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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

Cobren molt  
els nostres polítics?

EXEMPLAR  

GRATUÏT 

 PROHIBIDA LA SEVA VENDA

Eduard Rovira: 74.112 € Josep Maria Guasch: 28.500 € Raúl García:  
28.500 €

Núria Batet: 24.642 € Maria Gual: 21.000 € Anna Magrinyà: 20.508 €

Analitzem les retribucions 

dels regidors de  

Torredembarra durant 

aquest nou mandat
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EDITORIAL TUITS XL

A L’AROMA D’UN CAFÈ

El que  
cobren els 
nostres  
servidors  
públics
L’alcalde i els regidors co-
bren uns diners cada mes per 
la tasca pública que desenvo-
lupen, ja sigui a l’Ajuntament 
com en altres ens supramu-
nicipals. En aquest segon 
número del Torredembar-
ra Actualitat hem volgut 
analitzar quines són aquestes 
quantitats, la dedicació, etc. 
També ho hem comparat 
amb el que cobren represen-
tants polítics de municipis 
semblants a la Torre. Són 
servidors públics i els que els 
paguem tenim dret a saber-
ho, sobretot per valorar si es-
tan mal pagats o ben pagats. 
Precisament el protagonista 
de l’Entrevista del mes és un 
d’aquests polítics locals, el 
portaveu del principal grup 
de l’oposició, el socialista 
Valeriano Pino.

Ens hem volgut fixar també 
en un altre col·lectiu diame-
tralment diferent, que són 
les persones grans que viuen 
soles, una situació gairebé 
sempre trista i complicada 
que encara ho és més unes 
dates com les que s’acosten, 
el Nadal. Cal valorar molt la 
feina que fan associacions 
sense ànim de lucre com 
Càritas. En coneixerem al-
guns exemples. El Nadal tam-
bé és protagonista d’aquest 
número, amb els diferents ac-
tes nadalencs del Baix Gaià, 
consells per aquestes festes, 
una recepta...

En aquest número trobareu 
les seccions que ja vam estre-
nar en el primer i algunes de 
noves, com la que cada mes 
ens oferirà el periodista Car-
les Marquès amb un títol tan 
torrenc com és Conadells i 
l’Espai del subscriptor. Apro-
fitem per desitjar-vos un bon 
Nadal i un feliç any 2020.

Un prec

Trenta anys enrere

Avui, deixeu-me es-
combrar cap a casa. 
És una casa petita i 

modesta, però abans de mou-
re la granera, permeteu-me 
posar-vos en el meu marc 
mental.

A Torredembarra sempre hi 
ha hagut coses que després 
no hi han estat. Hi havia oci 
nocturn i ara no n’hi ha; hi 
havia governs de coalició; hi 
havia creperies i ara no n’hi 
ha; hi havia l’Alfa i Omega 
i ara no hi és (d’això últim 
ja en parlarem un altre dia, 

que venen corbes)... Vull dir 
que en aquest poble les coses 
tendeixen a no ser-hi després 
d’haver-hi estat.

Ara moc l’escombra cap a lo 
meu: a Torredembarra tenim 
un club esportiu de natació 
sincronitzada, tot i que ara 
l’anomenen natació artística. 
Amb poquetes esportistes. 
Amb poquets recursos. Amb 
poqueta visibilització, que en 
diem ara.

Torredembarra és un pues-
to especial, d’aquí és una 

campiona de llançament de 
martell, un campió de futbol 
platja, una hípica, un equi-
pàs de gimnàstica rítmica, un 
grup de fit dance, una pista 
de trial i un club de natació 
sincronitzada, tot i que ara 
l’anomenen natació artísti-
ca. Jo no sé quantes pistes 
de trial hi ha a la comarca ni 
quantes nenes practiquen el 
fit dance a la província, tot 
i que me jugaria un pèsol a 
què les circumstàncies que 
els envolten no me deuen ser 
estranyes, però sí que sé unes 
coses que us comento.

De Tarragona a Barcelona, 
sabeu quants equips de na-
tació sincronitzada, tot i que 
ara l’anomenen natació artís-
tica, hi ha? Un. De vegades 
som especials i no ho sa-
bem. I no ho saben. Ho hem 
d’anunciar. Ho hem de cri-
dar. Així s’ha d’ajudar. Així 
s’ha d’ajudar a totes les coses 
que es fan als pobles que cos-
ten esforç, temps i diners a 
gent que creu en la gent.

Així ajudem a fer que aques-
tes coses sí que hi continuïn 
sent.

Un cafè fumejant i una 
finestra al mar. A 
l’horitzó unes veles 

desplegades guien la singla-
dura d’unes embarcacions. 
Un reguerol d’escuma blan-
ca trenca la monotonia d’un 
mar intensament blau i en 
calma. Asseguda a la terrassa 
coberta del Club Marítim, em 
ve al cap un dia d’aparença 
semblant. 

És un matí primaveral de 
primers de març, una dona 
d’encara no quaranta anys 
somriu a la vida, al cap un 
cúmul d’idees, i al cor, el ne-
guit, el coratge i la força de 
l’emprenedoria. El que ha-

via començat com un somni 
nebulós, avui ja és una rea-
litat per a 68 dones. Enrere 
queden els entrebancs d’un 
masclisme autoritari que 
volia reduir el somni a pols 
d’estels. 

Just abans del Nadal anterior 
ja havien celebrat totes jun-
tes, amb una copa de cava, 
que el projecte arrelava. Que 
el que s’havia desenvolupat 
primer en un sol cap, després 
entre catorze i ara ja entre 
seixanta-vuit, no tenia marxa 
enrere. S’havien unit per do-
nar validesa al projecte, per 
iniciar un camí que s’intuïa 
fructífer. Mirant l’horitzó, 

embolcallant-se de la pau 
que transmet el nostre mar 
blau, la dona cerca amb els 
ulls la trajectòria de les pe-
tites embarcacions. Només 
són unes petites taques blan-
ques mar enllà. S’intueixen, 
però no es poden distingir, 
van camí del millor port on 
aixoplugar-se en cada mo-
ment. Amb un somriure als 
llavis, la dona es diu a si ma-
teixa que, el que veu al mar, 
és com un bon presagi del 
que passarà. 

Els dies, els anys, s’aniran 
succeint, el camí està mar-
cat, després seran les noves 
generacions qui cercaran 

el millor en cada moment. 
Conferències, tallers, ex-
cursions, teatre, esquemes 
feministes, lleis, adminis-
tracions, estatuts, junta di-
rectiva... Tot és a punt, tot 
està ben lligat i en fase de 
començar. 

L’escalf del sol rere els vidres 
em dona confort, torno a la 
realitat. El darrer glop de 
cafè em llisca suau gola avall. 
Se m’escapa un somriure en-
tre els llavis tot pensant en 
aquell 1990, quan el Grup de 
Dones donàvem el primer 
pas. El mateix paisatge, el 
mateix mar... davant meu 
un cafè fumejant.

VICJOTA

NÚRIA GÓMEZ

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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ESPAI DEL SUBSCRIPTOR
VISIÓ 2000

Torredembarra torna  
a sortir de festa

La darrera vegada 
va ser per donar 
la benvinguda al 

2015. Quatre anys han 
trigat a tornar a fer fes-
ta en una de les nits més 
celebrades: la Nit de Cap 
d’Any. Serà perquè no 
hi ha festa a la Tarraco 
Arena Plaça o perquè te-
nim nou regidor de Jo-
ventut? Bé, el cas és que 
enguany, si volem, els 
torrencs podem tornar 
a celebrar el nou any a 
casa nostra: Torredem-
barra.

Els darrers anys tenia 
lloc al Pavelló Els Caus i 
creieu-me: érem quatre 
gats! Segurament per 
això es va deixar de fer. 
A veure si aquest any i, 
en aquest “nou escena-
ri’’, el Casal Municipal, 
som alguns més. Em 
nego a pensar que les 
úniques festes ‘’que ho 
peten’’ són les d’estiu i 
que és gràcies als turis-
tes... On està la gent de 
la Torre? Iep, tingueu en 
compte que serà entrada 
gratuïta! Que això sem-
pre agrada... I, l’endemà 
per treure’s ràpidament 
la ressaca, diuen que va 
bé anar al primer bany 
de l’any.

Per ballar fins ben en-
trada la matinada tin-

ISAURA VALLE

drem l’actuació de Ban-
da Neon i d’un DJ. El 
grup de versions serà la 
segona vegada que ac-
tuï a Torredembarra en 
menys de mig any, sen-
yal que agrada, no? Pot 
ser sí que així aconse-
guim, tot i ser “poquets”, 
que l’ambient sigui com 
el de Festa Major.

A Torredembarra no hi 
ha discoteques ni llocs 
on acostumem a sortir 
de festa el jovent. De 
fet, al llarg de l’any, són 
poques les vegades que 
sortim de festa al poble. 
I, ara que sembla que co-
mencen a estar una mica 
més animades, i ja van 
més enllà del ‘’Paqui-
to El Chocolatero’’ van 
i en tornen a ficar una 
per Cap d’Any! Potser sí 
que ho estem començant 
a fer bé no?

Desconec si, aquesta de-
cisió, s’ha pres en veure 
que enguany no hi ha 
festa de Pacha La Pine-
da a la Tarraco Arena 
Plaça o simplement és 
perquè el regidor de Jo-
ventut decideix quedar-
se a la Torre el 31 de 
desembre... El que està 
clar és que ja tocava que 
Torredembarra tornés a 
fer festa grossa per Cap 
d’any!  

FE D’ERRADES
A la pàgina 11 del número 1 del Torredembarra Actualitat 
hi ha un error en l’elenc de ‘Crema cremada’, la propera 
obra de Treateràpia. Els integrants són Xavi López, Anna 
Mulet, Arantxa Piquer, Marc Novell, Rosalia Juan Pulido, 
Laia Marsà, Caterina Noguera, Gemma Fuentes i  Joan 
Maria Vidal. Demanem disculpes per aquest error.

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

Visitem la recta final 
de l’enregistrament 
del nou disc dels Tres
Com es grava un 

disc d’estudi? Els 
subscriptors del 

Torredembarra Actuali-
tat ho van poder viure in 
situ el passat 3 de desem-
bre visitant el Most Wan-
ted Studio, a Altafulla, on 
el duet torrenc Tres està 
enregistrant des d’inicis 
d’octubre el seu segon 
disc, Casa Nova. Els as-
sistents a aquesta activi-
tat exclusiva van escoltar 
i observar com en Sergi 
Clofent —integrant del 
grup Julivert— tocava 
el seu violí en un dels 
temes del nou treball de 
la formació que integren 
Jordi Suñé i David Mor-
là i que ha comptat amb 
altres col·laboracions, a 
més de Clofent, com les 
de Joan Reig (Els Pets) o 
Gerard Mallorquí (Papa 
Noes i Rule).

Els subscriptors partici-
pants van poder escoltar 
fragments dels deu temes 
del disc quan encara no 
estan acabats de mesclar, 
com ‘Brindis’, ‘Caixes de 
peix’, ‘Casa nova’, ‘Fu-
turibles’ i ‘Cert’. També 
van poder fer preguntes 
i conversar amb en Jor-
di Suñé i el productor i 
tècnic de gravació,  Joan 
Rubinat. Suñé va expli-
car que ja estan en els 
darrers dies de gravació 
després de dedicar-hi 
caps de setmana i mol-
tes tardes entre setma-
na. “Primer vam gravar 
les bases a casa, perquè 
el David (Morlà) domina 
aquest tema de les taules 
de so a través del seu or-
dinador i vam portar for-
ça feina feta. Però quan 
vam arribar aquí hi vam 

posar la bateria, després 
el baix, després la guita-
rra acústica, la guitarra 
elèctrica, el teclat i la 
veu i després les veus. 
En aquest disc canto set 
cançons jo i tres el David, 
i quan canta ell jo li faig 
els cors i a l’inrevés”, va 
explicar Suñé.

El músic torrenc va afir-
mar que estan molt con-
tents de la tasca de Joan 
Rubinat com a produc-
tor perquè “hi ha posat 
l’ànima”. “No només ha 
de prendre milers  de 
microdecisions a cada 
moment i cançó, sinó que 
ens diu que a una lletra, 
per exemple, li donem un 
toc més nostàlgic, o en 
una altra reservem la for-
ça per la tornada. Ell té 
una mirada externa. Ens 
coneixem de fa temps i 
sabem com toca. Volíem 
estar prop de casa però 
xuclar-li l’ànima al Joan. 
Se’ns ha obert i ens ha 
acollit”, confessa Suñé.

La gravació del primer 
disc dels Tres fa quatre 
anys va ser molt intensa, 
en només quinze dies, 
i ara han buscat una 
gravació més tranquila, 
cercant un so que sonés 
a “grup sincer però tam-
bé a folk americà amb 
deu històries i que la veu 
fos el més important i 
els altres instruments 
s’acoblessin.” I això ho 
feien amb els deures que 
els “manava” el Joan. Els 
feia escoltar grups ame-
ricans per agafar idees. 
Suñé va explicar que “la 
portada tindrà un grup 
de groc, amb un perfil de 
casa.” El disc surt amb un 

microfinançament previ 
amb Verkami per afron-
tar els grans pagaments. 
Casa Nova es publicarà 
el proper 24 de febrer i 
estan tancant diferents 
concerts de presentació 
al Baix Gaià i altres loca-
litats del Camp de Tarra-
gona.

Rubinat, per la seva 
banda, va confessar 
que “ha estat molt fàcil 
treballar amb els Tres.” 
“Ens coneixem de fa 
molts anys i et dona  un 
bagatge, ja que saps de 
quin peu calça tothom. 
Em venia molt de gust 
aquest projecte. Po-
dem parlar obertament 
de la seva música, que 
forma part d’ells, i és 
gratificant per mi”, va 
explicar Rubinat, que 
des del 2007 dirigeix 
el Most Wanted Stu-
dio al carrer del Cup 
d’Altafulla. Abans ja 
feia de tècnic de gra-
vació a casa. Calcula 
que ha enregistrat una 
trentena llarga de discs 
i també fa molta post-
producció, que és el 
gruix de la seva feina. 

Els  
subscriptors 
van poder  
escoltar  
fragments  
del disc quan  
encara no  
estan acabats 
de mesclar

LA SUBSCRIPCIÓ DONA DRET A:

60€ a l’any
(5€/mes)

QUANT 
EM COSTARÀ?

OFERTA  
EXCLUSIVA

COM  
FER-ME  
SUBSCIPTOR/A?

Entra a 

www.TDBactualitat.cat 
i omple  
el formulari

◗ 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.

Els subscriptors/es  
del Torredembarra  

Actualitat tindreu un 10%  
en les assegurances amb 

JGD de DKW  
(+INFO: pàgina 20)
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Segons les da-
des que aparei-
xen a l’estudi de 

l’Idescat ‘Projeccions de 
la llar 2016-2026’, unes 
79.000 persones viuen 
soles a la demarcació 
de Tarragona. Això su-
posa gairebé un de cada 
quatre habitatges de la 
província. Una realitat 
que ha anat a més en les 
últimes dècades a causa 
de diferents factors com 
poden ser l’envelliment 
de la població, l’augment 

de l’esperança de vida 
o els canvis en les re-
lacions familiars, que 
protagonitzen sobretot 
joves i persones grans. 
En aquest segon cas, 
això comporta un seguit 
de problemàtiques i rep-
tes als quals dediquen 
accions específiques go-
verns locals, serveis sa-
nitaris i d’emergències i 
diferents entitats i asso-
ciacions.

A Torredembarra són 
centenars les persones 
grans que viuen soles, 
sobretot en edats avança-
des, quan un membre 
de la parella mor. Una 

Al costat de la gent gran
Cada cop són més les persones grans que viuen soles.  
Des de Càritas Torredembarra els ofereixen alguns serveis  
que els permeten lluitar contra aquesta solitud

situació que, per raons 
lògiques és més comu-
na entre les dones, que 
tenen una esperança de 
vida més elevada. Des 
de les administracions 
hi ha algunes eines que 
permeten adaptar-se a 
les necessitats d’aquestes 
persones, per exem-
ple, per anar al metge. 
Sense anar més lluny, 
hi ha un servei del Cen-
tre d’Atenció Primària 
(CAP) que permet que 
es facin visites a domi-
cili per fer un seguiment 
de la salut d’aquests pa-
cients que, per qüestions 
d’edat, sovint tenen cer-
tes problemàtiques.

Però més enllà de les 
dificultats que aquestes 
persones grans poden 
tenir en el dia a dia per 
anar al metge o a com-
prar o per fer les tasques 
diàries de la llar, una al-
tra realitat a la qual han 
de fer front és la solitud. 
És per això que, a banda 
dels serveis que ofereix 
l’administració, Càritas 
Torredembarra tam-
bé ha desenvolupat en 
els últims anys alguns 
programes destinats a 
l’atenció a la gent gran 
que viu sola.

Es tracta d’iniciatives 
com l’Ara al teu costat, 

el Bon dia o els Tallers 
de Memòria, que són 
possibles gràcies a la 
col·laboració dels vo-
luntaris de l’entitat i que 
van destinats a pal·liar 
aquesta sensació de 
soledat per part de les 
persones grans i també 
ajudar-les en la realitza-
ció de les seves tasques 
del dia a dia.

Una desena de dones 
grans de Torredembarra 
participen, per exemple, 
al programa Ara al teu 
costat, un programa 
d’acompanyament set-
manal de dues hores de 
durada en què un volun-
tari comparteix aquest 
temps amb una perso-
na gran, ja sigui dins o 
fora del domicili, per tal 
de conversar, passejar, 
compartir moments o 
ajudar a fer aquelles 
tasques que, per la seva 
edat, la persona bene-
ficiària no pot. Càritas 
porta ara mateix nou 
casos i n’hi ha tres més 
que estan programats.

Una de les beneficiàries 
d’aquest programa 
és l’Enriqueta Pueyo, 
de 89 anys i que en fa 
uns set que rep la vi-
sita setmanal d’una 
voluntària. “Estic molt 
bé a casa meva, molt 
a gust, però a vegades 
em cau la casa a sobre, 
i sobretot a l’hivern és 
molt avorrit”, ens ex-
plica aprofitant una de 
les visites setmanals 
que fem amb la Patrí-
cia Morel, la voluntària 
que ja fa uns anys que 
visita l’Enriqueta. Mare 
de tres fills, Pueyo es va 
quedar vídua molt jove, 
amb 32 anys i tres cria-
tures petites. Des de fa 
més de 20 anys viu a la 
seva casa unifamiliar 
al barri de Clarà, on la 
visita la Patrícia.

Se sent bé de salut, ex-
cepte pel vertigen que 
sent a vegades quan 
camina i algunes difi-
cultats en la mobilitat. 
Aquest vertigen, per 
exemple, va fer que es 

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

Una imatge del taller de memòria que organitza Càritas Torredembarra. Fotografia: Josep Sánchez.

L’Enriqueta rep cada setmana la visita d’una voluntària  
de Càritas, la Patrícia. Fotografia: Josep Sánchez.

JOSEP  
SÁNCHEZ
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mentar l’autonomia i 
el benestar de la gent 
gran. Unes activitats 
que es realitzen al local 
de Càritas i que, de fet, 
també serveixen com 
a punt de trobada i de 
socialització per a les 
persones grans. Una 
forma també de crear 
comunitat entre ells i, 
de fet, no és estrany que 
quan en Joan o la resta 
de voluntaris i volun-
tàries visiten les per-
sones grans, aquestes 
preguntin i s’interessin 
per com li va a alguna 
de les altres usuàries 
dels serveis de Càritas.

donés un petit cop amb 
un moble i que vingues-
sin des del CAP per con-
trolar-li el blau que li va 
sortir. Els voluntaris de 
Càritas ajuden també a 
fer aquest seguiment 
dels petits problemes 
físics i, fins i tot, acom-
panyen les persones 
grans als centres sa-
nitaris si ho conside-
ren necessari. Durant 
la visita a l’Enriqueta, 
ens acompanya el Joan 
Esteve, responsable de 
les activitats de la gent 
gran a Càritas. “Els hi 
dic que el que no pot 
ser és que es quedin 
sempre a casa”, co-
menta, mentre ens ex-
plica que també ajuden 
a fer alguns tràmits amb 
l’administració. En el 
cas de l’Enriqueta, per 
exemple, van sol·licitar 
una subvenció a la Ge-
neralitat per canviar la 
banyera per un plat de 
dutxa, que van demanar 
al febrer passat i de la 
qual estan esperant en-
cara que vinguin a fer 
l’obra.

Els tres fil ls de 
l’Enriqueta, que ronden 
tots els 60 anys, viuen a 
Barcelona i la venen a 
visitar setmanalment o 

ella. A més, també va els 
dissabtes a berenar amb 
algunes amigues de la 
seva edat, encara que 
això depèn de l’estat de 
salut que tinguin.

Vídua des de fa 13 anys, 
la Ramona té una fi-
lla que la visita com 
a mínim un cop a la 
setmana i que li truca 
sovint. Mentre estem a 
casa seva acompanyats 
també de la Goretti i el 
Joan també rep la tru-
cada telefònica d’una 
amiga i pica a la porta la 
Petra, una veïna d’edat 
similar que anuncia 
que ja ha arribat a casa 
seva. Així i tot, la Ra-
mona reconeix que se 
sent “sola” i destaca la 
importància que té per 
ella aquest programa de 
voluntariat: “A la Goret-
ti la necessito molt, ens 
avenim molt bé, perquè 
les dues vam treballar al 
camp”. La seva volun-
tària afegeix que són 
“molt amigues” i que 
quan la Ramona va te-
nir un problema de sa-
lut una mica més seriós 
li feia visites “cada dia o 
cada dos i li trucava per 
telèfon”.

BON DIA:  
TRUCADES DIÀRIES  
A MÉS DE 50  
PERSONES

Una altra de les inicia-
tives que té en marxa 
Càritas destinada a la 
gent gran de Torredem-
barra és el programa 
Bon dia, que inicial-
ment feia l’Ajuntament, 
però que fa anys va pas-
sar a gestionar l’entitat. 
Consisteix en una tru-
cada diària que fan els 
voluntaris i voluntàries 
a les persones grans per 
saber si tenen alguna 

necessitat i per com-
provar que tot estigui 
bé. Una iniciativa que 
té una doble funció. 
D’una banda, fa més 
fàcil que es pugui detec-
tar alguna emergència 
i, de l’altra, alleugereix 
la sensació de soledat 
de les persones grans. 
“Totes elles esperen la 
trucada al matí i ja co-
neixen amb qui parlen. 
Normalment són con-
verses de només un o 
dos minuts, però a ve-
gades s’allarga, perquè 
els hi agrada”, assegura 
en Joan Esteve. Les tru-
cades es fan de forma 
diària i hi participen 
set voluntaris que ate-
nen 72 persones grans. 
“Ho fem sempre, no pa-
rem, no hi ha vacances. 
Considero que trucar 
aquestes persones és 
important”, afegeix Es-
teve.

A banda d’aquests dos 
projectes, a Càritas 
també realitzen els Ta-
llers de memòria, ac-
tivitats d’estimulació 
cognitiva per a la gent 
gran que vol incre-

Un dels  
moments de 
l’any on es 
posa més de 
manifest la 
soledat de 
les persones 
grans és  
el Nadal

L’Enriqueta, 
de 89 anys,  
en fa uns set  
que rep  
la visita  
setmanal 
d’una  
voluntària,  
la Patrícia

quinzenalment. A més, 
ella també va allà, per 
exemple, durant les fes-
tes de Nadal, quan pas-
sa uns 20 dies a la capi-
tal catalana. Destaca la 
gran atenció que li pres-
ta el seu gendre, que “si 
el busco, no l’hagués 
trobat”. La distància i 
les obligacions diàries, 
però, eviten que puguin 
estar sempre més pen-
dents d’ella. Aquesta 
és una realitat que ens 
destaca en Joan Este-
ve: “Hi ha molts casos 
de gent gran que venen 
a Torredembarra a viu-
re quan es jubilen i que 
després, quan mor algú 
de la parella, es troben 
sols”.

Una altra de les per-
sones que es beneficia 
d’aquest programa, 
l’Ara al teu costat, és la 
Ramona Capel, de 85 
anys i que viu en un pis 
a l’avinguda Catalun-
ya. La voluntària que 
la visita setmanalment 
des de fa dos anys és la 
Goretti Granell, amb la 
qual comparteix con-
verses i, sobretot, pas-
seja pel poble. “Cada 
dia surt una estona”, 
explica la Goretti, 
mentre que la Ramona 
afegeix fent broma que 
“demanaré una paga a 
l’Ajuntament, perquè 
m’assec molt als bancs 
i sempre els netejo”. 
Amb problemes d’oïda, 
la seva avançada edat 
fa que li costi realitzar 
algunes feines de casa, 
com fer el llit perquè “és 
de matrimoni i haig de 
fer la volta”. Així i tot, 
la Ramona porta una 
vida activa i surt sovint 
a comprar amb el seu 
“carro”, el caminador 
que porta sempre amb 

Un dels moments de 
l’any on es posa més 
de manifest aquesta 
soledat de les persones 
grans és el Nadal. Així 
i tot, en el cas de To-
rredembarra —segons 
ens explica Esteve—, 
gran part d’aquestes 
persones grans passen 
les festes amb els seus 
fills, com era el cas de 
l’Enriqueta o de la Ra-
mona. Des de l’entitat, 
els ofereixen un petit lot 
de Nadal que els porten 
directament al domicili. 
Un petit detall que posa 
de manifest l’atenció 
que es dona des de 
Càritas a les persones 
grans. A l’entitat treba-
llen intensament i sen-
ten que la seva funció és 
important, però a la ve-
gada també es mostren 
reivindicatius a l’hora 
de demanar més im-
plicació de les adminis-
tracions. “A Catalunya 
hi ha centenars de mi-
lers de voluntaris i, com 
que això funciona, hi ha 
massa dependència del 
treball d’aquest tipus 
d’entitats”, sentencia 
Esteve. 

La Ramona i la Goretti al menjador de casa de la primera. Fotografia: Josep Sánchez
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envellit. Ho repetiré tot 
el mandat, perquè és 
prioritari. En el passat 
mandat vam posar ordre 
i ara el govern hauria de 
ser més agosarat i anar 
a inversions per projec-
tar la Torredembarra del 
futur.

Veig molta coincidèn-
cia amb el govern. 
Com serà, doncs, la 
seva oposició?

El PSC vam doblar 
els resultats en les da-
rreres eleccions muni-
cipals i ho vam fer en 
base a unes propostes 
que intentarem tirar en-
davant negociant amb el 
govern. La creació d’una 
regidoria de Benestar 
animal estava dins del 
nostre programa, per 
exemple. Les infraes-
tructures també són 
claus del nostre progra-
ma i no hi podem estar 
en contra. Primer, per-
què som pares de la cria-
tura i, segon, perquè és 
el compromís que tenim 
amb la ciutadania. Com 
serà la nostra oposició? 
Si mirem el passat, què 
vol el principal partit de 
l’oposició? Enderrocar 
el govern. Nosaltres no 
estem en aquesta línia, 
sinó que volem la pros-
peritat de Torredem-
barra. Ens posarem 
d’acord amb el govern 
sempre que es vetlli pel 
desenvolupament de To-

Valeriano Pino (To-
rredembarra, 1978) 
va acabar el darrer 
mandat com a pri-
mer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra i en les da-
rreres eleccions muni-
cipals va debutar com a 
cap de llista recuperant 
la segona posició per al 
PSC i sumant un quart 
regidor. Però la majo-
ria absoluta obtinguda 
per ERC l’ha deixat a 
l’oposició aquest mandat 
que acaba de començar. 

Com ha estat aquest 
canvi de primer ti-
nent d’alcalde a por-
taveu del principal 
grup de l’oposició?

És veritat que els pri-
mers mesos va ser una 
mica estrany, perquè 
ens havíem de trobar 
amb l’execució de les 
cues d’un mandat en què 
havíem format part del 
govern. Crec que va ser 
un mandat revolucionari, 
si tenim en compte com 
havien estat els darrers 
mandats a Torredemba-
rra. Aquest nou rol ens 
ha costat a tots, inclosos 
els integrants del govern.

S’han trobat amb 
iniciatives i accions 
de govern que les 
havien preparat el 
seu grup.

Sí. I estarem així fins 
al 2023. Hi ha inversions 
que vam planificar el 
mandat passat que ani-
ran venint aquest. Hem 
de ser coherents i no ve-
nim a enfonsar aquest 
govern, sinó a sumar en 
el que puguem.

Quan es va parlar 
després de les elec-
cions d’un pacte entre 
ERC i PSC, des d’ERC 
es va dir que no el ti-
raven endavant per-
què el PSC no l’hauria 
signat si la situació de 
majoria absoluta fos 
a l’inrevés. Hauria es-
tat així?

Jo no parlo mai en 
nom d’ERC, i que nin-

gú d’ERC parli en nom 
del PSC. Nosaltres vam 
dir que hi érem per ga-
rantir governabilitat i ho 
haguéssim fet. Creiem 
que el més intel·ligent i 
el millor per Torredem-
barra en aquell moment 
era reeditar el pacte. Vam 
fer públic l’oferiment, en 
tot moment amb trans-
parència. El pacte era 
bo i havia funcionat. Ens 
entenem personalment i 
això importa.

Ha canviat la relació 
amb l’alcalde a nivell 
personal els darrers 
mesos?

A nivell personal, no. 
Ens portem bé. Fa molts 
anys que treballem junts, 
des que els dos érem 
membres del Patronat 
de Cultura, i continuem 
tenint  una molt bona 
relació. Esperem man-
tenir-la. No ens veiem 
tant com abans, però 
continuem tenint una 
relació fluïda per telèfon.

Coincidiu en les prio-
ritats per aquest 
mandat que ha definit 
l’alcalde: arranjament 
de l’N-340, adequació 
del parc del carrer 
Lleida i rehabilitació 
de l’Escorxador?

Sí, i afegim la piscina 
i la plaça Catalunya. Jo 
estic molt capficat en la 
millora de l’enllumenat 
públic, que està molt 

L’ENTREVISTA del mes

rredembarra. Posaré un 
exemple.

Posi.
L’altre dia vaig dema-

nar un estat d’execució 
del pressupost. Hi havia 
unes partides per a mi 
molt importats, de la po-
lítica al detall, per unes 
millores al parc Munts i 
a Sant Jordi molt neces-
sàries des de fa temps. 
Vam fer una modificació 
de crèdit per fer-ho quan 
era el regidor responsable 
i la meva sorpresa ha es-
tat que s’ha vinculat a al-
tres partides i ha marxat. 
Ara hem de recriminar 
què ha passat amb això. 
Així ha de ser la nostra 
oposició. Reivindicarem 
la política al detall, que 
és més feixuga, però és 
la política que necessita 
Torredembarra.

Han fet alguna actua-
ció en la polèmica ro-
tonda de l’autopista. 
Hi ha hagut certa in-
acció des dels governs 
de la Torre i Altafulla?

Hem mantingut reu-
nions amb el subdelegat 
del Govern i responsa-
bles de Fomento, amb 
qui  no ens vam entendre 
gaire bé. El que s’ha fet a 
la rotoda no va tenir en 
compte com podia reper-
cutir al municipi. I tenim 
un problema que ja ha-
víem detectat el govern 
anterior i és que molta 

gent que abans accedia a 
Torredembarra per la ro-
tonda ara ho fa pel mig 
del poble. Nosaltres, des 
del principi, no hem estat 
d’acord amb aquesta me-
sura perquè treu aquest 
problema i el traspassa a 
la gent de Torredembarra 
i dels municipis del vol-
tant. I ho patim tots. 

Què està passant a 
la Policia Local que hi 
ha aquesta allau de 
baixes?

L’allau de baixes no 
la puc valorar. Hi ha uns 
metges que determinen 
que aquestes persones 
han d’estar de baixa. Per 
altra banda, tenim uns 
policies molt enfadats, 
perquè amb el govern 
anterior van arribar a 
uns acords per gestionar 
una situació injusta, en 
els salaris i en la situa-
ció respecte a altres cos-
sos de la província, i no 
s’han executat. El pacte 
és contradit de forma 

parcial per uns informes 
de serveis jurídics i inter-
venció i reben una infor-
mació: “D’allò que van 
parlar, res”. I és normal. 
Però l’informe donava 
un cert marge, com en 
l’oferta econòmica. Se 
senten traïts. La falta de 
ganes de resoldre aquest 
problema porta a la in-
dignació de la Policia. 
I em sembla totalment 
justificada.

Al PSC s’ha obert un 
debat sobre la immer-
sió lingüística. Creu 
que s’hauria de can-
viar aquest model?

Jo sóc castellanopar-
lant i m’he educat en les 
dues llengües i crec que 
una de les grans apostes 
que tenim com a catalans 
és la immersió lingüísti-
ca. Jo l’ampliaria, però no 
la canviaria. L’ampliaria 
a una tercera llengua, 
però la nostra cultura ha 
de ser protegida. Quan 
una llengua o una cultu-
ra ha patit la repressió, 
per molt temps que pas-
si, no hem de perdre mai 
aquesta protecció. I lle-
gint algunes declaracions 
de Miquel Iceta, crec que 
anava per aquesta línia.

Hi ha presos polítics a 
Catalunya?

Hi ha polítics presos 
que van prendre una sè-
rie de decisions que han 
acabat amb unes sentèn-
cies que, al meu enten-
dre, són desproporciona-
des i no ajuden a trobar 
una solució al conflicte.

Tot i estar en el go-
vern mai va deixar 
la seva feina.

És molt important no 
perdre la independència 
econòmica i també és im-
portant no perdre la teva 
professió. La meva em-
presa també em recolzava 
i va tenir molta paciència. 
També vaig tenir un per-
sonal a la regidoria que 
s’acoblava als meus ho-
raris i tenim l’avantatge 
que avui dia vivim en un 
moment en què estem 
connectats les 24 hores. 
Sí que han estat quatre 
anys molt estressants,  
però com que t’agrada 
ho fas amb ganes. 

JORDI  
SALVAT

VALERIANO PINO
Portaveu del PSC a l’Ajuntament 
de Torredembarra

“El més 
intel·ligent i  
el millor per  
Torredembarra  
era reeditar  
el pacte”

Ens posarem 
d’acord amb  
el govern  
sempre  
que es  
vetlli per 
l’evolució de  
Torredembarra
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El regidor 
d’Urbanisme, 
Ramon  
Martín,  
impulsava  
un ambiciós  
projecte 
d’eixample  
urbanístic amb 
1.056 nous  
habitatges

Bon nadal i
feliç any nou!

 

 

La teva immobiliària a

Torredembarra

Jaume Guasch 
Gestió Immobiliària

Carrer de la Sort, 28 - Torredembarra                        www.jaume-guasch.com

Plaça de la Font, 8. Baixos 2 · Torredembarra

Àpats de Nadal  
i empresa.

Realitza la teva 
reserva. 

Places limitadesInforma’t al 977 64 08 15

25ARA FA

Un nou candidat a l’alcaldia pel PSC,  
un pla urbanístic de més de mil habitatges 
i la creació del mercat d’antiguitats
Aquell desembre 

de 1994 faltava 
menys de mig 

any per les eleccions 
municipals i els diferents 
partits anaven preparant 
les llistes. Era el cas de 
l’Agrupació Socialista 
de Torredembarra, que 
el 17 de desembre es-
collia Manuel Jiménez 
Alés com a alcaldable. 
Era el primer cop que el 
qui una dècada després 
acabaria sent el primer 
alcalde socialista de To-
rredembarra encapça-
lava la candidatura del 
PSC, substituint l’encara 
regidor Ramon Martín 
Porres. Jiménez es pre-
sentaria quatre cops a 
l’alcaldia, guanyaria dos 
cops les eleccions i seria 
alcalde gairebé quatre 
anys (2004-2008).

Un altre partit que pre-
parava les eleccions mu-
nicipals era Esquerra 
Republicana, que havia 
perdut la confiança en el 
seu únic regidor, Rafael 
Hernández. Sonava amb 

JORDISALVAT

A
N

Y
S

Fotos: Torredembarra al Moment.

força com a cap de llista 
el llavors diputat al Par-
lament, Josep Bargalló. 
En el Torredembarra al 
Moment de desembre 
de 1994, el president 
local dels republicans, 
Enric Alfonso, desmen-
tia que l’actual con-
seller d’Educació fos 
l’alcaldable republicà el 
maig vinent, tot i que ad-
metia que “Bargalló està 
dintre del ventall de gent 
que pot ser número 1”. 
Bargalló va ser finalment 
el cap de llista republicà. 
Alfonso també desmen-
tia un pacte preelectoral 

amb el GIT. L’olla electo-
ral torrenca feia xup-xup.

Fa un quart de segle era 
una època de gran creixe-
ment demogràfic i urba-
nístic de Torredembarra. 
I semblava que només 
acabava de començar. 
Ho demostrava l’anunci 
del regidor d’Urbanisme, 
Ramon Martín Porres, 

d’un ambiciós projecte 
d’eixample urbanístic 
que contemplava 1.056 
nous habitatges i créixer 
en 4.000 nous habitants. 
Es basava en prolongar 
carrers com Mèxic, Cuba 
o els Munts i incloïa un 
pàrquing subterrani de 
600 o 700 vehicles. To-
rredembarra ha crescut 
molt des del 1994, però 

ho ha fet urbanitzant al-
tres espais.

Fa 25 anys es va co-
mençar a celebrar els dis-
sabtes a la tarda el mercat 
d’antiguitats a la plaça 
de Castell. L’arrencada 
del mercat va ser grà-
cies als contactes de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra amb el Gremi 

d’Antiquaris de Tarra-
gona. En una entrevis-
ta al Torredembarra 
al Moment del mes de 
desembre, el regidor de 
Turisme, Joan Romera, 
afirmava que “hi ha una 
reglamentació seriosa 
perquè no es converteixi 
en un ‘mercadillo’ per-
sa”. Sigui com sigui, un 
quart de segle després, 
el mercat encara es duu 
a terme cada dissabte a 
la tarda.

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 
• Acolliment i convivència

• Suport tràmits de valoració dependència
• Ampli ventall d’activitats de lleure,  

estimulació i d’integració

Servei d’atenció a domicili (SAD)

marinada
Centre de Dia  
per a la gent gran
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FESTES DE NADAL

L’agenda nadalenca 
torrenca va arren-
car el passat 5 de 

desembre amb l’inici de 
la Gimcana d’aparadors 
de Nadal, seguida de les 
visites guiades al Far, 
a més de diverses ac-
tivitats dedicades a La 
Marató. Però és aquest 
cap de setmana, amb 
la Fira de Nadal, quan 
s’intensifica el programa 
de Nadal, que seguirà 
amb un ampli ventall 
d’activitats infantils, a 
més de concerts i espec-
tacles. Les activitats na-
dalenques clouran el 5 
de gener, amb l’arribada 
de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient.

Aquest dissabte, 14 de 
desembre, de 10 a 13.30 i 
de 17 a 20.30 hores,  per  
l’eix comercial se celebra 
la Fira de Nadal. Tro-
barem diferents tallers 
com l’infantil de Nadal, 
el de tions reciclats, el 
de ninots de neu i el de 
corones dels gegants. 
Trobarem parades 
d’artesania i productes 
de regal i alimentació i 
un reguitzell d’activitats, 
com actuacions itine-
rants de l’Escola de Mú-
sica de Torredembarra i 
la Coral Infantil Xaloc. 
Es podrà fer cagar el tió 
Manu i vindrà el patge 
reial. A la tarda, xocola-
tada i coca gratuïta per 
a tothom.

Diumenge, 15 de desem-
bre, és dia de solidaritat, 
amb Camina amb La 
Marató, a partir de les 
10.00 hores, una  cami-
nada popular de 6 qui-
lòmetres. De 10.30 a 13 
hores, al Port esportiu, 
Voguem per La Marató.

Dimarts 24 de desem-
bre, com cada any, a les 
12 hores, a la plaça Jo-
sep Valls Ibern, hi haurà 
l’espectacle d’animació 
‘Fem cagar el Tió’, a 

càrrec de la Cia. Am-
bauka, i el dijous 26 
de desembre arriba un 
altre clàssic: la Bicicle-
tada de Sant Esteve, 
amb sortida a les 10.00 
hores de la plaça Mos-
sèn Joaquim Boronat i 
arribada a la plaça del 
Castell. Dissabte 28 de 
desembre, a les 21.30 
hores, a la parròquia 
de Sant Pere Apòstol, 
concert Los Pastorcillos 
en Belén i el Glòria de 
Vivaldi, a càrrec del Cor 
Zongora, l’orquestra de 
l’EMMPAC i les solistes 
Natàlia Casasús i As-
sumpta Cumí.

El dimarts 31 de des-
embre, a les 11 hores 
arribarà l’Home dels 
Nassos al port esportiu 
(més informació a la 
pàgina 23) i les  00.30 
h, al Casal Municipal, 
Festa de Cap d’Any 
amb l’orquestra Neon i 
DJ. Dimecres 1 de gener, 
l’any començarà amb un 
altre clàssic: a les 11.30 
hores, a Baix a Mar, da-
vant l’església, primer 
bany de l’any. Del 2 al 
4 de gener, de 17 a 20 
h, al Punt d’Informació 
Juvenil,  programa 
d’activitats infantils, 
per a infants de 1r a 6è 
de primària. Per a més 

Torredembarra viu 
amb intensitat el Nadal Per Nadal, regala Km 0

Tots els municipis 
tenen uns trets que 
els fan caracterís-

tics: l’entorn on estan 
situats, el seu patrimoni, 
l’autenticitat dels seus 
carrers i les seves places, 
la història de les seves ca-
ses, la seva gent i el seu 
comerç. El comerç és un 
dels trets distintius d’un 
municipi. Defineix com és 
el poble o la ciutat, des-
criu el seu entorn, ajuda 
a generar llocs de treball 
estables, dona seguretat 
als carrers, humanitza es-
pecialment les relacions 
socials perquè manté un 
tracte personalitzat, con-
serva i preserva les senyes 
d’identitat tradicionals, 
principalment aquell que 
es dedica a la comercia-
lització dels productes 
autòctons de la zona. I 
a totes i tots ens agrada 
sortir de casa i trobar-nos 
en un ambient familiar i 
acollidor on et saluden 
pel nom entrant en una 
botiga, fent un cafè en 
un bar, dinant o sopant 
en un restaurant. La im-
portància del comerç en 
el dia a dia d’un municipi 
és innegable.

El comerç ajuda a donar 
vida als carrers i les pla-
ces, facilita la recuperació 
dels locals i dels edificis i 
el manteniment dels ba-

rris. Preguntem-nos: a 
qui li ve de gust viure en 
un edifici amb els locals 
comercials tancats? Qui 
aniria a viure a un ba-
rri on no hi ha comerços 
oberts? I estic segur que 
aquesta mateixa sensació 
la tenen els comerciants. 
A quin emprenedor li ve 
de gust obrir un negoci en 
un barri on no hi ha veïns? 
A cap. És un peix que es 
mossega la cua. Tant els 
veïns com el comerç són 
necessaris per mantenir 
la qualitat de vida dels 
nostres municipis. És una 
relació irrenunciable. 

Perquè això no es trenqui, 
cal prendre’n consciència 
com a principals consu-
midors d’aquest territo-
ri, el Baix Gaià, i ser part 
activa en aquest procés 
de canvi que vivim amb 
les noves plataformes de 
consum i les noves tec-
nologies. Cal que siguem 
conscients de quina és la 
realitat del comerç que 
ens envolta i que actuem 
en conseqüència amb 
fets. Per moltes mesures 
que s’implantin des de les 
administracions, cap no 
donarà resultat si no som 
consumidors a nivell local 
d’un producte autòcton, 
pròxim i de primeríssima 
qualitat. Per això, aquest 
Nadal, regala Km 0.

ALBERT JANSÀ
Periodista

informació trucar al 616 
021 115 o 977 64 00 25 
ext. 722.

El divendres 3 de gener, 
a les 17.30 hores, a la 
plaça Josep Valls Ibern, 
arribada del patge reial 
a Baix a Mar i recollida 
de cartes. A continuació, 
espectacle d’animació i 
globoflèxia amb la Cia. 
Struc.De 16.30 a 20.30 
hores, a la plaça del Cas-
tell, Bola de Nadal, amb 
passis cada 10 minuts. 
De 18 a 19.30 hores, al 
Pati del Castell, recolli-
da de cartes. A les 20.30 
hores, al Pati del Castell, 
lliurament de premis als 
guanyadors de la gimca-
na d’aparadors.

Finalment, el diumen-
ge 5 de gener, a les 12 
hores, a la Parròquia de 
Sant Pere Apòstol, lliu-
rament dels premis del 
XVI Concurs de Pesse-
bres Mossèn Anton Mo-
rell. A les 18 hores, arri-
bada de S. M. els Reis 
d’Orient a Baix a Mar i 
Cavalcada pel passeig 
de Colom (inici al carrer 
del Mar) fins a la plaça 
Josep Valls Ibern, on es 
farà el lliurament de re-
gals. A les 18.45 hores, 
arribada de S. M. els 
Reis d’Orient a Clarà i 

repartiment dels regals. 
Aproximadament a les 
19.45 hores, s’iniciarà 
la Cavalcada de S. M. 
els Reis d’Orient al ca-
rrer Pompeu Fabra fins 
a arribar a la plaça del 
Castell, on se’ls farà el 
lliurament de les claus 
de la vila a càrrec de 
l’alcalde i la corpora-
ció municipal. Després 
d’unes breus paraules 
es farà el repartiment 
dels regals. En cas 
d’inclemències meteo-
rològiques, el reparti-
ment de regals es farà a 
l’església de Baix a Mar, 
a l’església de Clarà i al 
Pati de Castell.

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Tel. 977 641 857
1. Els pneumàtics són un importantíssim element en el teu vehicle.  
És fonamental realitzar-hi una revisió abans d’emprendre qualsevol ruta.

2. Porta sempre a nivell l’oli de motor.

3. Revisa el líquid parabrisa i les escombretes.

4. La visibilitat nocturna és fonamental. Canvia els llums del vehicle que no  
funcionin correctament.

5. Revisa la càrrega de la teva bateria. En baixes temperatures poden fer-se malbé.

6. Assegura’t el líquid anticongelant. Ha d’estar a nivell i no ha de faltar a l’hivern.
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Tenim una àmplia varietat de plats preparats  
per gaudir d’un Nadal com cal.

Carnisseria  
núria i Dolors

Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra 

Telèfon: 977 641 228
Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors

Us  
desitja  
unes  

Bones 
Festes!I si vols que la sort acompanyi als que més  

estimes, regala rams de vesc. 
Col·loca’ls de cap per avall i sobre l’entrada 

de la porta de casa.

Bones Festes!

Aquest  
Nadal regala  
Poinsettia  
o Flor de  
Pasqua, i evita  
regar-la  
en excés!

Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977 64 44 17

ACTITUD I CANVI

Gestionem bé l’allau de  
regals de Nadal

‘Baixada de gener’

Una nova part de la 
població emer-
geix en aques-

tes dates de Nadal, es 
tracta de nens i nenes, 
també adolescents, que 
reben una quantitat de 
regals força exagerada. 
El curiós és que són més 
conscients de formar 
part del col·lectiu “hi-
perregalats” els propis 
menors que nosaltres 
com a adults i famílies.

Quan pregunto als meus 
alumnes què els agrada 
més del Nadal , no po-
den reprimir la respos-
ta automàtica: “Els re-
gals…”  Seguidament, si 
faig una pausa, me mi-
ren desconcertats i amb 
rialleta de complicitat.

Els nostres fills i filles 
reflexionen més del que 
ens pensem. Si ens pa-
rem a escoltar-los recor-
den i parlen de Nadals 
anteriors, ens expliquen 
que preferirien veure les 
seves famílies més con-
tentes, amb més temps 
per ells, compartir tots 
plegats els regals i tam-
bé s’adonen que no els 
en calen tants.

I els adults, si no fem 
primer aquesta reflexió, 
ens trobem immersos 
en uns quants dies se-
guits de paquets amb 
llaços preciosos: pel Tió, 
pel dia de Nadal o Pare 
Noel, els Reis Mags, 
l’amic invisible… en els 
quals, a vegades ens 
costa gestionar i pensar 

amb una mica de seny 
i sentit comú quins són 
els regals, les sorpreses 
entranyables que veri-
tablement faran il·lusió 
i es convertiran en bo-
nics records i diversió al 
llarg de l’any pels nos-
tres nens i nenes.

Una proposta per viure 
aquests dies de manera 
més assossegada i feliç 
tant els petits com els 
grans és la de marcar 
un pla i un diàleg, que 
pot ser flexible, però si 
anem seguint unes pau-
tes evitarem una mas-
sificació de regals que 
la majoria dels nens i 
nenes al cap d’uns dies 
ni se’n recorden.

1. Fem recompte i agru-
pem totes les joguines 
i jocs que han anat 
acumulant. Demanem 
als nens de fer una 
classificació: els que ja 
no volen els traiem de 
la seva vista (ja sigui 
perquè estan fets mal-
bé i cal llençar-los i fer 
neteja, o bé perquè els 
poden aprofitar altres 
nens que estaran ben 
contents de rebre’ls).

2. Sabent amb quins jocs 
juguen i s’entretenen 
encara, ens serà molt 
més fàcil il·lusionar-
nos tots junts pensant 
quines novetats pot 
aportar aquest Nadal: 
alegria, utilitat, satis-
facció, agraïment, ge-
nerant per a molts dies 
i mesos diversió i be-

nestar amb regals ben 
pensats.

3. Sempre dialogant amb 
ells, escoltant de debò, 
des d’una Intel.ligència 
Emocional que aporti 
uns valors educatius cap 
a la creació de moments 
i estones gairebé màgi-
ques que perdurin en els 
seus records d’infància 
al llarg del pas dels anys.

4. No hi ha regles ni nor-
mes sobre quins han de 
ser i quants han de ser 
els regals que demanin 
els nostres fills i filles, és 
per això que som lliures 
(important marcar un 
pressupost econòmic) 
per deixar volar la ima-
ginació, la creativitat… 
recordant que la quan-
titat mai a la vida supera 
la qualitat.

Aprofito aquestes línies 
per desitjar-vos unes 
magnífiques Festes de 
Nadal!!! Reiterar que 
ens cal més diàleg i em-
patia cap als nens i ne-
nes; i que per qualsevol 
consulta, suggeriments 
o parlar en profunditat 
sobre temes d’orientació 
educativa us convi-
do a cercar l’opinió 
d’experts/es i segur que 
tant els petits de la casa, 
els  adolescents com jo-
ves, adults i famílies 
aconseguireu millorar la 
vostra qualitat de vida. 
Moltes vegades, només 
es tracta d’una bona or-
ganització cap a objec-
tius clars.

Durant aquest des-
embre no utilitzis 
les teves targetes 

de crèdit del moneder: 
treu-les i deixa-les al ca-
laix més amagat de casa 
teva. Ben al fons, perquè 
ningú les trobi, ni tan 
sols tu mateix. Després 
d’aquest acte de valen-
tia, vés a la finestreta del 
banc i retira els diners 
que tens disponibles per 
gastar-te en regals, oci i 
menjar per aquestes fes-
tes de Nadal. Tranquil, 
no és cap bogeria, es 
tracta d’una estratègia 
decisiva. Segueix sent 
més agosarat i deixa 
quatre o cinc farcellets 
de bitllets guardats, amb 
una goma de pollastre, 
un per cada setmana 
del mes. Calcula’ls bé, 
posa-hi el que et caldrà 
per passar cada setma-
na… i prou. Millor així, 
que tampoc es tracta de 
dur-los tots al moneder 
i portar massa efectiu 
a sobre. Recorda: cada 
setmana gasta el que el 
farcellet et permet, i no 
pas res més. 

Aquests gestos tan es-
tranys i que probable-
ment mai has fet et su-

posaran una veritable 
alegria. Així que res de 
vergonya ni de sentir-te 
estrany per fer aquestes 
coses tan poc consu-
mistes i que ningú fa. 
Tu mira endavant i pas-
saràs el mes de gener 
sense tants maldecaps 
com l’any passat. Ho re-
cordes, oi? Te’n recordes 
de l’odissea dels últims 
dies de gener? Quan 
rebis al banc la trans-
ferència del salari del 
desembre, suposo que 
al voltant del dia 30, NI 
TOCAR-LO fins després 
de Reis. Òbviament, ni 
tampoc tocar les targe-
tes amagades. 

Els regals als adults se-
ran tots en fotos, vals, 
promeses, catàlegs o 
qualsevol altre meca-
nisme que et perme-
ti bescanviar-los dies 
després a les rebaixes, 
ja sigui tu mateix o bé 
la mateixa persona a 
qui li adreces el regal. 
Molt millor encara si, 
en lloc de regals mate-
rials, en fas de simbòlics 
com fotografies, postals, 
poemes, abraçades, car-
tes o qualsevol altre re-
gal, mentre transmeti 

l’amistat i amor que tens 
pel que estimes, i no 
pas una materialíssima 
consola, joia o peça de 
roba. Els regals als nens 
limita’ls a dos o tres per 
cadascun... el dia del 
Tió… i dos o tres pel dia 
de Reis. Es pot fer sense 
causar-los cap trauma, 
de debò.

Finalment, després 
d’aquesta estratègia, el 
dia després de Reis (7 de 
gener, per a més dades), 
torna a recuperar les te-
ves targetes del calaix, 
torna el teu moneder al 
pes i normalitat habi-
tuals, vés de rebaixes, 
fes efectius els regals 
en forma de val amb un 
30 o 40% de descompte 
i passa el que queda de 
gener amb tot el salari 
intacte de desembre. Su-
poso que ja te n’has ado-
nat: la famosa i feixuga 
“costa de gener”, per a 
tu s’haurà convertit en 
la “baixada de gener” i 
seràs el més content de 
tot el veïnat. 

P.D.: Si ets algú amb es-
til, en lloc de farcellets, 
l’estratègia et permet fer 
sobrets, si vols. 

ELENA CASTANDAVID VENDRELL Mestra, logopeda i psicopedagoga
elencasmas@gmail.comEconomista
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FESTES DE NADAL
LA CUINA DE L’AVI MACIÀ

La sarsuela,  
un plat d’allò més 
contundent per 
aquestes festes
Amb família o amics, el Na-

dal segueix sent una de les 
festes més tradicionals que 

tenim i, sens dubte, l’època més 
especial de l’any. Marcada en ver-
mell en el calendari, aquestes fes-
tes ens evoquen als grans menjars 
i a les llargues sobretaules, algunes 
de les quals s’estenen més enllà de 
la mitjanit. Però per poder gaudir 
d’una bona sobretaula, cal que els 
àpats no només conservin l’esperit 
nadalenc, sinó que també ens aju-
din a aguantar aquestes jornades 
festives gràcies a un plat d’allò més 
contundent: la sarsuela.

La sarsuela és un dels grans plats 
tant de la cuina casolana com de 
la restauració, i sense cap mena de 
dubte, és el plat de peix i marisc 
més complet de tota la Mediterrà-
nia. De fet, el nom li ve de la bar-
reja de diversos peixos i mariscos 
de primera qualitat com l’opereta 
espanyola ho és per la mescla de 
diversos gèneres musicals. I si, a 
més a més, hi posem llagosta, ja 
es converteix en una òpera. Una 
bona sarsuela de marisc farà can-
tar els àngels.

PER ALBERT JANSÀ

ELABORACIÓ:

Netegeu el peix i el 
marisc. Talleu el peix 
a trossos, saleu-lo 
i empebreu-lo (op-
cional). Netegeu els 
musclos. Obriu-los al 
vapor, traieu una clos-
ca de la meitat dels 
musclos i reserveu-
los. El suc de cocció 
podeu colar-lo i 
afegir-lo al fumet 
de peix. Rossegeu la 
ceba ratllada a foc 
baix fins que quedi de 
color de mel. Tireu-hi 
també l’all trinxat i, 
tot seguit, el tomà-
quet pelat i ratllat, 
sense peles ni llavors.

Deixeu concentrar bé 
el sofregit, tireu-hi 
la pols de farina fent 
que es cogui. Ha de 
tenir un color ros. 
Afegiu-hi un raig de 
conyac i deixeu-lo 
evaporar. Ha de coure 
almenys uns 25 mi-

La picada es pot enriquir 
amb fetge de rap, que 
obtindreu un cop netegeu 
el peix. Li dona un gust 
realment autèntic i singular. 
La sarsuela també es pot 
fer amb llobarro, mero, 
llagostins, cloïsses... Si les 
feu servir, tingueu-les abans 
amb aigua durant una hora 
amb la finalitat que deixin 
anar la sorra. No cal que les 
obriu abans, ho podeu fer 
simultàniament quan les 
tireu a la cassola. 

També podeu sofregir les 
gambes i els escamarlans 
amb l’oli que servirà per al 
sofregit, així com la sípia ta-
llada a trossets. La sarsuela 
ha de quedar amb una salsa 
més escassa i més concen-
trada i espessa que no pas 
el peix a l’all cremat o el 
suquet. També podeu substi-
tuir el brandi o el conyac pel 
vi blanc, vi ranci, i fins i tot, 
rom. Que vagi de gust!

CONSELLSnuts. I si cal, passeu-
lo per un colador 
xinès, us quedarà més 
fi. Tireu-hi el peix i el 
marisc segons l’ordre 
de cocció. Primer, el 
peix. Tot seguit, els 
escamarlans i des-
prés les gambes, i els 
musclos, al final.

Si la salsa que heu 
fet amb el sofregit us 
queda massa espes-
sa, tireu-hi un cullerot 
de caldo de peix o 
aigua. Deixeu-ho 
coure a foc mitjà uns 
15 minuts, i set minuts 
abans de treure-ho 
del foc, afegiu-hi la 
picada. Tasteu-ho de 
sal i pebre, i llestos.

INGREDIENTS PER A QUATRE PERSONES

◗ Rap, lluç i orada (2 talls per persona)

◗ 1 sípia

◗ 2 escamarlans grossos per persona

◗ 4 gambes per persona

◗ Calamars (entre 250 i 300 grams)

◗ 1 grapat de musclos (250 grams)

◗ 1 ceba grossa

◗ 4 grans d’all

◗ 2 tomàquets mitjans

◗ 1 pols de farina

◗ 1 raig de brandi o conyac

◗ Picada amb 2 alls, julivert, una llesque-
ta de pa i un grapat d’ametlles

◗ Oli

◗ Aigua o caldo de peix

◗ Sal

◗ Pebre

www.oxid.cat 977641952 oxid@oxid.cat

L’equip de l’OXID us desitja

Bones Festes
i Feliç 2020
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La novetat més impor-
tant que tenen aquest 
any són dos soldats tren-
canous de grandària na-
tural que ens custodien 
l’entrada de la casa. 
També destaca un ninot 
de neu que posen a la te-
rrassa que mesura més 
de 7 metres d’alçada. 
L’enllumenat l’encenen 
al voltant de les 18.30 
fins a les 23.00 hores.

L’Enrique comenta que 
els veïns i veïnes ja els 
animen els darrers anys 
a decorar més la casa 
per Nadal i els porten 
ornaments i articles per 
afegir-los. Enguany fins 
i tot Santa Claus visitarà 
aquesta casa del Catllar. 

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

A la urbanització 
de Manous I del 
Catllar trobareu, 

des de finals de novem-
bre, la casa que viu més 
el Nadal en tot el Baix 
Gaià. Fins a 13.000 
bombetes i desenes 
de motius nadalencs 
més decoren la casa de 
l’Enrique Quero i la Pe-
dchy Ramos.

“Des de molt petits ha es-
tat molt present en tots 
dos l’esperit nadalenc. A 
casa sempre hem viscut 
el Nadal molt intensa-
ment, en això hem tingut 
la sort de coincidir els 
dos”, explica l’Enrique. 
Com arrenca tot? 
“Aquesta història va co-
mençar molt a poc a poc. 
Sempre hem decorat la 
nostra casa per aquestes 
dates. Encara recordem 
el nostre primer arbre 
decorat exterior . Va ser 
una oferta en bombetes 
d’un centre comercial. Al 
costat d’una estrella que 
vam posar a la façana. Fa 
gairebé deu anys d’això”, 
recorda.

Però un viatge a Nova 
York el 2013 ho va can-
viar tot.  “Sempre ens han 
agradat les pel·lícules na-
dalenques i ens fascinava 
com adornaven les cases, 
els arbres, els carrers, 
etc. I l’any 2013 vam fer 
realitat un dels nostres 
somnis: viatjar a Nova 
York per Nadal. Ens va 
encantar un barri ano-
menat Dyker Heinghts 
a Brooklyn, on tots els 
veïns decoren les cases 
i jardins amb milions de 
llums i ornaments”, co-
menta.

A partir de l’any següent 
van començar a deco-
rar casa seva amb uns 
quants llums de Nadal 
i any rere any han anat 
adquirint més decoració 
nadalenca. Si l’any passat 
més de 6.000 bombetes 
decoraven l’habitatge, 

enguany en són 13.000. 
“Ens encanta veure la 
cara d’il·lusió dels nens 
quan passen per davant 
de la nostra casa, és una 
manera d’alegrar el veï-
nat”, comenta l’Enrique.

SETMANES  
DE PREPARATIUS

El mes d’octubre, 
l’Enrique i la Pedchy ja 
van iniciar la instal·lació 
de les bombetes, que és el 
que menys es nota, i du-
rant el novembre, la resta 
de la decoració. L’encesa 

de les llums, tot i que en-
cara en faltaven algunes, 
la van fer el diumenge 24 
de novembre, un mes just 
abans de la Nit de Nadal. 
L’Enrique explica que la 
majoria del material el 
compra per internet i 
arriba procedent dels Es-
tats Units, Alemanya o la 
Xina, com unes llums de 
100 metres de llargada 
on hi van 600 bombe-
tes. Aquí els costa molt 
trobar el tipus d’articles 
nadalencs que necessi-
ten. La inversió d’aquest 

La casa del Baix Gaià on es viu més el Nadal

Enguany hi 
ha instal·lat 
13.000  
bombetes, 
més del doble 
de les que hi 
havia l’any 
passat

L’Enrique i la Pedchy davant de casa seva i un altre detall  
del xalet decorat de Nadal. Fotografies: Cedides

JORDI SALVAT

any ha arribat als 2.000 
euros i explica que ho 
financen estalviant cada 
mes uns diners. Moltes 
de les garlandes i altres 
ornaments que decoren 
la casa són fets a mà.

Serà els dissabtes 14 i 21 
de desembre durant di-
ferents moments del dia.

La decoració de la 
casa crida l’atenció de 
veïns i de persones de 
la contornada que se 
n’assabenten i l’Enrique 
confessa que algun dia 
que arriba de treballar 
veu gent davant de casa 
seva admirant la llu-
minària i li fa vergonya 
entrar, fa mitja volta i 
arriba més tard. I tam-
bé explica que els criden 
des d’hores intempesti-
ves des del carrer agra-
int-los com de bonica 
que tenen decorada la 
casa. Potser els propers 
sereu vosaltres.
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La regidoria de 
Medi Ambient 
de l’Ajuntament 

d’Altafulla ha encarre-
gat un estudi per a la 
diagnosi de la gestió 
sostenible de la platja 
d’Altafulla a la consul-
toria ambiental Qu4tre, 
que lidera Xisco Roig, 
doctor en Geografia i 
Geologia, especialit-
zat en geomorfologia 
litoral a la Universitat 
d’Utrecht, als Països 
Baixos.

A finals de novembre  
va començar el treball 
de camp amb l’objectiu 
de tenir unes primeres 
impressions a la segona 
meitat del mes de des-
embre amb la finalitat 
de redactar una diagnosi 
que suposarà un seguit 
d’accions a emprendre 
per tal de preservar la 
sorra que té la platja.

La consultoria ambien-
tal Qu4tre ha realitzat 
classificacions de platges 
i dunes basades en va-
riables directes de gestió 
i ús, a Catalunya, les Ba-
lears, Cuba, la República 
Dominicana i Colòmbia. 
Ha treballat en impactes 
associats a activitats de 
muntanya com curses, 
trekkings o activitats de 

Altafulla es posa en 
mans d’un expert en 
gestió del litoral per  
millorar la seva platja

La consultoria 
ambiental  
Qu4tre  
la lidera  
Xisco Roig,  
especialitzat en  
geomorfologia 
litoral a la 
Universitat 
d’Utrecht

El vespellenc Nil  
Bartolozzi, distingit 
en el III Congrés  
Català de Cuina

L’artista Nil Bartolozzi 
va rebre una menció 
honorífica per la seva 
contribució en el III 
Congrés Català de Cuina 
2018-2019. El de Vespella 
de Gaià ha col·laborat 

en el certamen en les 
seves vessants d’artista, 
dissenyador i creatiu. 
Bartolozzi reconeix que 
és una mica “cuinetes” i 
considera la cuina com 
“un art total.”

Félix Lillo deixa  
el PP i passa a ser  
regidor no adscrit
El PP s’ha quedat sense 
un dels pocs regidors 
que té al Baix Gaià. Félix 
Lillo, que havia aconse-
guit l’acta de regidor de 
la Pobla de Montornès el 
maig passat, ha decidit 
abandonar el partit i pas-
sar a ser regidor no adcrit 
i ho ha justificat afirmant 
que sota les sigles del 
PP no podia  treballar 
per al poble. Tot i que es 
manté fora del govern 
poblenc, integrat per ERC 

i Centrats, Lillo  s’ha 
encarregat de coordi-
nar el Mercat Medieval 
Bruixes i Dracs celebrat 
a la Pobla aquest mes 
de novembre.

Quads, BTT o hípica, i 
actualment desenvolu-
pa les seves tasques en 
l’erosió de Grans Rutes 
de trekking i BTT.

Xisco Roig ha elaborat 
estudis com a consultor 
ambiental en planifica-
ció, ordenació de recur-
sos naturals, gestió lito-
ral i turisme sostenible 
per a diferents admi-
nistracions públiques. 
Ha estat el director del 
servei de gestió litoral 
de Menorca, de la Re-

serva de Biosfera, i ha 
realitzat programes i 
plans de gestió lito-
ral de platges i dunes 
en Parcs Naturals de 
Balears i Catalunya 
i d’Amèrica Central, 
així com la redacció de 
criteris de gestió per a 
ajuntaments del litoral. 
Ha publicat articles en 
revistes nacionals i in-
ternacionals sobre pro-
cessos geomorfològics i 
de gestió litoral, basada 
en criteris geoambien-
tals i socials.

Es millorarà l’enllumenat 
públic de Brises del Mar
L’Ajuntament d’Altafulla 
ha sol·licitat una subven-
ció del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al perío-
de 2020-2024 per a la 
renovació de l’enllumenat 
públic de la urbanització 
de Brises del Mar, que 
inclou la substitució de 
totes les 178 lluminàries, 
columnes, el cablejat, els 
quadres elèctrics i tots els 
elements que conformen 
la xarxa, de forma que 
compleixi la normativa 
vigent d’acord amb la 
millora i gestió eficient 
del consum energètic.

Aquesta actuació, 
l’avantprojecte de la 
qual té un pressupost 
d’execució de 442.269,40 
euros (IVA inclòs), i en què 
es preveu que 252.919,61 

euros provinguin del 
PUOSC, té com a principals 
objectius la renovació i 
millora de l’enllumenat 
de Brises del Mar, l’estalvi 
en el consum energètic i 
la millora en la telegestió 
i les tasques i costos de 
manteniment associats a la 
Brigada Municipal.

Per tot això, és preveu 
una millora substancial 
en l’eficiència energètica 
amb la substitució de 178 
lluminàries amb tecnologia 
LED de baix consum, la 
implantació del sistema de 
telegestió i programació 
remota dels horaris i nivells 
d’il·luminació per trams ho-
raris, que revertiran direc-
tament en un significatiu 
estalvi d’energia elèctrica, 
calculat en el 77,36%, i en 
una reducció d’avaries.

Passeig del Meiterrani nº 9 A-2, 43830
Torredembarra

Tel. 977 268 172- 649 158 158
clinicadefisioterapiayisel@outlook.es

@clinicafisioterapiyisel
clinica de fisioterapia yisel

www.clinicafisioterapiyisel.com
 
 

     Proporcionar una atención completamente
personalizada e individualizada para así brindar el
mejor tratamiento para cada persona.  Diagnóstico
basado en pruebas funcionales y un plan de
tratamiento con unos objetivos consensuados con
el paciente y teniendo en cuenta el aspecto bio-
psico-social. 
Nuestro objetivo es hacer que tu recuperación sea
lo más corta posible y acompañarte en este proceso.
 

Fisioterapia Musculoesquelética: Descargas
musculares, esguinces, dolores de espalda,

lumbalgia, cervicalgia, pre-post intervenciones
quirúrgicas, prótesis, teninitis o tendinosis. 

Ejercicio Terapéutico 
Reentrenamiento de la marcha

Drenaje Linfático Manual
ATM(ArticulaciónTemporomandibular):Bruxis

mo y luxaciones.
Rehabilitación Neurológica: ICTUS, TCE

(traumatismos Craneoenefálicos),
enfermedades Neurodegenerativa: Parálisis

Cerebral Infantil 
Fisioterapia Respiratoria PediátricaMasaje
Infantil (cólicos, trastornos del desarrollo,

apego bebe-mamá/papa)

¿Qué servicios Ofrecemos?

¿Qué podemos hacer por ti?

¿Cuál es nuestro objetivo?

¿Cómo encontrarnos?

¿Qué esperas? Llama ya!!!

     Contamos con la última tecnología para
proporcionar un mejor tratamiento y acortar el
tiempo de recuperación.  Disponemos entre otras
maquinarias de la tecnología de Diatermia i/o
Tecarterapia con WINBACK que ayuda a acelerar
el proceso de recuperación tanto muscular como
articular hasta 2 veces rápido. También las Ondas
de Choque, herramienta muy válida y con mucha
evidencia científica para tratar procesos más
crónicos: tendinosis insercionales o calcificaciones
difíciles de tratar con otras terapias.

Se ofrece por primera vez en Torredembarra los
servicios de Pediatría y Neurología, de la mano de la
fisioterapeuta Yisel Torres Lissabet con número de
colegiada 11178 por el “Col.legi de Fisioterapeutes de
Catalunya” en el año 2014. Su trayectoria
profesional  cuenta con  experiencia en centros de
rehabilitación especializados en Neurología y
complementado con el Máster en
Neurorehabilitación impartido por el Institut
Guttman en colaboración con la UAB.

CONTINGUT ESPECIAL YISEL
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treballadors del centre dels tres 
darrers exercicis la suma total 
de la qual s’eleva als 60.000 
euros, sanció que recorrerà 
l’Ajuntament d’Altafulla. 

La regidora d’Educació, Gem-
ma Maymó, explica que els 
mateixos serveis jurídics de 
l’Ajuntament els han aconsellat 
no iniciar cap procés de licitació 

del servei fins que no s’hagi ce-
lebrat la vista, al mateix temps 
que ha deixat clar que la inten-
ció del govern local és mantenir 
l’Escola d’Adults. De moment, 
la forma jurídica que pren més 
forma seria la d’externalitzar el 
servei, cosa que fa pensar que 
no hi haurà curs acadèmic a 
l’Escola d’Adults fins a l’octubre 
del 2020.

Després d’un pe-
ríode inicial  in-
cert, l’Ajuntament 

d’Altafulla ha anunciat que 
l’Escola d’Adults no impartirà 
cap classe aquest curs 2019-
2020 fins que no es regulari-
tzi la situació del professorat. 
Tot indica que aquesta regula-
rització passaria per treure a 
concurs públic la licitació del 
servei municipal, després que 
se celebri el judici, l’1 d’abril 
del 2020, arran de la demanda 
que han presentat els docents 
afectats per la qual reclamen 
a l’Ajuntament el reconei-
xement dels seus drets i la 
nul·litat de l’acomiadament 
per la seva improcedència com 
a falsos autònoms, segons ha 
reconegut Inspecció de Tre-
ball. Aquesta institució con-
demna el consistori altafullenc 
a pagar la seguretat social dels 

L’Escola d’Adults 
d’Altafulla no impartirà 
classes aquest curs

FOTO DENÚNCIA

Cartell indicador  
amagat a Creixell
Un veí del Baix Gaià ens 
fa arribar aquesta imatge 
de l’avinguda Dr. Pujol de 
Creixell. Es queixa que 
un cartell tan important 
com el que indica la 
sortida del poble cap a la 
carretera N-340 estigui 
tan amagat i pugui 
provocar confusions als 
qui no passen sovint per 
aquesta via. 

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. 

REDACCIÓ
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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
Silenci! A la Pobla es 
roda ‘Pollastre’

El Pessebre Vivent de la Pobla  
arrenca el 22 de desembre 

Treballs de restauració 
ecològica a la Resclosa 
de la Fàbrica del Catllar

El proper diumenge 22 de 
desembre començaran les 
representacions del Pessebre 
Vivent de la Pobla de Montornès, 
referència nadalenca no només 
en aquest municipi sinó a tota la 
comarca. En total hi haurà cinc 
dies més de representació en la 
seva 44a edició ininterrompuda: 
dimecres 25, dijous 26 i diumen-
ge 29 de desembre i dimecres i 
dilluns 6 de gener. 

Durant els darrers mesos s’han 
realitzat tasques de manteni-
ment i millora en els espais de 
representació. S’ha condicio-
nat la cova dels pastors, amb 
un tancament pràcticament 
tot renovat; a la bassa de les 
rentadores s’ha refet tota la 
impermeabilització, ja que 
tenia pèrdues d’aigua a causa 
de les arrels dels arbres que 
l’envolten; i s’han col·locat uns 

bancs per poder fer més cò-
moda  l’espera dels visitants.

Com en els últims anys els 
visitants podran adquirir les 
seves entrades a la taquilla 
del propi pessebre o per in-
ternet. Enguany ja les podran 
comprar accedint a la pròpia 
pàgina web del Pessebre 
www.pessebreviventpobla-
montornes.cat.

Jordi Pardo i el seu equip 
tornen a càrrega. Primer va 
ser Garrofes (2015), després 
La Pobla de la bèstia (2017) i 
aquest 2020 serà Pollastre el 
nou curtmetratge ambientat 
a la Pobla. Ja han obert una 
pàgina de Facebook perquè 
qualsevol poblenc o poblenca 
que vulgui aparèixer al curt 
s’hi vulgui apuntar. La Dolors 
Figuerola i la Marta Massó com 
a productores i Robert Mora 
com a càmera acompanyen 
al director del projecte, Jordi 
Pardo.

La Banda de Timbals d’Amics 
de Montornès tindrà un 
protagonisme especial en el 
film, segons explica una de 
les productores de Pollastre, 
la Dolors Figuerola. Un dels 
infants que integra la banda 
en serà el protagonista, perquè 

JORDI SALVAT

L’equip que  
encapçala  
Jordi Pardo vol 
tornar a  
implicar tot  
el poble en el 
rodatge d’aquest 
nou curt

haurà de saber tocar l’instrument. 
I és que la idea del curt surt dels 
Amics de Montornès, que estan 
preparant un nou element per al 
seguici festiu i volien presentar-lo 
d’una manera especial. I en la me-
mòria de tots està la presentació 
de La Pobla de la bèstia amb una 
plaça de la Bassa plena i catifa 
vermella per veure el curt on va 
participar gairebé tot el poble.

La infància i la màgia tindran 
molt protagonisme a Pollastre, 
però hi sortiran actors i actrius de 
totes les edats. El rodatge serà 
els mesos de març, abril i juny i la 
presentació per la Festa d’Estiu, 
a l’agost. Una de les novetats 
respecte a La Pobla de la bèstia 
serà que disposaran d’una càmera 
professional i no les casolanes i 
els mòbils de llavors. 

Pardo està molt il·lusionat amb 
el nou projecte: “Visc a Reus des 
de fa uns anys i és una sorpresa 
que em tornin a trucar. La nova 
pel·li no tindrà res a veure amb 
l’anterior. Deixem la conya i serà 
una història de nens, més senti-
mental.” El director de Pollastre 
avança que “el protagonista serà 
un nen amb un gran sentit de la 
justícia i amb una gran imagi-

nació.”  “En la seva ment ell es 
torna un superheroi en forma de 
pollastre quan veu situacions 
d’injustícia. Serà una història molt 
bonica en una Pobla més rural”, 
afirma. Els rodatges seran en cap 
de setmana i el 14 de desembre 
ja es farà la primera reunió per 
preparar el repartiment. Ja hi ha 
força gent apuntada per aparèixer 
al curt.

A finals d’aquest mes finalitza-
ran els treballs de restauració 
ecològica i funcional del tram 
fluvial del riu Gaià a l’entorn 
de la Resclosa de la Fàbri-
ca del Catllar impulsat per 
l’Associació Mediambiental la 
Sínia. El projecte està finançant 
per l’Agència Catalana de 
l’Aigua i s’emmarca en la línia 
de subvencions per a actua-
cions de recuperació de riberes 
i de millora de l’estat ecològic 
en zones humides amb acords 
de custòdia.  L’Ajuntament 
del Catllar i l’empresa Repsol 
cofinancen el 20% de l’import 
total del projecte. 

El conjunt d’actuacions, 
complementàries entre si, que 

inclouen aquesta proposta són: 
l’ampliació i reestructuració 
geomorfològica del canal 
fluvial del Gaià al sector nord 
de la zona d’actuació; extrac-
ció de sediments a la bassa 
fluvial de la resclosa, per tal de 
consolidar i recuperació la pro-
funditat i superfície d’aquesta 
zona humida; recuperació de la 
funcionalitat de la comporta de 
la resclosa i canal de desguàs, 
amb la seva substitució per una 
de nova; revegetació de la zona 
d’actuació i eliminació de peus 
de flora al·lòctona i organitza-
ció d’una jornada de voluntariat, 
que ha de servir com a presen-
tació del projecte als veïns i 
veïns una vegada finalitzats els 
treballs.
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la Guàrdia Civil del nos-
tre poble, i els amones-
tessin, dient-los que ja 
estava bé cantar cançons 
en català, sempre que 
fossin boniques com les 
de Ramon Calduch. Amb 
qui, per cert, van com-
partir bolo a la Pobla de 
Montornès.

Als 80, el Jaume, el 
Mario, el Pere i l’Enric 
van reviure Roca Fora-
dada amb dues o tres 
actuacions, musicant 
lletres d’Apel·les Mes-
tres. Aquest fet i el re-
cord del grup m’han fet 
pensar que, ja que tenim 
un festival amb el nom 
de Roca Foradada, seria 
magnífic que els Roca 
Foradada es tornessin 
a reunir per cantar en 
aquest festival. Totes i 
tots els que en van for-
mar part. O els que vul-
guin. Jo ja he llançat la 
idea.

tinuat dedicant-se a la 
música, era el Jaume, i 
ell i l’Albert feien les pre-
sentacions.

Més tard, el Pere Reca-
sens va substituir al Pep, 
tot i que aquest hi va 
continuar vinculat, bus-
cant poemes que el grup 
musicava. També podem 
comptar-hi al Francesc 
Pujol, tot i que ell mateix 
no acaba de recordar si 
va actuar amb Roca Fora-
dada pròpiament o en al-
guna de les ocasions que 
membres del grup, però 
no com a tal, actuaven en 
altres actes del poble.

A casa del Pep Bargalló, 
a més, hi havia el Cau 27, 
mític local on assajava 
Roca Foradada i on va 
néixer el Club de Joves. 

El Cau es deia així per-
què era al número 27 del 
carrer XXV Años de Paz. 
Un nom franquista que 
ara no toca explicar i que 
correspon avui al passeig 
Miramar.

Roca Foradada va sorgir 
a exemple del Grup de 
Folk, que el 1967 naixia 
com a alternativa festiva 
i popular als Setze Jut-
ges. Amb alguns dels seus 
components, com Ovidi 
Montllor, Jaume Arnella 
o Xesco Boix, van com-
partir-hi escenari en con-
certs a la Torre, la Selva, 
la Riera... En aquests dos 
pobles, i molts d’altres, 
van aparèixer plançons 
del Grup de Folk, com 
els rierencs El Clar País.

La posada de llarg va ser 

el setembre del 74, en 
la Primera Trobada de 
Cançó Folk de Torredem-
barra, als pins del Col·legi 
Antoni Roig (ara edifici 
del Patronat). Al cartell, 
grups i solistes com els 
tarragonins Fecalls i Lluís 
Colom de Cambrils, entre 
molts d’altres.

Els Roca Foradada van 
cantar —viatjant primer 
en tren i autobús, i en 
acabat amb un 600 sen-
se maleter— en molts 
llocs: al Camp de Mart 
de Tarragona, Rodonyà, 
Cambrils, Monistrol de 
Montserrat, on els van 
tallar els micros... I van 
guanyar el segon premi 
en la categoria de grups, 
en un concurs al Centre 
Comarcal Lleidatà de 
Barcelona.

Parlem de censura i del 
gran èxit ‘La llengua tros-
sejada’, amb lletra de Fre-
deric Rahola i una última 
estrofa escrita pel propi 
grup, que contenia frag-
ments de total actualitat: 
“Catalunya encara canta, 
malgrat d’altres capitans, 
i avui encara lluita per la 
seva llibertat” i que feia 
aixecar de les cadires el 
públic, que esperava amb 
ànsia aquesta cançó.

‘La llengua trossejada’ 
i cançons com ‘Sis mi-
nistres del govern’, amb 
música de les Deu po-
metes, eren motiu de 
censura, però les canta-
ven igualment, fins i tot 
amb la Guàrdia Civil allà 
present. Això va motivar, 
a més del tall de micros 
esmentat, que els cridés 

CONADELLS

Roca Foradada: el recordat Grup  
de Folk de la Torre (1973-1977)
A la Torre hi ha ha-

gut formacions 
musicals inte-

ressants. Entre elles, 
Roca Foradada va ser 
un grup especial, que 
forma part de la his-
tòria, i no tan sols local. 
Un component històric 
que rau en els anys de 
vida del grup. Uns anys 
entre el tardofranquis-
me i la transició que 
trobo molts semblants 
a l’època que vivim ara. 
I que rau també en el 
paper de Roca Forada-
da com a activista de la 
gent jove, i en l’evolució 
dels seus components a 
través del compromís 
social i polític.

Roca Foradada va estar 
en actiu del 1973, tot i 
que el primer concert va 
ser el 1974, al 1977, quan 
es va anar acabant per 
culpa de les putes milis. 
El formaven (foto) Lau-
ra Gual (percussions), 
Mario Garri (banjo i 
guitarra), Joan Ramírez 
(guitarra), Enric Bonan 
(guitarra acústica), Jau-
me Riambau (flauta), 
Rosalia Girol (guitarra 
i percussions), Albert 
Pujol (percussions), 
Josep Bargalló (bongo) 
i Carme Canyelles (gui-
tarra i percussions). La 
gran majoria cantava 
i algunes de les veus 
s’encarregaven dels so-
los. El músic del grup, 
que després ha con-

CARLES MARQUÈS

La posada de 
llarg va ser  
el setembre  
del 74, en  
la Primera  
Trobada  
de Cançó  
Folk de  
Torredembarra

Fotografia cedida per Enric Bonan

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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Després, la presiden-
ta de la Demarcació de 
Tarragona del Col·legi 
de Periodistes de Ca-
talunya, Coia Ballesté, 
va agafar les regnes 
de l’acte entrevistant 
—conversant també— 
els dos impulsors del 
projecte, Jordi Salvat 
i Albert Jansà, que 
van explicar com ha 
estat la gestació del 
projecte, els objec-

tius que es marquen 
amb aquest nou pro-
jecte periodístic i van 
presentar l’equip que 
l’integra i les seccions 
que formen part de la 
publicació. També hi 
va haver moments per 
a la reflexió sobre la 
situació del periodis-
me i, en especial, en 
l’àmbit local.

El públic també va po-
der fer preguntes als 
impulsors dels pro-
jecte en un torn obert 
de paraula i després 
Jana va interpretar un 
altre tema. L’alcalde 
de Torredembarra, va 
cloure l’acte de pre-
sentació, que va aca-
bar amb un aperitiu 
per a tothom, en el 
transcurs del qual els 
assistents van poder 
conversar amb l’equip 
del Tarragona Actua-
litat.

Durant l’acte 
hi va haver 
moments  
per a la  
reflexió sobre 
la situació del 
periodisme i, 
en especial, en 
l’àmbit local

El nou mitjà de co-
municació Torre-
dembarra Actua-

litat va generar interès 
en la seva presentació 
en societat el passat di-
jous 14 de novembre. Els 
assistents van poder fi-
nalment veure i llegir per 
primer cop el primer nú-
mero de la nova publica-
ció. L’expectació genera-
da per l’aparició del nou 
mitjà la demostra el fet 
que la sala d’actes de la 
Biblioteca Mestra Maria 
Antònia es va omplir de 
gom a gom en un esdeve-
niment que va començar 
amb una cançó de Joan 
Manel Serrat interpre-
tada pel polifacètic —i 
membre de l’equip del 
nou mitjà— José An-
tonio Nieves Jana i un 
breu vídeo de presenta-
ció del projecte.

La Biblioteca Mestra Maria Antònia s’omple en  
la presentació del Torredembarra Actualitat
L’acte va estar conduït per la periodista  
Coia Ballesté, que va entrevistar  
els dos impulsors del nou mitjà:  
Jordi Salvat i Albert Jansà

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

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

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

REDACCIÓ

Bon Nadal!

Antoni Roig, 37
977 64 06 91

TORREDEMBARRA

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

TUS REGALOS EN GOURMET ALTAFULLA
VEN A VISITARNOS 

C/ Marques de Tamarit 3 C - Altafulla
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La Biblioteca Mestra Maria Antònia s’omple en  
la presentació del Torredembarra Actualitat

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

Carles Marquès 
s’incorpora a l’equip  
del Torredembarra  
Actualitat

El periodista i escriptor 
torrenc Carles Marquès i 
Virgili s’incorpora des d’aquest 
segon número a l’equip del 
Torredembarra Actualitat i el 
podreu llegir a la secció Co-
nadells. Marquès va estudiar 
Ciències de la Informació a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1980-1985) i té una 
àmplia trajectòria en diver-
sos mitjans de comunicació 
com el Diari de Barcelona, El 
Periódico, Televisió Espanyola, 
el diari Avui i Catalunya Ràdio. 
Entre el 2003 i 2006 ser asses-
sor i director de comunicació 
del conseller primer de la 
Generalitat de Catalunya. Del 
2007 al 2016 va dirigir el Caixa-

Forum Tarragona i després 
va formar part de l’equip de 
comunicació de la Caixa.

També ha escrit i dirigit 
obres de teatre, i és autor 
de contes i de llibres de 
divulgació basats en el 
territori. En els darrers anys 
ha desenvolupat projectes 
teatrals vinculats a la ciutat 
de Tarragona, com ara una 
obra inspirada en el perso-
natge històric d’Antoine de 
Sartine, polític francès mort 
a Tarragona (1801). També 
ha escrit i dirigit un musical 
jove amb cançons del grup 
tarragoní Els Pets, que es 
va estrenar el 2015 al Teatre 
Metropol.
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Una imatge del darrer ple municipal de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Joan CasasQuant cobren els 
nostres polítics? 
Aquesta és una 

pregunta que es rea-
litzen molt ciutadans, 
sobretot després d’unes 
eleccions, quan es fixen 
les retribucions dels cà-
rrecs electes. I també 
és normal fer especial 
atenció a allò que cobren 
els polítics locals, els de 
més proximitat. Sovint 
aquestes qüestions ge-
neren un debat, com va 
passar a Torredembarra 
després dels comicis del 
passat mes de maig i la 
constitució de la nova 
corporació. A princi-
pis del mes de juliol, es 
van aprovar per ple les 
retribucions dels nous 
càrrecs electes, amb al-
guns canvis respecte al 
que hi havia al mandat 
anterior.

La primera diferència 
substancial respecte 
al mandat anterior és 
que mentre abans hi 
havia només sis regi-
dors (comptant amb 
l’alcalde) que cobraven 
a través de nòmina, ara 
en són tots els del go-
vern excepte l’alcalde, 
per tant vuit. Això fa que 
augmenti la despesa en 
el capítol de nòmines, 
però que es redueixi en 
el de despeses per assis-
tències dels càrrecs elec-
tes a òrgans col·legiats. 
Segons la projecció del 
que es va aprovar per ple 
el passat juliol, el paga-
ment de les nòmines en 
brut als vuit integrants 
de l’equip de govern 
suposarà 171.500 euros 
anuals a l’Ajuntament, 
superior als 130.000 
que hi va haver el pas-
sat mandat. Cal recor-

dar, però, que els mem-
bres del govern tenen 
diferents percentatges 
de dedicació: el 95% en 
el cas de Josep Maria 
Guasch i Raúl García, el 
75 en el de Marina Riu-
deubas  i Margaret Rovi-
ra, i el 70 en el de Joan 
Torras, Maria Gual, Gui-
llem Pujol i Núria Batet.

Aquest augment de des-
peses pel que fa a les 
nòmines es tradueix en 
un descens dels costos 
d’assistències, que és 
la fórmula que utilit-
zen ara els regidors 
de l’oposició i que al 
mandat anterior tenien 
també tres regidors de 
govern. En aquest cas, 
la retribució per ple ha 
augmentat del 2015 al 
2019 passant dels 550 
als 700 euros, mentre 
que per comissió es pas-
sa de 150 a 250. La prin-
cipal diferència respecte 
a fa quatre anys passa 
per l’establiment d’un 
topall màxim anual 
d’allò que pot percebre 
un regidor per assistèn-
cies, que s’ha establert 
en els 12.300 euros. 
D’aquesta manera, la 
despesa màxima anual 
que pot tenir el consis-
tori en aquest concepte 
és de 110.700 euros, 
per sota del que es va 
gastar anualment en el 
període 2016 (135.000), 

Quant cobren els 
nostres polítics?
Analitzem els canvis en les retribucions  
del càrrecs electes torrencs aquest mandat 
respecte a l’anterior

2017 (128.000) i 2018 
(145.050),  segons 
es recull al portal 
de transparència de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra. Així, aquest 
mandat s’ha volgut aca-
bar amb la polèmica del 
darrer mandat en què 
s’acusava alguns partits 
de l’oposició de voler 
convocar plens extraor-
dinaris per qüestions 
polèmiques vinculades 
al govern.

Així doncs, segons la 
projecció que donen 
les xifres aprovades 
a l’inici del mandat, 
les retribucions dels 
17 càrrecs electes de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra podrien arri-
bar a suposar una des-
pesa de 282.200 euros 
com a màxim (en fun-
ció de les assistències), 
una xifra lleugerament 
superior a les dels da-

rrers anys: 265.000 al 
2016, 258.100 al 2017 i 
275.050 al 2018).

En comparació amb 
altres municipis de la 
zona i de característi-
ques similars, es podria 
dir que Torredembarra 
presenta, en general, re-
tribucions més baixes. 
A Salou, per exemple, 
fins a deu regidors van 
ingressar el passat mes 
d’octubre una xifra su-
perior als 3.000 euros, 
a Vila-seca l’alcalde i 
les dues regidores amb 
dedicació exclusiva co-
bren respectivament 
58.000 i 56.000 euros 
l’any, mentre que els 
regidors que tenen un 

En comparació 
amb altres  
municipis  
similars,  
Torredembarra 
presenta, en 
general,  
retribucions 
més baixes

JOSEP  
SÁNCHEZ

RETRIBUCIONS ANUALS MÀXIMES QUE  
PERCEBEN ELS REGIDORS DE TORREDEMBARRA
Eduard Rovira: 74.112€ 
61.812€ com a president de BASE a la Diputació de  
Tarragona + 12.300€ per assistències com a alcalde

Josep Maria Guasch i Raúl García: 28.500 €
95 % de dedicació com a tinents d’alcalde

Núria Batet 24.642 €
70 % de dedicació tinent d’alcalde 21.000 € + 3.642 € com a 
portaveu d’ERC al Consell Comarcal

Maria Gual: 21.000 €
70 % de dedicació tinent d’alcalde

Anna Magrinyà: 20.508 €
12.300 € regidora a l’oposició +  8.208 € vicepresidenta 
comarcal

Marina Riudeubas  i Margaret Rovira 18.750 €
75 % de dedicació com a regidores de govern

Joan Torras i Guillem Pujol : 17.500 € 
70 % de dedicació com a regidors de govern

Valeriano Pino 14.967 €
Topall anual com a regidor de l’oposició 12.300 + vicepresi-
dent comissió informativa del Consell Comarcal 2.667 €

Toni Cruz: 14.856 €
Topall anual com a regidor de l’oposició 12.300 + conseller 
comarcal 2.556 €

Maria del Carmen Martín, José Garcia,  
Angie Muñoz, Noelia González  
i Javier Ramírez: 12.300 €
Topall anual com a regidors de l’oposició.

*Quantitats en brut

60% de dedicació reben 
uns 28.000 euros, xifra 
similar a la que perce-
ben a Torredembarra 
Josep Maria Guasch i 
Raúl García amb el 95% 
de la dedicació. I a Cala-
fell, per exemple, els re-
gidors amb delegacions 
i una dedicació del 80% 
se situen als 43.700 eu-
ros. A Cunit, en canvi, 
sí que hi ha unes retri-
bucions més similars 
a Torredembarra per 
l’establiment d’un to-
pall anual per aquest 
2019 d’uns 23.000 eu-
ros per tinent d’alcalde 
i portaveu i uns 17.000 
per regidors de govern.

SOUS A ALTRES  
ADMINISTRACIONS

Dels 17 regidors que con-
formen l’Ajuntament de 
Torredembarra aquest 
mandat, cinc tenen cà-
rrecs en òrgans de go-
vern supramunicipal. El 
cas més destacat és el de 
l’alcalde Eduard Rovira 
que, com a president de 
BASE-Gestió d’impostos 

a la Diputació de Tarra-
gona, té una dedicació 
exclusiva de 61.812 eu-
ros. Això implica re-
nunciar al sou que tenia 
com a alcalde, de 44.650 
euros i passar a cobrar a 
l’Ajuntament per assis-
tència com els regidors 
de l’oposició (i per tant, 
amb el topall màxim de 
12.300 euros).

A més, al Consell Comar-
cal del Tarragonès hi te-
nen seient els regidors 
torrencs Anna Magrin-
yà, que és vicepresiden-
ta (Junts per Catalunya), 
Núria Batet (ERC), Vale 
Pino (PSC) i Toni Cruz 
(Ciutadans). Els conse-
llers comarcals tenen 
una quantitat màxima 
mensual a percebre de 
213,75 euros, que va en 
augment segons els cà-
rrecs que s’ocupin a les 
comissions de l’ens. Els 
vicepresidents reben un 
màxim de 983 euros, en 
cas de ser portaveu, o de 
684 en cas que no ho si-
guin.
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El Mañé i Flaquer fa un 
salt endavant sota la  
mirada d’en Xavi

Malestar entre els usuaris de la piscina coberta  
per les pèssimes condicions de la instal·lació
Els usuaris de la piscina 
coberta municipal de Torre-
dembarra estan farts de “les 
pèssimes condicions en què 
es troben les instal·lacions”. 
Ho afirmen en una carta 
enviada al regidor d’Esports, 
Raúl García. En el tancament 
d’aquesta edició García havia 
convocat per aquest dimecres 
13 de desembre a una reunió 
aquests usuaris, que són els de 
natació sincronitzada, pentatló 

“Continuarem posant-nos 
embolics.”  “Em deien, ara vols 
treure aquest  tema? Ja fa 
molts temps que va passar.” 
Són frases que van pronun-
ciar els periodistes Dídac 
Montoliu i Judit Sabaté, del 
Tarragona Digital, després de 
rebre ex aequo els 3.000 euros 
del Premi Mañé i Flaquer de 
periodisme en la categoria de 
comunicació local. D’això se’n 
diu periodisme d’investigació 
rigorós i el jurat del premi va 
valorar aquest periodisme 
“valent i compromès” , que va 
destapar els abusos a menors 
de tres capellans tarragonins. 

I de la foscor de les sagristies 
a la immensitat de la Pata-
gònia. Una història d’amor en 
aquesta remota regió sudame-
ricana es va emportar els 6.000 
euros del Mañé i Flaquer en 
modalitat turística. Escrita per 
Rafa Pérez a la revista digital 
Kamaleon Viajes, acompanya-
da de magnífiques fotografies, 
narra la història d’un matri-
moni que fa uns mesos va fer 

Des que el presentador “quilò-
metre zero” de l’acte, el rierenc 
d’adopció Fermí Fernández, 
va recordar la seva figura, “el 
nostre Xavi”,  fins a les paraules 
finals de l’alcalde, Eduard Rovira, 
passant per les originals cançons 
del cantautor Roger Conesa, que 
van amenitzar l’acte. En Xavi ens 
va deixar la passada primavera 
amb només 34 anys, però la seva 
empremta ha estat molt profun-
da tot i la seva curta —però mot 
viscuda— vida, i l’acte celebrat 
el darrer dissabte de novembre 
al sempre magnífic escenari del 

una donació de més de 400.000 
hectàrees a l’estat de Xile per a 
formar part de la xarxa de Parcs 
Nacionals. El jurat va destacar 
que l’article transmet “un gran 
valor: el de viatjar i transformar el 
món en un lloc millor.”

Però la gran novetat del 32è Pre-
mi Mañé i Flaquer de periodisme 
era, però, la nova categoria Camp 
de Tarragona, que vol convertir 
els guardons en una referència 
no només en el territori sinó a tot 
el país. Els 8.000 euros de la nova 
categoria van ser per “Epíleg. 15 
de Enero”, un audiovisual sobre 
l’entrada de les tropes franquistes 
a Tarragona. Es tracta d’una pro-
ducció de TAC12 que va culminar 
la sèrie Tremolors, una sèrie de 
18 documentals sobre la Gue-
rra Civil al Camp de Tarragona. 
“Una producció molt complicada 
per una casa tan petita com la 
nostra”, afirmava el director de 
TAC-12 i director executiu de la 
producció, Xavi Abelló, envoltat 
de la resta de pares de la criatura: 
Toni Orensanz (coordinació i guió), 
Sergi Martín “Morris” i Joana Zapa-
ta (realització).

Però una figura va esguardar 
tota la nit el salt endavant dels 
Mañé i Flaquer: en Xavi Zaragoza. 

pati del Castell va estar dedicat 
a ell. Un homenatge més que no 
ha de ser l’últim. “Era tan pesat 
que t’obligava que l’estimessis”, 
afirmava en Fermí mentre al 
públic se’ns humitejaven els 
ulls i saltaven algunes llàgrimes 
inevitables.

Els Premis Mañé i Flaquer 
segueixen creixent gràcies a la 
complicitat entre aquesta tríada 
formada pel Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya, l’Ajuntament 
de Torredembarra i Repsol i el 
somni, de què parlava en el seu 

parlament la presidenta de 
la Demarcació de Tarragona 
del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, la Coia Ballesté, de 
convertir-se en una referència 
nacional com són els premis 
Carles Rahola o Pica d’Estats 
ja és més a prop. Però cal 
continuar treballant i que els 
81 treballs presentats aquest 
any siguin més i generin enca-
ra més discussions “intenses” 
si cal en les reunions dels 
membres del jurat. La Coia va 
avisar: “Serem tan pesats com 
el Xavi.”

García, en declaracions al 
Torredembarra Actualitat, es 
mostra comprensiu amb els 
qui pateixen aquesta situació 
i afirma que aquest any 2020, 
un cop aprovat el pressupost 
municipal, es licitaran les 
obres de la nova piscina co-
berta i les obres començaran 
el 2021 i, d’aquesta manera, 
la piscina actual quedarà 
per esbarjo a l’estiu. Abans, 
però, a partir del romanent de 
tresoreria, es reformaran els 
vestidors compartits entre 
el tennis i la piscina amb 
l’objectiu de dignificar aques-
tes instal·lacions.

i cursets de natació municipals, 
tal com li demanavem.

“Som perfectament conscients 
del caràcter de provisionalitat 
en què es troba aquest equi-
pament en concret, a l’espera 
d’unes obres per a la col·locació 
d’una coberta definitiva que mai 
acaben d’arribar i per a les que 
portem ja massa temps d’espera, 
però, independentment d’aquesta 
circumstància, tenim clar que 

Foto de família dels guanyadors de les diferents categories i autoritats. Foto: Anna F. - Aj. Torredembarra.

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

JORDI  
SALVAT

no estem disposades a haver de 
suportar, un any més, de manera 
resignada, unes molèsties que, 
ni pateixen els usuaris d’altres 
infraestructures esportives i 
culturals del nostre municipi, ni 
s’ajusten a la puntualitat amb 
la qual fem front als nostres 
impostos”, afirmen en la missiva. 
Denuncien forats a les lones, go-
teres, incomoditats i molt de fred, 
a més d’un “escandalós malbara-
tament energètic i econòmic”.

“Per tant, exigim poder mantenir 
una reunió amb vostè per tal de 
poder fer-li arribar personal-
ment i amb molt més detall les 
nostres reclamacions, alhora 
que per poder escoltar les seves 
propostes al respecte, abans que, 
davant una nova moratòria en 
la implementació de solucions, 
ens veiem obligades a posar en 
marxa iniciatives per denun-
ciar el problema públicament”, 
conclouen.
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David Vives Vernet
Agent Exclusiu

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

Tel. 977 644 700 • Mòbil: 615 696 650
vivex75@hotmail.com

Nou circuit visual  
adaptat a l’Espai Natural 
dels Muntanyans

Doble donació de l’Associació de 
veïns de Sant Jordi a la Matinada

S’entreguen els guardons  
literaris dels XXI Premis  
Cultura Vila de Torredembarra 

Fins a l’octubre, 
el SIAD ja ha 
atès 58 dones 
per violència  
de gènere 

Es licita 
l’ampliació  
del cementiri 
municipal 

L’Espai Natural dels 
Muntanyans compta 
amb un nou circuit 
visual adaptat, un 
projecte que té com 
a objectiu la inclusió 
al medi natural de les 
persones amb diversitat 

L’Associació de veïns 
del barri de Sant Jordi de 
Torredembarra ha lliurat 
a l’Associació Matinada 
206 euros recaptats en el 
sorteig solidari celebrat 
durant les festes del 
barri. El pintor torrenc 
Francisco Martínez Ro-
mero, anomenat Palax, 
veí del barri de Sant Jordi, 
va donar un quadre per-
què es destinés a alguna 
causa solidària. La junta 
de l’associació va decidir 
donar els diners recap-
tats durant les festes a 
La Matinada, que porta 
27 anys ajudant les per-
sones amb discapacitat 
de Torredembarra.

El número premiat es va 
publicar al compte de 
l’Associació a Facebook, 
però no va comparèixer 
cap persona amb el 

La tardor és sinònim 
de guardons literaris 
a Torredembarra i el 
passat 22 de novembre 
es van lliurar els XXI 
Premis Cultura Vila de 
Torredembarra, a través 
de la Regidoria de Cul-
tura. Ligia Pastori, amb 
l’obra ‘Setmana Santa’, 
va guanyar XXI Premi 
de Narrativa Isabel de 
Villena, amb una dotació 
de 600 euros i que té 
com a objectiu estimu-
lar la creació literària 
de les dones. Es van 
presentar 14 treballs.

El XII Premi de Teatre 
Bambolina, que s’atorga 
al millor projecte d’obra 
de teatre escrita o de 
guió desenvolupat en 
català, va quedar desert. 

Del mes de gener al mes d’octubre de 
2019, el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones de Torredembarra (SIAD) ha 
atès un total de 415 persones, de les 
quals 58 són per casos detectats de 
violència masclista, dada que representa 
un 14 % de les usuàries. Per edats, la 
major part són dones entre els 31 i 50 
anys, i per nacionalitats, són espanyoles 
(un total de 36). 

Altres dades sobre la violència de 
gènere a Torredembarra provenen de 
la Policia Local. Entre gener i octubre 
d’enguany s’han produït 23 denúncies, 5 
de les quals s’han iniciat d’ofici, i s’han 
instruït  4 atestats per trencament de 
l’ordre d’allunyament.

Amb un pressupost de 343.953,03 
euros l’Ajuntament de Torredem-
barra ha tret a licitació les obres 
d’ampliació del cementiri muni-
cipal. Concretament es cons-
truirà una nova illa amb un total 
de 192 nínxols i 132 columbaris. 
Aquesta ampliació es durà a 
terme dins dels límits actuals del 
recinte, en l’espai lliure interior 
de l’agrupació central. El termini 
de presentació d’ofertes va fina-
litzar el  passat 11 de desembre.

funcional. Es tracta d’una 
actuació emmarcada dins 
del projecte MITOMED +, 
liderat a Catalunya per 
l’Institut de Recerca en 
Turisme de la Facultat de 
Turisme de la Universitat 
de Girona en què participen 

número afortunat i la junta 
va decidir donar també a 
La Matinada el quadre del 
pintor Palax.

ASSEMBLEA DE VEÏNS
Per altra banda, 
l’Associació de veïns de 
Sant Jordi ha convocat 
l’assemblea general 
ordinària de socis, que es 
durà a terme el divendres 
13 de desembre, a les 20 
hores, a la sala de Cal 

Només es van presentar 
dues obres. També va que-
dar desert el  VII Premi de 
contes infantils il·lustrats 
Llegir per créixer, amb un 
sol treball presentat.

Al XIX Premi de Poesia 
Pere Badia, dotat amb 1.000 
euros, s’hi van presentar 4 
obres, resultant guanyador 
el treball presentat amb el 
títol ‘Figures en penombra’, 
de Joan Carles González 
Pujalte. Finalment, el XIII  

els ajuntaments de tres 
municipi costaners de 
Catalunya, un per demar-
cació, entre els quals s’hi 
troba el de Torredem-
barra. 

El circuit visual adaptat 
s’ha desenvolupat en 
424 metres al voltant de 
l’estany del Sort, que surt 
i acaba a l’aparcament on 
hi ha una torre mirador 
de fusta amb un ramal 
cap a la platja. Al llarg 
d’aquest recorregut 
s’han instal·lat cartells 
inclusius amb lletra de 
mida més gran, també en 
Braille, codis QR amb els 
quals es pot escoltar el 
so dels ocells, una línia 
groga pintada al terra de 
les passeres per indicar 
el camí i la cordada i les 
fites que marquen els 
límits del camí pintades 
de blanc per fer-les més 
visibles.

Maiam. La reunió està 
oberta per a tots els 
veïns i veïnes del barri de 
Sant Jordi que hi vulguin 
participar. D’entre els 
punts de l’ordre del dia, 
en destaca el retiment 
de comptes de la gestió 
de l’associació durant 
l’exercici 2019, les 
reunions mantingudes 
amb l’Ajuntament i la 
preparació de les festes 
de Sant Jordi 2020.

Premi al Treball de Beca 
de Recerca Històrica de 
Torredembarra Manuel 
Crehuet va ser per l’únic  
treball presentat, que 
porta per títol ‘Projec-
te d’Estudi històric del 
cementiri de Torredemba-
rra’, presentat per David 
Olivares Ponti. La dotació 
és de 1.000 euros en el 
moment de concessió 
de la beca i 1.000 euros 
al lliurament de la versió 
definitiva de l’obra. 

Es construirà  
una nova illa 
amb 192 nínxols 
i 132 columbaris
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“Estic en el punt més  
àlgid com a esportista”

Llorenç Gómez fa  
balanç de la temporada 
i mira cap al futur amb 
el Torredembarra  
Actualitat

Llorenç Gómez va com-
plir fa poques setmanes 
els 28 anys. El millor 
jugador de futbol platja 
del món parla amb el To-
rredembarra Actualitat 
del moment en què es 
troba de la seva brillant 
carrera. Afirma que aca-
ba d’iniciar el seu perio-
de de maduresa: “Estic 
ara en el punt més àlgid 
com a esportista. Abans 
era pivot i corria d’un 
lloc a l’altre tot el partit. 
Ara jugo on em posin i el 
meu joc és més tàctic. 
T’adaptes a les teves 
circumstàncies i és que 
un jugador de 35 anys 
no correrà igual que un 
de 22. Quan ets jove no 
veus l’experiència i ara 
que porto nou anys la 
noto molt.” El jugador 
torrenc considera que 

veure el que pot millorar un 
jugador que ser entrenador. 
Em veig més com a auxiliar 
d’entrenador, veure i millorar 
els petits detalls. És molt 
desgastant ser entrenador.”

Ens parla també de la recent 
final de la Copa Interconti-
nental perduda contra l’Iran 
(3-6), tot i dominar per 3-2. 
La cinquena que perd els 
darrers anys. “Per guanyar 
una final hem de continuar 

treballant. Estem en la línia 
i portem dos anys jugant 
molt bé, arribant a la part 
final dels tornejos. Arribarà 
un dia que començarem a 
guanyar i canviarem aquesta 
dinàmica, que ja és positiva, 
però ho serà més”, afirma 
Llorenç, positiu com sempre, 
i destaca l’entrada a la 
selecció del també torrenc 
Jose Arias i l’anima a seguir 
treballant per consolidar-se 

“Abans era 
pivot i corria 
d’un lloc a 
l’altre tot el 
partit. Ara 
jugo on em 
posin i el  
meu joc és 
més tàctic”

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

ESPORTS

JORDI SALVAT

L’equip de Vogadors 
Baix a Mar lidera  
de les Regates de  
Llarga Distància
L’equip de Vogadors 
Baix a Mar ocupa el pri-
mer lloc del Campionat 
de Regates de Llarga 
Distància, a manca de 
només una prova per 
acabar la competició, 
que serà aquest diu-
menge, 15 de desembre 
a Santa Cristina (Lloret 
de Marc). 

Els vogadors torrencs 
van  iniciar la tempora-
da amb un segon lloc 
a la primera regata de 
llarga distància, que es 

El jove Eric Reverté,  
segon al Flat  
Trak TT d’Alcarràs

Eric Reverté, de només 14 
anys, va aconseguir el segon 
lloc en la categoria 450cc 
Open després d’una intensa 
lluita per la primera posició 
amb Eric Rexach, que va 
acabar pujant a dalt de tot 
del podi. Tercer va ser el 

francès Arbel Loïc. La prova, 
inclosa a la Copa Reed 
Michelin, es va disputar a 
Alcarràs el passat 1 desem-
bre amb una participació de 
més de 40 pilots. La propera 
cursa serà el 15 de desem-
bre al circuit d’Agramunt.

va disputar aquest mes de 
novembre a Badalona. En la 
competició de la categoria 
de veterans hi van partici-
par un total d’onze naus. 
Els participants en la prova 
badalonina van haver de 

cobrir 5.400 metres i van 
quedar a només divuit 
segons dels guanyadors, 
l’equip local del Club Rem 
Badalona. 

En la segona regata,  
diputada a Arenys de Mar 
el primer diumenge de 
desembre, es van alçar amb 

la victòria. Aquest cop 
van superar el Club Rem 
Badalona  amb més de 
sis segons d’avantatge. 
Van participar deu naus.  
L’equip femení, per la 
seva banda, està centrat 
en la preparació de les 
lligues que comencen el 
gener de 2020.

FUTBOL PLATJA

ESPORTS ESPORTSREGATES LLARGA DISTÀNCIA MOTOR

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

Ja podeu  
reservar  
les vostres  
joguines  
per Nadal!

en el futbol platja es pot es-
tar al màxim nivell fins als 
36 anys i “després pots anar 
baixant a poc a poc.” Posa 
l’exemple del portuguès 
Madjer Saraiva, que amb 41 
anys fa un joc molt tàctic i 
tècnic i entra molt en el joc.

Aquesta temporada Llorenç 
ha jugat amb quatre equips, 
el Malvin CF (Uruguai), 
el CR Flamengo (Brasil), 
el Lokomotiv de Moscú 
(Rússia) i el Catània (Itàlia), 
a més de la selecció espan-
yola, on és un fix des de fa 
uns quants anys. També ha 
seguit col·leccionant títols, 
com la Copa Mundial de 
Campions  i el Campionat 
Carioca amb el Flamengo. 
En aquest segon torneig va 
ser MVP i màxim golejador. 
També ha guanyat la ESBL 
amb la selecció espanyola a 
Portugal.

El jugador torrenc ens 
explica com és l’adaptació 
a diferents equips en una 
temporada: “És complicat 
arribar a un equip com el 
Flamengo, on tots són bra-
silers, que no són jugadors 

disciplinats. I el meu joc és 
disciplinat, estic acostumat 
a jugar en equip. No entreno 
amb ells, però l’adaptació 
és brutal i aquest any hem 
guanyat a la Copa Mundial 
de Campions contra un Lle-
vant que porten molt temps 
jugant junts. El primer any 
que jugava això no ho hauria 
pogut fer.” “Sóc molt obert 
i no tinc problemes amb 
ningú i quan em donen 
llibertat faig bé les coses. 
Em presento a tothom 
i no tinc vergonya.” Així 
s’autodefineix el golejador 
torrenc. 

Recorda precisament com 
va preparar la semifinal 
contra el Llevant, on juguen 
els torrencs i companys 
seus de selecció Edu 
Suárez, Adri Frutos i Jose 
Arias:  “El Llevant era la 
selecció espanyola més dos 
brasilers. Vaig preparar el 
partit com si fos el tècnic i 
a la nit vaig seure amb ells 
i els vaig dir que si volíem 
guanyar fessin això, allò i 
això altre.” Tot i això no es 
veu com a entrenador quan 
es retiri: “M’agrada més 

al combinat de Joaquín 
Alonso.

Llorenç ha acabat la tem-
porada 2019 jugant aquest 
darrer cap de setmana 
passat amb el Club Futbol 
Platja Torredembarra la 
Winter Club a Múrcia, a les 
ordres del míster Jeroni 
Rañé, amb un equip format 
pels també internacionals 
espanyols Adri Frutos i 
Jose Arias i l’internacional 
suís Eliott Mounoud i uns 
quants joves futbolistes 
torrencs. Fa dos anys ja 
van ser subcampions. 
“Anem amb els amics i 
família, a gaudir i tancar 
un cercle molt maco”, diu 
el millor jugador del món.

En la segona 
regata,  
disputada a 
Arenys de Mar, 
es van alçar 
amb la victòria
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LA SOLEDAT DELS MIRALLS

J. A. NIEVES

Aquell dijous, a l’entrar 
a casa, vaig respirar 
l’aroma del dolor. La 

mare era a la cuina, davant 
de la finestra, amb la cortina 
baixada. Em feia l’esquena i no 
es va girar. Em va resultar es-
trany perquè la mare, des que 
vaig començar a sortir amb els 
skaters, sempre es movia com 
una brúixola: girava la seva 
bella anatomia buscant-me; 
escrutant-me. Allà on jo em 
trobés eren els seus vidriosos 
ulls color mel. En qualsevol 
posició em buscava amb la 
mirada per si descobria a la 
meva alguna brillantor sospi-
tosa, alguna cosa que fes saltar 
les alarmes. Tot perquè un dia, 
mentre sopàvem, els vaig dir 
que tenia intenció de fumar.

- Fumar? Fumar què? -va dir 
la mare quedant-se amb la 
cullera a un pam de la boca. 
L’home del costat no va dir 
res.

- Com que què? -vaig res-
pondre fent el gest de fumar, 
portant-me els dits índex i cor 
junts a la boca-. Doncs fumar. 
Com vosaltres.

Silenci. Disgust. Tensió. Ado-
lescència. És clar, adolescèn-
cia. La vida que es va obrint 
camí a batzegades, equivocada 
o no. Com la carn lubricada i 
assedegada, disposada per al 
plaer.

El disgust de la mare va ser 
terrible. L’hòstia que l’home 
del costat em va propinar 
sense intervenir explicació, 
també. Vaig bolcar el plat de 
la sopa, la cullera va caure a 
terra, deixant en la caiguda 
una reguera d’estrelletes de 
sèmola. Per què explicar res 

Capítol 2. Reguerol d’estrelles
més? No vaig gosar dir que 
ja portava temps fumant. 
M’enteneu, oi? Que havia de 
posar l’altra galta? Mai he aca-
bat d’interioritzar aquest exer-
cici de penitència. És com si 
pintéssim una paret llançant 
un pot de pintura sobre ella. 
Hi ha un primer impacte que 
aglutina la major quantitat de 
producte; després la gravetat 
fa la resta.

Bé, ho vaig dir, i això m’exculpa 
de la traïció. Des de llavors em 
miraven amb recel. La mare 
flagel·lant-se pels errors co-
mesos en l’educació del seu 
fill. L’home del costat conreant 
ceps de violent rancor: tenia 
un argument més per exercir 
la seva urinària pàtria potes-
tat. Aquella nit no vaig poder 
dormir. La febre es va abraçar 
al meu cos com una amant en-
ganxosa, i em va fer tremolar 
amb una còpula bullent.

És feridor tenir consciència 
del que significa poder decidir 
sobre els teus actes, fer les te-
ves pròpies eleccions, sospesar 
els camins per on caminar, i 
veure coartat aquest dret de 
consciència perquè altres de-
cideixen per tu. Ni tan sols 
tenir la llibertat d’equivocar-
te. Aquella nit no vaig dormir. 
Com poder explicar el dolor 
que sentia davant la incon-
gruència de la meva vida? 
Sento i penso com un adult, 

com un ésser lliure; però no 
em deixen ser-ho. L’ham de 
la norma roman clavat en la 
meva llengua, i la fa sagnar. I 
la rebenta.

Així doncs, aquella tarda 
d’octubre de 2008, una tarda 
en la qual els ocells van volar 
més baixos del que és habitual 
i l’aire omplia els pulmons de 
la sal que el mar ja no volia, 
em vaig acostar a la mare. 
Feia poc que s’havia tallat els 
cabells, i s’havia fet metxes: 
mitja melena de caoba sobre 
ros. Portava uns pantalons 
texans verds, i un jersei de coll 
alt gris. Portava també unes 
sabatilles horribles de Can-
Can, amb una borla peluda, i 
un davantal amb un cap d’alls 
estampada. Dels lòbuls, li pen-
javen unes petites boles de 
nacre. A la mare li agradaven 
molt les arracades esfèriques. 
Ja havia perdut el bronzejat de 
l’estiu, i en el seu coll ressalta-
ven dues meravelloses pigues, 
que semblaven les petjades de 
la mossegada d’un vampir.

La mare va intentar fer-se es-
quiva. Tot i el seu intent vaig 
poder veure-li l’ull dret. El 
tenia morat com la pell d’una 
albergínia. Li vaig fer un petó, 
a la galta, prop de l’ull de ve-
llut. Ella va encongir una mica 
el coll i una de les pigues es va 
amagar, per un moment, en un 
plec de la pell.

Em vaig quedar mirant com 
de bonica era, i un calfred es 
va descarregar en el meu cos.

Li vaig dir:

-Què t’ha passat? -em vaig 
sentir ridícul, perquè ja sabia 
què li havia passat.

Em va dir:

-No és res, fill. M’he donat un 
cop posant la roba a la renta-

dora -no em mirava. Seguia 
fregant els plats amb el cap 
cot, enfront de la finestra-. Ja 
saps que alguna vegada m’he 
queixat de com de mal posada 
està la rentadora, al costat del 
safareig.

Jo li vaig dir:

-I t’has colpejat contra una 
albergínia?

Vaig intentar que la meva iro-
nia transmetés tendresa. Ella 
va deixar de fregar. Sempre 
fregant. Culta i fregant. Cul-
ta i mans arrugades, ànima 
arrugada. Amb el dors de la 
mà dreta, plena de sabó, es va 
eixugar una llàgrima. El color 
morat de l’ull era molt intens. 
S’evidenciava a través de 
l’escuma que se li havia quedat 
adherida, com un guardaes-
patlles escanyolit que posa 

molt interès i poca eficiència. 
Li vaig dir que tenia escuma. 
Va fer un gest inútil amb el 
coll, com si pretengués treure 
l’escuma amb les sabatilles, i 
va esbossar un somriure.

El que vaig veure a través de 
l’escuma era amor trencat.

Ella em va dir:

-Sé el que penses, fill, però en 
el fons em vol –va abaixar els 
ulls-. A la seva manera, però 
sé que em vol.

I jo li vaig dir:

-Mamà, si us plau! -em vaig 
recolzar contra la paret, sota 
el calendari que mostrava un 
perfecte tors nu (“el bomber 
d’octubre”), i em vaig abraçar 
al meu skate-.Per què aguan-
tes?

Ella va deixar  
de fregar.  
Sempre fregant. 
Culta i fregant.  
Culta i mans  
arrugades,  
ànima arrugada

ELECTRICITAT
FONTANERIA
ANTENES 
SISTEMES DE SEGURETAT
VIDEO - PORTERS

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

OBRADOR:  
Tel. 977 65 03 84  
C. de Dalt, 24

VENTA:  
Altafulla 
Tel. 977 65 03 84  
C. Miquel Amorós, 5

VENTA:  
Torredembarra 
Tel. 977 64 26 14 
C. Montserrat, 27
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Organitza: Grallers de la Torre  
i Regidoria de Cultura.

A les 11.00h
Port esportiu, Baix a Mar 
i carrers de la Vila 
TORREDEMBARRA

Arribada de 
l’Home dels Nassos
Tradicions
L’Home dels Nassos arribarà 
a bord de la Pepeta, la barca 
de l’associació Orsapop. Tot 
seguit pujarà dalt d’un tàn-
dem pel Passeig marítim fins a 
Baix a Mar (plaça Cooperati-
va) on repartirà caramels. A 
les 11.45 h, reprenem el tàn-
dem pel pas soterrani de Baix 
a Mar, i enfilem cap a dalt la 
Torre pels carrers Pescadors, 
Pompeu Fabra, Pere Badia i 
pl. Mossèn Joaquim Boronat. 
Aproximadament a les 12 h, i 
des de la pl. Mossèn Joaquim 
Boronat, inici del trajecte a 
peu fins a la pl. de la Vila amb 
repartiment de caramels. A 
les 12.30 h, a la pl. de la Vila, 
parlaments i agraïments a 
tots els col·laboradors que 
han fet possible la nova imat-
ge de l’Home dels Nassos.

31  
DES

Organitza: Associació Cultural  
La Traviesa

A les 20h 
La Traviesa 
TORREDEMBARRA

Concert:  
The Kleejoss Band 
Música
Rock&roll

15  
DES

AGENDA

Organitza: Coral Santa Rosalia i Regidoria de Cultura

Organitza: AMPA Institut Altafulla

Organitza: URV, ACT i CESM

Col·labora: Cineclub Altafulla Link Organitza: Ajuntament del Catllar

A les 21.30 h // Església de Sant Pere Apòstol 
Torredembarra

A les 18h
Institut Altafulla 
ALTAFULLA

A les 19.00h
Sala de Reunions del 
Casal Municipal. 1r pis 
TORREDEMBARRA

A les 17.30h
Sala Teresa Manero  
(Carrer de les Escoles s/n)
ALTAFULLA

De les 16.00 a les 20.00 h
Biblioteca municipal 
EL CATLLAR

CONCERT DE NADAL amb  
Nadales tradicionals i altres cançons

Concert solidari  
de la Jazzorquestra 
Música
La recaptació va dedicada a 
La Marató de TV3.

Cicle conferències 
curs 2019/2020. La 
Guerra Civil espan-
yola en el cinema 
contemporani.
Conferència
A càrrec de Laia Quílez.

Cinema popular 
amb la pel·lícula 
“Cavernícola” 
Cinema infantil
Entrada lliure

Organitza: Ajuntament de Roda de 
Berà i diverses entitats

Tot el matí 
Poliesportiu municipal 
RODA DE BERÀ

Fira d’Entitats per 
La Marató de TV3
Divers
Esmorzar solidari, Caga Tió 
gegant, activitats infantils,  
tir amb arc, venda de postals 
de Nadal, sorteig de Lots de 
Nadal, activitats de les asso-
ciacions del municipi...

15  
DES

18  
DES

Organitza: GEPEC-Ecologistes de 
Catalunya i Regidoria de Sostenibilitat

De 10 a 13h 
Cal Bofill-Els Muntanyans
TORREDEMBARRA

Sortida ornitològica 
als Muntanyans.
Natura
A càrrec de Josep Palet. 
Inici de l’activitat: 10h. A les 
11h, projecció del documental 
Nómadas del viento. A les 12h, 
presentació dels resultats 
de seguiment del corriol 
camanegre i tallers infantils 
dinamitzats per l’Escola de 
Naturalistes El Corriol. A les 
13h, alliberament d’un ocell 
recuperat d’un centre de la 
Generalitat de Catalunya. Ac-
tivitat gratuïta. Cal inscriure’s 
prèviament enviant un missat-
ge a gepec@gepec.cat.

15  
DES

21  
DES

13  
DES
MÚSICA

A càrrec de la Coral Santa Rosalia.  
Preu: 7 € adults i 5 € infantil.  
Venda d’entrades: 1 hora abans del concert a l’església. 

14  
DES

Trenkadís
Exposició
Algunes obres universals 
adquireixen una nova textura 
i significat a l’exposició de 
l’artista de Torredembarra 
Jordi R. Morera.

FINS  
EL

10  
GEN

L’Agenda està patrocinada per:

Organitza:. Biblioteca i Antena  
de Coneixement

A les 17.00 h
Biblioteca Mestra  
Maria Antònia 
TORREDEMBARRA

Club d’assaig:  
“El poder de la 
mentida”, de Joan 
Julibert. Manipular 
la realitat per  
construir relats.
Literatura
Modera Jordi Salvat,  
periodista director de  
Torredembarra Actualitat

20  
DES
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LA CONTRA

De Santiaguín  
Cordero a  
Jacques Chirac (i II)

Algú amb bons 
contactes amb 
alts càrrecs de 

l’Administració france-
sa i amic del germà gran, 
Dimas, li va dir que San-
tiaguín havia estat adop-
tat per una família fran-
cesa la mare adoptiva 
del qual (Marie Louise 
Chirac) era una modista 
ben reconeguda al país i 
que vivia sota el nom de 
Jacques, amb una nova 
partida de naixement 
que fixava la data en el 
29 de novembre de 1932, 
també que havia fet ca-
rrera política, i no pas ni 
petita ni curta. 

El diari ABC es va fer 
ressò de la notícia, i el 
setembre de 1978, el 
mateix Chirac va haver 
de desmentir la història, 

ALBERT  
JANSÀ

després de fortes pres-
sions mediàtiques na-
cionals i internacionals 
en què altres mitjans de 
comunicació de prestigi 
com Radio París, la Ga-
ceta Ilustrada, La Región 
o Aliança Francesa hi 
dediquessin grans espais 
en les seves edicions.

Manuel Cordero, el pre-
sumpte germà espan-
yol de Jacques Chirac, 
sempre va assegurar que 
“desde luego, como sea 
él, a la Presidencia de 

Tota aquesta 
història va  
arribar a  
inspirar una 
novel·la, Una 
cita en Arlés, 
de María  
Luisa Prada

la República no llega. A 
los franceses les conozco 
muy bien. Eso de que les 
mande alguien que no 
nació en la super Fran-
cia...”. Ell va conviure 
durant molts anys entre 
francesos, tant a França 
com a Bèlgica i Líbia.

Com a anècdota, les 
càmeres del programa 
“Quién sabe dónde”, 
de Televisió Espanyo-
la, presentat per Paco 
Lobatón entre els anys 
1992 i 1998, van arribar 
a entrevistar a la Rafe-
la i Rosalia Figuerola, 
de Baix a Mar i família 
dels Cordero Marín, que 
van corroborar la teoria 
i van assegurar que Jac-
ques Chirac era el seu 
cosí germà. No obstant 
això, el programa no es 
va emetre mai. 

Tota aquesta història va 
arribar a inspirar una 
novel·la, “Una cita en 
Arlés”, de María Lui-

Primera carta que envia Santiago Cordero a Isidria Marín on li pregunta pel Santiaguín. 

Resposta del cap de Gabinet, Jean-Pierre Delpont, a Manuel Cordero, on no s’assegura que la 
història no fos certa.

La segona part de la vida de Santiaguín  
va començar a França sota la presumpta 
identitat de Jacques Chirac, nascut a París  
el 29 de novembre de 1932, que prèviament  
a convertir-se en el president de la República 
Francesa, havia estat alcalde de París i primer 
ministre amb Valery Giscard d’Estaing

sa Prada. L’autora situa 
l’acció en els disturbis 
urbans de París al co-
mençament del segle 
XXI, i el desplegament 
d’una operació dirigida 
des del Palau de l’Elisi per 

identificar una sèrie de 
persones entre les quals 
es troba un nom espan-
yol, Santiago Cordero. 
A mesura que avança la 
història es revela l’interès 
ocult d’aquesta indagació 

i les seves conseqüències 
polítiques. Però només 
és ficció, i sempre ens 
quedarà el dubte de si 
Jacques Chirac va viure 
al número 6 del carrer 
Comerç de Baix a Mar. 


