït. La seva aportació 
proteica és significativa i 
resulta una bona font de 
vitamines del grup B, i de 
minerals com el seleni 
i el fòsfor i, en menys 
proporció, el ferro.

Per tot això, és un pro-
ducte molt recomanable 
per a qualsevol persona 
i, especialment, per a 
aquelles que segueixen 
dietes hipocalòriques. A 
més, com que no té espi-
nes és una bona manera 
d’habituar els més petits 
de casa a menjar peix.

CONSELLSLa cuina dels 
pescadors 
s’ha convertit 
en una de  
les icones  
de la nostra  
identitat  
gastronòmica

El ranxo, 
aquell menjar 
comunal  
reduït a un  
sol plat que  
alimentava  
la barcada

ció, han transmès de 
pares a fills aquestes 
sàvies receptes, i dels 
que avui en dia enca-
ra surten a la mar per 
proveir-nos del peix 
fresc de platja, com 
els Germans Fortuny 
(Xafarroques), Pata-
quet, l’Orts, l’Agus-
tinet i el Jordi Solé, 
“Anton dels bous” fill.

És indubtable que la 
cuina dels pescadors, 
una de les primeres 
de la Mediterrània, és 
també un patrimoni de 
la humanitat que cal 
posar en valor, preser-
var, millorar, conèixer i 
difondre i, per damunt 
de tot, gaudir-ne. Així, 
començaré el receptari 
amb un rap a l’all cre-
mat, recepta del pare.

Passeig de Colom, 35 • Torredembarra (Baix a Mar)
Tel.: 680 25 79 56
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LA SOLEDAT DELS MIRALLS

J. A. NIEVES

La nostra visió s’aclareix 
només quan podem veure 
a l’interior del nostre propi 
cor. El que mira a fora, 
somia; qui mira al seu  
interior, desperta.

C. Jung

No sé si us ho heu pre-
guntat mai, possible-
ment ni us interessa, 

però us ho dic igualment: 
l’orgasme dels mosquits dura 
dos segons. Ah, la màgia del 
temps! És el temps que es tri-
ga a dir no amb supèrbia, o de 
rebre l’impacte d’una bala. I 
a què ve això, us pregunta-
reu? Disparo. Tot i que sóc, 
en certa manera, un mosquit, 
els meus orgasmes duren 
més (bé, tampoc molt més, 
posem entre tres i set segons) 
i procuro tenir-ne tres o qua-
tre vegades al dia. Tampoc 
és tant: 28 segons d’intens 
plaer al dia són un bagatge 
escandalosament nimi. I 
no obstant això, molts dels 
meus congèneres fan postu-
lats d’hegemonia de l’espè-
cie com si això fos reescriu-
re la història. Pobre deliri! 

Els mosquits equilibren el seu 
plaer: dos segons per picar i 
dos segons per ejacular. Són 
una espècie en perfecta ba-
lança. Jo pertanyo a una altra 
espècie de mosquits que no té 
tan equilibrats els seus plaers: 
dedica molt més temps a ma-
tar que a córrer-se. I això és 
una imperfecció suprema de 
l’espècie. Una mutació desvi-
ada de la regla.

Mosquit s’és en moltes llen-
gües: Cousin, Moustique, 
Moucheron, Gelse, Schnake, 
Mucke, Zanzare, Moscerino, 
Muskito, Gnat, Tipulario, 
Cénzalo, Cínife, Xanquers... 
Ah, la llengua és tan versàtil! 
Aquesta és una altra de les im-
perfeccions que l’ésser humà 
ha de resoldre: dir el mateix i 
no comprendre el que es diu. 
O sigui, l’asincronia emissor-
receptor, dins d’un mateix 
continu de comprensió, lin-
güística o conductual.

Capítol 1. L’home del costat
Però bé, vegem: xanquer 
m’agrada. Sí, m’agrada. Sem-
pre vaig ser un xanquer. De pe-
tit em deien “cames llargues”, 
encara que mai he arribat a ba-
llar com Fred Astaire. Xanquer 
és un terme molt acceptat. Sí, 
“xanquer” m’agrada. Recrear 
aquesta imatge de cames llar-
gues, interminables, posant-se 
en l’apetitosa pell de la vícti-
ma, per agullonar-la, per cór-
rer-te. Ah, quina disjuntiva!

Si fos una femella, i per tant 
un exemplar més evolucionat, 
les meves estructures bucals 
formarien una llarga probòs-
cide amb la qual perforaria la 
pell dels altres, i succionaria 
la seva sang. Em permetria el 
luxe d’inocular fins 6/4 parts 
de verí comú per provocar in-
flamacions i molèsties. Però, 
si fos una femella, estaria obli-
gada a posar ous i necessitaria 
de l’aportació de sang aliena 
per poder iniciar el cicle gona-
dotròfic que culminaria amb 
l’ovogènesi. I, els meus òrgans 
bucals, per posar un exemple, 
diferirien dels d’un mascle pel 
que fa a la succió de sang. Tant 
d’una manera com d’una altra, 
podria ser un transmissor ave-
sat de malalties infeccioses. 
Molest, mordaç, impertinent.

Però no soc un culícid que hagi 
necessitat una massa d’aigua 
estancada durant almenys una 
setmana per completar l’etapa 
larvària. Només soc un adoles-
cent, de l’ordre dels mascles. 
Jove. I, per això, soc molest. 
Puc produir inflamacions lo-
calitzades o extenses, i moltes 
altres incomoditats difícils de 
digerir. Una tremenda agulla 
al cul entumit. Una revolta 
hormonal.

La meva semblança actual 
amb els culícids, és en la ne-
cessitat de nodrir-me d’aigua 
per, com a mínim, completar 

la fase en què em trobo. Una 
fase larvària, de tancament, 
que ha d’evolucionar cap a una 
altra fase que, de ser un mos-
quit, seria la fase de crisàlide, 
avantsala d’un exemplar adult. 
Però, en el meu cas, aquesta 
fase larvària potser desembo-
qui en una d’incertesa, prèvia 
a un procés involutiu. La mort.

Ja veurem.

Pensava en tot això de les mo-
lèsties perquè estava recordant 
com va començar aquesta his-
tòria. I fou un dia d’aquells que 
molesten més del compte.

L’any 2008 va ser l’Any de la 
Rata; l’Any Internacional de 
la Patata; del Planeta Terra; 
dels Idiomes; del Sanejament; 
del Diàleg Intercultural; l’Any 
del Poder Ciutadà; dels Cims 
Mundials i l’Any Rodoreda. 
Però aquell any i, més con-
cretament aquell dijous 16 
d’octubre, va ser per a mi un 
d’aquells dies en què, sense sa-
ber ben bé per què, enviaries 
a fer punyetes fins i tot la teva 
pròpia presència. Ho vaig fer, 
a l’anar-me’n a dormir. 

I ho vaig fer com jo sé, de ma-
nera feridora i perpètua.

No era tard encara, però la 
nit es va despenjar abans del 
compte i tendia el seu mantell 
de tardor sobre la quietud cos-
tanera del meu poble. Havia 
estat patinant amb els skaters 
a la pista de Baix a Mar, al cos-
tat del canal. Tenia el temps 
just per arribar a casa, al cos-
tat de l’IES Torredembarra, 
preparar-me les coses i anar 
a fer taekwondo al gimnàs que 
hi ha prop del CAP. Aquell dia 
vestia pantalons texans curts, 
una samarreta rosa Pull&Bear, 
amb un estampat del Taj Ma-
hal, una gorra negra Element, 
i unes vambes Vans també ne-
gres, amb unes franges verdes 
de buata cosides en diagonal. 
Me les havia comprat per in-
ternet, a bon preu, amb els 
diners que havia recollit amb 
motiu del meu aniversari.

Mentre feia un dels trucs amb 
el patí, vaig caure malament 
a la pista i em vaig fer mal als 
abductors. Vaig començar a 
notar una tensió extrema. 

Sempre imagino coses es-
trambòtiques en una fracció 
de segon. Per això, mentre 
m’aixecava del sòl cimentat, 
vaig imaginar que els meus 
abductors estaven més ten-
sos que l’inici d’una reunió de 
tupper-sex entre monges de 
clausura, i que es trencaven 
com els seus vots de castedat. 
Per sort els meus abductors no 
es van trencar.

Durant diversos dies havia 
estat immers en cabòries de 
futur que em bullien arran de 
l’impacte produït pel meteoroi-
de 2008 TC3, a les 02:46 UTC 
(Temps Universal Coordinat) 
al nord del Sudan, i m’havia 
pres la llicència de no anar 
al gimnàs tot entretenint-me 
en certs desenvolupaments 
matemàtics sobre el tema del 
meteorit. Una petita plantada 
al Dobok, la meva altra pell.

Des que vaig començar, la 
pràctica del taekwondo m’ha 
ajudat a ordenar la meva en-
tropia emocional, i em manté 
en el Camí de la temprança i 
l’equilibri d’acció. Analitzo la 
meva altra pell: Do significa 
“el camí de la vida”, el camí 
a seguir, el full de ruta espiri-
tual que permet l’equilibri de 
l’ésser. Bok és la “roba d’en-
trenament”. Quan vesteixo el 
Dobok, la quotidianitat passa 
a ser transcendental, s’eleva 
a dimensions vibratòries que 
acaben sent un signe.

Sempre m’ha mogut la curi-
ositat, i l’ordre en les coses. 
Aquests estats han regit la 
meva vida des de l’inici. El 
problema és que porto ambdós 
estats vitals al límit de la tole-
rància. De vegades, les tena-
lles de l’ordre m’han arrencat 
trossos de pell que la curiositat 
s’ha menjat. I he sagnat dis-
gustos. Molts.

Però no em penedeixo. Per què 
ho hauria de fer?

Soc així. Una mena de mosquit 
impertinent. I els mosquits, 
quan piquen, arriben al límit 
de la tolerància.

Havia estat  
patinant amb els 
skaters a la pista 
de Baix a Mar, al 
costat del canal

Només soc un 
adolescent, de 
l’ordre dels  
mascles. Jove.  
I, per això,  
soc molest

Imatge: Jana
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Organitza:  Regidoria d’Acció 
Social, Educació i Consorci per 
la Normalització lingüística de 
Tarragona.

A les 19.00 h
Cal Maiam, 
Torredembarra

PRESENTACIÓ 
DEL  
VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA 

18  
NOV

AGENDA

Organitza: Ajuntament de Torredembarra i Col·legi de Periodistes de Catalunya  
(Demarcació de Tarragona). Col·labora: Repsol.

Organitza: Coordinadora de teatre 
el Nus Escènic.

Organitza: Regidoria de Cultura.

Organitza: Ajuntament de Roda 
de Berà.

Organitza: Escola Municipal de  
Música de Torredembarra  
i Regidoria d’Educació.

Organitza: Associació Cultura  
La Traviesa.

Organitza: Regidoria d’Acció Social.

Organitza: Biblioteca.

Organitza: Associació de bar  
i restaurants del nucli antic.

A les 20 h // Pati del castell - TORREDEMBARRA

A les 22 h  
(excepte el diumenge 24, 
que serà a les 20 h)
Espai Cultural Sala del 
Mar, Torredembarra

A les 20.00 h
Pati del castell, 
Torredembarra

A les 19:00h
Casino Municipal,  
Roda de Berà

A les 18.30 h
Cal Maiam, 
Torredembarra

A les 20.00 h
La Traviesa, Torredembarra

A les 20.00 h
Espai Cultural Sala del 
Mar, Torredembarra

A les 18.00 h
Biblioteca Mestra Maria 
Antònia, Torredembarra

A les 12.30 h
Plaça de la Font, 
Torredembarra

XXXII Premi de Periodisme 
Mañé i Flaquer

30 D’ABRIL
Teatre
A càrrec de la Coordinadora 
de teatre el Nus Escènic. Preu 
de l’entrada 10 € no socis i 8 € 
socis. Venda d’entrades 1 hora 
abans al mateix teatre.

XXI EDICIÓ DEL 
PREMIS CULTURA 
VILA DE  
TORREDEMBARRA 
Lliurament dels Premis de: 
Poesia Pere Badia, Isabel de 
Villena, Beca de recerca histò-
rica de Torredembarra Manuel 
Crehuet, Teatre Bambolina, 
Contes infantils il·lustrats 
Llegir per Créixer. 

CINEMA  
AL CASINO:  
TOYSTORY 4
Cinema
Versió en català. Preu de 
l’entrada: 4 euros. Per a tots 
els públics.

CONCERT DE  
SANTA CECÍLIA
Música
A càrrec de l’alumnat de l’Es-
cola Municipal de Música i de 
segon nivell de Primària de les 
escoles de Torredembarra.

OEST TRIP 
Música
Concert de pop rock  
psiquedèlic amb aquesta 
formació de Sabadell.

CONTACONTES: 
CONTES TRADICIONALS 
CANVIATS
Els grans contes que hem de 
conèixer, de la mà d’una gran 
narradora, Imma Pujol.

CONCERT  
VERMUT:  
ROCKING TENDER 
Música
Pop-rock covers.

22  
NOV

23  
NOV

Organitza: Grup de Diables 
d’Altafulla. 
Col·labora: Ajuntament d’Alta-
fulla.

A les 11.00 h
Inici ermita Sant Antoni fins 
carrer Margalló, Altafulla

XVI BAIXADA DE 
TRASTOS
Activitat inclosa dins la Festa 
Major de Sant Martí.
Més informació i inscripcions: 
www.diablesaltafulla.com 

17  
NOV

19  
NOV

Organitza: Ajuntament de la Pobla 
de Montornès 
Produeix: Uniart

Divendres: 17-24 h
Dissabte i diumenge: 11-21 h
La Pobla de Montornès

I Mercat Medieval 
Bruixes i Dracs
Música, oficis antics, exposicions, 
artesania i més coses...

15  
NOV

16  
NOV

17  
NOV

23  
NOV

29  
NOV

23  
NOV

30  
NOV

GALA
Gala de lliurament de la trenta-dosena edició dels premis, 
que es reinventen i reneixen com a premi de referència 
del Camp de Tarragona.

16  
NOV

23  
NOV

24  
NOV

DIA INTERNACIONAL 
PER L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES 
Teatre/Acte institucional
Muntatge teatral “L’Ofèlia 
de Hamlet” de la Cia. El Niu 
d’Ofèlia. Parlament a càrrec de 
les autoritats i SIAD i lectura 
del manifest a càrrec del Grup 
de Dones. 

25  
NOV

L’Agenda està patrocinada per:
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Pl. de la Font, 7   
43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)

Tel. 977 64 31 21

20%  dtE.  

en Audiòfons
Promoció vàlida mes de novembre. Consulteu les condicions.

Dimas me dijo que iba 
en autobús, ‘vosotros en 
camiones. Os adelantó 
cerca de la frontera y 
os vio’. Dice que gritó: 
‘¡Dimas! ¡Quiero ir con 
vosotros...!’. Y se echó a 
llorar pero nadie le hizo 
caso”, explicava la cosina 
del Rafel a la revista. Al 
Santiaguín ja no el van 
veure més. Els dos ger-
mans, Dimas i Manuel, 
van ser portats cap a 
Bèlgica, on també tenien 
família, però van tornar 
cap a Espanya arran de 
l’ocupació nazi i de la 
reclamació del seu pare, 
Santiago Cordero, un cop 
acabada la Guerra Civil. 

No va ser fins al 15 de 
desembre de 1975 que 
la família Cordero Ma-
rín va obtenir la pri-
mera pista sobre el seu 
germà petit Santiaguín, 

LA CONTRA

De Santiaguín  
Cordero a  
Jacques Chirac (I)

La revista Gaceta 
Ilustrada, amb una 
tirada de 140.000 

exemplars, publicava l’1 
d’octubre de 1978 un ex-
tens reportatge on s’as-
segurava que Jacques 
Chirac, l’expresident 
de França traspassat el 
passat 26 de setembre, 
era net de Rosalia Figue-
rola Ximenis, nascuda  
a Baix a Mar de Torre-
dembarra. 

Jacques Chirac podria 
haver nascut el 6 de se-
tembre de 1934 a Ablaña 
(Astúries) amb el nom de 
Santiago Cordero Marín 
i ser un dels milers de 
nens espanyols refugiats 
durant la Guerra Civil. 
Segons relata un repor-
tatge de la revista Gace-
ta Ilustrada, publicat l’1 
d’octubre de 1978, mai 
l’ambaixada francesa va 
assegurar que aquesta 
història no fos certa. Però, 
quina vinculació tindria 
l’expresident de la Repú-
blica Francesa amb Baix 
a Mar, i especialment, 
amb la casa número 1 
del carrer Comerç —avui 
número 6—, de Cal Man?

Rosalia Figuerola Xime-
nis era filla de Baix a Mar, 
la germana petita del Ra-
fel, el Joan (Man) i la Ma-
tilde. Al barri pescador va 
conèixer un soldat carra-
biner de l’Estat, de cog-
nom Marín, destinat a la 
vigilància de la costa i a la 
persecució del contraban, 

ALBERT  
JANSÀ

destinat a la Torre, i amb 
qui es casaria per partir 
cap a Irun. La Rosalia 
i el Santiago van tenir 
una filla, la Isidra Marín 
Figuerola, una asturia-
na amb sang de Baix a 
Mar, cosina germana del 
Rafel Figuerola Aloi, veí 
precisament del núme-
ro 6 del carrer Comerç, 
de “Cal Man”. És aquí 
on comença la història. 
Segons explicava Isidra 
Marín a la revista Gaceta 
Ilustrada l’any 1978, Jac-
ques Chirac era el seu fill 
petit Santiago —d’aquí el 
sobrenom de Santiaguín, 
que es va perdre durant 
el final de la Guerra Ci-
vil a la frontera francesa. 

Avilés va ser una de les 
darreres ciutats asturi-
anes que va resistir les 
tropes franquistes l’any 
1937. Un cop ocupada 
pels colpistes, les dones 
i els infants van ser els 
primers a ser evacuats. 
La Isidra i els seus tres 
fills, Dimas, Manuel i 
Santiaguín, van embar-
car en un vaixell anglès 
que els va portar a Bor-

Mai 
l’ambaixada 
francesa va 
assegurar  
que aquesta 
història no  
fos certa

Quina  
vinculació 
tindria l’ex-
president de 
la  
República 
Francesa amb 
la casa de 
“Cal Man” de 
Baix a Mar?

deus; i des de la ciutat 
francesa cap a Torre-
dembarra en tren, tal 
com detallava el germà 
mitjà, Manuel, a la Ga-
ceta Ilustrada: “Como 
mi madre tenía familia 
en Cataluña, nos lleva-
ron en tren hasta To-
rredembarra, en Tarra-
gona. Por aquella época 
mi padre por supuesto 
estaba en el frente y mi 
madre se puso a trabajar 
en una fábrica de hilatu-
ras”. Aquesta fàbrica era 
l’antiga SACE-Pirelli de 
Torredembarra, com ex-
plica el veí de Baix a Mar 
i cosí de la Isidra, Rafel 
Figuerola, conegut po-
pularment com el Rafel 
de “Cal Man”, sobrenom 
de la casa actual número 
6 del carrer Comerç del 
barri marítim. I és aquí, 
en aquesta casa, on la 
Isidra i els seus tres fills 
van passar els primers 
dies a la Torre. “Encara 
recordo quan la mare 
deia: em vaig fer un fart 
de rentar llençols amb 
aquella canalla!”, relata 
el Rafel amb la revista 
entre les mans. Llavors 
els tres fills de la Isidra 
tenien nou, set i quatre 
anys respectivament. El 
Rafel, fill del Joan “Man” 
i la Victòria, va néixer el 
24 de març de 1937, però 
no van coincidir mai en 
la convivència a casa, ja 
que un cop la Isidra es va 
posar a treballar a la SA-
CE-Pirelli, els tres petits 
van ser ingressats en una 
colònia de la Creu Roja a 
Sitges, i més tard van ser 
traslladats al Pinar de 
Barcelona perquè patien 
una lesió ocular congèni-

ta amb la finalitat d’ope-
rar-los a la Ciutat Comtal. 

“Yo iba a verlos una vez 
a la semana. Un día el 
encargado de la fábrica 
donde trabajaba en To-
rredembarra me dijo que 
las cosas estaban muy re-
vueltas y me invitó a que 
fuera en su coche a Sit-
ges. Al llegar me encontré 
la colonia con las puertas 
abiertas. Hacía una hora 
que se habían llevado 
los niños. La aviación 
estaba bombardeando 
sin parar”, destacava la 
Isidra. A partir d’aquest 
moment, la Isidra ja no 
va tornar a la Torre, sinó 
que va buscar els seus 
tres fills fins que va tro-
bar els dos primers, el 
Dimas i el Manuel, a la 
frontera francesa en una 
de les cues d’infants que 
esperaven ser vacunats 
abans d’entrar al país 
gal. El petit, el Santia-
guín, havia estat separat 
dels seus germans en el 
trasllat en autobusos i 
camions des del Pinar 
de Barcelona, que estava 
sent bombardejada pels 
franquistes, fins a França. 

“Fue en enero de 1939. 
El que primero se mar-
chó fue el pequeño... 

presumptament Jac-
ques Chirac. El fill gran 
de la Isidra, Dimas, va 
festejar amb una dona 
francesa que coneixia 
la situació del seu ger-
mà petit, i que, tot i la 
ruptura, hi mantenia 
una bona relació. Els 
va enviar una fotografia 
amb una nota al dors 
que hi posava: “Si està 
molt arrugada, passa-hi 
la planxa amb cura. Es 
diu Jacques Girac o Chi-
rac, i crec que treballa 
al Ministeri de Sanitat.” 
Era el primer ministre 
francès, Jacques Chirac, 
anys més tard, president 
de la República France-
sa. Amb poca informació 
al respecte, el presump-
te germà mitjà, Manuel 
Cordero, que segons 
explica el Rafel de “Cal 
Man” havia visitat en 
més d’una ocasió Torre-
dembarra, i especialment 
les seves cosines Rafela i 
Rosalia Figuerola de Baix 
a Mar, amb qui es carte-
javen, va buscar l’ajuda 
de la premsa internacio-
nal, però una trucada de 
l’administració francesa 
li va exigir que no furgués 
més en aquest assump-
te, i que ja obtindria la 
resposta que buscava. 
Però mai la va trobar.

Rafel Figuerola, “Man”, a casa seva, del carrer Comerç 6 de Baix a Mar. Fotografia: Albert Jansà


