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analitzem un dels pulmons 
econòmics de Torredembarra

EXEMPLAR  

GRATUÏT 
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La rua de la Pobla 

de Montornès dona 
el tret de sortida 
als Carnavals del 

Baix Gaià 
Pàgines 11 i 18

SaLUT
Una mare altafullenca  

inicia una campanya  
per reduir els contagis  

entre els més petits
Pàgina 12

mobILITaT
Quins canvis ha 

produït el corredor 
del Mediterrani en el 

transport ferroviari 
al Baix Gaià?

Pàgina 15

medI ambIeNT
Analitzem els 

efectes del pas del 
temporal Glòria  

i el futur de les 
nostres platges 

Pàgina 16

IncLoU  
suplement  
actualitat  

Baix Gaià
Pàgines 11-14

Carretera de la Riera, 18 - torredembarra
Carrer Baix Penedès, 22 - santa oliva

Tel. 615 28 91 46

Gran 
gamma de vehicles d’ocasió
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edITorIaL L’eNdemà de La FIra 

deS de babILòNIa  

La Torre  
no pot  
oblidar  
la indústria
Torredembarra ha viscut 
les darreres dècades un 
procés molt accelerat 
de terciarització de la 
seva economia, igual que 
la resta de municipis 
catalans de característi-
ques semblants. El poble 
bolcat a la pagesia i la 
pesca de principis del 
segle passat va veure com 
s’implantaven indústri-
es i es desenvolupava la 
construcció. L’auge del 
turisme i els serveis ha 
convertit el terciari en el 
sector en què treballen la 
majoria de les torrenques 
i els torrencs.

A cavall dels anys 80 i 
90 va néixer el polígon 
industrial Roques Planes, 
que ha viscut moments 
de pujada i de baixada. 
En aquest número del 
Torredembarra Actu-
alitat volem prendre el 
pols al polígon amb una 
taula rodona en què van 
participar els empresa-
ris i l’Ajuntament. De la 
trobada es desprèn bona 
sintonia entre uns i altres 
i un cert optimisme. Tor-
redembarra ha de conèi-
xer més el seu polígon i 
valorar més la indústria 
com a motor econòmic 
del municipi. Mai es 
bo posar tots els ous a 
la cistella del turisme. 
Diversificar és la clau per 
afrontar amb garanties 
les properes dècades.

m’estic reciclant i ara reciclo

mama, què puc fer?

Les neveres de color 
metàl·lic i les cuines 
minimalistes han de-

clarat la guerra als recurrents 
imants i als dibuixos que les 
meves nebodes fan pels ani-
versaris. Em sap greu perquè 
em veien amb bons ulls i em 
pintaven més jove. Però vet 
aquí que des del 7 de gener, 
a casa, un element ha desafi-
at l’estètica: el calendari per 
reciclar. 
Semblava que Torredembar-
ra havia perdut la cursa dels 
abocadors soterrats com va 

perdre abans la del roquer, el 
pavelló o els hotels, però ara 
resulta que aquell sistema tan 
ultramodern i eficient està al 
nivell del que s’hi aboca. Fa 
pudor, la logística extracto-
ra és lenta i perillosa i no sé 
quantes coses més. Sigui com 
vulgui, el cas és que la reco-
llida selectiva   porta a porta 
s’ha ampliat a Torredem-
barra en aquest inici d’any a 
700 habitatges unifamiliars 
o d’edificis de baixa densitat 
de tres barris: Babilònia, Sant 
Jordi i Clarà. Al nucli antic 

funciona, amb el doble sentit 
del verb, des del 2008. Per 
això, l’Ajuntament ha ampli-
at el perímetre. L’objectiu és 
assolir els nivells de reciclat-
ge que fixa la Unió Europea. 
L’incentiu econòmic per al 
contribuent serà una rebaixa 
en l’impost de recollida. El xip 
del cubell lliurat a cada casa 
permet, segons sembla, ob-
servar de quin peu reciclador 
calça cada casa per aplicar els 
descomptes. 
Passerell en la matèria, tant 
en l’orgànica com en la inor-

gànica, hi poso voluntat però 
encara tinc dubtes sobre què 
va a cada lloc, sobretot al ca-
laix de sastre batejat com a 
rebuig —certament, me’n ge-
nera una mica—, dèficit pos-
siblement endèmic a la resta 
de la humanitat, tret dels del 
nucli antic, és clar, mestres i 
precursors. Però amb algu-
na discussió familiar inclosa 
per error meu i consegüent 
rebuig, m’estic reciclant i ara 
reciclo, que seria un bon es-
lògan d’aquells paternalistes 
d’abans de la Generalitat. 

Apareixen els records, 
les comparacions, in-
evitablement.

Han desaparegut dos cine-
mes. La Caixeta és una sala 
polivalent i s’ha obert un tea-
tre, bé, el vestíbul. Hem pas-
sat dels espectacles setmanals 
als esporàdics.

A la Torre hi havia espais 
musicals com el Long Play, el 
Jordi’s, La Masia, el Prisma, i 
han perdurat La Traviesa i el 
Nose. També anàvem a la Bo-
lera, als llits elàstics del Pere 
Badia i al minigolf.
L’esport creixia: el futbol, 
l’atletisme, l’hoquei, el pa-

tinatge, l’optimist... Es va 
fer la piscina i una segona, 
però oblidaren la coberta. Es 
construeixen dos pavellons: el 
Sant Jordi i els Caus. 
Les activitats parroquials ocu-
paven el cap de setmana: la 
catequesi, les excursions i els 
espectacles nadalencs. També 

hi havia l’esbart dansaire. 
Es crearà el PIJ, espai d’ac-
tivitats lúdiques i educatives. 
Centre amb moltes possi-
bilitats, però poc reconegut 
encara. 
Mama, què puc fer? Sempre 
ens quedarà passejar pel car-
rer Nou i anar a la platja.

JOAN MARTÍ

TRINI ORTEGA

oLLa barreJada, PER VíCTOR CENTEllES

edita: COMUNICACIONS LOCALS 2020 SL. Av. President Companys 45-49 2n 2a 43830 Torredembarra Gerent: Albert Jansà. administracio@TDBactualitat.cat. Tel. 650 960 292. 
La propietat de la capçalera declina qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels seus articulistes i col·laboradors, que expressen lliurement les seves opinions. L’opinió 
del Torredembarra Actualitat s’expressa en l’editorial. 
director: Jordi Salvat. direccio@TDBactualitat.cat Tel: 649 061 984. 
redacció: Josep Sánchez i Carol Cubota (audiovisual). Fotografia: Joan Casas. Col·laboradors: Carles Marquès, Isaura Valle, Josep Antoni Nieves i Víctor Centelles. 
Contacte: redaccio@TDBactualitat.cat. Cap de publicitat: Pere Gomés. publicitat@TDBactualitat.cat. Tel. 630 124 571. disseny i impressió: El Vallenc, S.L. 
distribució: Fundació Onada. Tiratge: 5.000 exemplars. dipòsit Legal: T1407-2019 

       www.TDBactualitat.cat          TDBactualitat          @TDBactualitat

auditats:

associat:

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).

Passeig de Colom, 35 • Torredembarra (Baix a Mar)
Tel.: 680 25 79 56
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El Sistema Nacional 
de Salut ha incorpo-
rat, a partir d’ara, una 
nova vacuna: es tracta 
de l’antimeningocòc-
cica conjugada tetra-
valent (MACWY), que 
substitueix la vacuna 
antimeningocòccica C 
conjugada que s’esta-
va posant fins ara en 
edat escolar. La dosi 
d’aquesta vacuna s’ad-
ministrarà a alumnes 
d’entre 11 i 12 anys —
al sisè curs d’educació 
primària. Amb aquest 
canvi, s’amplia la pro-
tecció contra tres tipus 
més de meningococ, a 
banda del tipus C, que 
s’administrava fins ara.

Aquesta modificació 
respon a l’acordat el 
març de l’any passat al 
Consell Interterritori-
al del Sistema Nacional 
de Salut, i té el visti-
plau del Consell Asses-
sor de Vacunacions del 
Departament de Salut. 
En aquest mateix acord 
es va especificar que 
també s’havia de fer 
una captació i vacu-
nació de diferents co-
horts d’adolescents i 
adults joves fins als 18 
anys. Per fer-ho, tam-

 

 

 

 

 

 

DTPa-PI1

Calendari de vacunacions sistemàtiques 2020 

1 S'ha d'administrar la vacuna DTPa-PI als 6 anys d'edat als infants vacunats als 2, 4 i 11 mesos. Els vacunats amb la pauta anterior, als 2, 4, 6 i 18 mesos rebran una dosi de dTpa.    2 Vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent (MACWY). Es vacunaran els adolescents d'11-12
anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de MACWY des dels 10 anys d'edat. També es vacunaran, durant els propers dos anys, els nois i noies de 14 anys als centres educatius i es farà repesca fins als 18 anys d’edat als centres de salut.    3 Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna
contra la varicel·la (V). Només es vacunaran als 11-12 anys els infants no vacunats o parcialment vacunats (la pauta vacunal consta de dues dosis).     4 Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH). Es vacunaran només les noies amb dues dosis.     5 S'ha d'administrar la vacuna
dTpa a les embarassades, en cada embaràs, al més aviat possible a partir de la setmana 27 de gestació.
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Contra el pneumococ
conjugada

Contra
la grip
cada
any

Contra
la grip

1

Contra el meningococ
conjugada tetravalent2

Contra la
 varicel·la3

Contra la
varicel·la

Contra la
varicel·la

Contra el pneumococ
conjugada

Contra el pneumococ
conjugada

Contra
l’hepatitis A

Contra
l’hepatitis A3

Contra
l’hepatitis A

Contra el meningococ
conjugada tetravalent2

Contra el meningococ
C conjugada

2 mesos

4 mesos

11 mesos

12 mesos

3 anys

11-12 anys

14 anys

Embaras-
sades

40 anys

A partir de
60 anys

65 anys

6 anys

15 mesos

Malaltia per
Haemophilus
influenzae b

Per a més informació:
canalsalut.gencat.cat 

CoNTINGUT eSPeCIaL

més adequades per al 
nostre entorn.

Els criteris per in-
cloure una vacuna en 
el calendari vacunal a 
l’Estat espanyol estan 
consensuats en el marc 
del Consell Interterri-
torial del Sistema Na-
cional de Salut i són: la 
càrrega de la malaltia 
(nombre de casos i gra-
vetat), l’efectivitat i la 
seguretat de la vacuna, 
les repercussions de la 
introducció d’una nova 
vacuna en el calenda-
ri, els aspectes ètics i 
l’avaluació econòmi-
ca. Amb les vacunes 
incloses al calendari, 
cada any es prevenen 
més de 32.000 casos 
de malalties que afec-
taven els infants fa no-
més 25 anys.

bé es vacunarà, durant 
dos cursos escolars, els 
alumnes de 2n d’ESO 
amb la mateixa vacuna 
MACWY.

Paral·lelament, tam-
bé es preveu iniciar, 
a mitjans d’aquest 
any, una campanya de 
captació oportunista 
gradual als centres de 
salut per a la vacuna-
ció de tots els joves des 
dels 15 anys fins als 18 
anys amb aquesta nova 
vacuna. Una vacuna 
que no afecta, però, 
l’administració de la 
vacuna MC als nadons 
de 4 i 12 mesos, que es 
manté.

Catalunya,  
Capdavantera en 
polítiCa vaCunal
Catalunya sempre ha 

Catalunya amplia la protecció  
contra el meningococ  
en el nou calendari vacunal

tingut un paper cap-
davanter en les políti-
ques vacunals, ja que 
compta amb el suport 
del Consell Assessor de 
Vacunacions, en què 
participen les societats 

científiques més repre-
sentatives. El primer 
calendari vacunal es 
va fer a començaments 
de 1980 i amb aquella 
pauta es donava pro-
tecció contra set ma-
lalties. Des d’aleshores 
s’ha anat actualitzant 
periòdicament fins a 
les quinze actuals.

Les vacunes a Catalu-
nya no són obligatòries 
però és important que 
tots els infants i adults 
estiguin vacunats per 
evitar les malalties 
i/o les seves compli-
cacions. Les incloses 
al calendari vacunal 
s’administren gratuïta-
ment als més de 1.200 
centres vacunals.

El calendari inclou 
les vacunes més ade-

quades en el moment 
més adient. Són les 
que eviten les malal-
ties més freqüents i/o 
greus, les que són més 
efectives i segures, i les 

La nova  
vacuna  
antimeningo-
còccica  
conjugada te-
travalent pro-
tegeix contra 
tres tipus ad-
dicionals de 
meningococ i 
es posa  
a 6è de  
primària

També  
s’administra-
rà una dosi de 
la vacuna als 
adolescents a 
2n d’eSo  
al tercer  
trimestre  
escolar,  
durant  
dos anys

amb les  
vacunes  
incloses al  
calendari, 
cada any es 
prevenen més 
de 32.000 
casos de  
malalties que 
afectaven  
els infants  
fa només  
25 anys
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eSPeCIaL PoLíGoN INdUSTrIaL roqUeS PLaNeS

roques Planes, un polígon industrial amb un gran potencial de futur

Des de Torredembarra 
Actualitat hem volgut 
organitzar una taula 

rodona per analitzar i deba-
tre sobre el present i futur 
del Polígon Industrial Ro-
ques Planes, un dels motors 
econòmics del municipi. Hi 
ha participat Xavier Valldo-
sera, president de l’Associa-
ció d’Empresaris del Polígon 
Roques Planes; Josep Maria 
Guasch, regidor d’Hisenda, 
de Comerç, Indústria i Ac-
tivitats, i d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Torredem-
barra, i Jorge Ruiz, gerent de 
l’empresa Arandipur.

El president de l’Associació 
d’Empresaris del Polígon 
Roques Planes, Xavier Va-
lldosera, considera que, per 
la seva posició estratègica, al 
costat de l’autopista AP-7, es 

JORdI salvat
tracta d’un dels polígons més 
ben situats de la província 
de Tarragona, però té certes 
mancances: “No pot ser un 
polígon logístic perquè no 
hi ha naus industrials. En 
cada nau en aquest moment 
només es pot fer una acti-
vitat i hem tingut reunions 
per aconseguir que hi pugui 
haver més d’una activitat en 
cada una.”

Jorge Ruiz fa dos anys que 
va decidir instal·lar al polí-
gon torrenc la seva empresa, 
Arandipur, dedicada a la pro-
ducció de plats de dutxa fle-
xibles, i ho va fer motivat per 
la seva situació: “Per a una 
empresa petita és important 
estar ben ubicada perquè els 
proveïdors t’atendran millor. 
A més, Roques Planes era un 
dels polígons que estava més 
a prop d’on visc ara. Abans 
vivia a Barcelona i era una 
bogeria i m’agrada l’entorn 
on estem ara, rodejats de na-

turalesa. Els empresaris som 
també persones i volem viu-
re en un entorn bo.” Un altre 
aspecte que destaca l’empre-
sari és la seguretat, amb la 
presència al polígon de la co-
missaria de la Policia Local,  
ja que dissuadeix en un alt 
grau que es cometin roba-
toris o actes de vandalisme. 
Ruiz també assenyala que 
el polígon té una activitat 
important amb una sèrie de 
recursos com una ferreteria 

Poligon Industrial Roques Planes 3
43830 Torredembarra 

Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

Reformar el bany, canviar la banyera per un plat de dutxa, posar una  
cuina nova o fins i tot canviar el terra del teu habitatge es pot convertir a  
posteriori en un autèntic mal de cap si no seleccionem el material adequat.

Estàs pensant a fer una reforma integral a casa teva
Vols rehabilitar només una estança 

No saps quin material és el més idoni a casa teva

NO TE LA JUGUIS, DEIXA’T ASSESSORAR PER UN PROFESSIONAL

Grup Gamma Torre Disseny posa a la teva disposició 
un equip de professionals especialistes en reformes i 
materials de construcció que t’ajudaran a trobar la mi-
llor solució que s’adapti a les teves necessitats.

Projectes personalitzats, industrials, decoradors o 
finançament a mida són altres serveis que El Grup 
ofereix als seus clients.

L’empresa dona servei tant a particulars com a professionals i treballa tant amb  
firmes reconegudes nacionals i internacionals, com amb marques exclusives del 
Grup Gamma que destaquen per la seva relació qualitat-preu, disseny i funcionalitat.

Valldosera  
considera molt 
important  
la comunicació  
entre empresaris 
i ajuntament
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roques Planes, un polígon industrial amb un gran potencial de futur
partir d’aquí van tenir di-
verses reunions periòdiques 
amb l’Associació d’Empresa-
ris del Polígon Roques Pla-
nes perquè fessin arribar a 
l’Ajuntament les seves de-
mandes i preocupacions.

Des de l’Associació d’Empre-
saris, Xavier Valldosera con-
sidera molt important la co-
municació entre empresaris i 
Ajuntament i la bona volun-
tat política i predisposició 
per part dels polítics de les 
diferents regidories que han 
trobat. Guasch, per la seva 
banda, és partidari que les 
empreses s’associïn perquè 
així tenen més força i són 
més representatives quan 
és el moment de negociar  
amb el consistori i defen-
sar les seves demandes i fer 
pressió.

“Quan els empresaris for-
mem part d’una associació, 
com és la del Polígon Ro-

industrial.

roques planes, una 
prioritat per a l’ajun-
tament
El regidor d’Hisenda, de Co-
merç, Indústria i Activitats, 
i d’Urbanisme de Torredem-
barra, Josep Maria Guasch, 
recorda que quan va arribar 
al govern era el 2015, just se 
sortia de la crisi econòmica 
i el polígon travessava una 
situació complexa, amb di-
verses empreses que havien 
tancat. “Des del govern tení-
em clar que som una pobla-
ció que pràcticament viu del 
turisme, però el turisme és 
estacional. La nostra priori-
tat és potenciar el polígon, 
on hi ha activitat econòmica 
tot l’any i és complicat per-
què a tot arreu hi ha polí-
gons industrials i una mala 
situació econòmica no l’ar-
regles des de l’Ajuntament 
perquè és global”, comenta 
Guasch, que explica que a Fo

to
: J

O
AN

 C
AS

AS

XaVIer VaLLdoSera, 
president de l’associació 
d’empresaris del Polígon 
roques Planes

“L’empresari 
s’ha d’implicar 
més en l’associa-
ció, perquè aca-
barà repercutint 
en ell. Hem de 
tenir una visió 
global”
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és la més correcta. Espera 
que, amb la gratuïtat de l’au-
topista, desaparegui aquesta 
barrera i que potser abans hi 
pot haver una solució per al 
problema.

mirant el futur

Guasch apunta que a par-
tir de les reunions amb els 
empresaris, des de l’Ajunta-
ment han impulsat diverses 
accions, sobretot de man-
teniment, però també han 
aconseguit que arribi la fibra 
òptica al polígon. El regidor 
recorda que va ser compli-

eSPeCIaL PoLíGoN INdUSTrIaL roqUeS PLaNeS

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

Tot tipus de treballs en ferro i inoxidable

ques Planes, hem de tenir 
una visió global i no només 
de l’empresa que hem cre-
at i ser col·laboratius. Pot-
ser a mi no em va bé, però 
anirà bé a la resta del polí-
gon. L’empresari s’ha d’im-
plicar més en l’associació, 
perquè acabarà repercutint 
en ell”, afirma Valldosera, 
i assenyala que actualment 
només 16 empreses for-
men part de l’entitat, de les 
aproximadament 160 que hi 
ha al polígon. Les empreses 
associades són de tipologia 
diferent. Una que no hi és, la 
més gran, que és la cadena 
de supermercats Dia: “Des 
de l’associació i l’Ajunta-
ment hem intentat que col-
labori, però van per una al-
tra banda.”

la rotonda de l’ap-7,  
un problema
Sobre els canvis que ha fet 
des de fa més d’un any el 
Ministeri de Foment a la 
rotonda d’accés a l’autopis-
ta, Valldosera admet que 
hi ha queixes per part d’al-

gunes empreses: “Els que 
venen de Barcelona han de 
fer un quilòmetre i mig més 
i no és atractiu.” Per la seva 
banda, Ruiz (Arandipur) 
afirma que “pensar és car, 
perquè és un gran esforç i 
necessites temps, però eco-
nòmicament tens un millor 
resultat.” “Posar uns blocs 
de formigó permanents a la 
rotonda possiblement no és 
creatiu, és fàcil. Si hi ha dos 
problemes, que són els ve-
hicles que es volen estalviar 
pagar l’autopista sortint a la 
rotonda i les cues del diu-
menge i festius, són puntu-
als i es poden buscar altres 
solucions i no fastiguejar a 
tothom. A les empreses i als 
organismes oficials es busca 
la solució fàcil i no s’és crea-
tiu”, afirma.

Per la seva banda, Guasch re-
corda que és una decisió del 
Ministeri de Foment i d’una 
mirada massa global que li va 
fer trobar la solució fàcil a la 
rotonda de Torredembarra. 
El regidor considera que no 

Pol. Ind. Roques Planes
c/ Riera de Gaià s/n - Nau 2

JoSeP m. GUaSCH,  
regidor d’Hisenda,  
de Comerç, Indústria i 
activitats, i  
d’Urbanisme de  
l’ajuntament  
de Torredembarra

“La nostra  
prioritat és 
potenciar el 
Polígon roques 
Planes, on hi 
ha activitat 
econòmica tot 
l’any”

els empresaris 
aposten perquè 
hi hagi més  
relació amb  
els centres  
educatius  
torrencs

cat perquè les empreses de 
telecomunicacions no voli-
en portar-la i van fer falta 
quatre anys, però que era 
important per retenir em-
preses i atraure’n de noves. 
També anuncia que en un 
dels propers plens munici-
pals s’aprovarà que en una 
nau es pugui realitzar més 
d’una activitat diferent, cosa 
que, com indicava abans Va-
lldosera, ara no es pot fer, 
i també se n’ampliaran els 
usos, ara també molt limi-
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JorGe rUIz, 
gerent de l’empresa  
arandipur

“Per a una  
empresa  
petita  
és important  
estar ben  
ubicada perquè 
els proveïdors 
t’atendran  
millor”

tats, adaptant-los a la Gene-
ralitat.

En aquests moments s’està 
treballant en diverses mi-
llores en el Polígon Roques 
Planes, en àmbits com la il-
luminació o la seguretat amb 
la instal·lació de càmeres de 
videovigilància. La millora 
de la senyalització també 
és un dels temes pendents 
i Guasch assenyala que hi 
ha una partida pressupos-
tària per tirar-ho endavant. 

 

Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Roques Planes de Torredembarra (AEPIRPT)

Suma’t a la nostra associació  
i serem més forts!

Truca al telèfon 977 13 01 02 (Pedro Dalmau)
Seu social: Restaurant Roques Planes 
                   Carrer Montferri s/n

Empreses integrants  
de l’AEPIRPT
◗ Agropinsos Soler
◗ Arandipur
◗ Brulles Constuctor
◗ Ferreteria Optimus
◗ Girbau-Tecnosamo
◗ Intecme
◗ Leñas del Gaià
◗ Maystar
◗ Neumáticos TDB
◗ Opel Casino Motor
◗ Pàdel Indoor TDB
◗ Restaurant Roques Planes
◗ Roger/Antonio Trillas
◗ Tallers Siscu
◗ Tecnoferro 24 hores
◗ Tecnohm
◗ Torre Dissenys

Valldosera apunta, per la 
seva banda, que el Polígon 
Roques Planes té un gran  
potencial i fa una crida a les 
administracions i als empre-
saris a col·laborar i aportar 
iniciatives per potenciar el 
polígon.

més lligams  
amb el muniCipi
Coneix la ciutadania de Torre-
dembarra el polígon? Xavier 
Valldosera explica que va anar 
a fer una xerrada en un insti-

tut de secundària del muni-
cipi i quan va preguntar qui 
coneixia el polígon, de la tren-
tena només dos alumnes van 
respondre afirmativament. 
“Hem de donar a conèixer 
més el polígon”, afirma. I es 
mostra obert a realitzar més 
activitats en centres educatius 
i amb entitats del municipi.

Per la seva banda, Jorge 
Ruiz assenyala que ell està 
interessat que la gent que 
treballi a la seva empesa si-
gui de Torredembarra i no li 
és tan fàcil. “Estaria bé que, 
estant tan a prop, la gent 
de Torredembarra pogués 
acostar-se a les empreses a 
veure què s’hi fa i si estan in-
teressats a treballar”, afirma 
Ruiz. I Valldosera assenya-
la la possibilitat que des de  
l’Ajuntament s’impulsés al-
gun mecanisme de selecció 
de personal del municipi per 
treballar a les empreses del 
polígon.

Guasch es mostra partida-
ri de fomentar la formació 

professional i lamenta que 
fa uns anys l’especialitat de 
l’electricitat marxés de l’Ins-
titut Ramon de la Torre cap 
al Vendrell. Recorda que en 
altres països com Alemanya 
la formació professional la 
tenen més resolta. Els em-
presaris aposten perquè hi 
hagi més relació amb els 
centres educatius torrencs 
perquè actualment n’hi ha 
poca. “Volem explicar als 
alumnes què és una empre-
sa i com funciona”, conclou 
Valldosera.

“Si el polígon creix és bonís-
sim per a Torredembarra. 
De la gent que hi treballa, 
molts viuen a Torredem-
barra i els que hi treballen 
consumeixen al municipi”, 
afirma Ruiz, que destaca el 
valor que és que al polígon 
hi hagi un club de pàdel on 
la gent pugui aparcar fà-
cilment i practicar aquest 
esport. Segons l’empresari, 
aquestes coses fan que un 
polígon sigui còmode per als 
empresaris però també per 
als treballadors.
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Gran gamma de  
vehicles d’ocasió

Carretera de la Riera, 18 
Torredembarra

Carrer Baix Penedès, 22 - Santa Oliva
Tel. 615 28 91 46

La Fundació onada disposa d’un Centre 
especial de Treball amb 40 usuaris

La Fundació Onada 
va escollir el Polí-
gon Industrial Ro-

ques Planes per situar-hi 
un Centre Especial de 
Treball, que actualment 
compta amb 40 usua-
ris amb algun tipus de 
discapacitat o trastorn 
mental i amb dificul-
tats d’inserció laboral. 
Es tracta d’un espai on 
aquesta entitat d’inicia-
tiva social i sense ànim 
de lucre treballa per 
millorar el benestar i la 
qualitat de vida d’aques-
tes persones.

La seva activitat a Torre-
dembarra va començar 
l’octubre de 2003 amb la 
inauguració de les instal-

lacions a Roques Planes. 
Gràcies a aquesta llarga 
trajectòria en matèria 
d’inserció laboral, forma-
ció i acompanyament, i 
d’un equip humà integrat 
per excel·lents professio-
nals especialitzats a cada 
àrea d’activitat, la Funda-
ció pot oferir un alt grau 

L’entitat es planteja ser 
el referent del territori en 
tot tipus de serveis indivi-
dualitzats de suport a les 
persones de col·lectius 
vulnerables. Actuar pro-
activament i de forma 
innovadora, activant col-
laborativament recur-
sos del territori i creant 
sinergies amb tot tipus 
d’entitats, organismes i 
empreses. Fer aportaci-
ons de valor per a totes 
les parts interessades, tre-
ballant conjuntament per 
desenvolupar un territori 
socialment responsable.

de qualitat en els serveis 
laborals i d’atenció a la 
persona, per afavorir que 
les persones amb disca-
pacitat forgin les bases 
per a una convivència 
plural d’igualtat en ter-
mes de qualitat de vida.

L’objectiu que té la Fun-
dació Onada és aconse-
guir la felicitat de les per-
sones amb discapacitat 
i/o trastorn mental, gent 
gran, les seves famílies i 
d’altres col·lectius amb 
dificultats d’inserció la-
boral, millorant l’autono-
mia personal i qualitat de 
vida, amb la participació 
activa de cada persona, 
oferint el suport que ca-
dascú necessita, perquè 
disposin de les mateixes 
oportunitats que la resta 
de ciutadans i la plena 
integració social i laboral.

La seva  
activitat a Tor-
redembarra va 
començar l’oc-
tubre de 2003 
amb la inau-
guració de les 
instal·lacions a 
roques  
Planes

Ctra. La Riera s/n
Torredembarra

Tel. 977 64 60 76

Carretera La Riera, 20-25
Torredembarra

Tel. 977 264 398
miachercars@gmail.com

Canvis d’oli
Revisions Pre-ITV

Per la compra 
de 2 pneumàtics, 

alineat gratis

REdACCIó
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Casino-Motor

Tel. 977 64 25 80 • casino@casino-motor.com • www.casino-motor.com

Ctra. La Riera 
Pol. Ind. Roques Planes, nau 5 

ToRRedembaRRa

Un polígon industrial amb 
tres dècades d’història

L’origen del Polígon In-
dustrial Roques Planes de 
Torredembarra el trobem 

en el Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) aprovat el 
1983 pel primer ajuntament de-
mocràtic de la vila. L’objectiu de 
la creació d’un polígon industri-
al era reactivar l’activitat manu-
facturera a la vila, que a partir 
de mitjan anys setanta havia 
perdut el dinamisme de les 
dècades anteriors. El projecte, 
però, va quedar encallat durant 
gairebé una dècada a causa del 
problema de la reparcel·lació. 
Malgrat tot, algunes empre-
ses van començar a comprar 
terrenys que fins llavors eren 
agrícoles.

L’any 1992 el consistori torrenc 
va elaborar un nou projecte 

d’urbanització del Polígon In-
dustrial Roques Planes amb 
l’objectiu de recuperar Torre-
dembarra com a centre d’instal-
lació de noves indústries netes 
manufactureres. La inauguració 
oficial es va fer l’abril de 1995, 
quan ja hi havia instal·lades 
al polígon vuit empreses, amb 
un 30% d’ocupació. L’empresa 
més gran era la multinacio-
nal alemanya Schlecker, líder 
a Europa de productes per a 

eren la cadena de supermercats 
Fraga, la fabricant de derivats 
d’escumes plàstiques sòlides 
Plasticel, l’empresa d’emma-
gatzematge de materials de 
construcció Valldosera, Regesa, 
Noumac, Pinsos Soler i la distri-
buïdora de butà.

En aquests 25 anys, el Polígon 
Roques Planes ha anat creixent i 
evolucionant, fins a arribar a les 
160 empreses actuals. Ha pas-
sat èpoques millots i pitjors. El 
polígon es va veure molt afectat 
per la crisi econòmica iniciada 
el 2008, que va provocar el 
tancament de diverses empre-
ses, però en els darrers anys 
ha aconseguit tornar a atraure 
noves empreses i reobrir naus 
tancades. A més, s’hi han instal-
lat empreses de serveis i equipa-
ments esportius com un club de 
pàdel o un gimnàs. Actualment 
també hi ha una discoteca i en 
alguns moments n’ha albergat 
dues. L’arribada de la fibra òpti-
ca al polígon el 2019 després de 
quatre anys de gestions per part 
de l’Ajuntament de Torredem-
barra ha estat un nou pas per 
garantir que el polígon segueixi 
creixent els propers anys en un 
sector amb molta competència. 

drogueria, que havia invertit 
gairebé quatre milions d’euros 
en la seva nau d’emmagatze-
matge i distribució al polígon 
torrenc. El 2013, la cadena de 
supermercats Dia va comprar 
els establiments de drogueria 
de Schlecker a l’Estat i el cen-
tre logístic torrenc va passar a 
denominar-se Clarel. 

Altres de les empreses que 
estrenaven la zona industrial 

La inauguració 
oficial es va fer 
l’abril de 1995, 
quan ja hi ha-
via instal·lades 
al polígon vuit 
empreses
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La construc-
ció d’un nou 
supermercat 
per part de 
l’empresa 
igualadina 
Kembo havia 
de generar 40 
llocs de treball 
fixos

25ara Fa

Un Carnaval satíric,  
el nou supermercat aterra a la Torre  
i Pujol i borrell presentant alcaldables

El febrer és gairebé 
sempre el mes de 
Carnaval i Tor-

redembarra vivia amb 
molta intensitat aquesta 
festa fa 25 anys, tot i que 
uns anys després entra-
ria en decadència, per 
recuperar-se posterior-
ment i arribar al mo-
ment dolç actual. Però el 
Carnaval dels noranta es 
vivia d’una manera molt 
diferent que l’actual i es 
tractava d’una festa on 
regnava la sàtira, molt 
més que el que vivim 
ara. En aquesta imatge 
en teniu un exemple. 

El Torredembarra 
al Moment de febrer 
de 1995 portava una 
important notícia de 
l’àmbit econòmic: la 
construcció d’un super-
mercat a l’Hort del Nap, 
que havia de generar 40 
llocs de treball fixos. La 
inversió la feia l’empre-
sa igualadina Kembo, 

JORdISALVAT

A
N
Y
S

que pocs anys després 
s’integraria a Caprabo. 
El nou supermercat ha-
via d’ocupar 1.100 me-
tres quadrats i, a més, 
es crearien 80 places 
d’aparcament. La in-
versió s’acostava als dos 
milions d’euros.

I les eleccions cada cop 
estaven més a prop. Po-
lítics de primera línia vi-
sitaven Torredembarra 
per donar suport als can-
didats dels seus partits. 
Un era el llavors presi-
dent de la Generalitat, 
Jordi Pujol, que va venir 

Per la seva banda, Ma-
nuel Jiménez va ser 
proclamat cap de llista 
socialista a Torredem-
barra en un acte d’àm-
bit provincial a Móra la 
Nova, amb Josep Borrell 
com a padrí. Borrell era 
llavors ministre d’Obres 
Públiques, Transports i 
Medi Ambient del go-
vern encapçalat per Fe-
lipe González, que feia 
aigües per tot arreu a 
causa de diversos casos 
de corrupció. Jiménez 
es mostrava convençut 
en declaracions a Tor-
redembarra al Moment 
que cap candidat obtin-
dria la majoria absoluta 
i caldrien pactes post-
electorals i criticava la 
manera de treballar de 
l’Ajuntament, a la qual 
qualificava de “per-
sonalista i, en el fons, 
sempre convergent, des 
de fa molts anys”. Recor-
dem que el partit havia 
trencat peres amb l’únic 
regidor que tenien al 
consistori, Ramon Mar-
tín Porres.

JORdI salvat

Fotos: TORREdEmBARRA Al mOmENT

a la Torre a proclamar els 
candidats de CiU al Tar-
ragonès, un dels quals 
era Santiago Segalà, que 
aspirava a un segon man-
dat com a alcalde de la 
vila. “Per dur a terme una 
política nacionalista, cal 
ser un partit amb caràc-
ter, interclassista i gran, 
i un partit amb aspiració 
de govern. A on? A tot 
arreu”, afirmava Pujol, 
que va ser obsequiat per 
Segalà amb un quadre 
del pintor local Nicolau 
Amate.

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

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

Fe d’erradeS
En la secció de gener de 
l’Ara fa 25 anys parlàvem 
del regidor d’Esquerra 
Catalana Joan Boronat 
i el nom era incorrecte. 
Es nom correcte és  
Josep Boronat.
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altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès  
renau > la riera de Gaià > roda de berà  
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT
aCTUaLITaT baIX GaIà

La Pobla de montornès dona el tret de 
sortida els Carnavals del baix Gaià

La rua de la Pobla 
de Montornès serà 
la primera del Car-

naval 2020 i comptarà 
enguany amb la novetat 
de la “rua caminant”. 
El Carnaval poblenc se 
celebrarà aquest proper 
dissabte, 15 de febrer, i 
consistirà, com cada any, 
en la desfilada de carros-
ses i comparses d’acord 
amb el recorregut. La 
novetat serà, com hem 
dit, un petit recorregut a 
peu, la “rua caminant”,  
pels següents carrers: 
carrer del Vent, plaça  
de l’Església, carrer Ma-
jor i avinguda Catalunya. 

un Carnaval  
per als més  
petits  
el 21 de febrer
Enguany la Pobla també 
celebrarà un Carnaval 
infantil, on els prota-
gonistes seran els més 
petits. Aquest Carnaval 
es portarà a terme el 
divendres 21 de febrer 
i l’organitzen conjun-
tament l’Ajuntament 
i l’AMPA de l’Escola 
Els Ametllers. El ball 
i concurs de disfres-
ses es farà a partir de 
les cinc de la tarda al 
pavelló municipal. Hi 
poden participar tot els  
nens i nenes fins als 12 
anys. 

Com a  
novetat  
s’incorpora en 
el Carnaval  
de la Pobla  
un petit  
recorregut a 
peu, la “rua 
caminant”
liesportiu municipal es 
faran les coreografies de 
comparses i carrosses, a 
més de ball amb DJ. El 
lliurament de premis es 
farà a les 22.30 h al po-
liesportiu.

REdACCIó

Carnaval 2020
Dissabte, 15 de febrer: Rua de Carnaval
Concentració al  Passeig de l 'Estació a les 17:30h.
Recorregut,  a les 18:30 h:  Passeig de l 'Estació (  comparses i
carrosses) ,  C/Vent,  Plaça de l 'Església,  C/ Major i  Avda. Catalunya
( Rua caminant) .
Al  pavel ló municipal ,  en acabar la rua,  exhibició de les actuacions
de les comparses i  carrosses,  bal l  amb dj  i  l l iurament de premis .  

 

Divendres, 21 de febrer: Festa del
Carnaval Infantil
Ball  i  concurs de disfresses a part ir  de les 17:00 h al  pavel ló
municipal .  Hi  poden part ic ipar tots els nens i  nenes f ins als 12
anys.  

La Pobla de Montornès

Temps de
disbauxa !!!

 

 

Cal consultar les bases de participació. 
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El recorregut de car-
rosses i comparses co-
mençarà a dos quarts 
de set del vespre i serà 

el següent: sortida de 
l’aparcament de l’Anti-
ga Estació, passeig de 
l’Estació, Eixample i 

avinguda Catalunya, on 
s’aparcaran les carrosses 
i s’iniciarà la rua cami-
nant. A l’arribada al po-

Més Carnavals 
al Baix Gaià
A Roda de Berà la primera 
rua serà la de la platja el 
dissabte 22 de febrer a 
partir de les 12:30 hores 
des de la plaça Luis del 
Olmo. A les 18.30 hores 
des de l’aparcament de 
l’institut es farà la rua del 
nucli urbà, i a les 22.30 
hores al Casino Municipal, 
festa de Carnaval. L’en-
demà, a les 17.00 hores, a 
l’avinguda Fèlix Martorell, 
rua infantil, i el dimecres 
26, a la plaça de la Sarda-
na, es farà l’enterrament 
de Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes, lectura del 
testament, crema del Rei 
Carnestoltes i xocolatada.

El Carnaval 2020 de 
Creixell es farà enguany 
en dos caps de setmana 
diferents. El dissabte 
22 de febrer a les 17.30 
hores, al Casal Municipal 
de Creixell, hi haurà la rua 
infantil, que farà un re-
corregut pel nucli històric 
de la vila. El dissabte 29 
de febrer a partir de les 
20.00 hores, a l’avinguda 
Catalunya, començarà la 
tradicional gran rua de 
Carnaval. S’acabarà a la 

rambla de les Moreres 
amb la guerra de confeti. 
Tot seguit al Casal Muni-
cipal hi haurà música dis-
co amb DJ Rubén Romero 
(entrada lliure).

A Altafulla, la rua de 
Carnaval s’iniciarà el 
dissabte 22 a les nou del 
vespre al carrer de la 
Bassa i després hi haurà 
ball a l’envelat del Co-
munidor. L’endemà a les 
cinc de la tarda hi tornarà 
a haver rua, guerra del 
confeti a la plaça del Pou, 
i acabarà amb música 
per a totes les edats. 
El Catllar celebrarà el 
Carnaval el dissabte 22 
a partir de les cinc de la 
tarda, amb una rua des 
de les Escoles Noves al 
Centre Cultural, i després 
hi haurà xocolatada i ball 

per a tothom, a més de 
l’entrega dels premis del 
concurs de disfresses. 

darrer Cap  
de setmana  
Carnavaler
El Carnaval de Salomó 
serà el darrer a acabar 
del Baix Gaià. Dissabte 29 
al vespre es concentraran 
carrosses i comparses 
al camp de futbol per 
fer una rua i acabar amb 
sopar i ball. I diumenge al 
migdia tornen a fer una 
rua i acaben amb un ver-
mut. La Riera de Gaià, per 
la seva banda, aposta per 
un model més familiar, 
que va iniciar l’any passat, 
per al dissabte 29. Es farà 
una petita rua i berenar i 
ball al Casal.
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els perills de portar  
un nen malalt a l’escola

Els mesos d’hivern 
acostumen a ser 
una època de l’any 

on proliferen un bon gra-
pat de malalties comunes 
com els refredats, les 
grips i infeccions respira-
tòries com la bronquitis. 
Aquests problemes de sa-
lut afecten especialment 
alguns col·lectius, com la 
gent gran o els infants, 
entre els quals és més 
comú que es produeixin 
complicacions. En aquest 
sentit, un dels focus 
d’atenció on es posa l’ac-
cent per evitar contagis 
són els centres educatius, 
especialment en els pri-
mers anys del recorregut 
escolar dels infants. És a 
dir, les llars d’infants i les 
escoles on s’imparteix el 
segon cicle d’educació in-
fantil, on és freqüent que 
es produeixin contagis 
entre els alumnes.

És per això que Neus 
Moya, veïna d’Altafulla 
i que treballa a Torre-
dembarra, ha iniciat una 
campanya informativa 
en alguns centres de la 
zona per tal de conscien-
ciar sobretot les mares 
i els pares dels infants 
sobre bones pràctiques 
per evitar contagis entre 
els més petits. L’origen 
d’aquesta iniciativa està 
en una experiència perso-
nal que l’ha portat a pas-
sar vuit dies amb el seu 
fill ingressat a l’Hospital 
Joan XXIII a causa d’una 
meningitis provocada 
pel bacteri Streptococc 

JOSEP  
sánchez

pyogenes. Es tractava 
de la complicació d’una 
infecció de les vies respi-
ratòries. El seu cas li ha 
permès veure, no només 
la facilitat de contagi que 
es produeix als centres 
educatius, sinó també el 
gran nombre de casos que 
se’n produeixen en aques-
tes dates, ja que durant 
la seva estada a l’hospital 
va conèixer altres infants 
amb la mateixa patologia 
o amb d’altres que els van 
obligar a passar uns dies 
ingressats. “Hi ha una 
epidèmia bastant forta, 
amb molts quadres de 
bronquiolitis”, apunta.

Moya creu que per evitar 
aquest tipus de contagis 
cal més conscienciació 
sobre els perills de portar 
un nen malalt a classe. De 
fet, explica que el contagi 
del seu fill va venir per 
aquesta via i és per això 
que ha editat un díptic on 
explica el seu cas i dona 
algunes indicacions sobre 
els símptomes o el temps 
que cal esperar per por-

tar un nen o nena a l’es-
cola o la llar d’infants en 
els casos de les malalties 
més habituals. “Sé que no 
podem evitar que agafin 
coses, però cal anar cons-
cienciant. És un tema im-
portant que afecta molts 
pares i mares i les conse-
qüències per a altres in-
fants poden ser nefastes”, 
comenta.

Amb aquest objectiu, 
una vegada van poder 
tornar a casa després de 
l’experiència a l’hospital, 
ha iniciat ja la campanya 

posant-se en contacte 
amb els centres educa-
tius d’Altafulla: les escoles 
Roquissar i La Portalada i 
les llars d’infants Hort de 
Pau i Francesc Blanch. A 
més, la seva intenció és 
augmentar l’àmbit d’ac-
tuació a altres munici-
pis com Torredembarra. 
Moya ja ha pogut parlar 
amb responsables educa-
tius de diversos centres i 
destaca que la recepció ha 
estat molt bona: “M’agra-
eixen la iniciativa, ja que 
es troben que estan lligats 
una mica de mans i peus 
i que estan en mans de la 
voluntat dels pares.”

En aquest sentit, Moya 
destaca que, en alguns 
casos, els centres educa-
tius han de ser més taxa-
tius per no permetre que 
els pares i mares portin 
els fills malalts a classe o 
sense que hagin esperat 
el temps necessari per 
tornar-hi. D’altra banda, 
però, la campanya va di-
rigida sobretot als proge-
nitors que incompleixen 
una norma que s’explica 
als centres educatius 
quan comença el curs. 

Moya creu que hi ha una 
“manca d’educació sani-
tària” entre molts pares i 
mares i que s’ha d’acon-
seguir “no normalitzar 
el fet que un nen o nena 
ho agafarà tot quan va a 
l’escola o la llar d’infants”. 
Afegeix també que, a més 
de la falta d’informació, 
també s’han de tenir en 
compte els problemes per 
conciliar la vida laboral i 
personal. I és que molts 
progenitors no tenen al-
ternativa per deixar els 
seus fills mentre ells tre-
ballen si estan malalts.

La campanya té per lema 
“Que el proper no sigui el 

teu fill” i per elaborar el 
material que vol repartir 
a escoles i llars d’infants, 
Moya ha rebut l’assesso-
rament d’un pediatre. 
Així, a més d’explicar el 
seu cas, també dona in-
formació detallada sobre 
el temps que ha de que-
dar-se sense anar a l’es-
cola un nen o nena que 
ha patit algunes malalti-
es força comunes com la 
conjuntivitis, l’escarlati-
na, la faringitis o el virus 
boca-mà-peu.

la visió  
dels Centres
Com dèiem, l’acollida 
de la campanya ha es-
tat bona per part dels 
centres amb els quals ha 
contactat Neus Moya, 
ja que asseguren que és 
una problemàtica que es 
troben sovint. Així ho ex-
plica, per exemple, Olga 
Casabona, codirectora de 
La Casa de les Fades, llar 
d’infants privada que hi 
ha a Torredembarra, que 
comenta que la normati-
va sobre malalties es dei-
xa molt clara als pares i 
mares a principis de curs.

El problema, diu Casa-
bona, és que “nosaltres 
som el pla B, però en 
molt casos no tenen pla 
C”, en referència de nou 
a la conciliació familiar. 
També comenta que el 
que més els costa “no 
és tant que els vinguin a 
buscar quan els truquem 
dient que els nens estan 
malalts, sinó que l’ende-
mà els tornen a portar”, 
sense respectar el temps 
de repòs, perquè no te-
nen alternativa.

En aquest sentit, Neus 
Moya té clar que “men-
tre no millorin les bai-
xes maternals, hi haurà 
aquest problema”.

L’altafullenca 
Neus moya 
inicia una 
campanya per 
conscienciar 
sobre el con-
tagi de malal-
ties als centres 
educatius

Neus moya amb el díptic que ha editat. Foto: JOSEP SÁNCHEZ

Treateràpia 
estrenarà 
‘Crema  
Cremada’ el 
mes de març 
al Catllar

La segona obra del 
grup de teatre d’Alta-
fulla Treateràpia ja té 
lloc i hora d’estrena. 
Finalment, Crema 
Cremada es podrà 
veure per primer cop 
al Centre Cultural del 
Catllar el 21 i 22 de 
març. Abans, el 18 de 
març el grup oferirà 
una preestrena a porta 
tancada per a mitjans 
de comunicació, ac-
tors, i crítics teatrals.
Escrita i dirigida per 
Joan Maria Vidal, 
Crema cremada i es 
tracta d’una comèdia 
familiar amb un clar 
missatge de rerefons 
que vol fer reflexionar 
l’espectador sobre la 
societat en què vivim”, 
en paraules del mateix 
autor i arriba després 
de l’èxit de la seva 
òpera prima, Pla de 
xoc, on Vidal  també 
va ser autor, director 
i actor.  
Les entrades per gau-
dir de la nova comèdia 
ja estan a la venda, 
i es poden adquirir 
a través de l’enllaç 
entrapol.is a un preu 
de 7 euros. El cost a 
taquilla serà de 7,5 
euros. Treateràpia ha 
confirmat representa-
cions a Creixell, Reus, 
Montblanc, i Andorra.
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Gent de Pau,
Carnaval en pau.

#carnaval2020
#gentdepau

Deixo
el rom si

agafo
el cotxe.

S i t’ho 
demano, para 
de tirar-me 

la canya.

Descanso
si tu

em deixes.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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deL baIX GaIà

altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès  
renau > la riera de Gaià > roda de berà  
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT

REdACCIó

‘Performance’ de les Papallones Liles  
a Creixell en contra de la violència masclista

el col·lectiu femi-
nista Papallones 
Liles va néixer el 
febrer del 2017 
i porten a terme 
diverses activi-
tats durant l’any

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

El Mirador de Creixell 
va ser l’escenari el 
passat diumenge 12 

de gener de la performance 
“El violador ets tu”, organit-
zada pel col·lectiu feminista 
Papallones Liles, d’aquesta 
localitat del Baix Gaià. En 
aquest acte públic, van donar 
suport a l’himne de les com-
panyes xilenes “Un violador 
al teu camí”, en contra de la 
violència masclista. Hi van 
participar una quarantena 
de persones, a les quals s’ha-
via demanat que portessin un 
mocador negre. Mitja hora 
abans havien fet un assaig.

El col·lectiu feminista Pa-
pallones Liles de Creixell va 
néixer el febrer del 2017 im-
pulsat per un grup de dones 
unides per una ideologia en 
comú envers el feminisme. 
Donen suport a la idea de 
la lluita contra el patriarcat, 
l’avortament lliure, la defensa 
de la societat comunal com a 
medi per al canvi, el movi-
ment LGTBI i el lliure pen-
sament envers la sexualitat 
i el cos de la dona. Aborden 

La regidora d’Unicat-ERC del  
Catllar Ariadna Tous renuncia a l’acta

3a Trobada de Cotxes Clàssics  
a Leon Mecànics el 22 de febrer

La fins ara regidora de Turisme, Comunicació i Noves 
Tecnologies i Benestar Social i Família de l’Ajuntament 
del Catllar, Ariadna Tous, ha renunciat al seu càrrec per 
motius laborals. La decisió la va fer pública en el ple mu-
nicipal del mes de gener. Tous va ocupar el segon lloc de 
la llista d’Unicat-ERC en les darreres eleccions munici-
pals per darrere de Joan Morlà, que va ser reelegit alcalde 
del Catllar. S’ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) 
les credencials de la següent persona de la candidatura.

El proper dissabte 22 de febrer Leon 
Mecànics organitza la tercera edició 
de la Trobada de Cotxes Clàssics. 
Serà a partir de les nou del matí quan 
començaran a arribar la quarantena 
de vehicles amb almenys trenta anys 
d’antiguitat a la nau de Leon Mecà-
nics del carrer Caïd Ismaïl d’Altafulla. 

La majoria venen de la demarcació 
tarragonina, però alguns procedeixen 
de Barcelona i Lleida. Per als partici-
pants hi haurà esmorzar i l’exposició 
dels vehicles està oberta a tothom 
que vulgui visitar-la. Està previst que 
la trobada s’allargui fins a la una del 
migdia.

temàtiques relacionades amb 
el gènere a partir de debats i 
aprofiten aquests espais de 
construcció teòrics per po-
der aportar elements d’anàlisi 
que consolidin una bona praxi 
política, transversal i feminis-
ta en tots el àmbits que ens 
vinculen a la nostra societat.

Foto: PAPAllONES lIlES

tiques que tracten. Cada 8 de 
març, sumant-se als diferents 
actes que tenen lloc al nostre 
poble en commemoració del 
Dia de la Dona, pinten un mu-
ral en un dels edificis cedits 
per l’Ajuntament. Per la Festa 
Major sempre hi són, enguany 
amb la participació del Nois de 

la Torre, que van fer un pilar de 
dones. També fa unes setma-
nes, el 25N, Dia Internacional 
Contra la Violència envers la 
Dona, van ocupar la plaça Ma-
jor amb una performance. A 
la plaça de Vorey van pintar el 
primer banc LGTBI de la vila. 
Trimestralment projecten pel-
lícules al cicle de cinefòrum 
amb espai de debat en acabar.

Juntament amb la Regidoria 
de la Dona i l’Ajuntament de 
Creixell, aquest 2019 han creat 
i convocat el I Certamen Li-
terari Papallones Liles, que 
ha estat obert fins al 31 de 
desembre i que formarà part 
dels actes programats per a la 
celebració del 8M del 2020, 
amb la corresponent entrega 
de premis.

aCtivitats  
durant tot l’any
Al llarg de l’any duen a terme 
diverses activitats al seu mu-
nicipi i col·laboren també amb 
altres entitats. Tenim un punt 
lila fix a la Biblioteca Municipal 
de Creixell, on es poden trobar 
diversos llibres sobre les temà-
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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

aCTUaLITaT Torredembarra

Com afecta el corredor del 
mediterrani el baix Gaià?

Aquest inici de 
2020 ha suposat 
un canvi revolu-

cionari en la xarxa fer-
roviària a la demarcació 
de Tarragona, i de re-
truc, el Baix Gaià se n’ha 
vist afectat. El passat 13 
de gener es posava en 
servei el desdoblament 
de la línia fèrria entre 
Tarragona i València, 
coneguda també com a 
“variant de Vandellòs”. 

A banda de la duplicació 
de les vies —que posa 
punt final a la saturació 
que patia històricament 
la línia—, hi ha dos con-
seqüències significati-
ves: el desmantellament 
de l’antic traçat des de 
Port Aventura fins a la 
central nuclear van-
dellossenca i el pas de 
l’Euromed per l’estació 
de l’AVE a la Secuita. 
Totes aquestes modifi-
cacions tenen un grau 
d’afectació notòria a les 
estacions de Torredem-
barra i Altafulla. Però, de 
quina manera afectarà 
als nostres convilatans 
usuaris d’aquesta línia?

mateixos regionals, 
mateix temps de 
trajeCte
La posada en marxa 
d’aquest nou tram fer-
roviari, d’entrada, no 
ha afectat el nombre de 
circulacions en els dos 
sentits de la marxa de la 
línia R16. Un total de 8 
combois diaris seguiran 
unint Altafulla i la Torre 
amb Barcelona/Tortosa, 
com ja passava amb el 

tram antic. No obstant, 
hi ha canvis significatius. 
El més destacat és que ja 
no es podrà viatjar fins 
al centre de Salou degut 
a la supressió de la línia 
antiga. L’estació de Port 
Aventura, en format cul-
de-sac, heretarà aquest 
rol. 

Al contrari del que s’es-
perava, la variant no 
aporta millores signi-
ficatives en els temps 
de viatge. El trajecte de 
l’R16 entre Barcelona i 
Torredembarra/Altafu-
lla i viceversa manté la 
mateixa durada. El ma-
teix succeeix si l’origen 
o destí és Tarragona, 
Cambrils o Tortosa, en 
què en el millor dels ca-
sos es guanyen cinc mi-
nuts respecte al traçat 
antic. Un fiasco, ja que 
cal recordar que els ho-
raris es van modificar al 
2016, ampliant el temps 
del trajecte per “incorpo-
rar” retards derivats per 
les obres del nou traçat. 
Una demora del temps 
de viatge que, tot i la fi-
nalització de les obres, 
se segueix assumint, pel 
que es dedueix dels nous 
horaris.

empitjorament de 
freqüènCies
Analitzant amb detall 
els horaris, tampoc han 
permès l’anhelat incre-
ment de freqüències, 
ans al contrari. L’entra-
da en funcionament de 
la variant ha eliminat 
la forquilla d’entre 30 
minuts i una hora entre 
tren i tren. En l’interval 
comprès des de les 9 del 
matí i un quart de 12, 
únicament tres com-

bois uneixen Altafulla i 
la Torre amb Barcelona 
(gairebé una hora i mitja 
sense cap tren). El ma-
teix succeeix en sentit 
invers, en què no hi ha 
cap tren a Tarragona en-
tre les 10.58 i les 12.22, 
fet que amb els horaris 
de l’antiga línia no suc-
ceïa. També pot portar 
a la confusió el fet que, 
per exemple, a les 13.45 
passa un Rodalies amb 
destinació Salou-Port 

Aventura, i dotze minuts 
després, a les 13.57, un 
Regional amb destinació 
Tortosa. 

es modifiCa l’rt2  
i apareix l’r17, una 
nova línia
I com afectarà a tots 
aquells ciutadans i tu-
ristes que, des de Tor-
redembarra i Altafulla 
vulguin desplaçar-se 
cap a Port Aventura? 
Amb la reordenació del 
mapa ferroviari al Camp 
de Tarragona, l’estació 
d’ADIF del Parc Temàtic 
esdevé també l’estació 
de Salou, tot i trobar-se a 
gairebé 2 quilòmetres de 
l’antic emplaçament. En 
els mesos que el complex 
es troba tancat (gener-
febrer), únicament cinc 
trens de les anomenades 
Rodalies de Tarragona 
(RT2) per sentit comuni-
caran el parc amb el Baix 
Gaià; sempre amb des-
tinació l’Arboç. L’altra 

opció és fer transbord 
a Tarragona per agafar 
els regionals-llançado-
ra, anomenats R17. En 
alguns casos, el temps 
d’espera entre un tren 
i l’altre oscil·la entre els 
30 i els 90 minuts. En el 
període comprès entre 
juny i setembre, hi haurà 
un sisè comboi, que en 
aquest cas unirà Barce-
lona amb el Baix Gaià i 
Port Aventura.

menys trens de 
veloCitat alta pel 
baix gaià
Un altra afectació, en 
aquest cas indirecta, és 
que 14 trens Euromed 
deixen de creuar els ter-
mes d’Altafulla i Torre-
dembarra a 150 km/h, 
ja que des del 13 de ge-
ner ho fan a través de 
la línia d’Alta Velocitat. 
Cal recordar que va pro-
tagonitzar tristament un 
fatídic accident, el 30 de 
març de 2002 a Torre-

dembarra, col·lidint 
amb un Catalunya Ex-
prés que va causar dues 
víctimes mortals i un 
centenar de ferits. Des 
d’aquell tràgic succés, 
moltes veus demana-
ven que els trens de ve-
locitat alta deixessin de 
circular pels nuclis del 
Baix Gaià.

un Corredor  
ofegat en un mar 
de dubtes
La posada en servei de 
la doble via del corredor 
del Mediterrani, lluny de 
satisfer l’opinió pública, 
no ha fet sinó afegir més 
incertesa sobre la ja de 
per si complicada xarxa 
ferroviària al Baix Gaià 
i al Camp de Tarragona. 
Tot i la inversió multimi-
lionària, no afavoreix en 
gairebé res els nombro-
sos usuaris de les esta-
cions del Baix Gaià. Les 
millores en el temps de 
trajecte són gairebé in-
visibles, i tampoc es di-
buixa —almenys de mo-
ment— una connexió per 
ferrocarril amb l’estació 
de l’AVE a la Secuita, 
ni tampoc es posa fil a 
l’agulla a la preocupació 
existent entre empresa-
ris i vilatans sobre el pas 
de les mercaderies pels 
nuclis costaners. 

Ara més que mai toca fer 
front comú per, d’una 
vegada per totes, dotar 
el territori de mitjans 
de transport sostenibles 
però sobretot eficients.

pau  
ruiz

al contrari del 
que s’espera-
va, la variant 
no aporta 
millores sig-
nificatives en 
els temps de 
viatge

Un altra afec-
tació és que 14 
trens euromed 
deixen de cre-
uar els termes 
d’altafulla i 
Torredembar-
ra
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aCTUaLITaT Torredembarra

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

el cas Torredembarra comença 
el seu periple judicial
la peça 4, que investiga l’adjudicació de les guinguetes de la platja, primer 
capítol d’un procediment que serà llarg

Aquest passat mes de 
gener s’ha donat al tret 
de sortida a la marató 

judicial del cas Torredembar-
ra. Cinc anys i mig després de 
l’entrada de la Guàrdia Civil a 
l’ajuntament, l’exalcalde Daniel 
Masagué s’ha assegut per pri-
mera vegada a la banqueta dels 
acusats per afrontar la vista oral 
de la primera de les peces que 
arribaven a judici, la de l’ad-
judicació de les guinguetes de 
la platja per a les temporades 
2012 i 2013. 

D’aquesta manera arrenca el 
periple judicial de la presumpta 
trama continuada de prevari-
cació i mala praxi en la gestió 
dels recursos de l’Ajuntament 
per part de l’executiu Massa-
gué. Un cas que va néixer de la 
denúncia de l’exregidora d’ERC 
Montse Gassull —ja difunta— i 
que posteriorment va permetre 
estirar el fil del cas 3%, de su-
posat finançament irregular de 
Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC).

Juntament amb Masagué, 
també han hagut de fer front 
a aquest primer judici l’exregi-
dor de Platges, Pere Font, i l’ex-
cap de CDC a la Torre, Gerard 
Montserrat.

El judici va quedar vist per a 

2012 i 2013. Així i tot, una de 
les proves més compromeses 
per als acusats és una trucada 
intervinguda per la Guàrdia 
Civil el 2014 en què l’exinter-
ventora de l’Ajuntament, la di-
funta Esther Agulló, informava 
l’empresari Blas Niubó, vincu-
lat a CDC, que l’Ajuntament 
volia comprar les guinguetes. 
Aquest va respondre “tot té un 
preu”. La justificació d’aquesta 
frase del mateix Niubó durant 
la seva declaració davant el 
fiscal va ser un dels moments 
més tensos del judici.

vuit peCes més
Amb aquesta peça vista per a 
sentència, el cas Torredem-
barra inicia un recorregut als 
jutjats que es preveu llarg. De 
moment, se sap que el pròxim 
judici es farà del 15 al 28 d’abril 
d’aquest any i s’abordarà la 
peça número 1, que investiga 
la presumpta adjudicació a dit 
del lloguer de dos locals (un a 
Clarà i l’altre, l’edifici de la Po-
licia Local) i en què estan acu-
sades una dotzena de perso-
nes, entre exregidors, personal 
de l’Ajuntament i empresaris.

A més, l’estiu passat es va tan-
car la fase d’instrucció de les 
peces 3, 5, 7 i 9, que investi-
guen diverses adjudicacions 
presumptament irregulars, 
com la del pàrquing Filadors, 
la piscina o la del servei de ne-
teja i de recollida de la brossa. 
Ara s’està pendent de conèixer 
la data del judici.

Quedaran per tancar tres pe-
ces més: la 2, que investiga 
l’arreglament de concursos pú-
blics, que ha quedat arxivada 
en bona part; la 6, que tracta 
sobre les contractacions fetes 
amb Efial, i la 8, que encara 
està sota secret de sumari.

sentència el passat 17 de ge-
ner, després de tres jornades 
de declaracions —en el tanca-
ment d’aquesta edició encara 
no s’havia donat a conèixer la 
sentència. A la fase de conclusi-
ons, el fiscal anticorrupció José 
Grinda va rebaixar la petició 
de penes a Masagué, passant 
de tres a dos anys de presó, i 
a Pere Font (de dos a un any i 
mig), mentre que mantenia els 
dos anys per a Montserrat. La 
fiscalia assenyalava Masagué i 
Font com a autors d’un supo-
sat delicte de prevaricació i a 
Montserrat el considera un co-
operador necessari. A més, els 
acusava a tots tres d’un delicte 
continuat de frau i exaccions il-
legals a l’administració pública.

En entrar a la sala el primer dia 
del judici, Daniel Masagué es va 
mostrar molt confiat en les pos-
sibilitats de ser absolt. De fet, va 
dir als mitjans de comunicació 
que l’esperaven a la porta del 
jutjat penal número 2 de Tarra-
gona que després de llegir-se “la 
causa quatre vegades, tinc clar 
que es va fer ben fet i que no 
entenc perquè estic aquí”.

Un perquè que sí que semblava 
tenir més clar el fiscal. Segons 
va apuntar aquest durant el 
judici, Masagué i Font haurien 
adjudicat de manera irregular 
la gestió de tres guinguetes 
de la platja a una empresa de 
Montserrat. El consistori va ini-

ciar un procediment negociat 
i sense publicitat al qual va 
convidar les empreses Promo-
esport, Fimongest i Manretar, 
“totes relacionades entre si” i 
amb qui després va ser cap de 
CDC a la Torre. Aquest proce-
diment va quedar desert i ales-
hores el servei es va adjudicar 
directament a Montserrat.

Des de les defenses, es va de-
manar la lliure absolució dels 
acusats per falta de proves. El 
principal argument que van 
utilitzar els advocats és que el 
concurs públic que es va fer 
el 2006 fixava que durant els 
següents deu anys es podria 
instal·lar un únic tipus de guin-
gueta a Torredembarra. Aquest 
model només va ser adquirit 
per una empresa de Montser-
rat, de manera que consideren 
que l’Ajuntament estava “lligat 
de peus i mans”, ja que només 
hi havia un proveïdor possible.

Pau Simarro, advocat de l’exal-
calde, també remarcava que el 
seu client va seguir en tot mo-
ment el criteri dels tècnics i 
que l’objectiu del govern va ser 
garantir “l’interès públic” fent 
que la platja de Torredembarra 
tingués guinguetes els estius de 

el pròxim judi-
ci es farà del 15 
al 28 d’abril i 
s’abordarà la 
presumpta adju-
dicació a dit del 
lloguer de dos 
locals

Josep sánchez
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ens quedarem  
sense platja?
Potser sí. Potser també 
perdrem tot allò que hi 
ha entre l’antiga carretera 
N-340 i la mar. Via del tren 
inclosa. Els panells inter-
nacionals de científics de 
renom s’equivoquen de 
molt, quedant-se curts 
(molt curts) en les seves 
prediccions.

La natura no necessita que 
la salvin. Ella continuarà 
bilions d’anys sense nos-
altres. Som nosaltres qui 
decidim si volem continuar 
sent-hi. I, sobretot, en qui-
nes condicions. Les nostres 
filles i fills no coneixeran 
nedar en una mar sense 
topar-se amb plàstics. Per 
exemple. Aquest és el nos-
tre llegat?

La borrasca Glòria és no-
més un petit aperitiu del 
que ja ha arribat. I per 
aquest motiu el jovent —el 
jovent mínimament infor-
mat i sensible— es pregun-
ta per què no fem canvis 
bruscos i radicals. Ara. La 
borrasca Glòria ha acon-
seguit que la notícia “No 
enretireu la Cymodocea de 
les platges!” de la pàgina de 
Facebook “Gepec en xarxa” 
hagi batut, de llarg, tots els 
rècords d’interaccions. Més 
de 43.000 persones hi han 
interactuat. Des que la và-
rem penjar ens truca gent 
de tot Catalunya: polítics, 
empresaris, entitats, cien-
tífics. Alguna cosa es mou.

I com l’acció és la mare de 
l’esperança, que vagin per 
endavant algunes propos-
tes, progressivament més 
determinants: 

1) Assagem diferents for-
mes d’aprofitar els ele-
ments naturals de les 
platges perquè aquests 
les protegeixin (les plan-
tes porten milions d’anys 
absorbint l’energia mari-
na, no la desvien com els 
espigons). Fins i tot trams 
estrets de platja poden 
acollir franges estretes de 
muntanyans. 

2) Hem enviat persones a 
la Lluna i no hem estat ca-
paços de restaurar el fons 
marí, autèntic protector 
de les platges. L’IMEDEA 
balear ha començat una tí-
mida experiència en 2 hec-
tàrees. Proposem-li nous 
projectes aquí. 

3) Molts embassaments ar-
reu del món permeten que 
els sediments arribin a les 
platges. Què passa amb els 
nostres embassaments?

4) Quan començarem a 
treballar perquè la Torre 
sigui autosuficient energè-
ticament, hidrològicament 
i alimentàriament? El can-
vi climàtic no el resolen les 
reunions internacionals, el 
resolen les regidores i re-
gidors dels municipis. Si 
volen. 

RAmON FERRé 
Tècnic del GEPEC- 
Ecologistes de Catalunya

oPINIóL’ajuntament avalua  
en uns 15.000 euros  
els danys pel pas  
del Temporal ‘Gloria’

El pas del Temporal ‘Gloria’ 
per Torredembarra el pas-
sat mes de gener va causar 

un elevat nombre de danys, so-
bretot a la façana marítima, i la 
Regidoria de Via Pública i Mante-
niment estava acabant d’avaluar 
el cost dels treballs de recupera-
ció en el tancament d’aquesta 
edició a través dels informes dels 
tècnics municipals, però la xifra 
se situarà al voltant dels 15.000 
euros. L’elevat nombre d’hores 
laborals de la brigada munici-
pal, els treballs de reparació de 
la carpa de la piscina municipal 
i de l’enllumenat i càmeres de vi-
gilància en la via pública repre-
senten la major part d’aquesta 
despesa extraordinària.

La majoria d’habitants de Baix a 
Mar, fins i tot els més grans, mai 
havien vist un temporal tan vio-
lent com el Gloria. El forn onatge 
combinat amb la gran quantitat 
de pluja i les fortes ratxes de 
vent de més de 70 km/h ha fet 
que l’aigua envaís no només el 
passeig sinó els carrers de sego-
na línia de mar i causés estralls 
entre els establiments de res-
tauració de la façana costanera, 
que van quedar inundats i amb 
el mobiliari afectat. Tones i to-
nes de sorra es van acumular al 
passeig marítim i altres espais de 
Baix a mar.

el sistema dunar  
de muntanyans aguanta 
el Cop
Almenys no totes les notícies so-
bre el pas del Temporal ‘Gloria’ 
per Torredembarra han estat ne-
gatives. Les mesures de protec-
ció dunar que ja es van iniciar fa 
quinze anys a l’Espai Natural dels 
Muntanyans han estat cabdals 
perquè els efectes del temporal 
Glòria no hagin estat devastadors. 
El fet que es protegís la primera 
línia dunar amb la instal·lació de 
pals i cordes, a uns cinc metres di-
recció mar, ha fet que durant tots 
aquest anys la zona dunar creixés 
i els metres cúbics de sorra que 
s’han perdut amb l’actual tempo-
ral no han comportat una pèrdua 
irreparable. Per tant, no caldrà 
dur a terme cap regeneració ni 
aportació de sorra.

D’altra banda, i pel que fa a la 
nombrosa corretjola que ha 
portat el temporal al llarg de 
tota la façana marítima de To-
rredembarra, la Regidoria de Via 
Pública i Manteniment ha infor-
mat que no es traurà la que s’ha 
dipositat damunt la platja, pre-
cisament per l’efecte beneficiós 
que té aquesta planta per ajudar 
a la fixació de la sorra.

El mar també es va emportar 
molta sorra -en alguns trams 
tota- de les platges del Baix 
Gaià, des de Roda de Berà a la 
Móra. També es van produir 
problemes amb el subministra-
ment elèctric en diversos punts, 
com Altafulla i Torredembarra 
i es van haver de tallar carrete-
res com la T-210 a la Pobla de 
Montornès.

la brigada municipal treballant per retirar la sorra de Baix a mar. Foto: TO-
RREdEmBARRA ACTUAlITAT

REdACCIó
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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

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

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

arriba el Carnaval de  
Torredembarra amb algunes novetats

El Carnaval de Torredembarra 
tornarà a ser el més impor-
tant del Baix Gaià amb una 

participació de carrosses i compares 
semblant a les darreres edicions. Tin-
drà algunes novetats respecte a anys 
passats. La principal novetat serà la 
instal·lació de l’envelat a l’aparcament 
Mañé i Flaquer, on s’hi farà el ball el 
dissabte a la nit i el dinar el diumenge 
al migdia. La nova ubicació del dinar 
ha provocat el canvi de sentit de la rua 
matinal de diumenge, que anirà des 
de de Cal Bofill fins la Casona.

ASR va rebre l’any passat el Reconeixement a la millor carrossa. 
Foto: ANNA F. – AJ. AJUNTAmENT

dIJoUS GraS,  
20 de febrer
A les 19 h, al carrer 
Pompeu Fabra
Arrivo de Ses Majestats 
Carnestoltes, acompan-
yats de la mascarada 
La Figa Te Fai  i de tots 
els infants i grans que 
vulguin acompanyar-lo 
disfressats
Recorregut: carrer Pom-
peu Fabra, carrer Pere Ba-
dia i plaça Mossèn Joaquim 
Boronat
(En cas d’inclemències 
meteorològiques, Ses 
Majestats Carnestoltes, 
arribaran al Casal Municipal 
a les 20 h.)

En arribar a la plaça 
Mossèn Joaquim  
Boronat
Presa de possessió del 

poder local i degustació 
de Coca de llardons i 
mistela (preu: 1,50 €) fins 
a exhaurir existències.

dIVeNdreS de 
CarNaVaL,  
21 de febrer
De 17 a 19 h, a la plaça 
Mossèn Joaquim Boro-
nat
Classe de Batucada, ober-
ta a tothom
Organitza: Regidora de Joventut 
i Infància

dISSabTe,  
22 de febrer
A les 11 h, a  la plaça 
del Castell
17a edició del Concurs de 
mascotes disfressades. 
Desfilada de les mascotes 

i lliurament dels premis. 
Les mascotes que vulguin 
participar en el concurs es 
podran inscriure a la Regi-
doria de Festes (C.Capella, 
6, despatx 10), de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i ½ 
hora abans del concurs a la 
mateixa plaça

A les 11.30 h, a la plaça 
Mossèn Joaquim Boro-
nat
Sortida de la Rua Infantil 
de Carnaval fins la plaça 
del Castell

En arribar, 
Carnaval Infantil i Ball de 
disfresses
Animació musical “Que peti 
la plaça”, a càrrec de  la 
Cia. Xip Xap

A les 17.30 h,  pels  
carrers del nucli antic
Passada de La Figa Te 

Fai. Es repartiran figues i 
carxots per a tothom!

A partir 19.30 h,
Concentració de carrosses 
al carrer Pompeu Fabra
Concentració de com-
parses al carrer Donya 
Guiomar

A les 20.30 h,
Sortida de la Gran Rua de 
Carnaval
Recorregut: carrer Pompeu 
Fabra, carrer Pere Badia, 
carrer d’Antoni Roig, carrer 
Francesc Moragas, passeig 
de la Sort, carrer Tarrago-
na, plaça Catalunya, carrer 
Lleida, carrer Pere Badia i 
carrer d’Antoni Roig cruïlla 
amb carrer Francesc Mora-
gas

A les 23.30 h,   
a l’envelat de 
l’aparcament Mañé i 
Flaquer
Ball de Carnaval  amb  
Carnaval Dance

dIUmeNGe,  
23 de febrer
A les 11.30 h, Concen-
tració a Cal Bofill
Concentració de carrosses 
i comparses

A les 12 h,
Sortida de la Rua de Car-
naval, pel passeig Marítim 
(des de Cal Bofill fins la 
Casona  

-oficina de Turisme del 
Pg. Rafel Campalans)

A les 15 h, a l’envelat 
de l’aparcament 
Mañé i Flaquer
Dinar de Carnaval.
Preu 6 €
Venda de tiquets:  fins al 
17 de febrer a la regido-
ria de Festes, de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h (c. 
Capella, 6, despatx 10)
Després del dinar es farà 
públic el veredicte del 
jurat

A les 17 h,  
aproximadament
Batalla de confeti al  
Passeig de la Sort

dImeCreS,  
26 de febrer
A les 19 h, al carrer 
Pompeu Fabra
Sortida de la comitiva 
fúnebre per a donar 
l’últim adéu a Ses Ma-
jestats Carnestoltes

En arribar a la  
plaça Mossèn Joa-
quim Boronat
Solemne enterrament i 
sardinada. 
Preu 1 € (fins a exhaurir 
existències).
Durant l’acte es lliuraran 
els reconeixements del 
vot popular ( podeu fer-
ho a: www.torredemba-
rra.cat)

REdACCIó



 19 

 
dembarra

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

NovA gEsTIó
Amb cada consumició  

una tapa
Esmorzars de forquilla

Obert cada dia  
de 8 a 22h

Passeig de la Sort 33, baixos • TORREDEMBARRA

Aquest any, ha sortit al mercat 
la marca Hort de planter, la 
nova línia de negoci de Granja 
Gaià.
S’ha volgut entrar allà on les 
famílies tenen més necessitat, 
la de disposar de productes 
frescos, saludables i de proxi-
mitat que els faci el dia a dia 
més fàcil. Per això hem fet una 
acurada selecció de productes 
frescos i de proximitat per anar 
directe a la taula. D’alguna 
manera és el retorn als orígens 
de Granja Gaià, quan l’àvia Te-
resina i en Salvador comencen 
la seva activitat com a pagesos 
d’horta i planter a la Riera de 
Gaià.

CoNTINGUT eSPeCIaL

Són productes molt seleccionats 
per garantir la millor qualitat a 
taula. 

De proximitat, perquè estem 
convençuts que comprant i 
menjant productes de proximitat 

hi guanyem tots: els consumidors, 
el medi ambient, les empreses del 
territori i els seus treballadors.
pràctics, perquè són productes 
que et faran el dia a dia més fàcil 
i t’ajudaran a la cuina, sobretot 
quan no tinguis prou temps per 
poder cuinar.
Tots els productes són frescos i 
saludables per donar resposta a 
les necessitats de tota la família.

produCtes
Comencem la temporada de 
calçots, xatonades i més endavant 
barbacoes. Hi aportem salses 
fresques per acompanyar com la 
salsa de calçot (romesco) i l’allioli 

tarragoní.
Una altra línia de productes són 
les sopes fredes i calentes, com 
el brou ecològic de pollastre i 
gallina eco de Granja Gaià, el 
gaspatxo, etc.
També traiem al mercat llegums 
frescos com els cigrons cuits, 
fesols cuits de gra petit amb 
salsa verda o l’hummus tradi-
cional. Dins d’aquesta gamma, 
també ben aviat, disposarem 
d’elaborats vegetarians-vegans 
per a les necessitats alimentà-
ries de tots els membres de la 
família

www.hortdeplanter.cat

La nova línia de productes de Granja Gaià

Un príncep blau cel

A finals de mes ens ar-
ribava la notícia de la 
mort, a Guinea Bis-

sau, del Malick. Era casa seva, 
com ho era la Torre. El Malick 
Malam Cassama va fer cap a 
la nostra vila als anys setanta 
del segle passat, a un poble 
molt diferent del d’ara. Més 
petit, amb molts menys veïns 
i gens acostumat a veure pels 
seus carrers un conciutadà de 
pell negra. Potser algun turista 
europeu d’origen africà o ca-
ribeny, però no pas un veí de 
tot l’any.

El Malick va ser, a la Torre, el 
primer en moltes coses. Per la 
família que havia establert, es 
va apuntar als nounats Nois i 
la història diu que va esdevenir 
el primer negre a dur camisa 
castellera. Jo el vaig conèixer 
així, de blau cel, mans a la pi-
nya i amic de tothom. Rialler, 
afable i xerraire, ens explicava 
un munt d’històries. Que era 
príncep d’una tribu guinea-
na, que havia hagut de fugir 
per motius polítics, que havia 
format part de l’exèrcit del 
seu país i que venia de París, 
on havia viscut el Maig del 68. 
Mai no he sabut si tot era ben 
bé cert, entre altres coses per-
què les traduccions donen el 
mateix nom a coses prou dife-

rents a Europa que a l’Àfrica, 
però el Malick, que pertanyia 
a una família important de la 
seva tribu, tenia rere seu una 
història complexa i gens fàcil. 
I això no feia perdre el bon 
humor a aquell guineà de real 
cultura francòfona i unes idees 
ben obertes. Molt de la broma, 
se’n fotia d’ell mateix: treballa-
va de pintor i li feia gràcia dur 
la cara i els braços tacats de 
blanc. I se’n fotia encara més 
dels blancs racistes amb qui 
topava de tant en tant.

Els darrers anys va anar a 
buscar a Cantàbria, a casa 
d’una filla, el benestar que 
li costava de trobar, i retor-
nava molt de tant en tant. 
Quan venia, encara es posa-
va algun cop la camisa blau 
cel i feia per veure els seus 
amics. Continuava xerraire 
i empàtic, amb aquell som-
riure que, malgrat tot, no va 
perdre mai.

Un record per sempre, des de 
la seva Torre.

JOSEP BARGALLó

malick malam Cassama amb altres integrants dels Nois de la Torre a 
inicis dels vuitanta. Foto: PERE CATAlÀ I ROCA/ FACEBOOK PERE CATAlÀ 
I PIC

El taller Sarandaca  
construirà els nous 
gegants de la Torre

El Ball de Gegants de Torredem-
barra ha adjudicat els treballs 
de construcció dels seus nous 
gegants al taller Sarandaca 
de Granollers. El taller vallesà 
és un negoci familiar amb 
dècades d’experiència dirigit 
per Jaume Aumedes. El mateix 
taller construirà les carcasses 
i confeccionarà els vestits. 
Aquest constructor és dedica a 
imatgeria festiva, decoracions 
de teatre i altres treballs artís-
tics similars. Són els construc-
tors del gegants neolítics de 
l’Espluga de Francolí que han vi-
sitat Torredembarra en diverses 
ocasions.

Ara mateix, el Ball de Gegants 
està treballant per organitzar la 
presentació dels nous gegants 
cap a finals del mes d’agost 
d’aquest any. Estan triant 
padrins i organitzant l’acte, pel 
que esperen comptar amb la 

presència dels descendents 
dels seus gegants i d’altres 
persones enteses en el movi-
ment indià que han col·laborat 
a fixar criteris pel seu disseny i 
construcció.

Campanya  
de donaCions oberta
La campanya de mecenatge, 
que es va iniciar el més de 
novembre passat amb l’objectiu 
d’aconseguir el finançament 
per la construcció de la nova 
parella, havia d’acabar el 31 de 
gener. Tot i que ja s’ha acon-
seguit una part important de 
finançament, la campanya s’ha 
allargat i continua oberta. Es 
poden continuar fent donacions 
a la Floristeria Pupi Flors (carrer 
Joan Güell, 13). Les donacions de 
100 euros o més podran dema-
nar que es brodi el seu nom a la 
faldilla de la geganta. 

Jaume Aumedes dirigeix el taller Sarandaca de Granollers. Foto: 
FACEBOOK SARANdACA

oPINIó
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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

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

aCTUaLITaT Torredembarra

els germans rovira 
recuperen el tron com 
a millors cultivadors 
de calçots

Els germans Rovira han 
tornat a pujar a dalt de 
tot del podi en el XXIII 

Concurs de Cultivadors de Cal-
çots de Valls. A més, aquests 
pagesos de Torredembarra 
també han aconseguit el pre-
mi a la millor mota de calçots. 
Triomf total en el marc de la 
Gran Festa de Calçotada de 
Valls, que es va celebrar el diu-
menge 26 de gener.

El segon lloc va ser per a Isi-
dre Coll, del Pla de Santa Ma-
ria —campió l’any passat—, i 
el tercer per al reusenc Jaume 
Papió. En el concurs hi van 

FoTo deNÚNCIa
“Incivisme, gens empatia 
i mala educació”
És el títol que Laura 
Mercadé ha posat a la 
fotografia que ens envia. 
Poca cosa podem afegir 
sobre aquesta imatge que 
malauradament es repeteix 
massa als parcs infantils 
de Torredembarra.

participar setze integrants de 
la cinquantena que formen la 
IGP Calçot de Valls.

Després que en l’edició de l’any 
passat es classifiquessin en ter-
cer lloc, enguany han tornat a 
demostrar que són els domina-
dors d’aquest certamen i ja han 

guanyat —comptant les que s’hi 
va presentar Jordi Rovira en 
solitari i les que ho ha fet amb 
el seu germà Daniel— sis de les 
darreres vuit edicions. Pel que 
fa a la categoria de millor mota 
de calçot, és el segon cop que 
els pagesos torrencs l’aconse-
gueixen.

El director del ‘Torredembarra 
Actualitat’, Jordi Salvat,  
presentarà l’Opuscle  
de la Setmana Santa 2020
La Confraria de la Creu-Armats 
de Torredembarra ha donat a 
conèixer qui serà el presentador 
de l’Opuscle de la Setmana Santa 
2020: el periodista i director del 
Torredembarra Actualitat, Jordi 
Salvat Rovira. L’acte serà el pro-
per divendres 3 d’abril, a les 20.30 
hores al pati del Castell-Palau 
dels Icart de Torredembarra.

eSPaI deL SUbSCrIPTor

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 principals 
continguts  
de la revista.
◗ Descàrrega de  
fotografies gratuïtes.
◗ Recepció d’un mai-

ling periòdic.
◗ Participació en 
actes exclusius per a 
subscriptors/res.
◗ Ofertes comercials 
i promocions.

la subsCripCió dona dret a:

un Cd el reservem pels  
subscriptors i l’altre, pels que encara no ho sou. 

Sortegem doS Cd  
de Casa Nova  
el nou treball del  
grup torrenc tres

Per aconseguir-lo heu de dir perquè voleu el disc amb un 
post a Facebook o un tuit a Twitter amb l’etiqueta #Tres-
TDB. Els guanyadors els donarem a conèixer el 2 de març 
a través de la nostra web TDBactualitat.cat.

REdACCIó



 21 

 
dembarra

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

eSPorTS eSPorTSFUTboL TrIaL

El RCD Espanyol i la UDT  
s’alien i creen l’Escola  
Torredembarra de tecnificació

Torredembarra 
serà la seu del  
Campionat  
d’Espanya de Trial

El RCD Espanyol de Barcelona i 
la UD Torredembarra van posar 
en marxa el passat 3 de febrer 
l’Escola Torredembarra de 
tecnificació del club barceloní, 
gràcies a un acord entre amb-
dues entitats. Es va presentar 
amb un acte el 23 de gener 
al camp de futbol de la zona 
esportiva municipal.

REdACCIó

REdACCIó

Matías Redondo, nou president del 
Club Excursionisme Torredembarra
El Club Excursionisme Torre-
dembarra va escollir una nova 
junta directiva en l’assemblea 
extraordinària de socis que va 
celebrar el passat 10 de gener. 
En aquesta assemblea, el fins 

llavors president, Albert Cano, 
va presentar la seva dimissió i 
es va votar la presentació d’una 
nova junta directiva, que està 
presidida per Matías Redondo. 
Acompanyen Redondo els se-

güents socis: Eva Roig (secretà-
ria), Sílvia Argilaga (tresorera) i 
Gemma Barrabeig, Juan López, 
Oriol Martorell, Gerard Rius,  
Albert Roig i Anna Vergès 
(vocals).

eSPorTS eXCUrSIoNISme

Aquesta escola de tecnificació 
ofereix cinquanta places per a 
nens i nenes d’entre 5 i 16 anys, 
es durà a terme els dilluns i és 
oberta a tothom, no només a 
infants de Torredembarra. Les 
inscripcions poden ser mensuals. 
A més, per donar a conèixer la 
iniciativa, els dies 27 i 30 hi haurà 
portes obertes.

A la presentació hi van ser 
presents el director de la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque, Eloi Pérez; 

el coordinador de l’Escola  
Dani Jarque i de les Escoles 
Externes, David Llobet; un 
representant d’International 
Academies del RCD Espanyol, 
Albert Sau; el coordinador de 
la RCDE Escola Torredembarra, 
Arnau Viñas, i el president de la 
UD Torredembarra, Joan Carles 
Infantes. També hi van seran  
presents l’alcalde, Eduard  
Rovira, i el regidor d’Esports,  
Raúl García.

El Bikepark Bauhaus Torre-
dembarra acollirà els propers 
27 i 28 de juny el Campionat 
d’Espanya de Trial 2020, la 
cita estatal més important de 
l’any, que es disputa a prova 
única amb els millor pilots in-
ternacionals de totes les ca-
tegories. La vila torrenca ja va 
ser la seu d’aquesta competi-
ció el 2015 i enguany repetirà 
amb instal·lacions millorades 
i havent realitzat Copa d’Es-
panya aquests darrers anys. 
També Torredembarra serà 
una de les proves de la Copa 
Catalana, que torna enguany 
al port de Torredembarra, a un 
terreny natural al 100%.

la Copa tarragona 
de trial arrenCa l’1 
de març al Catllar
Per altra banda, ha quedat 
definit el calendari de la Copa 
Tarragona de Trial 2020, que 
començarà amb la primera 
prova oficial el proper 1 de 
març al Catllar. La competició 
tindrà quatre proves oficials 
més, que continuaran a Gan-
desa (22 de març), Camping 
Stel de Roda Berà (18 d’abril), 
Prades (5 de juliol) i Cambrils 
(25 de juliol). Abans, però, 
es disputa una prova prèvia 
al Bikepark Torredembarra 
aquest diumenge, 15 de febrer, 
per arrencar motors, i després 
ja s’encaren les cinc proves 
oficials.
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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

Ell no hi era.
La mare sí. Sempre hi 
era, fins que va morir.

La venjança no té edat i és líci-
ta. Tan lícita com pugui ser la 
justícia privada. Tan lícit com 
pugui ser un acte animal. Qual-
sevol acte animal té vida pròpia, 
encara que no sempre es re-
cordi. Per això no recordo amb 
exactitud quan va ser la primera 
vegada, aquell moment en que 
Ell va passar de ser un bon ma-
rit a ser un fill de puta. Però sí 
que tinc una imatge clara, com 
si fos una fotografia de la mare 
plorant, encarada a la finestra, 
rentant els plats. Jo dibuixant a 
terra, i ELL al sofà amb els peus 
damunt de la tauleta de vidre. 
Aquesta imatge sí la recordo. 
I allà, estès a terra, mentre di-
buixava, vaig saber que aquell 
home no era bona persona per-
què feia patir a la mare.

No sé com va passar. Sé que 
abans havien llegit molt junts. 
Compartien el gust per la lec-
tura comú, llegien i debatien, 
expressaven el que sentien. 
Triaven un llibre i el devora-
ven, es devoraven. Es menja-
ven, tal qual. Jo era petit però 
no ximple. Compartien passi-
ons com els escacs. Però hi va 
haver un moment, (sempre hi 
ha un moment), en què aquesta 
fèrria complicitat es va trencar, 
i els gustos i les necessitats van 
començar a divergir.

Com ho fan les dents d’una cre-
mallera.

Capítol 4. Venjança

Quan s’obre una cremallera, 
alguna cosa surt a través d’ella. 
¿I si ara surto jo?

El 7 de setembre en vaig fer 
catorze, d’anys. Vaig decidir 
deixar-me els cabells llargs 
just ara fa un any, després de 
veure un vídeo de Sopa de Ca-
bra en el qual sortien imatges 
de Dalí pintant a la terrassa de 
la casa de Port-Lligat. El meu 
cabell sembla un bròquil , i ara 
el tinc llarg. Més d’una vegada 
m’han dit que les meves celles 
s’assemblen a les de Zapatero, 
però que cobreixen millor els 
meus ulls petits, de color caoba 

i profunds, com de rata eixeri-
da. Pòmuls sortints, ben aline-
ats amb el meu nas que recor-
da l’apèndix de Jeff Goldblum, 
igual que el mentó. El meu coll 

és més aviat com el de John 
Travolta. Però tot això importa 
poc. El que realment importa és 
que la mare va morir cinc dies 
abans de fer jo els tretze, fa un 
any i mig, i que em va deixar 
l’herència del botxí.

Soc alt i miro com mira Richard 
Gere quan està trist, segons deia 
la mare. Però això serveix de 
ben poc ara que no hi és. Enca-
ra tinc un munt de barbs, que la 
mare ja no em peta.

Als sis anys em van fer uns tests. 
Aquestes proves van dir que es-
tava molt per sobre de la mit-
jana. Vaja. Sempre necessitem 
referències, tenir amb qui com-
parar-nos. Sembla ser que sen-
se la comparació la nostra vida 
no té sentit. A mi no m’agrada 
comparar-me. L’hi deia a la 
mare. Li deia que no em com-
parés amb ningú, ni els meus 
llavis, ni els meus ulls, ni el meu 
somriure. Em feia ràbia. Acos-
tumo a estar així, rabiós, des de 
petit, des de sempre. Encara no 
sé per què. És com si estigués 
turmentat, com si volgués algu-
na cosa, com si busqués alguna 
cosa que no trobo. Com si vol-
gués ser una cosa que no soc.

Per sobre de la mitjana. Bah! I 
què ? Processo el món des d’una 
altra perspectiva, des de la so-
litud de les minories o des de 
l’estigma dels empestats. Estic 
molt per sobre de la mitjana. 
I pateixo. Molt. I no sé dir per 
què.

No m’agraden les presentaci-
ons. A vegades les presentaci-
ons són una paròdia. Però la 
vida és una paròdia, és com 
si estiguéssim presentant-nos 
contínuament. No m’agrada. 
M’agrada estar sol. Tinc els 
meus amics, és clar. Però el que 
més m’agrada és estar sol. I ja 

no tinc a la mare. Les presen-
tacions em sonen com un rap 
arrossegat. El rap m’agrada. Les 
presentacions són una paròdia. 
Penso en el concepte. Paròdia: 
elaboració imitant d’un indi-
vidu amb la sana intenció de 
burlar-se’n. Caldrà acceptar 
que una imitació burlesca part 
de bones intencions. Riure del 
proïsme, se l’estimi o no com a 
un mateix. Guerra Santa. Inqui-
sició. Dogmatismes. Règim de 
partits. Parlar de cara al públic 
amb el cul al descobert. Paròdi-
es, paròdies, paròdies...

Però sé que les coses han de 
començar d’alguna manera. 
Això és, d’alguna manera. Un 
principi, una presentació. Bé, 
doncs soc orfe. De mare, amb 
les mancances que això com-
porta. M’ha quedat la pitjor 
herència que em podia quedar. 
Algú a qui no vull nomenar, a 
qui no vull. ELL. Només vull 
dir-li així: ELL.

No vull dir pare. No puc. Encara 
que a vegades em miro a l’espill, 
i el veig sortint dels meus ulls i 
ocupant la meva soledat.

Reacció!

Els meus amics m’admiren. 
Diuen que tinc quelcom que 
ells no tenen, alguna cosa es-
pecial que em fa ser diferent; i 
que a més no tinc una mare que 
m’atabali com els passa a ells. 
Però no entenen res. Els meus 
amics són mundans. Els estimo, 
els vull, però no es qüestionen 
les coses. Les viuen, i punt. Bé, 
excepte Mia. Ells no volen men-
jades de coco, com diuen, i es 
fiquen amb mi. I amb el meu 
nom.

No ho suporto. I les coses que 
no es suporten s’han de fer pa-
gar.

als sis anys em 
van fer uns tests. 
aquestes proves 
van dir que esta-
va molt per sobre 
de la mitjana
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l’Agenda està patrocinada per:

aGeNda

29  
Feb

01  
mar

26  
Feb

Organitza: Biblioteca Mestra 
Maria Antònia

a les 18 h
biblioteca mestra maria 
antònia
Torredembarra

Contacontes: 
contes de la flor de 
l’ametller.  
Contes
sessió de contes per a famílies 
amb infants de p4-p5.

28  
Feb

Organitza: Ajuntament d’Altafulla

a les 18.00 h  Castell de montserrat - aLTaFULLa

Organitza: URV, ACT i CESM

a les 18 h
Sala Cal maiam
Torredembarra

9a Marxa Castells  
del Baix Gaià Senderisme

Espai de debat. 
Cicle “Cuidem-los, 
cuidem-nos”
Cinefòrum
Film: “la profesora de parvula-
rio”, de sara colangelo. 

23  
Feb

Organitza: Biblioteca Municipal Joan 
Martorell Coca

a les 18 h
biblioteca municipal Joan 
martorell Coca
roda de berà

Presentació de la 
novel·la gràfica ‘Yo, 
gorda’.
Llibres
De meritxell Bosch. a càrrec de 
l’autora.

18  
Feb

16 
Feb És una prova no competitiva on els participants tenen l’opció d’escollir 

entre tres possibles circuits: 33,5 km, 26 km o 17,5 km. 

Organitza: Banc de Sang i Teixits

de les 18 h a les 21 h
Consultori mèdic
eL CaTLLar

Donació de sang
Salut

18  
Feb

23  
Feb

Concert: Miquel 
Talavera Group 
Música
Bluesblues latin rock /  
Barcelona

Organitza: Associació Cultura La 
Traviesa

a les 20 h
bluegrass La Traviesa
Torredembarra

29  
Feb

Presentació club 
manga i filosofia
Manga
per a joves amants del manga 
a qui els agrada debatre sobre 
el món. 

Organitza: Christian Suau Algaba / 
Biblioteca Mestra Maria Antònia

a les 20 h
a les 11 h
biblioteca mestra maria 
antònia
Torredembarra

Voluntariat forestal 
al Canyadell
Medi ambient
ajuda a reforestar el sotabosc 
perdut!. activitat gratuïta, 
oberta a tothom. cal dur 
esmorzar i roba de camp!

1r Agermanament 
d’Escoles de Músi-
ca i Ball a Creixell
Música
hi haurà actuacions en 
directe de diferents grups de 
dansa i música del territori. 
també hi trobareu paradetes 
de venda de productes ar-
tesanals i servei de bar, amb 
disponibilitat de quedar-se 
a dinar.

Cicle conferències 
curs 2019/2020. 
“Descobrim 
l’Amazònia”
Conferència

Organitza: GEPEC i Ecologis-
tes de Catalunya

de 10 a 14 h
Finca del Canyadell  
(C/ Vista alegre, 33)
aLTaFULLa

Organitza: Tot per Creixell

a les 9 h
zona esportiva municipal 
CreIXeLL

a les 19 h
Sala de reunions, 1r pis 
del Casal municipal
Torredembarra
Organitza: M. Isabel Miró Monto-
liu. Professora URV. Coord. Aules 
d’extensió /URV, ACT i CESMOrganitza:  URV, ACT i CESM

a les 18 h
biblioteca mestra maria 
antònia
Torredembarra

Els germans Badia 
Conferència
aula de la Gent Gran. a càrrec 
de Joan maria thomas.

20  
Feb
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on és la nostra platja?
Quin ensurt! Ho veiem per 
televisió, als diaris i en molts 
missatges de WhatsApp. Fo-
tografies i vídeos... Alguns in-
clús ho van patir en primera 
persona. A les seves cases o 
als seus negocis. El tempo-
ral Glòria no va deixar canya 
dreta per allà on va passar. 
I no cal anar gaire lluny per 
comprovar-ho. Va deixar 
gran petjada... Si no, pregun-
teu a la gent de Baix a Mar. 

Arbres caiguts, maleses al 
mobiliari urbà i en cases 
particulars. I, el que potser 
més mal ens va fer als tor-
rencs i torrenques: la platja 
i el passeig marítim com-

pletament irreconeixibles... 
L’aigua arribava a les escales 
de l’església i a algunes cases 
de la zona. Les muntanyes 
de sorra cobrien els bancs i 
feien “desaparèixer” el pas-
seig. Onades de gran alçada. 
Els gussis fora de lloc i grans 
destrosses a les terrasses dels 
restaurants... Déu-n’hi-do! 

El que sempre hem vist 
que passava en altres zones 
del món ara ho hem patit a 
casa nostra. De fet, proba-
blement, amb el pas dels 
anys cada vegada serà més 
habitual viure-ho. I jo, com 
també tots vostès, no ho vull 
pas. Potser caldria prendre 

7 5 2 9 3
8 7 4

9 8
4 6

3 4 7 9 1
1 3

1 5
4 7 2
9 5 6 4 3

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

Dificultat: baixaeL SUdoKU
La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes d’abril

solució sudoku  
mes de gener

TwITTer aCTUaLITaT

Jordi molinera @jordimolinera
alcalde d’altafulla
Un altre accident al punt negre de la N340 al seu pas per Al-
tafulla, a l’enllaç amb l’AP7. Informen d’un ferit greu i 2 lleus. 
@JoanSabateB, @abalosmeco i @damiacalvet: cal reobrir ja 
la rotonda de Torredembarra. Quants accidents més fan falta 
per a què canvieu d’opinió?

Josep Bargalló @JosepBargallo
conseller d’educació de la Generalitat
Fins aquí va arribar la sorra de la #llevantada #Glòria #Bai-
xaMar #Torredembarra Una feinada feta i per fer. Endavant 
@AjTorredembarra @raul5garcia @eduardrovira

ton aymemí @tonaymemi
Biòleg i ambientòleg
Quan un periodista diu: “el #temporalgloria es va endur la 
sorra de la #platja i la va dipositar al passeig”, es podria dir 
alguna cosa com:”el temporal va desplaçar la sorra fent recular 
la platja a l’espai que li ocupa el passeig”. És fàcil #periodisme 
#comunicaciambiental

aleix Figueras @aleixFigueras
periodista
Com ha passat això de que ja ens hem ventilat el primer mes del 
2020? Si encara hi ha qui escriu 2019 quan ha de posar el dia en 
què viu... 

VISIó 2000 ISAURA VALLE

nota i intentar no haver-ho 
de veure gaires vegades més.

En definitiva, una imatge 
bastant desconeguda per 
tots nosaltres. Sentia im-
potència al veure la nostra 
platja així... El nivell de l’ai-
gua ha pujat poc, per sort, i 
encara podrem gaudir molts 
anys més de la nostra mera-
vellosa platja. Això sí, hem 
tingut sort que, des d’un pri-
mer moment, l’Ajuntament 
i alguns veïns de la zona s’hi 
posessin a treballar de valent. 
Han estat necessàries moltes 
hores de feina per tornar a la 
normalitat. S’acosta Carnaval 
i si no hagués estat així, pot-
ser enguany en lloc de confeti 
hauríem tirat sorra.

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: Alta

anna Boqué 
@annaBoque
Geògrafa
S’evidencia que els 
camps de dunes 
experimentals 
ajuden a fixar la 
sorra de la platja. 
Imatges de la 
platja de La Paella 
a Torredembarra 
dies després del 
temporal

MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
rrpp@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI

Aniversaris
Comunions
Casaments
Sopars d'empresa
Calçotades

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS


