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edITorIaL carrer SaN cLemeNTe 

PeLS carrerS de La Torre

anar a  
l’oficina  
bancària  
ja no serà 
com abans
Els darrers anys hem pogut 
veure com han tancat la 
majoria d’oficines ban-
càries de Torredembarra. 
L’eix comercial de la nostra 
vila s’ha anat poblant 
d’antigues sucursals tanca-
des a causa de la reestruc-
turació del sistema bancari 
estatal, però també per les 
polítiques d’estalvi de cos-
tos i l’aposta per la banca 
electrònica per part de les 
grans corporacions finance-
res. En aquest nou número 
del Torredembarra Actua-
litat hem volgut analitzar 
aquest procés, aclarint 
les xifres de la reducció 
d’entitats bancàries, però 
també buscant les causes i 
anticipar-nos al que pas-
sarà en el futur.

La majoria dels ciutadans 
ens hem acostumat cada 
cop més a operar amb la 
nostra entitat bancària 
a través del teclat del 
nostre ordinador o de 
l’smartphone, però hi ha un 
sector molt important de 
la població, la de més edat, 
amb menys habilitats tec-
nològiques que valora més 
poder  tractar cara a cara 
amb un treballador de la 
seva oficina. Amb aquesta 
reducció de sucursals i de 
plantilles cada cop és més 
complicat trobar aquest 
tipus d’atenció i obliga a 
fer cues més llargues. Des 
de les entitats bancàries 
s’insisteix que continua-
ran acompanyant aquests 
clients que poden tenir més 
problemes amb aquests 
canvis en la seva oficina. 
Esperem que així sigui i que 
la conseqüent reducció de 
llocs de treball no afecti el 
servei al client. Ho sabrem 
els propers anys.

Llocs que no surten als mapes 

encerts nadalencs

El Nadal ens ha deixat 
una notícia trista. 
S’ha mort l’Antonio, 

el marit de l’Encarna, veïns 
dels meus avis d’ençà que 
tinc memòria i molts anys 
enllà. Ho comentava en un 
dels molts dinars d’aquests 
dies: per mi, l’Antonio sem-
pre serà un avi d’aspecte 
saludable i no gaire gran. 
Ens saludava i esbroncava 
a parts iguals –i tenia tot el 
dret del món, amb les ma-
lifetes que orquestràvem 
els quatre cosins junts tot 

l’estiu–. Saber que una altra 
casa es buida m’omple de 
records i m’obliga a buscar 
el tren sense poder esquivar 
el carrer San Clemente.  

Ho reconec. M’ha costat 
molt tornar-hi després de la 
mort de la yaya. La Reme-
dios, petita però enèrgica, 
tenia la capacitat de con-
vertir aquell pati en un pol 
d’atracció irresistible. Costa 
tornar als llocs on has estat 
feliç i ja no. És una sensació 
estranya: recordes el gust 

dolç que t’ha deixat això 
i allò però no pots evitar 
sentir-ho cada cop menys 
teu. El carrer San Clemen-
te el veig una miqueta més 
lluny cada vegada que visi-
to els pares. Escoltar noms 
propis que es moren i que 
m’havien acompanyat tota 
la infantesa no ajuda. Però 
a casa ens esforcem per 
posar-hi remei, per tornar, 
malgrat tot.

Quan l’avi encara hi era no-
saltres estàvem menys ca-

rregats de presses. Ell tam-
bé ens duia a llocs que ens 
feien feliços tot i no sortir 
als mapes. Si ara aixequés 
el cap per un moment, i si 
l’aixequés i estigués lúcid 
–maleït Alzheimer– el por-
taria al caminet de darrere 
el Molí de Vent i li dema-
naria que empaités ruscs 
d’abelles, amb el risc de no 
trobar-ne tantes com abans. 
I des de la part més alta del 
turó, ja arribant a l’institut, 
li diria: “Mira avi, encara es 
veu el mar”. 

Ja és un fet del tot habi-
tual quan s’apropa el Na-
dal, veure engalanats els 

carrers dels municipis d’arreu. 
Places, avingudes, carrerons... 
es vesteixen de gala per con-
duir tots aquells que hi cir-
culen als esdeveniments que, 
durant aquestes dates, ocupen 
les agendes de gran part de 
nosaltres. I, no cal dir-ho, a la 
Torre no som menys! Arbres 
guarnits, fanals encorbatats 
amb LED’s i tot de garlandes 
lluminoses de balcó a balcó, 
ocupen la gran majoria dels 
espais públics de la vila. Sem-
pre amb el permís de tot un 

seguit d’alcaldes que compe-
teixen en nombre de bombe-
tes, com si d’un rànquing de 
lúmens es tractés.

Però no només els llums i 
els guarniments fan Nadal 
a Torredembarra. Ja fa uns 
quants anys, una de les regi-
dories del consistori impul-
sa una activitat que fa que 
petits i grans s’aturin una 
estona més davant els apa-
radors dels comerços locals. 
Es tracta d’una ‘gimcana 
d’aparadors’, una activitat 
que barreja l’oci i el fet co-
mercial. Una iniciativa que, 

a diferència d’altres èpoques 
de l’any, fa que s’observi cer-
ta ebullició a l’eix comercial 
torrenc. A més de la bona fei-
na per part dels comerciants, 
que s’esmercen en embellir 
la cara més visible dels seus 
establiments. Això sí, també 
cal dir que, fer d’Indiana Jo-
nes a la recerca de l’objecte 
amagat, també té la seva re-
compensa, i això anima un 
pèl més tothom a aixecar-se 
del sofà i passejar-se per l’eix 
comercial de la vila.

Probablement, més inicia-
tives d’aquest tipus ajuda-

rien a un comerç local que 
veu com n’és de complicat 
subsistir en l’època de les 
grans superfícies i del co-
merç digital. Tant de bo, 
els caps pensants de les al-
tes esferes, tornin a donar 
a llum una altra iniciativa 
tan encertada com la que 
destacàvem en aquesta 
columna. De moment, 
passejarem pels carrers 
de la Torre, que ja troben 
a faltar els guarniments. 
Més endavant, esperem 
no haver de destacar res 
de negatiu. Seguirem ca-
minant-hi!

lauRa Casas

alEix  FiGuERas

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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coNTINGUT eSPecIaL

reciclar. No allò que et 
fa mandra reciclar” i “oi 
que no llences les restes 
del menjar al contenidor 
verd? No, és clar. Perquè 
al verd no hi van, oi? Seria 
absurd. Doncs tant absurd 
com llençar-les al gris, esti-
mat” són alguns exemples 
del to que la campanya uti-
litza per arribar al públic 
objectiu.

La campanya la financen 
els Sistemes Integrats de 
Gestió Ecoembes i Ecovi-
drio, i l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, i té un 
cost global d’uns 2 milions 
d’euros, IVA inclòs. 

Ecoembes  és l’organització 
ambiental sense ànim 
de lucre que coordina el 
reciclatge dels envasos 
de plàstic, llaunes i brics 
(contenidor groc) i el pa-
per i el cartró (contenidor 
blau) a tot l’Estat, i Ecovi-
drio és l’entitat sense ànim 
de lucre encarregada de la 
gestió del reciclatge dels 
residus d’envasos de vidre 
a tot l’Estat. La campanya 
inclourà espots de televi-
sió, falques de ràdio, publi-
citat en mitjans impresos, 
cartells al carrer i difusió 
a través d’internet i xarxes 
socials. 

per això són necessàries les 
campanyes de conscien-
ciació de la ciutadania. La 
Unió Europea ha establert 
que l’any 2020 els Estats 
membres han de complir 
amb un objectiu de recicla-
tge del 50%. L’índex actual 
de recollida selectiva a Ca-
talunya és d’un 42%. 

Pel que fa a la fracció resta, 
va representar a Catalunya 
l’any 2018 el 58% del total 
dels residus municipals 
generats. D’aquesta xifra, 
un 35% es va destinar als 
dipòsits controlats. La nor-
mativa europea estableix 
que l’any 2035 no es podrà 
destinar a dipòsit controlat 
més del 10% dels residus.

Buscant  
la complicitat
La campanya, que té com 
a lema “Reciclem bé. Sepa-
rem bé.”, busca transmetre 
el missatge en un to còm-
plice, establint una relació 
directa amb les persones, 
centrant-se en qui no reci-
cla, i instant que comenci 
a fer-ho, donant per supo-
sat que ara ja tothom sap 
separar.

Els fragments “Aquí hi 
ha una R de Rebuig. I s’hi 
llença allò que no es pot 

La Generalitat inicia  
una campanya per fomentar la 
bona separació de residus
l’objectiu principal és millorar i reduir l’ús del contenidor gris, el de la fracció resta o rebuig, 
on acaben anant a parar moltes deixalles que es poden reciclar

La Generalitat ha enge-
gat una nova campanya 
per fomentar la correcta 
separació dels residus, 
coincidint amb una de les 
èpoques a les quals es ge-
nera més brossa, com és al 
llarg de les festes de Nadal. 
La campanya, dissenyada 
per l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) posa 
èmfasi en aquelles per-
sones que llencen tota la 
brossa al contenidor de 
la fracció resta o rebuig i 
que, per tant, no separen 
correctament. Els missat-
ges també s’adrecen a les 
empreses i a les institu-
cions, fent així una crida 
transversal que abasta di-
ferents actors.

L’any passat es van gene-
rar a Catalunya 3,9 milions 
de tones de deixalles, que 
corresponen a 1,4 quilos 
per habitant i dia (523 kg/
hab/any). Dels 3,9 milions 
de tones, 1,66 milions es 
van recollir selectivament, 
xifra que va representar 
un augment respecte l’any 
anterior del 8,4%. La re-
collida selectiva de totes 
les fraccions ordinàries va 
augmentar. La que ho va 
fer en major mesura va ser 
la dels envasos (+9,6%), 
seguida de l’orgànica 
(+7,5%), el paper i cartró 
(+6,5%) i el vidre (+6,3%).

En la presentació de la 
campanya, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, va avançar 
que tot apunta que en 
el 2019 “ha continuat 
l’augment de la separació, 
pujant un 5,5% l’orgànica, 
un 10% els envasos lleu-
gers i un 6% el vidre”.

Amb tot, des del Govern 
s’admet que els resultats 
en la recollida selectiva 
són encara insuficients. I 
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Menú 
13 € - dies laborables 

i 18 € 
caps de setmana i festius

EspEcialitat  
en carns a la brasa  

i esmorzars de forquilla
Ctra. de la Pobla de Montornès, 25 · Torredembarra

Tel. 638 27 94 74 / 977 64 11 52

Com és tradició, 
l’agenda cultural 
i festiva de Torre-

dembarra ve marcada al 
mes de gener per la ce-
lebració de les Festes de 
Sant Sebastià, al barri de 
Clarà. Enguany tindran 
lloc el tercer cap de set-
mana del mes, amb un 
programa d’actes cada 
vegada més enfocat als 
més petits, amb diversos 
espectacles i activitats 
per a infants i joves. Així 
ho explica la Sonia Soto, 
veïna del barri i una de 
les encarregades de 
coordinar la preparació 
d’aquesta Festa Major 
amb l’ajuntament.

A més de l’habitual xo-
colatada, els espectacles 
infantils o les actuacions 
d’algunes entitats espor-
tives de Torredembarra, 
també es preveu que se 
celebri una botifarrada i 
un vermut popular i una 
nit, la del dissabte, amb 
música per a un públic 
més jove. Tampoc fal-
tarà el tradicional ofici 
religiós a l’església de 
Sant Joan Baptista de 
Clarà i hi haurà un ta-
ller de castells amb els 
Xiquets de Torredem-
barra.

Soto comenta que igual 
que “les generacions 
canvien, les festes tam-
bé han de canviar”. Per 
això, ja no es farà, per 
exemple, el ball de tar-
da, perquè “qui ballava 
eren els nostres pares 
i mares i ja són molt 
grans o directament no 
hi són. Qui ve ara a les 
fetes? Són sobretot les 
famílies amb fills. Ja 

són gairebé unes festes 
infantils”.

Malgrat els canvis en el 
model de la festa, les de 
Clarà es mantenen com 
una de les celebracions 
més destacades de To-
rredembarra durant 
els mesos d’hivern. Es 
tracta, sense cap mena 
de dubte, de les festes 
més destacades entre 

el Nadal i el Carnaval 
i atrauen molta gent 
d’altres barris de la To-
rre, més enllà dels veïns 
‘autòctons’ La Sonia Soto 
és una d’aquestes veï-
nes de la zona de tota la 
vida i, a banda d’ajudar 
en l’organització de 
les festes, també fa 
d’enllaç entre el barri 
i l’Ajuntament, ja que 
actualment no hi ha una 
associació de veïns cons-
tituïda.

l’estat del Barri
Sí que funcionen a tra-
vés dels habituals grups 
de Whatsapp on, entre 
altres coses, recullen 
les reivindicacions que 
tenen els veïns de Clarà 
i també de Les Àmfores 
i que volen traslladar 
a l’Ajuntament. Entre 
aquestes, hi ha sobretot 
actuacions a la via pú-
blica, amb alguns pro-

blemes típics de zones 
urbanes amb les matei-
xes característiques que 
Clarà. “Hi ha algunes 
voreres que estan mala-
ment. Es va arreglar una 
part, però hi ha altres 
que estan fatal. També 
el tema de cablejats de 
les companyies telefò-
niques, hi ha zones on 
hi ha poca llum i alguns 
carrers es queden a les 
fosques, alguns parcs 
infantils es podrien 
millorar”, apunta Soto 
que, així i tot matisa que 
“passeges per Clarà i el 
barri no està tan mala-
ment, no hi ha una man-
cança gran. Són aquestes 
coses que has d’anar allà 
a fer la demanda”.

Alguns veïns es mostren 
escèptics pel que fa a la 
recepció que puguin te-
nir a l’Ajuntament les 
seves demandes, però 

cLarÀ es prepara per a les seves festes
acTUaLITaT Torredembarra

el barri torrenc celebra sant sebastià aquest cap de setmana 
i aprofita per reivindicar les seves necessitats

sonia soto, veïna de clarà i una de les encarregades de coordinar la preparació d’aquesta Festa Major. Rambé fa d’enllaç entre 
el barri i l’Ajuntament.Fotografia: JOSEP SÁNCHEZ

Soto és més optimis-
ta, sobretot arran de la 
reunió mantinguda fa 
algunes setmanes amb 
la regidora d’Acció So-
cial i Participació Ciu-
tadana, Marga Rovira. 
“En el grup a vegades es 
pregunten ‘per a què ser-
veix si no ens faran cas’. 
Però aquesta vegada no-
saltres no els hem anat a 
buscar, són ells que ens 
han trucat. Exposem les 
nostres demandes i ja 
veurem”, explica Soto. 
Des del departament 
de Participació Ciuta-
dana de l’Ajuntament, 
la intenció és repetir 
aquestes reunions amb 
els representants dels 
diferents barris de To-
rredembarra de manera 
regular per tal de recollir 
les seves impressions i 
necessitats. A més, cada 
regidor de l’equip de 
govern també té assig-

nat un barri del qual és 
la referència per tractar 
de forma més directa 
amb l’administració lo-
cal. En el cas de Clarà i 
Les Àmfores la seva re-
gidora de barri és, preci-
sament, Marga Rovira. A 
més, el barri també serà 
notícia durant les pròxi-
mes setmanes, ja que la 
regidoria de Sostenibi-
litat preveu desplegar 
el sistema de recollida 
d’escombraries porta a 
porta, que permet aug-
mentar de forma signi-
ficativa el percentatge 
de reciclatge i que ja 
s’ha posat en marxa al 
nucli antic, Babilònia i, 
recentment, al barri de 
Sant Jordi.

Més enllà d’aquestes mi-
llores en els seus serveis 
i en la via pública, les 
Festes de Sant Sebastià 
posen de manifest que 
Clarà es manté com un 
dels barris que conserva 
millor la seva identitat 
pròpia a Torredemba-
rra. “Si pogués escollir 
de nou a quina zona de 
la Torre viure, escolliria 
Clarà”, explica Sonia 
Soto: “És un barri tran-
quil, on ens coneixem 
més o menys tots i sóc 
a casa, tenim el bosc al 
costat... per a mi, és una 
meravella”.

a clarà  
hi ha algunes 
voreres  
que estan  
malament, 
problemes 
amb el cable-
jat telefònic  
i zones on hi 
ha poca llum

alguns veïns 
es mostren 
escèptics pel 
que fa a la 
recepció que 
puguin tenir a 
l’ajuntament 
les seves  
demandes

JOSEP  
sánchez



 5 

 
dembarra

actualitatTorre
w w w . t D B a c t u a l i t a t . c a t

divendres 17 de gener 
A les 21.30 h, a la parròquia  
de Sant Joan Baptista de Clarà, 
concert a càrrec de la Coral Santa Rosalia. 

dissabte 18 de gener 
D’11 a 14 h, a la plaça  
de Nelson Mandela 
parc de jocs i botifarrada popular* 

A les 17 h, a l’envelat  
de la plaça de Nelson Mandela, 
espectacle d’animació infantil Animatic,  
a càrrec de la cia. La Companyia  
i berenar per a la canalla*. 

De les 18.30 a les 20.30 h, 
actuacions dels grups de Fitkidance  
de Torredembarra. 

A les 22.30 h, a l’envelat  
de la plaça de Nelson Mandela, 
discoteca mòbil amb el dj Pablo amb  
música dels anys 80 i 90 i a les 00.30 h,  
dj Ferry Lip amb música actual.

diumenge 19 de gener 
A les 9.30 h, a la parròquia  
de Sant Joan Baptista de Clarà, 
Ofici Solemne en honor del patró Sant 
Sebastià. 

A les 11 h, a l’envelat  
de la plaça de Nelson Mandela, 
xocolatada popular* i taller de  
Fer castells, a càrrec de la colla Castellera 
Xiquets de Torredembarra. 

A les 11.30 h, a les pistes  
del carrer del Camí del Moro, 
XI campionat de petanca Sant Sebastià 
per a principiants. 
Inscripcions al telèfon 616 119 879. 

A les 12 h, a l’envelat  
de la plaça de Nelson Mandela, 
espectacle infantil Quin Sidral amb el  
Drac Sebastià, a càrrec del grup Sidral. 

A les 13.15 h, a l’envelat  
de la plaça de Nelson Mandela, 
vermut a càrrec dels veïns preu 1 €, 
actuació del grup Absenta Folk  
i lliurament dels diplomes del campionat 
de petanca. 

*Fins a exhaurir existències.
En cas d’inclemències meteorològiques 
molt adverses, els actes es traslladaran 
al Casal Municipal.

Nova gestió
Amb cada consumició  

una tapa
Esmorzars de forquilla

Obert cada dia  
de 8 a 22h

Passeig de la Sort 33, baixos • TOrrEdEmbArrA
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torial dins del pla general 
i no hi ha manera. No hi 
ha cap partida als pressu-
postos. S’ha de començar 
la modificació del POUM. 
Torredembarra ho neces-
sita. Aquestes mancances 
ens passaran factura a la 
llarga. 

L’alcalde va dir en una 
entrevista en aquest mitjà 
que des de fa uns mesos 
havia millorat la seva re-
lació amb vostès. També 
creu que ha estat així?

En el darrer mandat 
em sobtava que, com 
a portaveu de Ciuta-
dans, el primer partit de 
l’oposició, no tenia cap 
relació amb l’alcalde. No 
aconseguia parlar amb 
ell. Ni per whatsapp, ni 
per correu electrònic, 
demanant una reunió 
amb alcaldia... Així és 
difícil fer política. Co-
mença aquest mandat i, 
en un mes, l’alcalde em 
truca dues o tres vegades. 
Però, a més, ens convoca 
a una junta de portaveus, 
que sempre havia deman-
dat per poder tractar els 
temes del plenari. Però 
això ja s’ha acabat. No hi 
ha hagut més reunions 
de portaveus. Les bones 
o males relacions les 
aconsegueix el cap visi-
ble i l’alcalde té ara una 
responsabilitat més gran 
perquè disposa d’una ma-
joria absoluta. I ara que 

Toni Cruz (Torredem-
barra, 1971) inicia el 
seu segon mandat com 
a portaveu de Ciutadans 
a l’Ajuntament de Torre-
dembarra. Després de 
ser segona força el 2015, 
en aquest nou mandat la 
formació taronja és la 
tercera del consistori to-
rrenc, després de repetir 
els tres regidors que ja 
tenien i veure’s superats 
pel PSC. 

aquest mes de des-
embre va ser el pri-
mer cop que no van 
votar en contra dels 
pressupostos munici-
pals. Quina és la raó 
d’abstenir-se en el 
primers pressupostos 
del mandat?

Nosaltres hem estat 
en contra dels pressu-
postos anteriors perquè 
hem considerat que no 
s’han utilitzat per fer 
front a les necessitats 
del poble. L’alcalde deia 
que no es podia fer res, 
però nosaltres dèiem 
que sí, encara que fossin 
petites obres. Sempre 
vam demanar una parti-
da superior sobretot per 
serveis, que creiem que 
és el que manca més. En 
aquests pressupostos de 
2020 ens hem abstingut 
perquè creiem que són 
uns pressupostos bons 
políticament parlant. 

expliqui’s.
Les inversions que 

es volen fer per al poble, 
que no s’han fet abans, 
són bones. La piscina, 
les obres a la plaça Cata-
lunya, un possible pro-
jecte per l’Escorxador, la 
N-340... són necessitats 
importants. No estem 
d’acord en què ara que 
iniciem un altre mandat 
es vulgui fer tot el que no 
s’ha fet abans. El govern 
vol demanar 1.600.000 
euros per fer front a 
aquestes despeses. Hem 
de recordar que tenim 
600.000 euros aproxi-
madament de marge de 
maniobra dins del pres-
supost. I això vol dir que 

tenim  un pressupost que 
està ofegat. Creiem que 
és difícil suportar totes 
aquestes despeses que 
tindrem. I si tenim una 
urgència que fem? No hi 
podem fer front perquè 
no tindrem marge de 
maniobra.

com haurien finançat 
aquestes inversions?

En comptes de dir 
vull fer quatre o cinc in-
versions, comencem pel 
començament. Primer, 
ja hauríem començat el 
mandat anterior a fer 
inversió. Ara comencem 
una nova etapa. Diríem 
anem a fer el cobriment 
de la piscina, trigui el 
que trigui. Un, dos, tres 
anys... El que no podem 
fer és el cobriment de la 
piscina, la N-340, la plaça 
Catalunya... tot en aquest 
mandat, perquè  sinó ho 
fas tot hauràs de donar 
explicacions.

Quines inversions tro-
ben a faltar?

El turisme és un sec-
tor molt important per a 
Torredembarra, que s’ha 
de potenciar, i no veiem 
cap inversió important 
en aquesta regidoria. 
I l’altra mancança que 
veiem és que no s’aposta 
pel territori. Hem estat el 
partit que hem promogut 
i proposat un canvi terri-

L’ENTREVISTA del mes

hi ha quatre grups al ple 
ho té més fàcil. Nosaltres 
estem disposats a parlar 
i a discutir coses, però ho 
ha de voler. La relació ha 
millorat en l’aspecte de 
cordialitat, però no per a 
treballar.

en aquest mandat ja 
no són el primer grup 
de l’oposició. com as-
sumeixen aquest nou 
paper?

Quan érem el primer 
partit de l’oposició te-
níem més espai  als mit-
jans de comunicació, però 
pel que fa a feina que s’ha 
de fer, executar i decidir, 
no érem el primer grup 
de l’oposició, perquè el 
govern anterior tampoc 
volia. Jo em veig igual 
ara que abans. Ara el pri-
mer partit de l’oposició és 
el PSC i m’agradaria que 
exercís com a primer par-
tit de l’oposició.

No n’està exercint?
Personalment trobo 

que no. Pot ser que pen-
sessin que continuarien 
al govern, però trobem 
nosaltres i molta gent 
que el PSC no està fent 
d’oposició i es va demos-
trar en els pressupostos.

com serà l’oposició 
de ciutadans aquests 
quatre anys?

Seguirem igual, rei-
vindicant un model per 
a Torredembarra, que 
ara no tenim. No sabem 
on anem. I seguirem 
presentant mocions de 
necessitats del poble. 
Hi ha mocions que per-
què són de Ciutadans no 
s’executen i ens ho han 
dit membres del propi 
govern en un plenari. 
Això s’ha d’acabar.

en els plens de 
l’ajuntament de To-
rredembarra s’ha 
parlat massa del Pro-
cés?

Sí, s’ha parlat molt del 
Procés, de la independèn-
cia i de banderes. I la gent 
es cansa també. Alguns 
ens han dit “menys mal 
que esteu vosaltres, per-
què ni el PP ni el PSC han 
fet res”. La gent ha agraït 
que nosaltres hem bata-
llat el món independen-
tista a Torredembarra. 

Va ser l’alcalde el qui el 
2015 va començar amb 
les banderes, estelades, 
pancartes... Als plena-
ris havíem de denunciar 
aquestes situacions. A 
Torredembarra, com a 
població costanera que 
ha de viure del turisme, 
hem de deixar aquestes 
coses i anar a pel que ens 
interessa. Sincerament, 
tenim la prova a Altafulla, 
Roda de Berà i Creixell. 
Ens passen la mà per la 
cara. I a Torredembarra 
no li havia passat mai 
això. Havia estat sempre 
el municipi referent de la 
costa.

en què han passat 
la mà per la cara 
aquests municipis a 
Torredembarra?

No tenim places ho-
teleres a Torredembarra 
i per això hem demanat 
modificar el POUM, que 
està vigent des del 2002. 
Hem d’aconseguir que 
puguin venir inversors 
per fer hotels. No estic 
parlant de Salou, sinó ho-
tels familiars, per gaudir 
de la platja i el patrimo-
ni del nostre municipi. 
I al comerç de la Torre 
li aniria molt bé. Estem 
perdent també oportu-
nitats en patrimoni, com 
la col·lecció de carruatges 
d’època i la casa-museu 
d’en Jordi Rovira, que 
ha ofert a l’Ajuntament 
i no li deixen fer ni una 
exposició. 

en les darreres elec-
cions municipals van 
obtenir tres regidors, 
els mateixos que ja 
tenien. Va ser una 
decepció?

Sincerament, nosal-
tres aspiràvem a quatre 
regidors. Si les eleccions 
haguessin estat quatre o 
cinc mesos abans, crec 
que ho hauríem aconse-
guit i hauríem canviat un 
regidor amb el PSC. Però 
el que passi a Madrid té a 
veure amb els municipis. 
Després de tot el que ha 
passat, estem molt orgu-
llosos de treure cent vots 
més que el 2015 i l’única 
lectura que hi ha és per la 
feina que hem fet els regi-
dors al municipi i que la 
gent ha vist.

JOrdi  
salvat

Portaveu de ciutadans a 
l’ajuntament de torredembarra

“Tenim un 
pressupost 
que està 
ofegat i si 
tenim una 
urgència 
no tindrem 
marge de 
maniobra”

“Seguirem 
reivindicant un 
model per a  
Torredemba-
rra, que ara  
no tenim. No 
sabem on 
anem”

ToNI crUz
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BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

coNadeLLS

Petjades a la Torre de la marxa 
de la Llibertat (agost del 1976)
El recent pas per 

Torredembarra 
de la Marxa PER 

la Llibertat m’ha recor-
dat quan hi va arribar, a 
l’agost del 1976, una al-
tra Marxa, la DE la Lli-
bertat, que reclamava la 
recuperació de les lliber-
tats, l’amnistia i l’Estatut 
d’Autonomia. Constava 
de sis columnes que 
van recórrer Catalunya 
i part del País Valencià, 
i la que portava per nom 
Rafael de Casanova va 
passar per aquí.

Dels actes organitzats 
per rebre-la en parlo 
amb dos testimonis, el 
Josep Mercadé i l’Enric 
Bonan. El Josep, fill de 
l’alcalde de l’època, no te-
nia afiliació política, més 
enllà del seu catalanisme 
actiu, i es va encarregar 
d’una tasca logística. 
L’Enric, membre de les 
Joventuts Comunistes i 
del Club de Joves, va es-
tar en l’organització, al 
costat de gent de diversos 
col·lectius. L’Enric en va 
escriure unes notes molt 
valuoses:

14 d’agost
“Es reparteixen fulls 
informatius explica-
tius de la Marxa per la 
Torre.” 

17 d’agost
“Visita a casa de 
l’alcalde Mercadé, per 

caRlEs MaRQuÈs

La població 
va quedar 
parada per 
l’arribada  
d’un nombrós 
nombre de 
guàrdies civils

informar del pas de la 
Marxa de la Llibertat 
per la Torre.”

18 d’agost
“Citacions a la Guàrdia 
Civil, on s’amenaça amb 
sancions de 100.000 
a 200.000 pessetes. 
Nova entrevista amb 
l’alcalde, per comunicar 
les activitats previstes, 
on se’l responsabilitza 
del que pugui passar.”

19 d’agost
“ R e u n i ó  a 
l’Ajuntament, on se’ns 
autoritza verbalment 
per realitzar activitats 
al camp de futbol, amb 
el vist i plau del tinent 
de la GC.” L’Enric, 
que va ser present a 
aquesta reunió i a les 
anteriors no recorda 
què van respondre a 
aquesta proposta, que 
tenia com a propòsit 
allunyar la protesta del 
centre de la vila. Pro-
bablement, creu, no 
van dir gaire res, amb 
la intenció de tirar en-
davant amb els actes i 
llocs previstos.

Dimarts 24 d’agost
“Recital amb Ramon 
Muntaner, Carles Pas-
trana i Roca Foradada 
on es canta Els Sega-
dors i es llegeix un ma-
nifest del Grup de Re-
colzament de la Marxa 
de la Llibertat.”

Dissabte 
28 d’agost
“Ocupació del poble per 
la Guàrdia Civil, per 
l’arribada de la Marxa a 
la Torre. La població va 
quedar parada pel nom-
brós nombre de guàr-
dies.” Segons l’Enric, 
“no hi va haver violència 
real, però sí la voluntat 
de provocar por.”

Diumenge 
29 d’agost
“Mobilització d’un cen-
tenar de persones a la 
platja, on es va repartir 
la característica petjada 
símbol de la Marxa. Per 
la tarda, concentració 
al Parc Infantil de Babi-
lònia d’unes 200 a 300 
persones. Es va repar-
tir meló per tothom.” 

El Josep Mercadé, que 
tenia uns 19 anys i ja te-
nia carnet de conduir, 
va ser el qui va portar 
amb el cotxe els melons 
–o síndries, pel que re-
corda ell– a la concen-
tració. L’acompanyaven 
la Rita Gual i el Lluís 
Font de Rubinat. La 
Guàrdia Civil els va 
aturar el cotxe, però a 
ells no els van detenir; 
a qui sí que van detenir 
va ser a un germà del 
Josep, el Joan Manuel, 
d’uns 17 anys, que havia 
anat amb uns amics al 
cine de Baix i s’havia 
acostat per curiositat 
al parc infantil. 

“La Guàrdia Civil anava 
de corcoll, cercant on es 
realitzaven les accions. 
Van retenir unes 25 
persones, retirant-los-
hi els DNI. La “festa” va 
durar fins a les 12 de la 
nit. Es van produir dues 
detencions, que van 

ser deixats en lliber-
tat l’endemà.” Potser 
les detencions van ser 
més, perquè el germà 
del Josep li va comen-
tar que eren uns quants 
al “cuartelillo”, el  que 
hi havia a l’avinguda 
Catalunya. L’Enric va 
avisar de les deten-
cions l’alcalde, que era 
a missa, aquest va anar 
al “cuartelillo” i els van 
alliberar a tots. 

Diumenge 
12 de setembre
“Gent de la Torre i ro-
dalies va intentar arri-
bar a Poblet, cosa que 
va ser pràcticament im-
possible, perquè estava 
totalment ocupat per 
la GC.” Pràcticament 
impossible no vol dir 
impossible del tot. Les 
columnes de la Marxa 
van quedar retingudes 
a Montblanc i només 
uns pocs marxaires 
van aconseguir tren-
car el cercle policial al 
monestir. Diuen a To-
rredembarra, i és pro-
bablement cert, que 
una persona del nostre 
poble va ser una de les 
que van culminar la 
Marxa fins al seu des-
tí. Si va ser així només 
ens ho podria confir-
mar aquesta persona. 
Mentre, tractem-ho 
amb la discreció pròpia 
d’èpoques de clandesti-
nitat. 
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el nou  
equipament 
educatiu  
costava al 
voltant de 
tres milions 
d’euros i  
permetia  
passar de 600 
a 800 places

25ara Fa

Un nou institut que naixia complet,  
els reis mags arriben per mar  
i els primers adéus polítics
El 1995 comença-

va amb les obres 
del nou institut 

de secundària a tota 
màquina al capdamunt 
de l’avinguda Sant Jordi. 
L’objectiu era entrar en 
servei el curs 1996-1997. 
En parlava el regidor 
d’Ensenyament, Josep 
Maria Riñé, en una entre-
vista al Torredembarra al 
moment. Riñé qualifica-
va l’obra de “prioritària” 
i explicava que va ser de 
les primeres gestions que 
va fer el govern municipal 
amb la Generalitat quan 
va iniciar el mandat. El 
nou equipament educa-
tiu, que costava al voltant 
de tres milions d’euros 
finançats al 100% per 
la Generalitat, permetia 
passar de les 600 places 
de l’antic institut a 800 i 
fer front a l’augment de 
població de Torredemba-
rra i municipis veïns. Ja 
feia uns anys que s’havien 
instal·lat aules prefabri-
cades a l’institut torrenc, 
que acolliria l’Escola An-
toni Roig un cop finalitzat 
el trasllat. En l’entrevista 
Riñé ja parlava de la ne-
cessitat d’un segon insti-
tut a la Torre perquè el 
primer, tot i el nou edifici, 
ja estava complet. 

A Riñé, número tres de la 
llista de CiU el 1991, tam-
bé li preguntaven sobre 
la seva continuïtat com a 

JOrdisalVat

A
N

Y
S

regidor i apuntava la seva 
retirada: “Encara no hi ha 
res definitiu, però el més 
possible és que no.” En 
una altra entrevista al 
mateix mitjà, el president 
local de Convergència 
Democràtica, Josep Ma-
ria Ricort, admetia que 
podia ser que Riñé no 
repetís, però no era una 
“cosa segura” i la definia 
com una persona “molt 
vàlida”.  Riné finalmet 
no va repetir i va deixar 
la seva experiència com a 
regidor en només quatre 
anys. 

Ricort afirmava que 
l’objectiu de CiU era 
obtenir sis regidors en 
les eleccions del maig. 
Mentrestant, Unió veta-
va Santiago Segalà com 
a candidat a la reelecció 
de CiU, tot i que ho supe-
ditava a concessions de 

Convergència en altres 
municipis tarragonins. 
Segalà va ser cap de llista 
i CIU va treure sis regi-
dors.  L’assemblea loca 
d’Esquerra Republicana, 
per la seva banda, escollia 
oficialment el diputat Jo-
sep Bargalló com cap de 

principalment perquè el 
grup de l’oposició ni és un 
equip ni és una oposició. 
Són quatre pelacanyes 
que van a l’Ajuntament i 
no tenen ni idea del que 
porten entre  mans.” Re-
coneixia que marxava 
decepcionat i afirmava 
que “quan va començar 
el tema dels aiguamolls, 
Segalà (l’alcalde) no sabia 
ni de què li parlaven. No 
té visió de futur”. Sense 
pèls a la llengua.

Acabem parlant de tres 
personatges que només 
venen un dia a l’any a la 
Torre, però que són molt 
estimats: Ses Majestats 
Els Reis Mags d’Orient, 
que van protagonitzar 
la gran novetat de les 
festes de Nadal de fa 25 
anys. Melcior, Gaspar i 
Baltasar van arribar al 
municipi per primer cop 
per mar, a través del re-
centment inaugurant 
Port de Torredembarra. 
L’amarratge reial va ser 
seguit amb molta il·lusió 
pels torrencs i torrenques 
més petits. I és que com 
sempre arribaven carre-
gats de regals.

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

llista. “Vam escollir Josep 
Bargalló perquè creiem 
que és la persona idònia 
per engrescar i represen-
tar el nostre projecte. És 
una persona jove, amb 
una empenta que no 
creiem que pugui igualar 
cap altra candidatura”, 

afirmava el president lo-
cal, Enric Alfonso.  

Joan Boronat (ec) se 
sincera

Un altre personatge polí-
tic que deia la seva al To-
rredembarra al moment 
de gener era Joan Boro-
nat, únic regidor torremn 
d’Esquerra Catalana (EC). 
Anunciava que deixava el 
consistori però que conti-
nuava en política. “He de 
dir que marxo desencisat 
de veure el que queda”, 
declarava. Havia estat 
al govern en l’inici del 
mandat i havia acabat a 
l’oposició. Sobre aquesta 
darrera etapa la descrivia 
sense pèls a la llengua: “A 
l’oposició m’he trobat sol, 

Joan Boronat. Fotografia: 
torredembarra al moment

Col•locació de la primera pedra del nou institut. Fotografia: Torredembarra al moment

Arribada dels reis d’Orient al port. Fotografia: Torredembarra al 
moment
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La cUINa de L’aVI macIÀ

de les sobres dels torrons un bon 
braç de gitano per compartir 
amb família o amics
Per les festes de 

Nadal i Reis 
sempre cuinem 

en excés i després no 
sabem què fer amb el 
que sobra. Doncs de 
la mateixa manera 
que aprofiteu la carn 
d’olla per fer cane-
lons, podeu aprofitar 
les sobres de torrons 
per fer un bon braç 
de gitano. És una 
bona idea perquè 
no caduquin els to-
rrons que guardeu a 
l’armari un any per 
l’altre un cop passa-
des les festes. 

Si sou molts a tau-
la, un braç de gita-
no són unes postres 
excel·lents, ja que 
dona molt de sí i 
ningú es quedarà 
amb gana. A més, 
podeu utilitzar el to-
rró que us ha sobrat, 
o combinar-ne de di-
ferents. 

PER alBERt Jansà

Començarem per a la mousse. 
Ratlleu el torró i reserveu-lo. 
Poseu en remull la gelatina en 
aigua freda, i separeu els rovells 
de la clares i reserveu les clares. 
Escalfeu la llet fins que bulli, i 
aboqueu-la sobre els rovells re-
menant constantment amb unes 
varetes perquè arribin a uns 80 
ºC. Afegiu-hi la gelatina escorre-
guda i remeneu-ho bé fins que 
es dissolgui. Afegiu-hi el torró i 
tritureu-ho amb la batedora fins 
que quedi ben fi. Mig munteu la 
nata i incorporeu-la suaument. 
I tot seguit, munteu les clares 
a punt de neu amb el sucre i 
incorporeu-les. Ompliu una 
mànega de pastisseria amb la 
mousse i reserveu-la a la nevera 
unes quatre hores.
Per al pa de pessic, separeu els 
rovells de les clares. Bateu els 
rovells amb la meitat del sucre 

fins que doblin el volum. Munteu 
les clares amb la resta del sucre 
i afegiu-les suaument als rovells. 
Afegiu-hi la farina tamisada i la 
ratlladura de llimona. Esteneu-ho 
ben prim sobre una safata de forn 
coberta amb paper de forn i coeu-
ho vuit minuts a 200 ºC. Traieu-ho 
del forn i gireu-ho del revés sobre 
un paper de forn empolsat amb 
sucre de llustre, bàsicament 
perquè que no s’enganxi. Desen-
ganxeu el paper de forn que heu 
fet servir per coure’l i retalleu les 
vores per quadrar-lo. Enrotlleu la 
planxa de pa de pessic per tal que 
agafi la forma i reserveu-ho. Pre-
parem l’almívar. Feu bullir l’aigua i 
el sucre durant cinc minuts. Fora 
del foc afegiu-hi un rajolí de licor, 
i deixeu-ho refredar.
Per al muntatge, desenrotlleu 
el pa de pessic i, amb un pinzell, 
emborratxeu-lo amb l’almívar. 

Escampeu la mousse de torró 
per tota la superfície, reservant 
una mica de mousse. Enrotlleu el 
pa de pessic i unteu-lo amb una 
fina capa de la mousse que heu 
reservat. Enganxeu les ametlles 
laminades per tota la superfície i 
empolseu-lo amb sucre de llus-
tre. El sucre de llustre, o com en 
dirien els francesos sucre glacé, 
és bàsicament el sucre en pols 
que s’obté de la mòlta de sucre 
comú, utilitzat principalment per 
a empolvorar dolços i per a elabo-
rar glaces i determinades masses 
de pastisseria. 

El licor que podeu fer 
servir per a l’almívar pot 
ser conyac, rom, whisky... 
el que preferiu, o també, us 
sobri. Perquè tingui més 
color el plat, podeu posar-hi 
groselles. Són unes petites 
fruites rodones de color 
vermell que pertanyen a la 
família de les grossularià-
cies, molt saboroses i molt 
perfumades. 

No se solen menjar soles, ja 
que resulten generalment 
massa àcides. Se solen 
combinar amb postres do-
lços. Recomanable sempre 
fer servir productes de 
proximitat o de km 0 perquè, 
com dic sempre, a casa 
nostra tenim molt bons 
productes de qualitat i per-
sones amb molt de talent. 
Apa, a gaudir llaminers!

CONSELLS

per al pa de pessic

◗ 3 ous

◗ 100 grams de farina

◗ 100 grams de sucre

◗ ratlladura de llimona

per a l’almívar

◗  50 ml d’aigua

◗ 50 grams de sucre

◗ licor

per a la mousse

◗ 150 grams de torró del tou

◗  100 ml de nata per muntar

◗ 50 ml de llet

◗ 15 grams de sucre

◗ 3 fulles de gelatina

◗ 2 ous petits

per a la presentació

◗ Ametlles laminades torrades

◗ Sucre llustre

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

elaBoració:
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entre els nens, però 
que els pares també 
s’entretinguin.

Me, a monster? és el 
segon curtmetratge 
d’animació de Belinda 
Bonan, després de la 
seva òpera prima Back 
in Fashion (2017), que 
va aconseguir tres pre-
mis i dinou seleccions 
oficials, entre les quals 
destaquen el 21 Festival 
de Cine de Màlaga, el 
Monstra (Lisbon Ani-
mated Film Festival), 
Zinebi 59 i Shorts Mé-
xico. Bonan és llicen-
ciada en Economia per 
la Universitat de Bar-
celona, en Comunicació 
Audiovisual per la UOC 
i diplomada en Estudis 
Avançats d’Animació 
de Personatges de 
l’Animation Mentor 
School. Ha participat 
en diverses prodcions 
d’animació com anima-

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

Nono és l’únic habitant 
el planeta Pano. Viu fe-
liç i dedica els seus dies 
a cuidar del seu petit i 
estimat planeta. Un dia, 
l’arribada inesperada de 
Be2 ho alterarà tot i tin-
drà un gran impacte en 
Nono. Malgrat les seves 
evidents diferències, tots 
dos trobaran la manera 
de comunicar-se i, per 
tant, conviure junts en 
armonia. És la sinopsi 
de ‘Me, a Monster?, un 
curtmetratge d’animació 
de sis minuts de durada 
que tracta d’explorar la 
por a tot allò que és di-
ferent i la manera com 
això afecta en la forma 
de relacionar-se.

Darrera d’aquesta pro-
ducció esran dos alta-
fullencs, Joan Rubinat i 
Belinda Bonan, i la seva 
productora, Most Wan-
ted Studio, d’Altafulla.  
Bonan és la directora 
i guionista, a més de 
directora d’animació i 
muntatge. Rubinat s’ha 
encarregat del so i Inés 
Miras de la música. Me, 
a monster? està a punt 
d’iniciar el seu recorre-
gut per festivals d’arreu 
de món. Per finançar-ho 
han portat a terme una 

campanya de micro-
mecenatge a través de 
Verkami, que els ha per-
mès recollir 2.269 euros, 
un 113% dels 2.000 que 
volien aconseguir, que 
serviran per pagar taxes 
d’inscripció a festivals i 
viatges per difondre el 
curt. 

El recorregut serà so-
bretot en festivals de 
temàtica infantil, però 
també d’animació i al-
gun d’estàndar. S’han 
presentat a una trentena 
i a partir del mes vinent 
sabran si han estat se-
leccionats. Després d’un 
any de festivals es publi-
carà on-line, però abans 
els que han participat 

en el Verkami el podran 
veure com a recompensa 
i també es podria fer una 
sessió oberta a Altafulla. 
També Me, a monster? 
podria tenir un recorre-
gut transmèdia, amb una 
web-sèrie o un llibre.

Darrera de Me, a mons-
ter? hi ha més de dos 
anys de feina. “La idea 
la vam tenir l’estiu de 
2017 i vam estar mig 
any preparant el guió 
amb un consultor de 
guió perquè és una fase 
important, com vam ex-
perimetar amb el primer 
curt. Després va venir el 
desenvolupament de per-
sonatges, l’animació 3D, 
la il·lumació, el render 

‘me, a monster?’, un curtmetratge 
d’animació ‘made in’ altafulla

La nova 
producció de 
most Wanted 
Studio inicia el 
seu recorregut 
per festivals, 
que durarà 
un any

d’esquerra a dreta, la regidora Natàlia Sanz i l’alcalde d’Altafulla Jordi Molinera, i Belinda Bonan i 
Joan rubinat signant un acord pel qual el consistori altafullenc dona 300 euros al projecte.

dos fotogrames 
del curtmetratge.JOrdi salvat

dels 7.000 frames, que 
va durar fins l’octubre 
passat. Tot això ho hem 
hagut de combinar amb 
altres feines”, explica 
Bonan, que la defineix 
com una producció que 
intenta difondre valors 

dora 3D, entre les quals 
destaquen la pel·lícula 
d’animació Brujerías i la 
sèrie de televisió Desafío 
Champions Sendokai. 
També ha participat en 
els curts de ficció Insight 
i Te voy a tener que con-
tar un cuento. També és 
docent.

Most Wanted Studioés 
una empresa de produc-
ció especialitzada en la 
creació de contingut per 
a cinema i televisió, fun-
dada el 2007 per Joan 
Rubinat. Va començar 
la seva trajectòria com 
a estudi de gravació, 
però ha ampliat els 
seus serveis en les àrees 
d’animació, imatge real 
i so en curtmetratges, 
llargmetratges i sèries 
de televisió.



 12  13 

 
dembarra

actualitatTorre
w w w . t D B a c t u a l i t a t . c a t

altafulla > el catllar > creixell   
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SUPLEMENT
acTUaLITaT baIX GaIÀ

L’Ajuntament 
d ’ A l t a f u l l a 
c o m p t a r à 

aquest any 2020 
amb un pressupost 
general per a l’any 
2020 que conso-
lida una xifra de 
8.047.445,45 euros. 
Ha estat aprovat en 
el ple municipal del 
passat 10 de desem-
bre pels tres grups 
que formen l’equip 
de govern, l’EINA-
ERC, el  PSC i Ara 
Altafulla i l’abstenció 
dels quatre regidors 
d’Alternativa Alta-
fulla i els dos repre-
sentants de Junts 
per Altafulla.

La xi fra  total 
s’incrementa en 
uns 300.000 euros 
arran de l’entrada 
en vigor del nou 
contracte de la reco-
llida d’escombraries, 
servei mancomunat 
amb el Consell Co-
marcal del Tarra-
gonès i que s’eleva 

als 1.086.000 euros, 
i que ha obligat a mo-
dificar altres partides.

Una altra de les no-
vetats del Pressupost 
de cara l’any vinent 
és la recuperació de la 
partida destinada a la 
Participació Ciutada-
na, que estarà dotada 
inicialment amb 5.000 
euros, que es destina-
ran especialment en 
posar en marxa “una 
aplicació que garan-
teixi l’absoluta par-
ticipació dels veïns i 
veïnes en el dia a dia 
de la governança”, se-
gons detalla el regidor 
d’Hisenda, Dani  Fran-
quès.

Pel que fa al capí-
tol  d ’ inversions, 
l ’ A j u n t a m e n t 
d’Altafulla comptarà 
pel 2020 amb una 
partida de 163.945,20 
euros, la major part 
de la qual anirà des-
tinada a l’acabament 
de les obres de la 

altafulla supera 
els 8 milions 
d’euros de
pressupost per 
al 2020

Violeta amb una xi-
fra de 103.000 €. 
Aquestes inversions 
es finançaran amb 
els propis ingressos 
corrents del consis-
tori, sense depen-
dre de finançament 
extern. Cal recordar 
que l’Ajuntament 
d’Altafulla es troba 
en deute zero, cosa 
que li permetria 
recórrer al finança-
ment extern en cas 
que fos necessari ti-
rar endavant alguna 
inversió com és el 
cas del futur Centre 
de Dia. 

Quant al pressu-
post d’ingressos, els 
impostos directes 
com l’IBI segueixen 
tenint un pes im-
portant assolint la 
xifra de 4.123.425 
euros, molt per da-
munt de la taxa 
d ’ e s c o m b r a r i e s 
que se situa en els 
800.000 euros de 
recaptació.

Nou enfocament a la Borsa Municipal de 
Treball de Roda de Berà

Es clausurarà l’abocador incontrolat de 
residus de la construcció del Catllar

La Generalitat destinarà 700.000 euros 
a la coberta del criptopòrtic de la Vila 
romana dels Munts d’Altafulla

Amb l’objectiu de fer un salt qualitatiu per 
oferir un ventall més ampli i personalitzat 
dels serveis relacionats amb el món laboral, la 
regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament de Roda 
de Berà, encapçalada per Manel González, ha 
donat un nou enfocament a l’anomenada Borsa 
de Treball, transformant-la en Departament 
d’Ocupació.
La primera de les accions implementades ha 
estat el servei Coaching Professional. Encara 
hi ha alguna plaça disponible per a aquelles 
persones que els hi pugui interessar. Es tracta 
d’una eina de gran utilitat per a aquells rodencs 
i rodenques que cerquin feina o vulguin millorar 

la que tenen actualment. Les sessions, que són 
individuals i adaptades a les competències per-
sonals de cada usuari, són a càrrec d’un coach 
professional. S’ofereix orientació personalitza-
da i adaptada per a cada persona que està en 
procés de recerca de feina.
El departament s’ha adaptat a les noves tecno-
logies, i durant el proper 2020 incorporarà una 
plataforma online per a usuaris que cerquin 
feina i, alhora, per a empreses que busquin 
candidats. Altra de les novetats serà la creació 
d’un espai coworking per a nous emprenedors 
del municipi i/o emprenedors actius que podran 
aportar coneixements i experiència.

L’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat 
346.898 euros per clausurar punts d’abocament 
incontrolat de residus de la construcció, com 
a resultat de la convocatòria d’ajuts de l’any 
2019. Es destinaran a deu municipis catalans 
per tancar 42 punts d’abocament. Els imports 
satisfan el 100% de les quantitats que han 
sol·licitat diferents municipis catalans, entre 
els quals el Catllar. L’objectiu és contribuir a 
la recuperació de les condicions naturals dels 

terrenys afectats i evitar riscos sobre la salut 
de les persones o el medi ambient.
La subvenció inclou la retirada dels residus i la 
clausura i revegetació del punt d’abocament 
incontrolat a més de la redacció del projecte 
tècnic en el cas que no el porti a terme l’ens 
local beneficiari. El termini d’execució de les 
actuacions subvencionades serà de 24 mesos, 
des de la data de resolució d’atorgament de 
l’ajut.

La Direcció General de Patrimoni Cultural de 
la Generalitat de Catalunya destinarà 700.000 
euros al manteniment de la Vil·la romana dels 
Munts d’Altafulla en una intervenció se centrarà 
en la coberta del criptopòrtic. Aquest projecte es 
licitarà durant el 2020 i es començarà a executar 
a finals d’any. 
El coalcalde d’Altafulla,  Jordi Molinera, el defineix 
“un projecte de molta envergadura i d’un pres-
supost important en què l’Ajuntament no hi pren 
part”. El projecte que sí que depèn del consistori 
és el de conservació i remodelació de les Termes 

de Mar. En aquest cas, la intervenció preveu 
diverses fases d’execució, una de les quals, la que 
fa referència a l’accessibilitat, es contempla dins 
del 2020. 
La intervenció a la coberta del criptopòrtic es 
desenvoluparà coincidint amb el 20è aniversari de 
la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial 
de la Humanitat per la Unesco. Una efemèride 
que la ciutat ja fa mesos que prepara, de la mà 
del Govern català. Ambdues parts es van reunir 
la setmana passada per començar a perfilar els 
detalls de la celebració.

C. fildors, 23 C
Tel i fax: 977 64 54 71

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com
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60€ a l’any(5€/mes)

Quant em costarà?

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 princi-
pals continguts  
de la revista.
◗ Descàrrega de  
fotografies gratu-
ïtes.
◗ Recepció d’un 

mailing periòdic.
◗ Participació en 
actes exclusius 
per a subscrip-
tors/res.
◗ Ofertes comerci-
als i promocions.

la suBscripció dona dret a:

eSPaI deL SUbScrIPTor

el febrer sortejarem dos cd del nou 
treball de ‘Tres’ entre els subscriptors
Aquest proper 24 

de febrer es pu-
blica el segon 

treball del grup de To-
rredembarra Tres, in-
tegrat per Jordi Suñé i 
David Morlà. Com vau 
poder veure en el nú-
mero anterior, un grup 
de subscriptors vam vi-
sitar a inicis del mes de 
desembre la fase final 
de gravació del treball, 
que porta per títol Casa 
Nova, al Most Wanted 
Studio d’Altafulla. En 
Jordi es va comprome-
tre a donar-nos dos CD 
del nou disc i els sorteja-
rem el proper mes de fe-
brer entre els subscrip-
tors. Estigueu atents a 
www.TDBactualitat.cat.

Aquest mes de desembre 
hem sortejat entre els 
subscriptors entrades 
per dos esdeveniments 

del nostre territori. Rosa 
Guimerà es va emportar 
dues entrades per al Pes-
sebre Vivent de la Pobla 
de Montornès i Jordi Pons 
dues per la pista de pati-
natge sobre gel Tàrracogel.

oFerTeS exclusives

els subscriptors/es del Torredembarra 
actualitat tindreu un 10% 
en les assegurances amb JGd de dKW

els subscriptors/es
del Torredembarra actualitat 
tindreu un 20% 
en assegurances generals 
i un 25% de salut a l’oficina 
de Generali de Torredembarra
c/ alt de Sant Pere, 47 a -baixos

Una futura crisi econò-
mica es troba a punt 
d’afectar l’Estat espan-
yol, segons les alertes 
emeses darrerament 
per alguns mitjans 
econòmics. Suposa-
dament, indicadors 
avançats com un aug-
ment de l’atur, afluixa-
da de l’activitat, pati-
ment de les finances 
públiques, etc., ja re-
flexen que aquesta crisi 
a curt termini, afectant 
tota l’economia produc-
tiva al llarg del proper 
2020.

El debat també va so-
vintejar durant la cam-
panya electoral de les 
eleccions del 10N, en la 
qual alguns partits de 
l’oposició la donaven 
per feta, anunciant-la a 
tort i a dret, mentre el 
partit de govern la nega-
va amb convicció. Però, 
què diuen tècnicament 
els indicadors económics 
respecte a l’economia ca-
talana? 

Per analitzar el sistema 
econòmic català, prou 
diferent (afortunada-

catalunya, al marge  
de la propera crisi?

ment) en estructura, flu-
xos financers, organitza-
ció i tipus d’activitat en 
comparació a l’economia 
espanyola, només cal re-
visar sector per sector 
tota l’economia.

En primer lloc, el sec-
tor turístic, clau per la 
balança per compte co-
rrent, ha seguit creixent 
aquest estiu i el fluxe de 
turistes ha augmentat. 
Fins i tot més encara en 
la proporció de turistes 
estrangers, apreciats 
aportadors de divises. A 

dia d’avui, no hi ha cap 
raó diferent a anys ante-
riors, ni d’orígen intern 
ni de geopolítica externa, 
que permeti pensar que 
l’any 2020 no serà com 
a mínim igual a aquest 
2019. 

Les vendes del comerç 
(botigues, hípers etc.) i 
del sector serveis en ge-
neral, clau pel consum 
intern,  romanen posi-
tives mes rera mes i en 
ascens respecte l’any pas-
sat. Referent al teixit in-
dustrial català, mostra al-
gun tret de refredament, 
com la matriculació de 
vehicles, peró les coman-
des al sector augmenten i 
l’activitat i l’IPI en gene-
ral no registren cap ten-
dència a la baixa. L’atur, 
on segur que el lector ha 

sentit “campanes” dient 
que s’està frenant i altres 
alarmismes, a Catalunya 
creix en positiu i el nom-
bre d’afiliacions també; 
cada cop treballa més 
gent, cada cop més gent 
participa de més consum 
i de més impostos. 

Exportacions: les dades 
mensuals són clares: 
pugen mes rera mes de 
manera constant. Les 
empreses catalanes, 
acostumades a haver-se 
de buscar la vida des que 
es van quedar tirades el 
2010 amb la (aquesta sí) 
crisi sense precedents 
d’aleshores, segueixen 
operant amb la resta del 
món i mantenint el seu 
volum de negoci exterior. 
No hi ha cap indici que 
aixó deixi de ser així, ans  

al contrari, ja que Ale-
manya i altres països de 
l’entorn han tocat fons i 
poden estar recuperant 
la seva producció. 

Les opinions fermes en 
economia sempre són 
arriscades ( never say 
ever ), peró si em per-
meteu de prendre el 
risc i donar-vos la meva 
humil opinió, crec que 
si, que podem tenir una 
certa tranquil·litat que 
l’economia de casa nos-
tra esguarda aquest any 
2020 amb una mica 
(només un mica, eh?) 
d’optimisme i que no te-
nim motius a dia d’avui, 
per patir gaire a curt ter-
mini, independentment 
del que sentiu en algu-
nes televisions i alguns 
diaris.

dAVid VENdREll
Enginyer de camins i empresari

oPINIó

I estigueu molt atents als SorTeJoS i promocions a www.Tdbactualitat.cat
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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

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

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

deL baIX GaIÀ

altafulla > el catllar > creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès  
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Els germans Rovira 
volen tornar a ser 
els millors cultivadors 
de calçots

El gran dominador dels darrers 

anys del Concurs de Cultiva-

dors de Calçots de Valls és de 

Torredembarra. Jordi Rovira, un 

jove pagès de Torredembarra 

de 41 anys, ha guanyat cinc 

de les darreres set edicions i 

aquest any vol tornar a pujar 

a dalt de tot del podi després 

de quedar tercer en la darrera 

edició, per darrera d’Isidre Coll 

(El Pla de Santa Maria) i els 

Germans Blanch, d’Altafulla. 

El 2013 Rovira va desbancar 

Jaume Solé, del Montmell, que 

s’havia imposat quatre cops 

consecutius i, es de llavors, 

només dos cops no ha estat 

primer. També ha guanyat un 

cop el premi a la planta amb 

més calçots.

Juntament amb el seu germà 

Daniel, exploten des de fa uns 

anys diversos cultius d’horta 

i de secà a Torredembarra i 

són els pagesos professionals 

més joves del municipi. Cada 

any produeixen unes 200.000 

unitats de calçots en les dues 

hectàrees que hi destinen. 

Els venen a les nostres dues 

botigues de Ca l’Aurèlia, a 

Torredembarra, i a restaurants 

JOrdi salvat

Jordi rovira 
ha guanyat 
cinc de les set 
darreres edicions 
del  concurs de 
cultivadors de 
calçots de Valls

buscant la que ens anés millor. 

Aconseguim calçots que fan entre 

25 i 28 centímetres.”

El dia abans del concurs cullen 

els calçots que fan una mida 

uniforme, rectes, amb la fulla 

verda, per poder muntar un manat 

de 50 i dos de 25, com demana el 

jurat. “No és tan fàcil com sembla 

des de fora. Dels cinquanta socis 

de la IGP, al Concurs només se 

n’hi presenten una vintena. Per 

guanyar hi has de portar molt bon 

producte”, afirma.

En Jordi recorda la seva primera 

participació: “Feia alguns anys que 

fèiem calçots i vam decidir entrar 

a la IGP per aconseguir un valor 

afegit de qualitat. Ens vam animar 

a participar-hi i el segon any vam 

quedar segons. El següent ja vam 

guanyar.” Sobre la influència en la 

venda de calçots, diu que “és un 

prestigi i un premi a la feina ben 

feta, et dona molta publicitat en 

els mitjans i veus clients que any 

rere any tornen a confiar en el 

nostre calçot.”

L’edició d’enguany del Concurs 

de Cultivadors de Calçots, que 

s’emmarca dins la Gran Festa 

de la Calçotada de Valls, que es 

portarà a terme el proper diu-

menge 26 de gener, serà especial, 

ja que se celebra 25é aniversari 

de IGP Calçot de Valls. La IGP és 

un distintiu de qualitat, establert 

per la Unió Europea, amb la qual 

distingeix certs productes el 

Departament d’Agricultura, Rama-

deria i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya i, en el cas de Calçots 

de Valls, s’estén per les comar-

ques de l’Alt i Baix Camp, Tarra-

gonès i Baix Penedès i els calçots 

han de tenir una mida concreta 

i unes qualitats organolèptiques 

concretes.

Jordi rovira (el primer per l’esquerra) i daniel rovira (el tercer per l’esquerra) recollint el premi de guanyadors 
del Concurs de Cultivadors de Calçots de Valls 2018. Foto: PErE TOdA / AJ. dE VALLS

i establiments del poble, com 

forns i carnisseries, per fer coques 

i botifarres de calçots. També 

reparteixen  a botigues de la zona 

de l’Anoia i al Mercat del Camp, on 

els majoristes fan la distribució a 

grans superfícies.

calçant calçots 
amB l’animal
Si li pregunten pel seu secret per 

guanyar tants cops el prestigiós 

concurs vallenc diu que no n’hi ha 

i que es basa en el retorn als orí-

gens: “Crec que som els únics de 

la IGP (Indicació Geogràfica Prote-

gida) que calcem els calçots amb 

animal i aconseguim tapar-los 

d’una forma molt satisfactòria. El 

cavall el tenim des de fa deu anys, 

però l’arada l’hem anat adaptant, 
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persones. “La dinàmica 
d’entrar en una oficina 
com si fos un forn de pa 
s’ha acabat. Aquest mo-
del és insostenible. No és 
una novetat que estigui 
passant això, els bancs 
han anat preparant el 
camí per una manera 
de treballar diferent po-
tenciant els caixers i la 
banca digital”, assegu-
ra Sabater. Afegeix que 
aquesta reducció de les 
oficines també afecta “ a 
nivell de promoció inter-
na, perquè, per exemple, 
les possibilitats de ser 
director o sotsdirector 
es redueixen”.

Un dels sectors que 
observa amb cautela 
aquest tancament de 
sucursals és el del co-
merç, encara que, des de 
la Unió de Comerciants, 
Empresaris i Professio-
nals de Torredembarra, 
la UCEP, asseguren que 
és una tendència que 
no els afecta gaire. Així 
ho explica el president 
d’aquesta associació, 
Víctor Jimeno, que creu 
que en els últims anys, 
els hàbits dels clients 
han canviat molt i que 
ara, per exemple, es paga 
més amb targeta, fet que 
permet no dependre de 
buscar un caixer per 
treure efectiu. “Fins i tot 
per imports petits, ara 
la gent ho utilitza molt. 
Gairebé diria que més 
que l’efectiu”, assenyala.

Dos de cada tres 
sucursals ban-
càries que hi 

havia a Torredembarra 
l’any 2013 han tancat 
portes només set anys 
després. Si aleshores 
es comptabilitzaven al 
municipi una quinzena 
d’oficines, avui dia no-
més en queden quatre. 
És el mateix nombre 
d’entitats que hi ha ara 
representades, mentre 
que fa set anys n’eren 
deu. Aquest descens 
s’explica pels profunds 
canvis que ha patit el 
sector bancari a con-
seqüència de la crisi 
econòmica de la darre-
ra dècada i pels nous 
models de negoci que 
han anat implementant 
de manera gradual els 
bancs que han sobrevis-
cut a la crisi.

Si ens remuntem dos 
anys enrere, el 2017, la 
Confederació Empre-
sarial de la Província 
de Tarragona, la CEP-
TA, ja feia una anàlisi 
de l’evolució del sector 
bancari des de just abans 
de l’inici de la crisi i fins 
aquell moment. Con-
cretament, entre 2006 i 
2017, el nombre de su-
cursals al conjunt de la 
demarcació s’havia re-
duït en un 43%, passant 
de 781 a 447. En aquest 
mateix informe, la CEP-
TA llançava la predicció 
que la dinàmica d’ajust 
pel que fa al nombre de 
sucursals encara segui-
ria un temps més i amb 
un 10 o el 15% addicio-
nal.

Dos anys després, sem-
bla que  el temps ha 
donat la raó a la patro-
nal. Si agafem el cas 
de Torredembarra, els 
principals moviments 
empresarials del sector 

bancari en els últims 
anys -l’absorció de Cata-
lunya Banc (CX) per part 
del BBVA, o l’adquisició 
de Banco Popular per 
part de Banco Santan-
der- han implicat el tan-
cament de dues oficines 
més al municipi. A més, 
en les últimes setmanes 
també hem assistit a la 
reducció d’oficines de 
CaixaBank, passant de 
tres a una.

En aquest darrer cas, 
en els últims mesos va 
quedar temporalment 
tancada l’oficina del 
passeig de la Sort per les 
obres que s’han fet de re-
forma per crear un dels 
nou models de sucursal, 
una oficina Store. Això 
va provocar una major 
afluència de clients a la 
seu del carrer Filadors, 
que és la que ha tan-
cat definitivament pocs 
dies abans d’acabar el 
2019 una vegada es van 
acabar aquests treballs 
de reforma. A més, des 
del 9 de gener, l’oficina 
que hi ha a Baix a Mar 
ha quedat fora de servei, 
encara que en aquest cas 
es manté el caixer au-
tomàtic.

Des de CaixaBank, la 
directora d’Àrea de Ne-
goci del Vendrell, Mai-
ca Jané, explica que 
aquesta reestructuració 
s’emmarca en el desple-
gament del seu pla es-
tratègic, segons el qual 

Gairebé el 75% d’oficines bancàries de  
Torredembarra ha tancat en només set anys

en les últimes 
setmanes 
hem assistit 
a la reducció 
d’oficines de 
caixabank, 
passant de 
tres a una

“La dinàmica 
d’entrar en 
una oficina 
com si fos un 
forn de pa 
s’ha acabat. 
aquest model 
és insosteni-
ble”

volen oferir “una atenció 
més especialitzada en 
horari ininterromput”, 
convertint les oficines en 
“un lloc d’assessorament 
on hi ha un especialista 
per a cada sector, com 
banca privada o pimes”. 
A més, han implantat un 
sistema de cita prèvia 
“molt ben valorat pels 
clients”. Es tracta d’una 
estratègia que respon 
als nous comportaments 
dels clients; i és que els 
seus estudis mostren 
que només un 5% del 
total d’operacions del 
banc es fan a través 
d’oficina. Això sí, des de 
CaixaBank remarquen 
que no volen deixar a 
ningú desatès. “La gent 
gran és la que més pateix 
els canvis. A qui no pot, 
sempre se l’acompanya. 
A Torredembarra tenim 
uns 12.300 clients i amb 
aquesta oficina Store 
apostem pel territori”, 
remarca Jané.

Després dels darrers 
ajustos del sector, avui 
dia a Torredembarra 
queden quatre oficines. 
Són les del BBVA i el 
Banco Santander al ca-

La crisi econòmica i el canvi de model de negoci ha fet que la Torre hagi passat de tenir 
15 sucursals el 2013 a només quatre actualment

JOSEP  
sánchez

rrer Antoni Roig, i les 
de CaixaBank i el Banc 
Sabadell, al passeig de 
la Sort. Aquests dos 
carrers han estat tradi-
cionalment els eixos on 
s’han concentrat les en-
titats bancàries amb seu 
a Torredembarra.  De les 
15 sucursals que hi ha-
via el 2013, cinc estaven 
al carrer Antoni Roig: 
el Banco Santander, el 
Banco Popular, una ofi-
cina de Catalunya Caixa, 
Caixa Penedès i Banesto. 
Quatre més es trobaven 
al passeig de la Sort: les 
actuals de CaixaBank 
i el Banc Sabadell, a 
més de l’oficina princi-
pal del BBVA i també 
la de Bankia, a l’inici de 
l’avinguda Catalunya. 
El BBVA i CaixaBank 
també tenien seus al ca-
rrer Filadors; i a Baix a 
Mar, a la plaça d’Antoni 
Roig i Copons hi havia 
sucursals de CaixaBank 
(la que ha tancat ara) 
i de Catalunya Caixa. 
El mapa de les oficines 
bancàries del 2013 es 
completa amb un tercer 
local d’aquesta última 
entitat al carrer Pere 
Badia, a més de l’oficina 

de l’aragonesa CAI, 
la Caja Inmaculada, a 
l’avinguda dels Garro-
fers. 

Prèviament també ha-
vien tancat o havien 
canviat de propietari 
fruit de les operacions 
de compra i fusió entre 
entitats d’aquells anys 
les oficines de la Caja 
de Ahorros del Medite-
rráneo, la CAM, o Caixa 
Terrassa, integrada des-
prés a UNNIM i absorbi-
da finalment pel BBVA. 
Entre 2013 i 2014 van 
tancar a la Torre sis ofi-
cines i després hi va ha-
ver una certa estabilitat 
pel que fa al manteni-
ment de sucursals fins 
que en els últims anys, 
l’oferta s’ha acabat de 
reajustar.

Francesc Sabater, secre-
tari general adjunt de la 
Federació d’Estalvi de 
Catalunya (FEC), afegeix 
una altra perspectiva a 
l’eliminació d’oficines 
bancàries: la destrucció 
de llocs de feina. L’any 
passat van negociar un 
ERO amb CaixaBank 
que afectava unes 2.000 

acTUaLITaT Torredembarra

dues de les quatre oficines bancàries que resten obertes a la Torre: BBVA i Santander.  
Foto: JOSEP SÁNCHEZ
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Tribunal Suprem i hipoteques
En la  Sentència 
463/2019 de 11 de Set-
embre, el Tribunal Su-
prem resol els efectes de 
la nul·litat de les clàu-
sules sobre venciment 
anticipat, acordant que 
NO es produeix el so-
breseïment automàtic 
del procediment, sinó 
que es pot substituir la 
clàusula per l’aplicació 
de la nova normativa 
sobre crèdit immobilia-
ri – l’art. 24 de la LCCI. 
Dit d’una altra mane-
ra: els procediments 
de desnonament per 
impagament de la 
hipoteca s’hauran de 
suspendre si es van 

TIrem PeL dreT

claRa sOliVEllas GORChs
advocada - icaB 29191

iniciar per impaga-
ment de menys de 12 
quotes o 3% del capi-
tal total concedit. 
La clàusula de venci-
ment anticipat és aque-
lla que permetia al cre-
ditor (al Banc), reclamar 
la totalitat del préstec 
hipotecari per impa-
gament de les quotes 
hipotecàries. El que ha 
fet el Tribunal Suprem, 
doncs, no és “eliminar” 
aquesta clàusula, per 
abusiva (dit d’una altra 
manera, “no pot ser” que 
el titular d’un préstec 
de 300.000 euros, per 
impagament de 1.200 
euros hagi de pagar la 

totalitat dels 300.000 
euros), sinó substituir-la 
per l’aplicació de la Llei 
5/2019 reguladora dels 
contractes de crèdit im-
mobiliari (LCCI), que va 
entrar en vigor el passat 
16 de juny.

Cal tenir en compte, però, 
que no tots els procedi-
ments d’execució hipo-
tecària es veuen afectats 
de la mateixa manera per 
la Sentència del Tribunal 
Suprem. Així:

a)Els procediments on 
els préstec es va donar 
per vençut abans del 15 
de maig de 2013 (en-

trada en vigor de la Llei 
1/2013) seran arxivats 
per clàusula nul·la. 

b)Els procediments on 
el préstec es va donar 
per vençuts després del 
15 de maig de 2013 es 
donen dues situacions: 
a.Si el deutor no com-
pleix els requisits de gra-
vetat i proporcionalitat 
que exigeix l’art. 24 de 
la Llei 5/2019, s’arxiva 
el procediment.
b.Si el deutor sí compleix 
aquests requisits, conti-
nuarà el procediment. 
c)El fet de que s’arxivin 
els procediments no 
impedeix que es pugui 
tornar a interposar una 
demanda, ara en aplica-
ció de la Llei 5/2019. 
Què diu l’article 24 
de la Llei 5/2019? 
Aquest article és fona-
mental en la nova era 
legislativa sobre crèdits 
hipotecaris, ja que de-

termina que els bancs 
no poden posar una 
demanda d’execució 
hipotecària si no hi ha 
un incompliment greu i 
es doni el requisit pro-
porcionalitat per part 
del deutor. I com es 
valora aquest incom-
pliment greu i aquesta 
proporcionalitat? L’art. 
24 LCCI diu sobre el 
venciment anticipat el 
següent:
1.La quantia impagada 
ja no serà de 3 quotes 
(com deia la llei 1/2013) 
sinó les següents:
a.Impagament durant la 
primera meitat de la du-
rada del préstec: un 3% 
del capital concedit o 12 
mensualitats.
b.Impagament durant la 
segona meitat de la du-
rada el préstec: un 7% 
del capital concedit o 15 
mensualitats. 
2.Cal que hi hagi un re-
queriment al deutor per 

a que pagui el capital que 
deu en el plaç d’un mes.
3.Ja no cal que existeixi 
la clàusula de venciment 
anticipat als contractes 
de préstec hipotecari, ja 
que la llei esmentada (la 
5/2019 LCCI) ja ho regula.
En definitiva, al mes 
de setembre vam aco-
llir amb positivisme les 
conclusions de l’Advocat 
General del TJUE sobre 
l’IRPH, i amb aquesta 
Sentència podem dir que 
hem avançat i molt en la 
regulació dels préstecs 
hipotecaris en quant 
al venciment anticipat, 
però potser encara ens 
falta molt camí per fer 
i poder dir que el dret a 
l’habitatge, dret fona-
mental, està garantit. No 
oblidem que la majoria 
de préstecs hipotecaris es 
concedeixen per adquirir 
l’habitatge habitual: el 
que cobreix aquell dret 
fonamental. 

El primer pres-
supost del man-
dat 2019-2023, 

aprovat sense cap vot 
en contra en el ple ex-
traordinari d’aquest 19 
de desembre, significa 
un canvi important en 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra respecte els 
darrers anys, definits 
com una època de “po-
sar ordre” després del 
terratrèmol Massagué. 
L’augment del 6% res-
pecte l’anterior exercici 
situa el pressupost ge-
neral de l’Ajuntament 
de Torredembarra per 
damunt dels 23 milions 
d’euros. Però el més des-
tacat és que ja inclou al-
gunes inversions impor-
tants, tal com l’alcalde, 
Eduard Rovira, va 
avançar en l’entrevista 
en el número 1 del To-
rredembarra Actualitat.

L’any passat va finalitzar 
el pla de sanejament fi-
nancer i aquest fet ha per-
mès recuperar els projec-
tes de gran envergadura 
que, en part, comptaran 

amb finançament extern 
tot i que es mantindrà el 
nivell d’endeutament ac-
tual. Ho va voler deixar 
clar Rovira en la presen-
tació de la proposta de 
pressupost per al 2020. 
L’alcalde va avançar 
els grans trets del pla 
d’inversions del mandat 
i que aquest 2020 que 
s’acosten als tres milions 
d’euros, amb un finança-
ment molt important per 
part d’altres administra-
cions.

Així doncs, per aquest 
2020 les principals in-
versions són la reorde-
nació del Passeig Mi-
ramar, l’antiga N-340, 
un projecte llargament 
esperat i que supera 
el milió d’euros, in-
cloent  670.000  euos 
d’endeutament. Tam-
bé la rehabilitació di-
pòsit del Pujol costarà 
més d’un milió d’euros, 
amb diferents subven-
cions i més de mig milió 
d’endeutament. Un altre 
projecte anunciat ja fa 
temps ésla  creció d’un 
parc zona del carrer de 
Lleida. Per al 2021 que-
da el cobriment de la 
piscina i per al 2022 la  

el Govern rovira fixa el full de ruta de les inversions 
del mandat amb un pressupost  que puja un 6%

el pressupost 
de l’ajuntament 
per al 2020 
supera els 23 
milions d’euros 
i les inversions 
s’acosten 
als 3 milions

rehabilitació de l’antic 
escorxador, una de les 
obres que han figurat 
en els programes de la 
majoria de candidatures 
a les eleccions des de fa 
tres dècades. 

un 6% més 
de presspost 
Que el 2019
El pressupost de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra per al 2020 
ascendeix a un total de 
23.008.411,14 euros el 
que suposa un increment 
del 6,03 % respecte al del 
2019. Aquest increment 
ve donat, principalment, 
per l’1.611.000 euros 
d’endeutament per a 
inversions. Pel que fa 
al pressupost ordinari 

d’ingressos i despeses 
corrents, la variació és 
mínima (un increment 
del 2,008 % en el pres-
supost de despeses per 
operacions corrents i de 
l’1,183 % d’ingressos per a 
operacions corrents).

acTUaLITaT Torredembarra

JOrdi  
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En relació a les despeses 
i ingressos corrents, el 
regidor d’Hisenda, Josep 
Maria Guasch, explica 
que tant els ingressos per 
impostos directes com 
indirectes s’han previst 
a la baixa. Pel que fa a la 
ràtio d’endeutament de 
l’Ajuntament, recorda 
que el 2018 es va tancar 
amb un 51,18 %, que la 
previsió per a aquest 
2019 és que es tanqui 
per sota del 45 % i per al 
2020 es treballa amb un 
tancament sobre el 46 %. 
Tot plegat indica que es 
duran a terme inversions 
amb finançament extern, 
però es mantindrà la ràtio 
d’endeutament baixa.

En relació a la previsió 
inicial d’inversions per 
al 2020, l’alcalde Eduard 
Rovira explica que, final-
ment, es restaran 37.000 
euros a l’aplicació pres-
supostària d’equips i 
programes informàtics i 
es destinaran a inversions 
en l’àmbit de Protecció 
Civil per a la renovació 
de parquímetres de zona 
blava. Aquesta és una 
proposta del grup muni-
cipal de PSC que ha estat 
acceptada per l’equip de 

govern (ERC). Una pi-
cada d’ull de Rovira als 
seus antics socis de go-
vern, ara protagonitzant 
una oposició tranquila i 
que podria mantenir-se 
fins al final de mandat si 
la bona connexió Rovira-
Pino no s’espatlla. 

El gest del PSC de votar 
a favor dels pressupos-
tos ha estat un senyal 
d’aquesta bona voluntat, 
combinada però amb 
aquest control de les pe-
tites inversions que es va 
evidenciar amb la bateria 
de preguntes dels regi-
dors socialistes durant el 
ple de pressupostos. Han 
d’escenificar d’alguna 
manera que són el prin-
cipal grup de l’oposició. 
Per la seva banda, els tres 
edils de Ciutadans es van 
abstenir i Junts per Cata-
lunya va estar absent per 
la dimissió d’Anna Ma-
grinyà i el fet que encara 
no hagi pres possessió 
el nou regidor indepen-
dentista.  En resum, 13 
vots a favor i 3 en contra 
dels primers números 
del mandat, molt lluny 
dels 9 a favor i en contra 
del darrer pressupost de 
l’anterior.

inversions previstes 
any 2020
Reordenació del Passeig 
Miramar (antiga N-340):
1.221.000 € (551.000 € 
subvenció + 670.000 € 
endeutament).

Rehabilitació 
dipòsit del Pujol:
1.053.000 € (290.00 € 
subvenció aca + 250.000 € 
previsió puosc + 513.000 € 
endeutament).

Parc zona 
del carrer de Lleida:
408.000 € (147.000 € 
subvenció pam + 261.000 € 
endeutament).

Urbanització Camí del Vallès 
i Pirineu: 60.000 €

Millora accessos a 
Torredembarra: 40.000 €

Restauració de la Sínia: 
38.000 €

Restauració Capella del 
Castell: 29.000 €

any 2021
Cobriment de la piscina:
1.500.000 €.

any 2022
Rehabilitació antic Escor-
xador:
900.000 €

Remodelació Plaça Catalunya:
415.000 €
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L’incomprensible i  
fulminant final polític 
d’anna magrinyà

Mor Ana  
Marín,  
la primera  
regidora que  
va tenir  
Torredembarra

el número  
2 en les darre-
res eleccions, 
Josep maria 
calvet, es con-
verteix en  
el nou regidor  
de Junts per  
Torredembarra

acTUaLITaT Torredembarra
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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

Quan semblava que a 
Torredembarra els 
darrers anys ho ha-

víem vist tot pel que fa a 
escàndols ( i escandalets) 
polítics, aquest mes de des-
embre hem viscut un nou 
cas que ha deixat impac-
tats a tots els que seguim 
la política torrenca i també 
als que la miren des de més 
distància. El cas Magrin-
yà, setmanes després que 
esclatés,  continua tenint 
alguns interrogants que 
només podrà aclarir ella 
mateixa, però una certesa: 
la seva dimissió com a re-
gidora, consellera comar-
cal i càrrecs orgànics en el 
PDECat, que representen el 
final d’una carrera política 
que el darrers mesos sem-
blava que anava més enllà 
de Torredembarra.

Tot va començar a preci-
pitar-se el dimecres 11 de 
desembre al vepre quan el 
Diari La República Checa 
va publicar que Anna Ma-
grinyà havia falsificat la 
signatura del secretari de 
Torredembarra i l’escut 
de l’Ajuntament per jus-
tificar les seves absències 
laborals a la Diputació de 
Tarragona. Magrinyà era 
regidora a l’Ajuntament 
de Torredembarra des de 

2015 i des de juliol era tam-
bé vicepresidenta del Consell 
Comarcal del Tarragonès, a 
més de presidenta comar-
cal del PDECat i havia estat 
candidata al Senat en les da-
rreres eleccions espanyoles. 
Una carrera ascendent que 
ha acabat en sec.

L’endemà Magrinyà es va 
mantenir callada, però el 
partit va demanar-li la di-
missió dels seus càrrecs. 
També es van saber que les 
signatures falsificades arri-
baven a 130. I transcendien 
nous detalls, com la seva 
suspensió de sou i feina per 
part de la Diputació de Ta-
rragona, on treballa des de 
2005. L’ens supramunicipal, 
a més, estudiarà el seu aco-
miadament. L’Ajuntament 
de Torredembarra, per la 
seva banda, emetia un dur 
comunicat en què li demana-
va la dimissió. “Independen-
tment del recorregut judicial 
que pugui tenir aquesta si-
tuació, pràctiques d’aquest 

tipus són èticament repro-
vables i malmeten la imatge 
de Torredembarra, del seu 
Ajuntament, dels polítics 
i polítiques i dels treballa-
dors i treballadores públics. 
Qui actuï d’aquesta manera 
no pot representar Torre-
dembarra ni formar part de 
la Corporació Municipal”, 
concloïa el text.

I divendres 13 de desembre 
pel matí Magrinyà dimitia 

oficialment i emetia un es-
cuet comunicat en què no 
aclaria els fets i només mai-
festava: “Amb aquesta deci-
sió vull preservar els valors, 
la bona feina i el projecte 
polític del partit que fins 
el dia d’avui he represen-
tat, tot agraint la confiança 
que han dipositat en mi.” 
Afegia que “d’aquesta ma-
nera podrà trobar la lli-
bertat suficient per poder 
treballar en la seva defen-
sa.” I és que ara comença 
un periple judicial per a 
Magrinyà, ja que la seva 
conducta podria compor-
tar la comissió de delictes. 
La Fiscalia de Tarragona 
ho està estudiant, després 
que el secretari municipal 
hagués posat els fets en 
coneixement de la mateixa 
Fiscalia del i l’Ajuntament. 
Magrinyà fa setmanes que 
manté un silenci absolut.

el nou regidor  
independentista
En l’assemblea de Junts per 
Torredembarra del passat 8 
de gener, el comitè local de 
la formació va comunicar 
que havia decidit que Josep 
Maria Calvet, número dos 
de la candidatura el maig 
passat, ocupi l’escó deixat 
per Magrinyà i va iniciar els 
tràmits legals per la presa 
de possessió de l’acta en 
la sessió d’aquest dijous 
16 de gener -l’edició del 
Torredembarra Actualitat 
ja estava tancada-. Calvet 
va néixer a la Nou de Gaià 
el 1979 i viu des de fa 16 
anys a Torredembarra. És 
arquitecte tècnic i està al 
capdavant d’un despatx 
professional amb la seva 
dona a la Torre. En el pro-
per número entrevistarem 
el nou portaveu de Junts 
per Torredembarra en el 
consistori torrenc.

Ana Marín, qui va ser 
la primera regidora de 
l’Ajuntament de Torredem-
barra, va morir el passat 
29 de desembre. Nascuda 
a Tarragona, des d’inicis 
dels anys noranta residia 
a Torredembarra. Com a 
cap de llista del Partit Po-
pular, Ana Marín Ceballos 
es va convertir en regidora 
el 1999 i va repetir com a 
alcaldable i única edil po-
pular el 2003. Va formar 
part dos cops del govern 
torrenc, amb Santiago Se-
galà (1999-2000) i Miquel 
Àngel Lecha (2003-2004). 
Professionalment es va de-
dicar al món de la publicitat 
i va cofundar el 1993 amb 
el seu marit, Antoni Vilà, el 
mensual d’informació local 
Torredembarra al Moment, 
que el 1997 va esdevenir el 
Diari de la Torre.

anna Magrinyà. Josep Maria Calvet.
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més de 50 anys de passió 
per la perruqueria
El darrer dia de l’any 
2019, a les tres de la 
tarda, l’Anna Ramírez 
tancava per darrer cop 
la perruqueria que por-
ta el seu nom al carrer 
Onze de Setembre. Ha-
via estat un matí molt 
intens, com gairebé tots 
els 31 de desembre que 
ha viscut. Volien tancar 
a la una i ho van fer dues 
hores després. La darre-
ra clienta que l’Anna va 
fer va ser la Josefina 
Coch, a qui ja tallava 
cabells i pentinava 53 
anys abans, quan va 
començar en el món de 
la perruqueria. Un tan-
cament del cercle ideal. 
La Fina, com tothom l’ha 
conegut durant els seus 
gairebé 95 anys de vida, 
és l’exemple més para-
digmàtic de la fidelitat, 
que supera generacions, 
ja que la jove, la néta i 
les besnétes seves també 
s’han convertit en clien-
tes de la Perruqueria 
Anna.

La decisió de jubilar-se i 
tancar una de les perru-
queries més emblemàti-
ques de Torredembarra 
ha estat molt ràpida, 
motivada per motius de 
salut. “El setembre em 
van fer una ressonància 
magnètica i em van tro-
bar els dos meniscs tren-
cats. L’operació dels dos 
genolls i la rehabilitació 
em farà estar de baixa 
almenys un any i és in-
compatible amb la meva 
feina. Ho vam madurar 
amb la família i vam 
arribar a la conclusió 
que havia arribat el dia 
de jubilar-me”, explica 
l’Anna, amb qui con-
versàvem el primer dia 
de la seva nova vida, el 
2 de gener, i reconeixia 

que es trobava molt es-
tranya. Li costarà iniciar 
aquesta nova etapa per-
què la perruqueria no 
era només la seva feina 
sinó una passió.

els inicis
I és que l’Anna porta 
mig segle treballant de 
perruquera. És voca-
cional. Filla de modista, 
la seva mare volia que 
seguís els seus passos, 
però ella apuntava cap 
a una altra banda. N’era 
testimoni el seu ger-
mà, model de les seves 
“primers pràctiques”. Li 
tallava serrell i després 
havia de portar un gorro 
per tapar-ho. Als dotze 
anys va començar com 
a ajudant en una de les 
perruqueries de poble, 
la Dami, els estius i els 
dissabtes, mentre acaba-
va els estudis de Comerç. 
Un cop finalitzats, als 
catorze anys, va entrar 
a treballar a la Perruque-
ria Nina, al carrer Fran-
cesc Moragues, i després 
a la Lita, al carrer Anto-
ni Roig. Mentrestant 
s’anava formant, com 
quan va anar a quatre 
dies de sessions d’art 
de la prestigiosa mar-
ca L’Oréal a Barcelona, 
on va acompanyar-la la 
seva mare.

Als 21 anys, ja casada 
amb el Joan i amb el 
seu fill Oriol de només 
un mes, li va arribar la 
possibilitat de quedar-
se amb la perruqueria 
de la Dami, al núme-
ro 11 del carrer Antoni 
Roig, que es casava, 
marxava del poble i tan-
cava l’establiment. La 
família la va impulsar a 
no deixar perdre aquesta 
oportunitat i es posa per 
primer cop al capdavant 
d’un negoci, amb la Ma-
ria Valldepérez com a 
ajudant, que l’ha acom-

panyat fins a la jubilació. 
El 1976 naixia la Perru-
queria Anna.

L’Anna segueix formant-
se amb cursos a París, 
Londres... i també es 
treu el títol de Barbe-
ria per poder convertir 
el seu establiment en 
la primera perruqueria 
Unisex de la Torre. I és 
que sempre ha tingut 
una part important mas-
culina en la seva cliente-
la. “L’actualització en 
aquest sector és constant 
pel que fa a tècniques i 

tendències. Fins i tot 
aquest octubre vaig anar 
a la Fira Interlook de 
Madrid per últim cop”, 
afirma l’Anna, i recor-
da que ha anat gairebé 
cada any als salons de 
Londres, París i Verona.

El 1980 va comprar el 
local dels baixos d’un 
nou edifici que es cons-
truïa al carrer Onze de 
Setembre, i traslladava 
allí la perruqueria del 
carrer Antoni Roig, que, 
amb els seus 25 metres 
quadrats, s’havia quedat 
petita. Ha estat oberta 
gairebé quaranta anys i 
hi han passat milers de 
persones. El fitxer ac-
tual de clients compta 
amb més de 2.000, que 
venen de Torredemba-
rra i el Baix Gaià, però 
també de Tarragona i de 
Barcelona, sobretot els 
dissabtes. 

Reconeix que li hauria 
agradat que algun dels 
seus dos fills -l’Oriol i la 
Gemma- es dediquessin 
a la perruqueria, però 
diu que entén que no ha-
gin fet. El seu testimoni 
el recolliran dues de les 
seves treballadores, que 
porten més de vint anys 
amb ella. La Jose i la 
Merche obriran ben aviat 
una nova perruqueria 
al mateix carrer. Quan 
ella va començar, les pe-
rruqueries a la Torre es 
podien comptar amb els 
cinc dits d’una mà i ara 
n’hi ha una quarantena. 

Per la Perruqueria Anna 
hi han passat 32 treba-
lladores en 44 anys.

artista i psicòloga
L’Anna defineix la feina 
de perruquera com ar-
tística però també amb 
un pes molt important 
de la psicologia, ja que 
passa moltes hores amb 
un client al cap de l’any i 
la relació és molt estreta, 
treballant amb el seu as-
pecte físic. Si li pregun-
ten pels seus referents, 
l’Anna cita dos: Vidal 
Sasoon i Toni & Guy. 
Són personatges que 
ha seguit durant la seva 
trajectòria professional 
i amb els quals s’ha for-
mat en les seves tècni-
ques a través de cursos.

L’Anna té una altra ves-
sant i és la competitiva. 
Ha participat diversos 
anys en competicions 
estatals i internacionals, 
com la Rosa d’Or d París, 
i destaca el títol estatal 
de perruqueria que va 
aconseguir el 1988, 
després de guanyar els 
campionats provincial i 
català. Després va parti-
cipar al Mundial a Dus-
seldorf, on va aconseguir 
un meritori 22è lloc amb 
més de 60 participants. 
S’havia de costejar ella 
mateixa els desplaça-
ments, les models i el seu 
marit gravava les seves 
actuacions, que servien 
per visionar-les a la pe-
rruqueria per formar les 
seves treballadores. Ha-
via d’anar a entrenar di-
versos diumenges a Ma-
drid, viatjant de nit amb 
el Talgo un cop acabada 
la jornada laboral. Tot 
plegat ha quedat recollit 
en una selecció de fotos i 
articles a la premsa que 
durant les darreres set-
manes s’ha pogut veure 
a l’aparador de la Perru-
queria Anna, junt amb la 
seva col·lecció de nines. 
Més d’un centenar de 
peces, algunes amb més 
d’un segle d’història.

L’anna ramírez 
es jubila  
després de  
treballar  
53 anys com 
a perruquera 
agraint la fide-
litat dels clients

el 1988 va 
guanyar el 
campionat 
d’espanya de 
Perruqueria i 
ha participat  
en diversos cer-
tàmens inter-
nacionals

Moltes gràcies 

La Perruqueria Anna del carrer Nou, amb l’Anna ramírez 
assentada, acompanyada de la Maria Valldepérez, la rosalia 
Martí i l’isabel Valle.

L’Anna ramírez participant al Campionat Estatal de Perruque-
ria 1988, en què va resultar vencedora.

per la confiança que ens heu dedicat  
durant tants anys
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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

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

arribada de Ses majestats  
els reis d'orient a Torredembarra

Fotografies: JOAN CASAS
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assenyala que el canvi 
climàtic es deixa notar 
i les temperatures són 
cada cop més elevades.

Durant la ruta és molt im-
portant l’aclimatació per 
evitar que apareixi el te-
mut mal d’altura. Malgrat 
seguir les recomanacions 
dels experts, amb trajec-
tes no molt llargs cada 
dia i combinar pujades i 
baixades d’altura sobre el 
nivell del mar, en Matías 

L’aventura nepalesa de quatre 
excursionistes torrencs

Matías Alonso és la 
cinquena vegada que 
fa trekking pel Nepal. 
Mailo Nash, Carlos Gasió 
i Xavier Ramon -tres 
excursionistes torrencs 
més- era el primer cop 
que hi anaven. Però tots 
quatre coincideixen: “Tor-
narem”. I és que el Nepal 
és un país, un paisatge, 
una gent que “enganxa”. 
Hi han estat tres setma-
nes pujant i baixant colls 
i muntanyes, un mes fora 
de casa, en una aventura 
molt especial. Ja pensen 
en tornar a fer guardiola 
per repetir l’experiència i 
recórrer noves rutes per 
les muntanyes més altes 
del món.  I és que una 
expedició com aquesta 
costa 3.500 euros per 
persona. 

L’expedició l’han muntat 
des del Club Excursio-
nisme Torredembarra 
i ha comptat amb la 
col·laboració del Gimnàs 
Apolo i Blanca Cogul, de 
la Farmàcia Cogul. La van 
iniciar el 2 de novembre 
a l’aeroport del Prat, des 
d’on van volar a Katman-
dú via Doha. Des de la ca-
pital nepalesa van haver 
d’agafar una avioneta fins 
a Lukla (a 2.840 metres), 
un poble abocat a l’ex-
cursionisme i l’alpinisme, 
d’on surten les diverses 
rutes de trekking i al 
camp base de l’Everest. 
Allí arriba tot el material 
que s’usa i es consumeix 
en les expedicions. 

La ruta els va portar cap a 
una població més petita, 
Namche Bazar (3440 m) 
i d’allí parteixen les dues 
rutes que volien fer: la 
vall del Gokyo i la vall de 

Han recorre-
gut les valls 
del Gokyo i de 
l’everest i han 
asecendit el 
Lobuche, un 
cim de més de 
6.100 metres

durant la ruta 
pel Nepal és 
molt important 
l’aclimatació 
per evitar  
que apareixi 
el temut mal 
d’altura
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l’Everest. “La primera està 
molt menys massificada 
que la segona”, apunta 
Nash. Redondo destaca 
que en els deu anys s’han 
creat moltes més infra-
estructures en aquestes 
poblacions i als lodges 
(refugis) cada dia es 
menjava el mateix i ara hi 
ha carta, amb pizzes i tot. 
Continuen havent pocs 
lavabos i la neteja deixa 
molt que desitjar. També 

va ser víctima per primer 
cop del mal d’altura i 
l’expedició es va dividir en 
dos. En Mailo i en Xavier 
van continuar per la Vall 
de Gokyo i van passar a 
la Vall de l’Everest pel 
Cho la Pas, un coll a 5.330 
metres, mentre en Matías 
i en Carlos -que tampoc 
no s’acabava de trobar 
del tot bé-  van baixar 
alçada i es van trobar 
altre cop amb els seus 

companys als peus del 
Lobuche (6119 m), el cim 
més alt que van pujar. 
Només el van coronar 
en Mailo i en Xavier. 
Matías avisa que és molt 
important a la muntanya 
reconèixer que no s’està 
en condicions de continu-
ar o pujar un cim: “T’hi pot 
anar la vida.”

També van estar a Gorak 
Shep, poble d’un surt la 
ruta cap al camp base de 
l’Everest, que està a unes 
tres hores. Abans del 
Lobuche, van ascendir el 
Kala Patthar (5550 m), per 
aclimatar-se per ascendir 
el cim més alt que van 
pujar. La tornada la van 
fer per una altra ruta, 
però van tenir la decepció 
de no poder fer nit  al 
monestir de Tengboche, 
perquè els monjos des-
cansaven després d’unes 
jornades festives.

Els horaris que feien era 
aixecar-se a les sis del 
matí i iniciar la ruta a 

partir de les dos quarts 
de vuit o les vuit del matí, 
amb la primera llum 
del dia. Podien recórrer 
entre 8 i 12 quilòmetres, 
i acabar al migdia o com 
a molt tard a les cinc de 
la tarda, dinar al refugi a 
les sis o dos quarts de set 
i a les vuit del vespre ja 
dormien. El passatemps 
preferit era jugar al parxís, 
mentre bebien tè. Havien 
de beure uns quatre litres 
de líquid diaris.“Vam riure 
molt i ens ho vam pasar 
bé. Tantes hores junts, o 
ens portàvem bé o podia 
acabar molt malament”, 
explica en Mailo. La tem-
peratura oscil·lava força, 
des d’uns quants graus 
sota zero als 12 o 13 po-
sitius enmig del dia. Com 
més alçada agafaven més 
baixava la temperatura.

Matías ha participat ja en 
cinc expedicions al Nepal 
i assenyala que han esta-
blert una relació molt es-
treta amb els portejadors 
i han finançat els estudis 
als seus fills. Els porteja-
dors són imprescindibles 
per una expedició per les 
muntanyes del Nepal i 
cada un carrega entre 20 
i 25 quilos a l’esquena. A 
més, portaven un guia de 
muntanya. “Hem creat 
una xarxa allí i és  molt 
gratificant”, diu.  Del vi-
atge al Nepal sobretot en 
destaquen l’experiència 
vital d’estar tants dies en 
un país tan diferent del 
nostre. “Aquí vivim en una 
altra realitat. Allà amb 
molt poc viuen i són més 
amables. Hem de valorar 
més el que tenim”, explica 
Matías

Fotos: CEdidES.
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El poblenc Gerard 
Bailo subcampió 
de la Copa REDD 
Dirt Track
El pilot de la Pobla 
de Motornès Gerard 
Bailo ha acabat la 
temporada com a 
subcampió de la Copa 
REDD Dirt Track & 
Flat Track. Campió de 
l’especialitat la tempo-
rada passada, aquest 
2019 s’ha vist superat 
per un Ferran Cardús 
molt en forma, que 
ha guanyat totes les 
proves del campionat 
en la màxima catego-
ria, Elite. Franc Serra 
ha estat tercer. La 

Novena edició 
de la Marxa Castells 
del Baixa Gaià

El proper diumenge 26 de 
gener, a partir de les 08:00 
se celebrarà la 9a edició 
de la Marxa Castells del 
Baixa Gaià. Organitzada per 
l’Ajuntament d’Altafulla i que 
per primera vegada comp-
tarà amb el suport tècnic de 
Sport No Limit Group, és una 
prova no competitiva que 
uneix els Castells de Tamarit, 
El Catllar, La Riera (Caste-
llot), Ferran i Altafulla, tenint 
com a eix vertebrador la llera 
del riu Gaià. 

Com a novetat d’aquest any, 
els participants tenen l’opció 
de triar entre tres possibles 
circuits de 17,5, 26 o 33,5 
quilòmetres, tenint fins a 8 

hores i 30 minuts per a com-
pletar aquest últim recorre-
gut més llarg. I, a més a més, 
també poden escollir entre 
obtenir el paquet d’inscripció 
a la marxa més calçotada o 
només inscripció a la marxa 
o només inscripció a la 
calçotada.

Els usuaris que estiguin ins-
crits a la prova tindran fins 
a quatre avituallament en 
cursa, obtindran una bossa 
del corredor de regal, podran 
utilitzar les dutxes després 
de la marxa i, com a final de 
festa, podran gaudir de la 
calçotada popular, sempre i 
quan hagin adquirit la opció 
a la hora d’inscriure’s.

temporada, però, ha estat 
molt notable i és que Bai-
lo s’ha proclamat campió 
del Campionat Britànic de 
Flat Track, convertint-se 
en el segon pilot estran-
ger que guanya aquest 
campionat, després de 
l’italià Marco Belli fa onze 
anys.

eric reverté 
triomfa a 
la categoria open
En la categoria Open, el 
guanyador ha esta un 
altre pilot del Baix Gaià, 

concretament Eric 
Reverté, de Salomó. 
Reverté va confirmar 
el títol en la darrera 
prova, a Alcarràs, su-
perant Marc Setó amb 
quatre punts i Ovidi 
Ramón
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aquesta 
temporada 
ha guanyat el 
campionat britànic 
de Flat Track

El jove torrenc Pol Lecha debuta 
amb la selecció catalana sub-14

Pol Lecha ha estat un 
dels 18 convocats per 
disputar la primera 
fase del Campionat 
Estatal de   Seleccions 
Autonòmiques sub-14 
amb la selecció cata-
lana durant aquestes 
vacances de Nadal a 
Palma. Lecha només va 
jugar els darrers minuts 
de l’enfrontament entre 
Andalusia i Catalunya, 
un combinat en què els 
qui van tenir més pro-
tagonisme van ser els 

el punta 
torrenc 
era l’únic 
representant 
dels equips 
tarragonins 
en aquesta 
convocatòria
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jugadors infantils de segon 
any del Barça i l’Espanyol. 
De fet, el punta torrenc, 
infantil de primer any,  era 
l’únic representant dels 
equips tarragonins en 
aquesta convocatòria i 
agafava el testimoni de Pol 
Fortuny i Roger Ciuró, dos 
joves torrencs que han for-
mat part en algun moment 
de les seleccions de base 
catalanes els darrers anys.

La selecció catalana va 
debutar el divendres 27 
de desembre contra Illes 
Balears i va perdre per la 
mínima (2-1).  L’endemà es 

va enfrontar a la selec-
ció andalusa, que es va 
mostrar molt superior i va 
guanyar per 4-1. Catalunya 
no ha pogut superar la pri-
mera fase i ha quedat eli-
minada. En Pol s’emporta 
l’experiència de la concen-
tració durant diversos dies 
amb la selecció catalana 
en una competició estatal.

El davanter torrenc ha des-
tacat en la seva primera 
temporada al Nàstic, on 
va arribar procedent de 
la Riera de Gaià. Allí va 
completar tres campanyes 
en què va cridar l’atenció 
dels scoutings granes. És 
infantil de primer any -va 
complir els 13 anys el mes 
de gener- i ha entrenat ja 
durant aquesta tardor amb 
la selecció catalana sub-14 
a les instal·lacions de la CE

di
dA

CE
di

dA

Federació Catalana a 
Sabadell, on ha actuat 
en la posició d’extrem 
esquerra. Al Nàstic  
juga més d’interior o 
fins i tot de fals nou. El 
que està clar que és un 
jugador molt ofensiu.

L’any 2020 arrenca amb nous 
reptes a Can Pistraques, amb 
l’objectiu de seguir creixent 
i oferir la millor qualitat als 
seus clients. Durant l’any 2019 
han renovat les instal·lacions 
existents i disposen d’una nova 
sala d’envasat. En l’actualitat 
distribueixen a grans super-
fícies com Bon Preu-Esclat, 
Caprabo, Fragadis i Makro, 
així com a les millors xarcu-
teries de Barcelona i botigues 
especialitzades i en els millors 
hotels de Canàries. Disposen 
d’un punt de venda propi a La 
Riera de Gaià, on es troba la 
indústria càrnica des de fa 
gairebé 150 anys.

coNTINGUT eSPecIaL

Com a novetats en els seus 
productes destaquen la línia de 
productes per a vegans i la línia 
de productes de cinquena gamma 

per a la restauració. Els productes 
que elaboren son 100% naturals, 
sense additius i lliures de gluten, 
resultat de la seva acurada i arte-

sanal forma d’elaboració, en la que 
continuen emprant els mètodes 
d’elaboració heretats del 1873.
Recentment ha estat certificada 

per l’auditoria Bureau Veritas 
en la prestigiosa certificació de 
qualitat IFS Global Market, segell 
de qualitat que els facilitarà 
l’entrada en nous mercats 
europeus. 
Can Pistraques és una empresa 
familiar amb gairebé un segle i 
mig d’història. La seva especiali-
tat ha estat sempre l’elaboració 
d’embotits, així com productes 
carnis derivats del porc, i la seva 
filosofia,  la qualitat per davant 
de tot. Can Pistraques aposta per 
la cultura slow food, que anima 
als consumidors a alimentar-se 
amb atenció, valorant la qualitat, 
la procedència de la matèria 
prima i la forma de cuinar. 

Can Pistraques, la indústria càrnica més antiga del Tarragonès
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Plaça de la Font, 8. Baixos 2 · Torredembarra
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

La SoLedaT deLS mIraLLS

J. A. NiEVES

Per mamà mai he estat 
un mocós. No obstant 
això, en aquell moment 

era un mocós de dotze anys 
que furgava en una ferida sag-
nant, tendra per recent, dolo-
rosa per intensa. La mare va 
guardar silenci. Vaig esperar. 
Una pinça vermella de plàs-
tic li recollia els cabells. Els 
pantalons que portava eren 
elàstics, i el jersei, que no li 
tapava tot el cul, era d’un gris 
estriat que només de mirar-lo 
em feia entrar calor. El da-
vantal era de drap, una mica 
terrós, i del cap d’alls estam-
pat es desprenien algunes 
dents que es disseminaven 
per la tela.

A la ràdio sonava You can 
not never see the light, de 
Creedence Clearwater Revi-
val, un dels grups que més li 
agradaven a la mare. I a mi. 
Suposo que va ser un acte de 
transferència generacional. 
Fogerthy. Quina enveja de 
veu! En aquest moment, en 
aquest just moment, el sol de 
saxo es va apoderar de la nos-
tra existència. Esquinçant-la.

En uns segons de silenci es 
pot divagar molt. Fa poc 
temps que em reuneixo, gai-
rebé de forma clandestina, 
amb dos amics més grans que 
jo per parlar de sentiments. 
Hem començat a prendre 
consciència de quin és el pa-
per de l’home en el nostre 
segle, partint de l’anàlisi dels 
avatars històrics. Ens uneix 
una diferència respecte el 
grup: la fugida de l’agressi-
vitat. Fortuïtament, ens hem 
descobert amb una sensibili-
tat semblant respecte a l’ad-
miració que ens desperta el 
paper de la dona en el món, 

capítol 3. els ocells volen baix

i en la nostra relació amb 
elles. No acabem d’entendre 
l’animalitat en les relacions 
humanes. El fracàs del còr-
tex, del pensament racional, 
de la intel·ligència. En el nos-
tre context etològic, el grup 
no et reconeix com un igual 
si no mostres agressivitat, i 
ràbia, i salives per les comis-
sures com un bon mascle. Ah, 
el grup! El grup també són 
les noies. ¿S’activen davant 
el mascle que es baralla per 
elles? Potser algunes sí.

Vaig tornar de la divagació.

-On és? -rascava amb insis-
tència el paper de vidre de la 
meva taula. Quan estic ner-
viós, o indignat, rasco amb 
insistència el paper de vidre 
de la meva taula.

Em va dir:

-Tens la samarreta tacada, 
hauries canviar-te -sorpre-
nent perquè pràcticament 
no m’havia mirat i va veure, 
o pressentir, les taques de 
fang del canal de quan vaig 
baixar per recollir la pilota 
amb què havíem estat jugant 

a bàsquet-. Ha anat a la seu 
del partit i després a l’Ajun-
tament. Avui és dia de Ple. 
Hauries de canviar-te, no vull 
que vagis així a gimnàs.

Jo li vaig dir:

-Sí mare, ara ho faig.

Però també li vaig dir que 
algun dia se’m creuarien els 
cables i faria una bogeria.

-No diguis això, fill, si us plau, 
canviarà. Sé que canviarà.

Va dir que estava segura, que 
només era un mal moment 
perquè els sondejos polítics 
no eren favorables, i que això 
l’afectava molt. Que la políti-
ca era la seva vida, que esta-
va nerviós. Això era tot. Però 
que era noble i atent. I que, 
sobretot, no oblidés que era 
el meu pare.

Però això no era tot. Jo sabia 
que això no era tot. Per això 
li vaig dir:

-Un pare no pega a la dona 
dels seus fills. Obre els ulls 
d’una vegada, mare, collons!

No va contestar. Va seguir 
fregant, aclarint, escorrent. 
Tenia escuma a la galta. Te-
nia un ull de vellut. I jo havia 
de canviar-me de samarreta.

M’envaïa la ràbia, comptava 
fins a deu, com sempre m’ha-
vien dit, per no colpejar res, 
per no trencar res. La meva 
veu interior no parava. Gai-
rebé mai calla. Però la meva 
veu exterior no va dir res. 
Vaig buscar el silenci com un 
nadó s’adhereix al mugró de 
la mare. M’agrada el silenci 
exterior. El meu interior mai 
està en silenci. El silenci dei-
xa privilegis en l’aire. No obs-
tant això, alguns d’aquests 
privilegis es converteixen en 
misèries de les quals no sem-

pre sabem o podem despren-
dre’ns.

Li vaig donar un altre petó 
a la galta. Em vaig estremir. 
Vaig pujar a la meva habita-
ció. Vaig ficar les meves coses 
de qualsevol manera a la mot-
xilla perquè estava rabiós, i 
vaig conduir la ràbia en el de-
sordre. Detesto les coses mal 
doblades. Però estava furiós. 
Vaig marxar al gimnàs, amb 
la meva ràbia a sobre, entre 
el meu cinturó negre i el Do-
bok blanc. M’havia posat la 
samarreta blanca estampada 
amb el text The birds fly low.

Aquella tarda, el Dobok no va 
tenir més remei que absorbir 
la suor de la meva ràbia amb 
la quietud amb què la selva 
absorbeix els seus silencis, 
i amb la paciència amb què 
m’instrueix el meu mestre. 
Ningú va voler entrenar amb 
mi. El Samuni em mirava, 
però no deia res. És un home 
savi, un mestre que sap mi-
rar, entendre, respectar. Per-
què respectar la ràbia és de 
savis. Ajudar a canalitzar-la, 
a reconduir-la, perquè ser-
veixi d’alguna cosa. Durant 
el temps que vaig estar al 
gimnàs, vaig colpejar tant el 
sac, tant, que tothom va en-
tendre que aquell dia la meva 
guerra no necessitava miralls. 
La sensibilitat és un atribut 
que no erradica la ràbia, però 
l’orienta.

Vaig tornar a casa desitjant 
que ELL no hi fos. No, no ha-
gués sabut com dir-li que la 
mare no es mereixia les seves 
misèries, la seva incompetèn-
cia, les seves frustracions, 
les seves ànsies de poder. La 
mare era tendra i bondado-
sa. I maca. No hauria sabut 
com dir-li que si era incapaç 
d’estimar-la que s’anés a fer 
punyetes, que la deixés en 
pau. Fora, fora, fora!

m’envaïa la ràbia, 
comptava fins a 
deu, com sempre 
m’havien dit, per 
no colpejar res, 
per no trencar res
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L’Agenda està patrocinada per:

29  
GeN

30  
GeN

31  
GeN

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

de 10 a 13h
castell de montserrat
aLTaFULLa

Visites al Castell 
d’altafulla 
Visites guiades
La visita és de 30 minuts, amb 
entrada lliure i grups reduïts 
de 20 persones. Reserves a 
l’Oficina de Turisme al telèfon 
977 65 14 26.

25  
GeN

aGeNda

Organitza: Regidoria d’Esport

Organitza: Biblioteca municipal d’Altafulla

a les 19.00 h // casal municipal - Torredembarra

a les 18h
biblioteca municipal 
aLTaFULLa

Organitza: Ajuntament de 
Torredembarra

a les 12.00h
biblioteca mestra 
maria antònia
 Torredembarra

lliurament dels guardons 
esportius de la temporada 2018-2019

lectures rebels, grup 
de lectura feminista
Lectura

amb xusa ortega i el llibre Feminismo 
de principiantes, de núria varela.

acte del dia 
internacional de 
commemoració 
en memòria de 
les víctimes de 
l’holocaust.
Acte commemoratiu

Organitza: Ajuntament de Roda 
de Berà

a les 18h
biblioteca municipal 
Joan martorell coca
roda de berÀ

Contes eròtics 
de decameró.
Activitat oberta
contacontes per a públic adult
a càrrec de la rosana andreu.

23  
GeN

27  
GeN

Organitza: URV, ACT i CESM

a les 19h
Sala de reunions, 1r pis 
del casal municipal
Torredembarra

Cicle conferències 
curs 2019/2020.
Conferència
Gènesi d’una triangulació 
(1801-1880). la construcció de la 
condició perifèrica industrial 
de tarragona (1880-1959).
a càrrec de Juan manuel 
zaguirre Fernández.

22  
GeN

17  
GeN
acTe 
INSTITUcIoNaL

La regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Torredembarra ha organitzat 
el lliurament de guardons esportius a tots aquells esportistes torrencs 
o que formen part d’entitats esportives torrenques que, a títol individu-
al o col·lectiu, hagin assolit trofeus en competicions durant la tempora-
da 2018-2019, i als seus entrenadors. 

20  
GeN

taller familiar 
de reciclatge.
Taller
condueix sara Quirós.

29  
GeN

Organitza: Ajuntament de Roda 
de Berà

a les 18h
biblioteca municipal 
Joan martorell coca
roda de berÀ

Cicle conferències 
curs 2019/2020
Conferència
La influència de Richard 
Wagner a la cultura catalana. 
particularitats del segle xix 
tarragoní.

Organitza: Laia Quílez. URV, 
ACT i CESM

a les 19h
Sala de reunions, 1r pis 
del casal municipal
Torredembarra

Presentació 
del llibre 
Memòria i vinyetes
LLibres
La memòria històrica en l’aula 
a través del còmic, un llibre de 
David Fernández de Arriba. 
particularitats del segle xix 
tarragoní.

Contes per un any 
de contes
Contacontes
sessió de contes per 
a famílies amb infants 
de p4 i p5. tarragoní.

Organitza: Ajuntament de 
Torredembarra

Organitza: Biblioteca Mestra 
Maria Antònia

a les 18.00h
biblioteca mestra 
maria antònia
 Torredembarra

a les 18.00h
biblioteca mestra 
maria antònia
 Torredembarra
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UGO

Pl. de la Font, 7   
43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)

Tel. 977 64 31 21desc    MPTEs

Nadal a Torredembarra
Quan vostès llegeixin això 
probablement ja tindran 
païts els torrons, els menuts 
de la casa tornaran a estar 
ocupats a les escoles i vostès 
estaran intentant fer front 
a la costa de gener. Se’ls hi 
haurà passat el Nadal volant 
perquè hauran passat hores 
entaulats amb els seus res-
pectius familiars, passejant 
pel carrer Nou, fent petar 
la xerrada amb els amics a 
la plaça dels Bars o prenent 
alguna cosa en algun dels 
establiments del passeig 
marítim. 

Probablement estaran reco-
llint i desant en caixes tota la 
decoració nadalenca de les 

seves cases i el mateix espe-
ro que facin els treballadors 
de l’Ajuntament amb tota la 
il·luminació que porta po-
sada pels carrers de la To-
rre des de novembre i amb 
l’arbre de nadal de la Plaça 
Mossèn Joaquim Boronat. 
Sap greu dir-ho, però suposo 
que més d’un coincidirà amb 
mi: quina pena d’arbre! No 
se si el van arribar a veure 
quan únicament tenia llums, 
però jo vaig al·lucinar. Des-
prés el van intentar arreglar 
posant-hi alguna que d’altre 
decoració però... Bé, almenys 
ho van intentar. 

I, què me’n diuen dels 
llums? Sí, ja se que vora una 

8 3 5 7
3 7 9 1 6

4 5 1
4 9 7

1 3 6
2 6 7 9 1

5 8 1 2

6 9 1 5 7 8 3 4 2
4 8 2 6 1 3 5 7 9
3 7 5 4 2 9 1 8 6
7 6 3 2 4 5 9 1 8
5 2 4 8 9 1 7 6 3
8 1 9 3 6 7 2 5 4
2 3 6 7 5 4 8 9 1
9 5 8 1 3 6 4 2 7
1 4 7 9 8 2 6 3 5

Dificultat: AltaeL SUdoKU
La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes de febrer.

TWITTer acTUaLITaT

Josep Bargalló @JosepBargallo
conseller d’ensenyament de la Generalitat de catalunya
La inhabilitació del MHP @QuimTorraiPla com a diputat i de 
l’eurodiputat  @junqueras per part de la JEC diuen que és una 
bajanada jurídica. És molt més, l’estertor putrefacta d’uns  
aparells estatals que no s’aguanten per enlloc

pau ruiz @pauruiz1993
tuitaire
També per als que proposen un peatge dissuasori a l’entrada  
de BCN; jo el peatge el posava a cada platja i llestos

ton aymemí @tonaymemi
Biòleg i ambientòleg
Tercer temporal en tres mesos, la platja d’#Altafulla reclama cada 
cop amb més freqüència el seu espai interior

toni cabanillas @toni_caban
periodista
És mirar avui el sumari del telenotícies i ja se m’ha fet llarg el 
2020 aquest dels collons.

Guillermo alonso cantorné @guillealtafulla
Mestre i exregidor d’Alternativa Altafulla
5a victòria de Marta Camps dels  @atletesaltafull a la #SantSilves-
tre2019 de #Tarragona. En total 10 podis en 11 participacions  
de les 16 edicions. També va guanyar la 1a al 2004.  
D’aquelles coses que només es valoren quan ja han passat

carles perdiguero @socenperdi
Advocat
A partir d’avui rebrem les notificacions pel Procurador i no per la 
premsa. #28dedesembre

VISIó 2000 isauRa VallE

trentena es van estrenar al 
2018 i son més boniques, 
però i totes les altres? No 
sé, pot ser si no les posessin 
a principis de novembre, tot 
i que triguin unes setmanes 
més en encendre-les, no 
les tindríem tan vistes. A 
més, haurien de procurar 
anar canviant-les de carrer 
i posar-ne en molts més, 
que paguem tots... Ah, i pel 
proper any revisin-les si us 
plau, que no totes funcionen 
i fa lleig!

Crec que ja he estat prou 
Grinch, així doncs només 
hem queda desitjar-los de 
tot cor que gaudeixin amb 
els seus d’un gran 2020 ple 
de joia, salut i molta felici-
tat. Bon any nou torrencs i 
torrenques!


