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Històries de Covid-19
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Em conec, ja de memòria i 
per força major, fins a la dar-
rera esquerdeta de les parets 
de casa. No esperava un Sant 
Jordi així, però no per això 
l’arribada del dia 23 el farà 
menys Sant Jordi. És més, 
potser serà intel·ligent que 
entre tots fem una pensada 
conjunta i reinvertim l’espe-
ra hermètica en una opor-
tunitat d’oxigenar-nos per 
dins. Llibres, contes, assajos. 
Què sé jo. Tot serà bo.
Em temo que, enguany, la 
plaça de les Monges tindrà 
el mateix moviment que 

les monges sense plaça. I ja 
em sap greu, i tant. Pren-
guem-nos la treva obligada 
com una excusa per desco-
brir-nos, per conèixer-nos, 
per trobar-nos i retro-
bar-nos: feina important 
per a la qual mai ens resta 
temps, ja sabeu. Perquè obrir 
un llibre és obrir un món, i 
ja diuen que encara no s’ha 
inventat manera més ràpi-
da, econòmica ni lliure de 
viatjar.
Llegir cura, per molt que la 
lectura enguany hagi de ser 
confinada. I estimar cura, 

de manera que tota rosa que 
quedi sense regalar serà me-
dicina perduda. Sant Jordi, 
l’ànima del nostre Sant Jordi, 
cura amb el simple fet d’es-
mentar-lo i enguany tornarà 
a rebrotar perquè no hi ha 
pandèmia ni tempesta que 
duri cent anys.
Amic lector, juga-ho a favor. 
Prova a llegir, prova a escriu-
re, prova a pintar, prova a 
fer-te preguntes. Prova a tor-
nar a començar. A imaginar, 
a intentar, a fer i a desfer. Si 
remeneu a l’arxiu descuidat 
i tendre de la memòria, re-
cordareu que molt estranya 
és la història que no amagava 

alguna moralitat valuosa. Es-
forcem-nos a buscar-la, ens 
farà millors. Tot i que aques-
ta tasca sí que haurà de ser 
individual.
Aferrem-nos, doncs, al braç 
de la cultura. Cultivem-la, 
cuidem-la, perquè mai falla 
i perquè no existeix ni exis-
tirà altra font amb la virtut 
de fer-nos més lliures. Si 
una petita rondalla és capaç 
de matar any rere any el drac 
més temut del regne, què no 
podrà fer l’oceà d’històries 
que encara ens resta per des-
cobrir? Una abraçada sincera 
(i confinada).
Salut i cultura, molta cultura!

ediTorial

dos miNUTs  

Tornem a 
ser aquí
Ha passat poc més d’un 
mes des del darrer Tor-
redembarra Actualitat, 
però la nostra vida ha 
canviat radicalment des 
de llavors. I tardarà a tor-
nar a aquella normalitat 
(si hi acaba tornant). La 
pandèmia del coronavirus 
ha afectat tots els àmbits 
del Baix Gaià i, per això, 
ho hem volgut analitzar 
parlant amb diverses per-
sones que ens expliquen 
com lluiten contra el Co-
vid-19 o com els ha canvi-
at el dia a dia a causa del 
confinament. Aquest és el 
tema del mes. No n’hi pot 
haver un altre.

Al Torredembarra Actua-
litat també ens ha afec-
tat el coronavirus. Hem 
potenciat molt la web 
TDBActualitat.cat, amb 
informació actualitzada 
cada dia de com afecta 
la pandèmia el Baix Gaià 
i les dades d’audiència 
han estat molt positives 
el mes de març, amb un 
augment del 83,9% de 
trànsit. Però malgrat tot, 
hem volgut també acudir 
a la cita al carrer amb 
vosaltres. Un carrer que 
heu de trepitjar el mínim 
possible, perquè el confi-
nament sigui efectiu per 
poder reduir el contagi i 
vèncer el Covid-19. Com 
la majoria heu pogut 
comprovar, hem hagut de 
canviar els punts de dis-
tribució, ja que molts dels 
habituals estan tancats.

És un número del Torre-
dembarra Actualitat amb 
menys pàgines, cosa que 
ha afectat algunes sec-
cions i espais habituals, 
i n’hem fet una tirada 
menor. Però tornem a ser 
aquí, perquè creiem que 
el periodisme és essen-
cial, un bé de primera 
necessitat en un estat 
democràtic, malgrat que 
estiguem vivint un mo-
ment excepcional. Perquè 
et mereixes estar ben 
informat.

de dracs i cavallers
toni CabaNillas

olla barreJada, PER VíctoR cEntEllEs
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em deixaré seduir
Miro rere els vidres de la 
finestra des del meu confi-
nament. Amb una tassa fu-
mejant de cafè a les mans, 
intueixo la primavera de la 
qual enguany no gaudeixo. 
Olors intenses, colors vius, 
flors que esclaten plenes de 
vida cercades per les abelles 
que xuclen el pol·len amb 
intensitat. Ho somio, ho co-
nec d’altres anys, ho tinc a la 
memòria, fora de casa segur 
que tot és ple de vida, d’es-
perança, de continuïtat, de 
plenitud i de futur.
I aquí, al bell mig de la pri-
mavera, hi ha per a mi una 

data suggestiva que em cap-
tiva des de ben petita, quan 
agafada de la mà dels pares 
anava a mirar les parades de 
la Rambla, totes plenes de 
llibres i de roses. Sant Jordi, 
la festa dels escriptors, dels 
lectors, dels editors, dels flo-
ristes i dels enamorats. Tots 
intercanviem roses i llibres, 
somriures i complicitats i ens 
aglutinem a les places i car-
rers amb l’alegria i l’emoció 
més viva.
Avui això em queda lluny, el 
frec a frec de la pell, l’olor de 
la rosa regalada, el petó als 
llavis, tot m’ho he de imagi-

nar, ho he de cercar dins dels 
records, d’aquells d’abans, 
sensacions que omplen la 
vida i que avui no podré as-
saborir. El que sí que tinc a 
l’abast és el gran tresor dels 
llibres. 
Els de casa, els de sempre, 
sense cap novetat d’enguany 
en paper, que és com m’agra-
da llegir-los, però hi són i 
m’aferro a ells. Busco a les 
prestatgeries llibres d’histò-
ria, de relats, de biografies, 
novel·les, i somric. Grans jo-
ies, que m’acompanyen, em 
distreuen i em fan feliç. 
Aquest any no compraré lli-

bres a les parades de la de 
plaça de Mn. Joaquim Boro-
nat, tampoc tindré un espai 
a les llibreries per signar els 
meus llibres, ningú em rega-
larà una rosa i em besarà els 
llavis, no, aquest any no viuré 
Sant Jordi al carrer. Ho faré 
en la solitud de casa meva, 
amb el millor dels tresors, 
els llibres, i m’embolcallaré 
amb la complicitat d’un autor 
que em xiuxiuarà a cau d’ore-
lla els seus sentiments i en la 
intimitat de la meva alcova 
em deixaré seduir mentre 
m’acabo una tassa de cafè 
fumejant.

a l’aroma d’UN CaFÈ núRia GóMEz
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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 contac-
te. No poden excedir els 
1.500 caràcters  
(incloent-hi espais).

60€ a l’any
(5€/mes)

20€  
un trimestre

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:

Tema del mes: TesTimoNis Covid19CarTes dels leCTors

situació critica 
en famílies  
monoparentals

Aquests dies estan sent 
durs per a tothom, nin-
gú s’ha lliurat d’una o 

altra de les conseqüències del 
Covid-19. Però parlem de les 
famílies monoparentals. Mares 
i pares que estan sols a càrrec 
dels seus fills, havent de sortir 
a comprar, baixar les escom-
braries o fins i tot treballar 
telemàticament. Fa uns dies, 
una amiga propera m’explica-
va la cruesa de la seva realitat. 
La policia ja li ha cridat l’aten-
ció molts cops perquè baixa a 
passejar el gos i aprofita per 
baixar les escombraries amb 
la intenció de sortir el mínim 
possible, però té una filla pe-
tita que no pot deixar sola a 
casa. Em va explicar que en 
una ocasió, quan la van parar, 
li van suggerir que per realitzar 
tals tasques deixés la nena amb 
els seus avis o veïns, la qual 
cosa li resulta impossible. Des 
d’aquell moment i cada dia al-
menys dos cops, se les ha d’en-
ginyar per deixar la seva filla a 
la porteria amb la porta ober-
ta mentre ella, just davant i a 
poques passes, sense deixar de 
donar-li un cop d’ull a la nena, 
intenta que el gos faci les seves 
necessitats. I per si no fos prou, 
ha trucat repetidament a un te-
lèfon d’atenció a la ciutadania i 
no han sabut donar-li una so-
lució al problema. Tant de bo 
es tinguin en compte aquestes 
situacions. 

isabel pérez navarro

sos de les  
escoles bressol 
privades

Les escoles bressol im-
parteixen el primer ci-
cle d’educació infantil 

adreçat a infants amb edats 
compreses entre els 4 mesos 
i els 3 anys. D’acord amb la 
informació disponible a la 
pàgina web de la Genera-
litat de Catalunya, el curs 
2019-2020 hi ha un total de 
1.755 centres d’educació in-
fantil, dels quals 1.226 estan 
sostinguts amb fons públics 
i la resta, 529 centres, som 
privats. Per tots és sabuda 
l’existència de les escoles 
bressol privades, però en 
canvi és desconegut per la 
majoria que subsistim sense 
cap tipus d’ajut públic. En-
cara que el cicle infantil no 
sigui obligatori, som una 
part bàsica en el desenvo-
lupament i en els primers 
aprenentatges dels infants i 
donem un suport essencial a 
la conciliació familiar. 

L’actual crisi causada pel Co-
vid-19 ens va obligar a tancar 
les portes del centre el 13 de 
març de 2020. Com a con-
seqüència del tancament, es 
varen deixar de girar els re-
buts a les famílies. Com mol-
tes altres organitzacions, ens 
hem vist abocades a fer un 
ERTO per intentar afrontar 
aquest entrebanc procurant 
garantir l’ocupació de les 
persones que formem part de 
l’equip educatiu. Tot i així, 

mantenir la llar d’infants 
comporta unes despeses fixes 
que hem de seguir pagant. 
Aquest problema és greu i 
pot esdevenir insalvable si 
assumim que les escoles se-
rem de les darreres activitats 
a poder tornar a obrir.

Entenem que la crisi és gene-
ral i que les administracions 
fan tots els esforços possibles 
per ajudar persones i empre-
ses, però, en el moment d’en-
viar aquesta cara al director 
de Torredembarra Actualitat, 
les escoles bressol privades 
no estem en l’agenda política 
i no hem estat destinatàries 
de cap ajut públic.

Les llars d’infants privades 
ofereixen gairebé 30.000 
places per a infants de 0 a 
3 anys arreu de Catalunya. 
Si ens veiem abocades a 
desaparèixer com a conse-
qüència de la situació crítica 
que estem vivint, hi haurà 
un problema social greu: 
qui atendrà aquests infants 
i les seves famílies? Sembla 
evident que és més senzill i 
barat ajudar les escoles bres-
sol privades existents que 
no haver d’esmerçar en el  
futur recursos públics i es-
forços a cobrir aquesta ne-
cessitat amb places de nova 
creació.

Esperem que les adminis-
tracions públiques escoltin 
aquest SOS que llencem les 
escoles bressol privades i no 
sigui massa tard.

escola bressol  
casa de les fades

recordem-nos-en!

Estem passant la pitjor 
crisi sanitària que ha 
viscut la humanitat mo-

derna, no sabem encara com 
ens en sortirem i les possibles 
conseqüències que hi haurà. 
Des d’aquest mitjà de comu-
nicació, vull agrair a tots els 
treballadors de la sanitat pú-
blica i privada (metges/ses, in-
fermers/es, personal de neteja 
i administratiu) i treballadors 
municipals (brigada, serveis 
administratius i policia local), 
tots antics companys. Per la 
gran tasca que esteu fent pels 
ciutadans de Torredembar-
ra en aquests moments tan 
complicats, en què arrisqueu 
la vostra salut i la de la vos-
tra família quan torneu a casa 
després d’unes jornades molt 
complicades a causa de la ten-
sió emocional, estrès, etc. que 
heu de suportar.

Vull agrair també a totes les 
persones de l’àmbit estatal que 
també estant arriscant salut i 
vida per salvar les dels seus 
conciutadans. També molt 
lloable és la iniciativa que han 
tingut les policies locals i guàr-
dia urbana de fer arribar una 
il·lusió als més petits i grans, 
passant per davant dels seus 
domicilis o residències d’avis 
per tal de felicitar-los en el seu 
aniversari.

Únicament ens recordem 
d’aquestes persones (personal 
sanitari i neteja, bombers, tre-
balladors municipals, policies 
local, etc.) quan podem criti-

car-les per haver fet quelcom 
malament o sentim que ens 
han perjudicat segons el nos-
tre criteri personal. A veure si 
a partir d’ara ens recordem 
més d’ells, per tot el que fan 
sempre bé, que és intentar aju-
dar-nos de la millor manera 
possible, donant-nos un servei 
de la millor qualitat possible 
(mèdic, de seguretat, d’auxili, 
etc.).

Hem de recordar, també, que 
si han de sortir al carrer per 
protestar i demanar millores 
econòmiques i de treball HEM 
D’ESTAR AL SEU COSTAT I 
SI ÉS NECESSARI SORTIR 
AMB ELLS AL CARRER!

Quan tot això hagi passat ens 
hem de recordar també de 
demanar explicacions a tots 
els governants actuals i an-
teriors per les retallades en 
el que implica el benestar de 
les persones (sanitat, inves-
tigació i material). I perquè 
bancs i Església no han ajudat 
en aquesta situació que ens ha 
fet i ens està fent patir molt. 
RECORDEM-NOS-EN!

Josep maria cunillera
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25ara Fa

A
N
Y
S

va ser un 
acte molt 
multitudinari 
i emotiu, 
amb els tres 
pescadors més 
vells del municipi 
asseguts 
primera fila

s’inaugura el port, es presenta 
la depuradora municipal i iris Figuerola 
guanya el Premi isabel de villena

El mes d’abril de fa 
25 anys acabava 
amb un dels actes 

més esperats a la nostra 
vila: la inauguració de 
la primera fase del port 
esportiu i pesquer de 
Torredembarra. Va ser 
un acte molt multitudi-
nari i emotiu, amb els 
tres pescadors més vells 
del municipi, el Xato, el 
Ramon de la Vella i el Jo-
anet, asseguts a primera 
fila, amb les autoritats. 
L’encarregat de tallar la 
cinta aquell 30 d’abril de 
1995 va ser el conseller 
de Política Territorial i 
Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalu-
nya, Jaume Roma. Roma 
va ser un dels consellers 
més breus dels 23 anys 
de governs Pujol, ja que 
va dimitir al cap de set 
mesos d’arribar al càrrec 
per la seva implicació en 
un presumpte cas de cor-
rupció. 

El port de Torredembar-
ra s’inaugurava menys 
de dos anys després de 
la col·locació de la pri-
mera de pedra el 16 de 
maig, amb gairebé el 
50% dels amarraments 
ocupats. El president de 
Port Torredembarra SA, 
Lluís de Patricio, anunci-
ava en el seu parlament 

la construcció d’un pas-
seig i un auditori per a 
espectacles. No sabem 
si es referia a l’espai de 
la Roca Foradada que 
ara acull el festival d’es-
tiu del mateix nom. Per 
cert, el cap Gros encara 
no havia caigut.

nom d’Iris Figuerola, que 
va guanyar el I Premi de 
Narrativa Isabel de Ville-
na, amb l’obra I després 
diuen que el peix va car, 
diu Sorolla, que va pre-
sentar amb el pseudò-
nim Marieta de l’Ull Viu. 
Organitzat pel Grup de 
Dones de Torredembar-
ra i que va comptar amb 
una gran participació i 
un jurat format per Olga 
Xirinacs, Montse Palau i 
Núria Gómez.

La precampanya electo-
ral seguia endavant i els 
partits anaven anunciant 
els noms que completa-
ven les seves candidatu-
res, amb els inevitables 
problemes dels qui aspi-
raven a anar més amunt 
i no ho aconseguien. Era 
el cas del PSC. Al Torre-
dembarra Actualitat tro-
bàvem un article en què 
el secretari de política 
municipal de la federa-
ció tarragonina, Ferran 
Sánchez Camins, reco-
neixia que “hi havia un 
grup minoritari d’homes 
i dones que volia enten-
dre de manera diferent 
la confecció de la llista.” 
Però la sang no va arri-
bar al riu i finalment la 
històrica Trinidad Mir 
va acompanyar en el nú-
mero 2 Manuel Jiménez, 
en una candidatura on 
destacaven set indepen-
dents. 

JoRdi salvat

Fotos: toRREdEMBaRRa al MoMEnt

l’alcalde, Santiago Segalà, 
va recordar que el projecte 
havia començat a caminar 
quatre anys abans, a l’ini-
ci del mandat. La planta 
situada a la muntanyeta 
del Pujol, a Clarà, estava 
planificada com una plan-
ta biològica, aprofitant la 
matèria orgànica que te-
nen els abocaments.

En l’àmbit cultural, aquell 
mes d’abril destacava el 

Un altre gran equi-
pament ubicat a Tor-
redembarra però que 
havia de donar servei 
també a altres localitats 
veïnes, Creixell, Roda de 
Berà i la Pobla de Mon-
tornès, era la depurado-
ra supramunicipal. Es 

va presentar en un acte 
públic també aquell mes 
d’abril, per iniciar aviat 
les obres. El gerent de la 
Junta de Sanejament, 
Antoni Garcia Coma, va 
explicar les característi-
ques de la depuradora. 
En la seva intervenció, 

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
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PROTEGINT 
LA CIUTADANIA 
COM HEROÏNES

Cada decisió, cada inversió i cada intervenció que es pren es 
fa per avançar en la lluita contra el coronavirus. Seguim fent 

costat cada dia als i les professionals i la ciutadania per frenar el 
coronavirus. Seguim treballant cada dia en equip.

FRENEM
EL VIRUS

#JoActuo #EnsEnSortirem
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Testimonis d’una pandèmia
El coronavirus ens 

afecta a tots i a totes 
d’una manera o altra, 

ja sigui perquè hem perdut 

un ésser estimat a causa de 
la pandèmia o hem patit la 
malaltia, perquè estem con-
finats a casa i la nostra ac-

tivitat laboral s’ha vist afec-
tada o perquè la feina ens 
obliga a estar en contacte 
estret amb malalts o poten-

cials afectats. Recollim tes-
timonis de diferents àmbits 
de com el Covid-19 ens ha 
canviat la vida. 

Tema del mes: TesTimoNis Covid19

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

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

JoRdi  
salvat

Tema del mes

L’Eugenio Serrano és agent de la Policia 
Local d’Altafulla i ha estat dotze dies 
a l’UCI de l’Hospital Joan XXIII a causa 
del coronavirus i cinc dies més a plan-
ta. “He estat més mort que viu. Ha estat 
molt dur, però sempre he estat molt fort 
psicològicament. És una experiència 
que et canvia la vida. Com podeu veu-
re, soc una prova que es pot sortir del 

Si un col·lectiu està a primera línia en 
aquests dies de lluita contra el coro-
navirus són els voluntaris de Protec-
ció Civil de Torredembarra, i són molt 
visibles en el dia a dia del municipi. El 
seu coordinador, Ricard Garcia, expli-
ca que, amb l’activació del Pla Muni-
cipal d’Emergència, es van mobilitzar 
tots els voluntaris de Protecció Civil 
de Torredembarra: quinze persones 
que treballen en torns de matí i tar-
da, entre dos i quatre en cada torn, 
segons el volum de feina. Surten al 
carrer uniformats, amb mascareta i 
guants i amb el vehicle logotipat de 
què disposen.

El gruix principal de la seva feina està 
relacionat amb les persones que ne-
cessiten més ajuda en la situació de 
confinament, com la gent gran i per-
sones amb patologies prèvies. Co-
ordinadament amb l’Ajuntament i la 
Policia Local van a comprar menjar 
i medicaments i els ho porten a do-

“Hem estat els primers a arribar a trinxera 
i el coronavirus ha vingut per quedar-se 
a la primària. Actualment estem en una 
fase de xoc per controlar la pandèmia i 
quan disposem de la vacuna tindrem un 
paper fonamental en la prevenció de la 
malaltia vacunant la majoria de la pobla-
ció segons les recomanacions de les au-
toritats sanitàries”, explica la catllarenca 
Goretti Gatell, coordinadora d’Infermeria 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) del Vendrell. 

Gatell destaca que d’aquesta situació en 
treu “molt aprenentatge a nivell personal 
i professional” i la importància del treball 
en equip per fer front a una pandèmia. “La 
veritat que tant professionals com paci-
ents hem fet un gir de comportament 
de 360 graus. Tota l’activitat assistenci-
al, que bàsicament era presencial, s’ha 

Les farmàcies s’han mantingut obertes 
durant el confinament i han assumit més 
tasques per descongestionar els cen-
tres d’assistència primària (CAP) i con-
sultoris municipals —alguns, tancats. 
Una d’aquestes tasques és la recepta 
electrònica. Blanca Cogul, que està al 
capdavant de la Farmàcia Cogul de Tor-
redembarra, afirma que s’han coordinat 
de forma molt eficaç amb el CatSalut 
i la Xarxa Santa Tecla perquè ningú es 
quedés sense la medicació de diferents 
malalties durant la crisi sanitària del 
Covid-19. També s’han coordinat amb 
l’Ajuntament per poder proporcionar 
medicaments a les persones de risc que 
no poden sortir del seu domicili a través 
dels voluntaris de Protecció Civil.

Covid-19”, afirma l’Eugenio. Els primers 
dies després de la sortida de l’hospital 
reconeix que encara estava “bastant 
fatigat” i ara li han de fer revisions peri-
òdiques. El policia altafullenc dona les 
gràcies a molta gent que ha estat al seu 
costat en aquest procés i comenta que 
ha rebut molts missatges de tot tipus. 

L’Eugenio va gravar un vídeo tot just 
sortir de l’UCI que es va compartir a 
xarxes. En el vídeo deia que la sanitat 
catalana compta amb uns grans pro-
fessionals que s’estan deixant la pell 
i també destaca el paper dels agents 
dels cossos de seguretat perquè la 
situació no es descontroli. “Sobretot 
quedeu-vos a casa. No sortiu. No és 
una broma”, recomana l’Eugenio, que 
diu que el més dur del seu pas per l’UCI 
és no poder veure la família, només per 
videoconferència.

micili. “Cobrim entre quaranta i cin-
quanta famílies. Els portem aliments 
de primera necessitat cada quatre i 
o cinc dies perquè els frescos poden 
demanar-los a carnisseries i peixa-
teries, que els ho portaran a casa”, 
comenta Garcia, que també lamenta 
que s’han trobat amb un parell de ca-
sos als quals han hagut de deixar de 
prestar el servei per l’actitud que te-
nien: “Un ens va demanar vi i anxoves 
de l’Escala. Això és un abús.”

Però Garcia està molt satisfet de 
l’experiència. També treballen es-
tretament amb Càritas i els Serveis 
Socials de l’Ajuntament per poder 
proveir d’aliments les famílies més 
necessitades i amb risc d’exclusió 
social del municipi. I el temps que 
els queda el destinen a felicitar ani-
versaris a nens i nenes i persones 
grans, una tasca que reconeix que 
els desestressa després d’una jorna-
da dura.

reconvertit en activitat bàsicament via 
telemàtica i tota l’atenció domiciliària ha 
estat filtrada per garantir-la a la població 
més vulnerable ja sigui per edat avança-
da i/o amb factors de risc de base”, asse-
nyala la infermera catllarenca, i destaca 
el paper “exemplar” de la ciutadania fent 
cas de les normes de confinament. “No 
parem de rebre agraïments en forma de 
donacions des de molts àmbits: masca-
retes de roba, menjar, i també missatges 
de suport, com els que ens donen cada 
dia a les vuit aplaudint des de les cases. 
Emociona molt, i reconforta per seguir 
endavant.”

“Nosaltres no som herois ni heroïnes, 
simplement fem la nostra feina, la nos-
tra vocació i professionalitat ens fa estar 
al peu del canó de manera incondicional, 
hem nascut per a això, i la nostra vida té 
sentit en això, però la veritat és que és 
molt emotiu i reconfortant que la gent 
ens doni el seu suport”, diu. Per ella, els 
moments més difícils són sens dubte 
quan perden companys pel Covid-19: 
“Això a nivell emocional ens ha deixat 
profundament i emocionalment tocats. 
Alguns de nosaltres també patim pels 
nostres familiars, que també han em-
malaltit o mort, o patim per si portem la 
infecció amb nosaltres i contagiem els 
nostres.”

En canvi, pel que fa a l’abastiment de 
certs productes molt demandats per la 
ciutadania, com és el cas de mascare-
tes, guants i gels hidroalcohòlics, Cogul 
denuncia que algunes empreses s’apro-
fiten de la situació per pujar preus i collar 
les farmàcies amb les condicions d’en-
trega. “Els preus de venda són molt alts, 
però les farmàcies tenim poc marge o no 
en tenim. Alguns cops hem dit que no a 
comandes”, comenta la farmacèutica 
torrenca, que adverteix de la infoxicació 
que pateix la gent per l’allau de notícies 
que reben, algunes falses o inexactes. 
“Les farmàcies són un lloc segur. Do-
nem la versió original del que necessita 
la gent i contribuïm a tranquil·litzar-la”, 
afirma Cogul, que recorda que masca-
retes, guants i gels hidroalcohòlics són 
productes complementaris per evitar el 
contagi de Covid-19 i que les mesures 
més efectives són el distanciament so-
cial i la higiene.

eUGeNio serraNo 
afectat de covid-19 

riCard GarCia 
protecció civil de torredembarra 

GoreTTi GaTell 
infermera 

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
FiDEuEjAT, TAPEs

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

Tema del mes

El confinament pel Covid-19 va provo-

car un greu problema per a un dels pocs 

pagesos que queden a la Torre, en Da-

niel Rovira. Les calçotades van acabar 

de cop i encara li quedava per vendre al 

voltant d’un 30% de la collita de calçots, 

un dels seus productes “estrella”. Rovira 

assenyala que, al mateix temps, ha aug-

mentat molt la venda de la resta d’hor-

talisses. “Ara vaig desbordat, perquè es-

tem repartint molt a domicili. Són gent 

Jordi Molinera s’imaginava un primer any molt diferent a la coalcaldia d’Altafulla, que comparteix amb Alba Muntadas, del que al final està sent. Des de mitjans de març, trepitja l’ajuntament com a màxim un cop a la setmana i la feina la desen-volupa en un altre despatx, a l’habitació de casa seva que fins fa poc era només del seu fill. “Durant la campanya electo-ral, fa ara un any, havíem plantejat una sèrie d’accions amb la candidatura per 

L’enginyer torrenc Pau Guasch és mem-

bre de l’equip de l’empresa GPAInnova, 

integrat per més de cent persones, que 

ha dissenyat el respirador d’emergència 

Respira. Ho ha fet confinat a casa seva. 

En Pau explica que van tenir la idea amb 

en Pau Sarsanedas, CEO de l’empresa, 

d’aprofitar que tenien tot l’equip d’engi-

nyeria aturat, a causa de l’estat d’alarma, 

per desenvolupar un respirador per als 

pacients més crítics i ajudar a proveir de 

El punts de venda de premsa han es-
tat declarats serveis essencials durant 
l’estat d’alarma. És el cas de la Llibreria 
Miquel de Torredembarra. Des de l’inici 
de confinament hi ha hagut canvis des-
tacats, en un negoci d’aquest tipus. L’ho-
rari d’obertura s’ha reduït a només els 
matins i els clients no entren a l’establi-
ment, sinó que se’ls atén des d’un taulell 
a l’entrada, amb els diaris al damunt, i si 
volen altres article de papereria o llibres, 

En Toni Dote fa 29 anys que forma part de 

la plantilla de la Policia Local de Creixell i 

actualment n’és el cap. El seu dia a dia i el 

de la resta dels companys —14 agents i 2 

administratives— ha canviat “moltíssim” 

les darreres setmanes per l’estat d’alarma 

declarat a causa del coronavirus. L’activitat 

ordinària ha baixat molt, tot i que encara hi 

ha algun robatori en habitatges, i la feina es 

reparteix en l’assistència als més vulnera-

bles i els controls i operatius especials per 

verificar que es compleix el confinament: 

“Hem de transmetre fermesa i serenor, 

però també que estem al costat a la gent.” 

“No posem tantes denúncies com la gent 

es pensa, però és necessari que controlem 

que es compleix el confinament per a la 

seguretat de tota la població, i organitzem 

dispositius especials amb Protecció Civil i 

Sens dubte, en l’àmbit escolar és on ha impactat més en el dia a dia el confina-ment decretat a causa del coronavirus. Des del 13 de març, tots els centres es-colars estan tancats i la perspectiva és que tardaran moltes setmanes a obrir. La directora de l’Escola L’Antina, Isabel Escobar, ens explica que tot el que han fet fins ara ha estat seguir les instruc-cions del Departament d’Educació de la Generalitat, amb qui manté tres reunions setmanals per videoconferència en què intenten resoldre els molts dubtes que tenen.

Escobar assenyala que fins ara han tin-gut dos períodes molt diferents per adap-tar-se a la nova i inesperada situació. “Quan vam tancar les escoles ens pen-sàvem que seria per quinze dies. No ens imaginàvem la magnitud de la tragèdia. Als alumnes els vam fer recomanacions i encarregar activitats no obligatòries. 

que ja ens comprava i ara compra més, 

però també nous clients. Ens movem 

menys i es consumeix més producte ve-

getal”, explica el pagès torrenc, que ara 

està sol a la seva explotació, ja que els 

dos treballadors que tenia estan a casa 

confinats. Treballant sol al tros no ha de 

prendre mesures contra el coronavirus, 

però sí que usa mascareta i guants quan 

manipula les comandes i reparteix.

“Diuen que en una crisi has de buscar 

l’oportunitat. He potenciat molt la pre-

sència a les xarxes socials i la reivindi-

cació dels productes quilòmetre zero. 

En una situació com la que vivim es de-

mostra la importància dels pagesos i és 

un moment de reivindicació”, assenyala 

Rovira, que ha estat recentment un dels 

protagonistes d’un vídeo difós pel De-

partament d’Agricultura de la Generali-

tat, junt amb altres pagesos i ramaders 

catalans. 

a aquest mandat si aconseguíem formar govern i tot ha quedat trastocat les darre-res setmanes. La prioritat és una altra”, ex-plica Molinera, que ja pensa en quines se-ran ara les prioritats del seu govern un cop se surti del confinament: “Tindrem una nova crisi i haurem d’impulsar mesures de reactivació econòmica, d’acció social i ajudes al petit comerç i sector turístic.”
El dia a dia del coalcalde altafullenc està ple de videoconferències i videotrucades i Jitsi i Skype s’han convertit en termes habituals. “El 6 de març vaig preguntar al cap d’informàtica de l’Ajuntament com ho podríem fer per tenir una administració telemàtica i em va mirar amb una cara estranya. Unes setmanes després s’ha demostrat que hem estat capaços de fer aquest canvi i superar tots els obstacles burocràtics”, recorda Molinera, que des-taca la capacitat de l’administració local davant d’una situació tan complicada com l’actual per convertir-se en cent per cent virtual. 

material els hospitals per fer front a l’epi-

dèmia de la Covid-19. 

“La nostra empresa es dedica a la cre-

ació de maquinària per polir metalls i 

estem acostumats a dissenyar màqui-

nes molt adaptades a les necessitats de 

cada client en molt poc temps. Aquesta 

versatilitat ens dona un avantatge res-

pecte a les altres empreses que han 

volgut dissenyar un respirador”, comen-

ta l’enginyer torrenc, que actualment 

és mànager de GPAseabots, start-up de 

GPA Innova, empresa de la qual va ser 

cofundador el 2013. 

GPAInnova, que té la seu a Barcelona, un 

centre d’investigació a Olot i delegacions 

a la Xina i els Estats Units, ha sumat for-

ces amb Siemens MAM i SMC en aquest 

projecte, que ha desenvolupat amb el 

suport de l’Hospital Clínic de Barcelo-

na, l’Institut de Recerca Germans Trias 

i Pujol (IGTP) i la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de la Universitat de 

Barcelona que rep aquesta aprovació.

els van a buscar els botiguers, equipats 
amb guants i mascareta.
“Han baixat molt les vendes de premsa, 
almenys un 50%. Molts bars i cafeteries 
que ens encarregaven el diari ara han 
tancat. La gent compra revistes que van 
bé per les moltes hores de confinament”, 
explica la propietària, Paquita Zaragoza, 
que ha notat l’augment de demanda d’ar-
ticles per a treballs manuals i hobbies, 
com cartolines, temperes o aquarel·les, 
però les empreses proveïdores tarden a 
satisfer els encàrrecs que fan. La Llibre-
ria Miquel també és un dels punts de dis-
tribució de les mascaretes de l’ANC i la 
Paquita explica que n’han venut moltes.

a vegades amb els Mossos”, explica Dote, 

que destaca també la coordinació i l’inter-

canvi d’informació amb les altres policies 

locals del Baix Gaià. “Fem moltes trucades 

al cap del dia a la gent que no pot sortir a 

comprar aliments i medicaments i també 

en rebem moltes i ens coordinem amb 

els voluntaris de Protecció Civil per fer les 

compres als supermercats i establiments 

del poble i portar-les als domicilis d’aques-

tes persones, amb mascaretes i guants 

que proporcionem des de la comissaria”, 

comenta. 

“El cansament es fa palès després de 

tants dies. Estem en estat d’alerta i portem 

moltes hores al carrer”, reconeix el policia 

creixellenc, que destaca la conscienciació 

de la ciutadania, tot i algunes excepcions, 

i destaca l’incivisme d’una minoria gent 

que té segona residència a Creixell i s’hi ha 

desplaçat durant el confinament malgrat 

la prohibició de fer-ho.

Nosaltres tenim una intranet creada que ens permet comunicar-nos ràpid amb la gran majoria de famílies, i els podem en-viar arxius i imatges”, explica.
Però quan el període d’alarma es va allar-gar, les escoles van rebre noves instruc-cions del Departament d’Educació, que s’han endegat després de Setmana Santa i que van enfocades a una escola virtual per acabar el tercer trimestre. Això vol dir que totes les famílies puguin accedir a internet i treballar-hi i han hagut de ca-librar, doncs, l’escletxa digital que tenen. “Hem fet una enquesta i hem trobat que més del 90% d’alumnes té accés a inter-net i més d’un 80%, ordinador o tauleta. A la resta els proporcionarem els equips que ens enviïn des de la Generalitat”, co-menta Escobar, que apunta que ara els toca un important canvi de xip a tots i organitzar-se per poder acabar el curs a través d’internet, comptant amb detalls com germans que només tenen un or-dinador —i han de tenir horaris de clas-se diferents— i els alumnes amb plans individualitzats, però també les tutories i la part més afectiva entre alumne i pro-fessor.

daNiel rovira 
pagès 

Jordi moliNera 
coalcalde d’altafulla 

PaU GUasCH 
enginyer 

PaqUiTa ZaraGoZa 
Quiosquera 

ToNi doTe 
policia local

isabel esCobar 
mestra i directora 
de l’escola L’antina
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David Vives Vernet
Agent Exclusiu

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

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

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

Tema del mes: TesTimoNis Covid19Tema del mes

L’epidèmia de coronavirus ha significat 

un daltabaix en el món de l’esport d’elit. 

L’atleta torrenca Berta Castells n’és un 

exemple. Hauria d’estar competint per 

aconseguir la mínima per ser en els seus 

quarts Jocs Olímpics, al Japó, i en canvi 

es troba confinada a casa seva entre-

nant com pot per mantenir-se mínima-

ment en forma i poder aspirar a ser a la 

cita olímpica prevista ara per a l’estiu de 

2021. “L’ajornament dels Jocs Olímpics 

no va ser una sorpresa, ja que, amb la 

pandèmia, eren inviables. Ni els que no 

teníem la mínima podíem aconseguir-la 

ni els que ja la tenen preparar-se amb 

garanties”, admet.

Castells entrena diàriament al seu do-

micili de Torredembarra amb el material 

que ja tenia a casa —una barra i un joc 

de pesos— i el que va poder agafar de 

la pista torrenca, quan ja es veia venir 

que estaria moltes setmanes tancada a 

casa. A més, un altre llançador de mar-

tell que és monitor de crossfit organitza 

sessions diàries a través d’internet que 

la torrenca segueix amb altres atletes 

de l’Estat. “No és la rutina que faria si no 

hi hagués confinament, però almenys és 

divertit”, comenta Castells. També prac-

tica girs, però evidentment ja fa setma-

nes que no llença el martell.

berTa CasTells 
atleta 

El rector de la parròquia de Sant 
Pere Apòstol de Torredembarra, 
mossèn Joaquim Gras, ha tro-
bat a la xarxa social Facebook 
el canal per poder arribar amb 
regularitat als seus feligresos, 
ara tancats a casa a causa del 
confinament. Recorda que el 13 
de març havia de celebrar el via-
crucis del Divendres de Quares-
ma i alguns fidels li van comen-
tar que no hi assistirien perquè 
volien seguir les —llavors— re-
comanacions del govern català 
de confinar-se a casa. “Si la gent 
no pot venir a la parròquia, que 
la parròquia vagi a casa seva a 
través de Facebook Live, amb 

l’emissió en directe i també la 
possibilitat de fer-ho en dife-
rit”, explica el rector torrenc, 
que el dissabte va penjar un 
vídeo reflexionant sobre la si-
tuació creada pel coronavirus 
i com viure espiritualment 
aquest període sense misses. 
Va repetir l’experiència eme-
tent en directe la missa de 
diumenge al matí, ja sense fi-
dels a l’església a causa de la 
declaració de l’estat d’alarma.

El rector indica que Torredem-
barra va ser la primera parrò-
quia de la diòcesi tarragonina 
a tirar endavant una iniciativa 
com aquesta i que posterior-
ment s’hi han sumat d’altres, 
a més del mateix arquebisbat. 
La majoria de dies també penja 
vídeos amb lectures comenta-
des de les escriptures sagra-
des. La logística és més com-
plicada que la de l’arquebisbat 
de Tarragona, que compta amb 
un equip de comunicació, i 
mossèn Joaquim, com està 
confinat sol a la casa parro-
quial, ha hagut de comprar un 
trípode per poder col·locar-hi 
el mòbil i emetre en directe o 
enregistrar vídeos amb més 
qualitat. 

JoaqUim Gras 
rector de la parròquia 
de sant pere apòstol 
de torredembarra 

La cultura és un sector que pateix especialment el confinament derivat de l’estat d’alarma pel Covid-19. També el teatre. I el teatre d’aficionats. És el cas del grup altafullenc Treateràpia, que el passat 18 de març havien de preestrenar la seva segona obra, Crema cremada. Tres dies abans va haver de suspendre la preestrena i l’estrena el cap de setmana següent, totes tres funcions al Centre Cultural del Catllar. “A la preestrena havien de venir 130 persones, molta gent de teatre entre els quals actors coneguts com 

Júlia Creus, Javi Sancho i Martí Peraferrer, a més de mitjans de comunicació. I havíem venut 200 entrades per al cap de setmana. Vam decidir tornar els diners als que l’havien comprat amb el cost comissions de cancel·lació”, explica el director i actor, a més d’autor de l’obra, Joan Maria Vidal.
El ritme d’assajos ha quedat aturat i ara només po-den fer assajos virtuals a través d’internet. “Podem repassar papers, tons de veu, però no podem ni abra-çar-nos, ni fer-nos petons ni donar bufetades. I a l’obra n’hi ha bastant de tot això”, comenta Vidal, que recorda que havien d’estrenar abans del 30 de març per poder entrar als festivals de tot l’any i ara han pogut entrar-hi directament o enviant només el text.

JoaN maria vidal
actor i director teatral

El primer diumenge de confinament, 15 de març, en Jordi Suñé va fer un concert amb quatre o cinc cançons des del ter-rat de casa seva, al carrer Eduard Benot, amb el campanar de l’església de Sant Pere de fons. El va retransmetre per Fa-cebook Live. Durant els dies següents va fer un concert diari i després els ha convertit en setmanals. Ha cantat can-çons dels seus grups —Tres i Julivert—, però s’ha atrevit amb Llach, Sisa o Riba i també Ibáñez, Labordeta, música basca, occitana o els Beatles, entre altres. 

“A Facebook va arribar a haver-hi 160 per-sones seguint el primer concert. Vam par-lar de música i també de llibres. És una teràpia per a tots en uns dies tan compli-cats com els que estem vivint a causa de l’epidèmia i el confinament. S’hi connec-ta gent de Torredembarra, de pobles del Baix Gaià, però també des d’altres països”, comenta Suñé. La idea del músic torrenc és seguir cantant mentre duri el confina-ment a causa del Covid-19. Ho compagina amb la seva feina de mestre de música al Molí de Vent i precisament alguns dels seus alumnes són els fans número u d’aquests singulars concerts. 

Jordi sUñé 
mestre i músic
 

La coordinadora d’Ona la Torre, Raquel Martí-

nez, recorda que el “clic” el van fer el dissabte 

14 de març, amb les primeres mesures del 

govern de la Generalitat, amb el tancament 

dels bars i restaurants i dos dies abans de 

tots els centres escolars. “Vam començar a 

emetre les rodes de premsa i compareixen-

ces dels governs espanyol i català en directe, 

a més d’entrevistes a l’alcalde i regidors, i a 

més de falques per avisar del confinament 

per l’estat d’alarma”, explica Martínez.

A partir de llavors també van començar a 

treballar des de casa, amb la complexitat 

tècnica que comporta. L’única persona que 

continua anant regularment als estudis de 

l’emissora és un dels redactors, en Josep 

Sánchez, que viu molt a prop. La Raquel s’ha 

instal·lat l’equip d’exteriors a casa seva i grà-

cies al tècnic de l’emissora, Jordi Pellicer, pot 

entrar-hi des d’allí.

“Amb el treball des de casa tinc la sensació 

que treballo més que mai. Em falten hores”, 

afirma la Raquel, que afegeix que la part emo-

cional és molt dura, aquests dies d’epidèmia 

sanitària: “Llegir els continguts informatius 

no és fàcil perquè no són bones notícies i 

tens una sensació d’angoixa i por a vegades. 

Parlar de morts cada dia és molt difícil i es-

gotador. I hi hem de sumar la incertesa de no 

saber quan durarà el confinament.”

raqUel marTíNeZ
periodista 
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ble davant el coronavirus, 
per informar-los sobre les 
últimes informacions de 
l’Ajuntament i les mesu-
res que s’estan prenent. 
També se’ls pregunta 
si necessiten quelcom i 
se’ls informa que davant 
qualsevol situació, si ne-
cessiten ajuda per anar a 
comprar o per recollir els 
seus medicaments a la 
farmàcia, poden trucar al 
977 80 93 38.

desenes de cosidores 
de mascaretes
Per altra banda, s’han 
organitzat des dels ajun-
taments grups de volun-
taris que han cosit mas-
caretes per protegir-se 
del virus. Aquestes mas-
caretes, fetes amb roba 
i reutilitzables, no estan 
homologades per a l’ús 
sanitari i són només un 
element de protecció 
complementari a les me-
sures per evitar el risc 
de contagi del Covid-19: 
distàncies socials, les 
mans netes i un entorn 
net. Però són útils per 
reduir el risc de contagi i 
recomanades per metges 
i científics.

Aquestes mascaretes 
s’han distribuït a través 
de comerços locals a la 
població dels municipis 
i també s’han fet do-
nacions a institucions i 
empreses que estan en 
la primera línia de risc 
de contagi. Per exemple, 
l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès, gràcies a 
la participació d’un grup 
de cosidores voluntàries, 
ha distribuït mascaretes 
entre els veïns i veïnes 
del municipi a través de 

altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès  
renau > la riera de Gaià > roda de berà  
salomó > vespella de Gaià

SUPLEMENT
aCTUaliTaT baiX GaiÀ

el voluntariat es bolca 
per fer front al Covid-19

Són diversos els mu-
nicipis del Baix Gaià 
que compten amb 

voluntaris coordinats 
des dels ajuntaments que 
s’encarreguen de portar 
aliments i medicaments 
i també fer altres serveis 
com acompanyament 
telefònic, passejar mas-
cotes o suport en temes 
sanitaris mentre duri la 
situació d’epidèmia sani-
tària a causa del Covid-19 
a persones que a causa 
del confinament domi-
ciliari no poden realitzar 
aquestes tasques.

Voluntaris de Protecció 
Civil de Torredembarra 
col·laboren en el servei 
d’ajuda a una cinquan-
tena de domicilis de gent 
gran i amb patologies i 
també repartint paquets 
de menjar als usuaris de 
Càritas, a més d’acompa-
nyament telefònic o pas-
sejar mascotes. A la loca-
litat veïna d’Altafulla, des 
de l’Ajuntament es va or-
ganitzar una borsa de vo-
luntaris per donar suport 
a les persones grans que 
a causa del confinament 
no poden abastir-se d’ali-
ments i medicaments. 
Actualment en tenen gai-
rebé cent. La primera fei-
na que van fer els volun-
taris va ser trucar a totes 
les persones del municipi 
de més de 60 anys, el col-
lectiu de més risc davant 
de la malaltia. A les per-
sones amb les quals que 
no es va poder contactar 
es va descartar d’anar a 
visitar-los a les cases a 
causa de les restriccions 
pel Covid-19.

“A aquestes persones se’ls 
feia tres preguntes: si vi-
uen soles, si necessiten 
ajuda i si tenen alguna 
urgència. Una cinquan-

comerços locals, però 
també va fer entrega de 
lots de mascaretes a la 
Fundació Pere Badia de 
Torredembarra, al cen-
tre d’assistència primà-
ria de Torredembarra i 
al servei d’Ambulàncies 
Egara amb base a Torre-
dembarra. 

Al Catllar, un grup de 
voluntàries va estar fa-
bricant mascaretes i 
s’han distribuït en diver-
ses tongades a través de 
la farmàcia a la població 
i als comerços locals que 
continuen oberts per 
al seu personal. A més, 
l’Ajuntament del Catllar 
va lliurar 200 mascaretes 
a l’Associació de Volun-
taris de Protecció Civil 
de Creixell com a mostra 
d’agraïment pel rotllo de 
tela que una organització 
d’aquell municipi va do-
nar al Catllar per fabri-
car-les. Les mascaretes 
van ser destinades a la 
Residència de Gent Gran 
de Creixell.

L’Ajuntament d’Altafu-
lla, per la seva banda, 
ha repartit a diferents 
comerços locals les mas-
caretes que una trentena 
de voluntàries d’Altafulla 
han confeccionat. La ini-
ciativa ha estat impulsa-
da per l’empresa Robin 
Hat, que ha administrat 
gratuïtament el material 
necessari per a la con-
fecció d’aquestes peces. 
L’Ajuntament d’Altafu-
lla s’ha encarregat de fer 
la recollida i entrega del 
material a les voluntàri-
es de l’Ateneu de Dones. 
S’han repartit algunes pe-
ces al Centre de Menors 
Torredembarra, a les re-
sidències de Roda de Berà 
i els Pallaresos, i ara s’han 
distribuït mascaretes als 
comerços oberts del mu-
nicipi. A Roda de Berà, 
en només quatre dies, 
gràcies a la tasca desin-
teressada d’una trentena 
voluntaris i voluntàries, 
es van repartir a través 
de comerços locals més 
de 800 mascaretes de 
cotó. L’Ajuntament havia 
comprat 50 metres més 
de roba de cotó.

voluntaris 
coordinats pels 
ajuntaments 
s’encarreguen 
de portar 
aliments i 
medicaments 
a gent gran 
durant el 
confinament

JoRdi salVat

El regidor de la Pobla de Montornès, Òscar ciurana, lliurant un lot de mascaretes a la Fundació 
Pere Badia de torredembarra. / FacEBooK FUndaciÓ PERE Badia

tena ens van dir que 
necessitaven ajuda i els 
vam assignar un volun-
tari. Primer truquen des 
de l’ajuntament perquè 
és un número que dona 
més confiança, i més 
amb les estafes i rumors 
que corren. Posterior-
ment ja truquen des 
dels seus telèfons par-
ticulars. El voluntariat 
es basa en la confiança i 
llavors funciona bé. Les 
trucades que fem cada 
dia per controlar l’es-
tat d’aquestes persones 
acaba sent una teràpia 
perquè poden conversar 
amb algú”, explica Mo-
linera.

L’Ajuntament del Catllar 
es va posar en marxa per 
disposar d’una borsa de 
voluntaris un cop es va 
demanar el confinament 
als domicilis. El primer 
tinent d’alcalde i regidor 
de Participació Ciutada-
na, Daniel Rodríguez, 
explica que compten 
amb una quarantena 
d’inscrits com a volun-
taris, que s’encarreguen 
de trucar als majors de 
65 anys del municipi 
per saber si tenen ne-
cessitat de suport en la 
seva vida diària. D’usu-

aris d’aquest servei n’hi 
ha al nucli antic i a dife-
rents urbanitzacions del 
municipi. Els voluntaris 
fan les diferents tasques 
degudament identificats 
i prenent les mesures de 
seguretat requerides i 
respectant les distàncies 
recomanades. A més, el 
regidor assenyala que 
totes les compres es re-
alitzen en els set establi-
ments que es mantenen 
oberts al municipi —ex-
cepte articles que no 
estiguin disponibles— i 
d’aquesta manera es 
dona suport al comerç 
local.

El servei de voluntaris 
que coordina l’Ajun-
tament de la Pobla de 
Montornès ja fa unes 
setmanes que està actiu. 
“Estem molt satisfets 
de la resposta a la crida 
que vam fer fa uns dies 

i tenim més de vint vo-
luntaris del poble i altres 
municipis atenent tres 
famílies amb problemes 
per comprar aliments i 
medicaments”, explica la 
primera tinent d’alcalde, 
Gemma Barceló, que se-
gueix des del seu domicili 
totes les operacions dels 
voluntaris per si sorgeix 
algun problema. Barceló 
assenyala que repartei-
xen les compres entre els 
comerços locals i només 
recorren a grans superfí-
cies de municipis propers 
per comprar articles que 
no troben a la Pobla. 

A Creixell, aquesta tasca 
la porta a terme la Poli-
cia Local amb ajuda de 
voluntaris. Fa dues set-
manes, l’Ajuntament de 
Roda de Berà va fer cen-
tenars de trucades a per-
sones grans del municipi, 
el col·lectiu més vulnera-

Telèfons per qui necessiTi 
ajuda a causa del confiamenT
Torredembarra: 671 01 10 49 (De 9 a 14 h)
Altafulla: 977 65 00 08 (De 9 a 14h)
El Catllar: 672 29 57 83 / voluntaris.catllar@gmail.com
La Pobla de Montornès: 977 64 80 12 / 
voluntaris.pobla@gmail.com
Creixell: 977 80 02 02 (De 9 a 14 h)
Roda de Berà: 977 80 93 38
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el canvi de contenidors al baix Gaià 
comença per la riera i altafulla

La crisi sanitària 
del Covid-19 ha 
endarrerit unes 

setmanes el canvi dels 
contenidors del Baix 
Gaià, una de les millo-
res que s’implementaran 
als municipis del Tarra-
gonès amb l’entrada en 
vigor del nou contracte 
de la brossa del Consell 
Comarcal del Tarragonès 
adjudicat a l’empresa 
FCC Medioambiente.

La Riera de Gaià i Altafu-
lla han estat les primeres 
poblacions on l’empre-
sa FCC ha procedit a la 
substitució dels conte-
nidors. El dimecres 15 
d’abril es va iniciar l’ope-
ració a la Riera i l’endemà 
a la tarda va seguir a la 
localitat altafullenca. Els 
contenidors, totalment 
metàl·lics, compten amb 
la nova imatge corpora-
tiva del servei a més de 
l’escut de l’Ajuntament. 
Tots ells disposen d’uns 

és una de les 
millores que 
s’implementa-
ran amb el nou 
contracte de la 
brossa adjudi-
cat a l’empresa 
FCC medioam-
biente

REdacciÓ

Una imatge dels treballs d’instal·lació dels nous contenidors a Altafulla. / AJ. ALTAFULLA

El 13è FIC-CAT s’ajorna 
fins a la tardor a causa 
del Covid-19
La crisi sanitària global i 
la situació d’emergència 
provocada pel Covid-19 
i la incertesa de la seva 
evolució s’ha cobrat una 
nova víctima en l’apar-
tat cultural: el Festival 
Internacional de Cinema 
en Català (FIC-CAT). El 
Comitè organitzador del 
FIC-CAT ha anunciat que 
es veu obligat a ajornar 
la 13a edició del festi-
val a una noves dates, 
concretament del 26 de 
setembre al 3 d’octubre 
de 2020.

“Tot i així, donades les 
circumstàncies excep-
cionals per les quals es-
tem passant, en aquests 
moments no podem 
garantir al cent per cent 

aquestes dates. Aquest 
nou calendari estarà 
condicionat a l’evolució 
de la pandèmia i a les re-
comanacions que donin 
les autoritats sanitàries i 
administratives del país”, 
afirmen en un comuni-
cat. La Selecció Oficial, 
que s’havia de fer pública 
el 6 d’abril, es farà públi-
ca el dilluns 27 d’abril.

A més, la convocatòria 
per al Programa Nova 
Crítica allarga el seu 
període d’inscripcions 
fins al dia 10 d’agost. El 
Concurs Jove 48 Hores 
se celebrarà el cap de 
setmana del 4 al 6 de 
setembre. Les inscripci-
ons s’obriran el dia 6 de 
juliol.

altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès  
renau > la riera de Gaià > roda de berà  
salomó > vespella de Gaià
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L’Associació Terres del 
Gaià ha informat que, 
a causa l’emergència 
sanitària produïda pel 
Covid-19, queda anul·lada 
l’XI Marxa per les Terres 
del Gaià, que s’havia de 
celebrar els propers 1, 2 
i 3 de maig. L’associació 
ha pres aquesta decisió 
després d’analitzar 
l’actual situació, i valorar 
que no es pot assegurar 

que en les dates previs-
tes inicialment el confi-
nament de la població no 
sigui encara necessari. 
En funció dels esdeve-
niments, Terres del Gaià 
es reserva la possibilitat 
de fer la Marxa la tardor 
vinent. Si finalment 
s’escull aquesta opció 
s’anunciaran les noves 
dates un cop passat 
l’estat d’alarma.

Anul·lada l’XI Marxa 
per les Terres del Gaià 
aquesta primavera

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

sensors que indiquen a 
l’ens gestor informació 
essencial per a un ser-
vei més eficaç com el 
percentatge d’ocupació 
de la seva capacitat o el 
darrer dia i franja horà-
ria en què s’ha buidat, 
entre altres aplicacions.

Aquests contenidors 
substituiran els que es-
tan soterrats a les dife-
rents illes del municipi. 
La primera acció que 
s’ha fet ha estat precin-
tar els contenidors an-

tics i posar els nous en 
una situació provisional 
fins que es puguin treure 

les cubetes subterrànies 
i tapar els forats. En la 
majoria dels casos els 
contenidors aniran da-
munt del lloc on hi ha 
els soterrats un cop feta 
l’obra, però en d’altres, 
es mantindrà la ubicació 
provisional. La finalitza-
ció total de la instal·lació 
per treure definitivament 
els contenidors soterrats 
encara està per concre-
tar, per tant, totes dues 
estructures hauran de 
conviure un temps inde-
terminat.
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Tots tenim molt 
clar que a nivell 
personal la sa-

lut és més important 
que no pas l’economia. 
Darrerament, però, des 
d’alguns sectors, s’ha 
pretès fal·laçment que 
calgui triar només entre 
una o l’altra. En la meva 
opinió, els dos conceptes 
són molt importants i el 
parer de cadascú s’ha de 
formar posant en equi-
libri l’un i l’altre, ja que 
els dos formen part de 
les nostres vides i de la 
nostra societat. 

Quan hom defensa la 
prevalença de la salut 
per sobre de l’economia, 
prioritza que: 

1) En la vida no tot es pot 
comprar. Hi ha moltes 
coses sense les quals la 
vida no seria el que és i, 
per tant, l’economia no 
hi pinta absolutament 
res: salut, amics, famí-
lia, fe, passions, amor, 
en són un bon exemple. 

2) En un moment crític 
de salut personal i pú-
blica, aquestes s’han de 

l’equilibri entre 
salut i economia 

protegir, i l’economia ha 
de respondre a satisfer 
tots els costos del con-
finament. Tots els par-
ticipants de l’economia 
amb capacitat de pa-
gament (estalvi privat, 
deute públic, etc.) han 
d’estar exclusivament 
dedicats a la subsistèn-
cia de tothom durant el 
confinament. El temps 
que calgui. Al preu que 
sigui. 

3) Un cop acabi el con-
finament, cap problema, 
els costos passats gene-

rats seran sufragats amb 
superàvits futurs. Ja ens 
en preocuparem quan la 
salut la tinguem resolta. 

En canvi, quan hom de-
fensa la prevalença de 
l’economia sobre la sa-
lut, el que posa per sobre 
de la salut és que: 

1) L’economia és una 
part essencial de les 
nostres vides i es troba 
estretament relacionada 
amb la nostra salut. La 
relació entre economia 
(PIB) i esperança de vida 
és directament propor-
cional. Als països amb 
més PIB, més esperan-
ça de vida. A les èpoques 
amb menys PIB, menys 
esperança de vida. Més 
crisi, menys salut. 

2) Una crisi econòmica 
greu, paradoxalment, 
té un tret que és exacta-
ment igual a un tret que 

té el coronavirus i que 
darrerament el sentim 
a tot arreu: “De ma-
tar-te directament, no 
et mata, però sumada 
a altres patologies, sí.” 
Depressions, pobresa 
energètica, mínim vital 
inassolible, suïcidis per 
desequilibris econòmics, 
etc.

Com veieu, els dos argu-
ments presos per sepa-
rat són molt fluixos: n’hi 
ha prou amb dur-los a 
l’extrem per adonar-se 
del seu poc sentit per si 
sols.

Defensar una “part” del 
problema només amb 
l’argument del “tot” és 
un error. Cal aprofun-
dir i justificar cada opi-
nió molt més enllà. De-
fensar simplement que 
“la salut preval” o que 
“l’economia preval” no 
posa ni seny ni raciona-

litat per encarar aques-
ta greu crisi. Cadascú 
defensa el seu punt de 
vista, però cal una anà-
lisi de conjunt a l’hora 
de prendre les mesures 
definitives. 

Defensar el confinament 
total sine die sense ana-
litzar el que suposa eco-
nòmicament o defensar 
el desconfinament de 
treballadors “no essenci-
als” o famílies amb nens 
sense analitzar les dades 
d’un possible rebrot de 
contagis... és força indig-
nant i fins i tot insultant. 

Esperem que amb el pas 
dels dies el terme mitjà 
i el sentit comú s’imposi 
i es prenguin les millors 
decisions possibles per 
seguir canalitzant la crisi 
en equilibri entre salut i 
economia, concepte im-
prescindible mentre la 
vacuna no arribi.  

daVid VENDrEll
Enginyer de camins i empresari

oPiNió

Nova gestió
Amb cada consumició  

una tapa
Esmorzars de forquilla

Obert cada dia  
de 8 a 22h

Passeig de la Sort 33, baixos • TOrrEdEmbArrA

Un 70% dels  
denunciats per 
trencar el  
confinament  
durant la  
Setmana Santa 
han estat  
no residents
Durant els dies centrals de la Setmana Santa, 
entre el 9 i el 13 d’abril, la Policia Municipal 
de Torredembarra va intensificar els controls 
per detectar les persones que no compleixen 
el confinament decretat per l’estat d’alarma. 
Van ser un total de 560 persones i 196 vehicles 
identificats, 22 controls estàtics, 54 controls 
a establiments per comprovar les mesures 
de seguretat adoptades i la interposició de 80 
denúncies, de les quals 57 han estat a persones 
no residents a Torredembarra, el que representa 
un 70% del total.

Xifres  
de la  
pandèmia 
al Baix  
Gaià
Fins el 20 d’abril, s’han 
comptabilitzat al Baix Gaià 
89 casos positius de coro-
navirus Covid-19 a través 
dels tests PCR, gairebé la 
meitat, 40, a Torredembarra. 
Roda de Berà, amb 13 casos, 
i Creixell amb 10, segueixen 
a la capital baixgaianenca 
pel que fa a xifres absolu-
tes. Pel que fa a resultats 
negatius, n’hi hagut 216. En 
total, s’han portat a terme 
305 tests. En la darrera 
setmana han aparegut els 
primers casos en poblaci-
ons petites del Baix Gaià, a 

casos positius casos negatius total tests

Torredembarra 40 76 116

Roda de Berà 13 35 48

Creixell 10 36 46

El Catllar 8 26 34

Altafulla 8 21 29

La Pobla de Montornès 4 9 13

La Riera de Gaià 4 7 11

Vespella de Gaià 1 3 4

La Nou de Gaià 1 2 3

Salomó 0 1 1

totaLs 89 216 305

la Nou de Gaià i Vespella 
de Gaià.

Les taxes més altes 
de casos positius per 
100.000 habitants les 
tenen Creixell 274,5% i 

Torredembarra (247,1%). 
Els experts assenyalen 
que els casos reals són 
molt més elevats, ja que 
molts casos lleus sos-
pitosos no s’han pogut 
diagnosticar fins ara.



 13 

 
dembarra

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

L’Arxiu Municipal 
de Torredembar-
ra ha fet una crida 

a la ciutadania perquè 
enviïn fotografies, pe-
tits vídeos o textos amb 
vivències i reflexions 
sobre com viuen aquest 
moment de confinament 
generalitzat a causa del 
Covid-19 que estem pa-
tint. Les persones que 
hi vulguin col·laborar 
poden fer una petita 
presentació personal, 
les seves dades seran 
guardades amb cura. Els 
enviaments s’han de fer 
a arxiu@torredembarra.
cat.

La idea sorgeix de l’arxi-
vera municipal, la Núria 
Canyelles, i d’una vivèn-
cia personal: mirant el 
canal Super3 amb les 
seves filles va veure que 
demanaven als nens 
i nenes que enviessin 
imatges i vídeos del que 
feien durant el confina-
ment. “I per què no po-
dem adaptar-ho a tota la 

població? Estem vivint 
un moment històric a 
causa de la pandèmia de 
la Covid-19 que recorda-
rem sempre, i també en 
la memòria col·lectiva de 
la vila amb aquest mate-
rial documental”, reflexi-
ona Canyelles.

Va comentar la idea ja 
la setmana passada a la 

l’arxiu municipal demana 
a la ciutadania fotos, vídeos 
i textos del confinament 
a Torredembarra

els qui vulguin col·laborar-hi poden 
fer una petita presentació personal i 
enviar-ho a arxiu@torredembarra.cat

Dolors Miquel guanya 
el Premi Crítica Serra 
d’Or 2020 de poesia

La poeta lleidatana 
que viu des de fa molts 
anys a Torredembarra 
Dolors Miquel ha estat 
una de les guanyado-
res dels Premis Crítica 
Serra d’Or 2020. Miquel 
ha estat reconeguda 
en la categoria de 
poesia, en una edició 
que també ha distingit  
Marta Marín-Dòmine, 
Víctor García Tur, Àlex 
Susanna i Arnau Barios, 
entre altres.

Els guanyadors dels 
Premis Crítica Serra 
d’Or 2020 han estat 
fets públics aquest 
mes d’abril per la 
revista Serra d’Or, que 
va suspendre el lliu-
rament dels guardons 
previst per al 2 d’abril 
a causa de l’epidèmia 
de coronavirus i les 
mesures excepcio-
nals decretades per 
combatre el contagi 

del Covid-19. Miquel ha 
guanyat el premi amb 
el poemari Ictiosaure, 
editat per Edicions 62.

Dolors Miquel (Llei-
da, 1960) és una de 
les veus poètiques 
més reconegudes 
del panorama català 
actual contempora-
ni. Ha publicat, entre 
altres, els volums de 
versos Llibres dels 
homes (1998), Haikús 
del camioner (1999), 
Gitana Roc (2000), Mos 
de gat (2002), Ver7s de 
la terra (2004), Aioç 
(2004), Missa page-
sa (2006), El musot 
(2009), l’extraordinària 
antologia de la poesia 
catalana medieval Cap 
home és visible (2010) i 
La dona que mirava la 
tele (2010). Durant uns 
anys va ser professora 
a l’Institut de Secundà-
ria Torredembarra.

regidora de la seva àrea, 
Núria Batet, que ho va 
veure amb molts bons 
ulls. Es va tardar uns 
dies a posar en marxa 
per motius tècnics, ja 
que l’arxivera torrenca 
es troba confinada al seu 
domicili i s’han hagut de 
superar problemes tèc-
nics per poder emma-
gatzemar els documents 

digitals que arribaran. 
“El que farem ara és re-
bre i emmagatzemar els 
documents i en el futur, 
quan decidim que fer-
ne, ja demanarem els 
permisos als autors i 
farem els processos que 
calguin”, explica Canye-
lles.

Per aquest motiu, es 
demana a la ciutadania 
que els enviï. Interessa 
només la realitat perso-
nal, no pas els missatges, 
bromes i correus genè-
rics.

Foto: imatge de l’arxiu de Municipal de torredembarra. / aJ. toRREdEMBaRRa

REdacciÓ

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
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Abans que res, netegeu i renteu 
bé la sípia bruta i traieu-ne la 
boca, els ulls i la bossa de la 
tinta, i reserveu, sobretot, la 
melsa. Per als qui no la conei-
xeu, la melsa és una part dels 
budells de la sípia en forma 
de bossa, de color marró que, 
afegida al sofregit i al caldo, li 
dona un gust de peix concentrat 
excel·lent, amb un bon fons de 
mar, que assoleix uns resul-
tats extraordinaris a qualsevol 
plat mariner fet amb base de 

sofregit.
Tot seguit, netegeu els musclos 
de roca, rascant-los, traient-los 
el pèl i passant-los per aigua. 
Agafeu les cloïsses i reser-
veu-les en un bol omplint-lo 
d’aigua fins que les cobreixi, 
i tireu-hi força sal perquè 
acabin de depurar la sorra que 
contenen. Abans d’afegir-les a 
la paella, obriu-les a part en una 
cassola al foc.
Poseu una paella al foc amb un 
cul d’oli. Sofregiu-hi les gambes 

o gambots, i la sípia trossejada 
fins que quedi rossa. Retireu-ho 
i guardeu-ho. En el mateix oli, 
sofregiu-hi la ceba tallada ben 
fina i el pebrot tallat a daus ben 
petits. Afegiu-hi els alls picats i 
el julivert. Quan sigui d’un color 
fosc, però no negre (de cremat), 
afegiu-hi els tomàquets, que 
prèviament haureu triturat. 
Deixeu-ho coure fins que quedi 
com una confitura. Trigareu uns 
20 minuts. 
Un cop fet el sofregit, tireu-hi 

la sípia que heu reservat, els 
musclos de roca, i les cloïsses 
que haureu obert prèviament. 
Tot seguit, tireu-hi l’arròs, sense 
deixar de remenar. Tireu-hi el 
caldo o brou de peix, la melsa, i 
remeneu-ho. Afegiu-hi les gam-
bes o gambots, i no us oblideu 
de posar-hi sal. Feu-ho coure 
uns 10 o 12 minuts ben justos, 
retireu-ho del foc i tapeu-ho 
amb paper d’alumini o de diari 
abans de servir perquè s’acabi 
de fer sense que es covi.

És important que, en la mesura 
de les possibilitats, utilitzeu in-
gredients de proximitat com ara 
el peix de la nostra costa, l’oli i 
la verdura de les nostres terres 
o l’arròs del Delta.

Hi podeu afegir altres crustacis 
com llagostins, escamarlans o 
galeres, i quan és temporada, 
també hi podeu afegir carxofa, 
ben pelada i trossejada; li dona 
un gust estratosfèric.

També podeu combinar sípia i 
calamar. I sobretot, acompanyeu 
la paella amb un bon vi blanc, 
també de casa nostra.

Que vagi de gust!

la CUiNa de l’avi maCiÀ

Pel confinament,
paella marinera a la brasa
La paella marinera és ben 

diferent de la que es fa a 
València tant pels ingre-

dients, ja que s’hi introdueix 
fins a tres classes de mongetes, 
com per l’absència de pèsols, 
pebre vermell i safrà, i també 
per la textura i el color. Mentre 
que la paella valenciana és de 
color groc, la nostra té un co-
lor fosc, fruit del sofregit. Ni és 
millor una, ni és pitjor l’altra; 
és diferent. La paella la podem 
fer al forn, amb gas, inducció, 
a la llenya i al carbó. Nosaltres 
l’hem feta al carbó, que li dona 
un gust ben especial, i amb què 
també es cou més ràpid. 

PER alBERt Jansà

eLaboració:

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

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

CoNSELLS

inGredients  
per a Quatre persones

◗ 1 sípia bruta mitjana

◗ 250 grams 
   de musclos de roca

◗ 250 grams de cloïsses

◗ 300 / 400 grams d’arròs bomba

◗ 6 gambes vermelles 
   de Tarragona o gambots

◗ 1 ceba gran

◗ 1 pebrot vermell

◗ 4 tomàquets madurs
◗ 4 alls
◗ Julivert
◗ 1 litre de caldo de peix
◗ Sal i oli d’oliva
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Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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

Fes la teva comanda per whatsapp  977 65 25 47 

T’ho portem a casa • Consulta’ns condicions
Els tEus CEntrEs dE jardinEria i floristEria

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

la soledaT dels miralls

J. a. niEVEs

Em vaig aixecar de la 
cadira. Vaig seguir 
mirant al meu voltant 

amb la seguretat que troba-
ria el que buscava. I ho vaig 
trobar. Dins una de les cap-
ses de la mudança, sota un 
mantell variat de fotografies.

Ostres, qui no ha abraçat mai 
un esquelet? La majoria de 
fotografies eren antigues, de 
casaments i altres celebra-
cions, moltes d’elles de gent 
que jo no coneixia, i cinc so-
bres amb fotografies de quan 
jo era petit.

Hi havia diversos quaderns 
de tapa gruixuda. Els vaig ex-
treure lentament i me’ls vaig 
endur a la taula. A l’obrir-los 
un a un, vaig comprovar que 
eren els esborranys de les 
seves traduccions, però eren 
quelcom més: a cada full hi 
havia dues realitats dife-
rents. Una cara era per a la 
traducció, i l’altra per el seu 
diari. A la fi s’havia consu-
mat el pressentiment! Vaig 
començar a fullejar els qua-
derns, i vaig comprovar que 
cada un d’ells corresponia a 
un any diferent, des de 1996, 
quan jo vaig néixer.

Vaig experimentar una ale-
gria superba.

La mare m’havia deixat un 
llegat immortal. Desconec 
quines intencions tenia per 
al diari. Eren només conver-
ses amb ella mateixa, sense 

Capítol 6. dolor
més pretensió que donar vida 
a aquest diàleg interior que 
tots tenim? O eren la base 
d’algun llibre amb propòsit 
de pública denúncia d’alguns 
fets esgarrifosos, que havien 
crescut al costat de la inter-
pretació d’altres aliens?

La mare sabia que ELL no 
buscaria aquí, entre aquests 
versos gargotejats d’autors 
algerians que res li deien. 
Mentre que ella, entre 
aquests versos traduïts, ano-
tava la seva vida.

Vaig començar a mirar els 
quaderns a l’atzar:

“Avui he recordat aquell dia 
meravellós, i no ha estat la 
primera vegada. Veure’m 
ancorada al record per no 
ofegar-me en el present. 
Aquesta imatge clandestina 
en la qual em veig ajustada 
dins el meu vestit blanc men-
tre m’acompanya a casa, des-
prés de sopar a Gino’s. Em 
veig a la nit, estesa sobre el 
llençol de setí, abraçant-me 
el pit nu, i dient-me: no, no 
he pogut contenir-me, i li he 
dit que m’agrada. Pensava 
que em respondria amb qual-
sevol evasiva, però no ho va 
fer. Encara va ser pitjor. Em 
va respondre amb una ambi-
güitat mesurada. I vaig caure 
a plom.”

El diari de la mare és ple 
d’amor i dolor. Em transmet 
la mateixa energia que ella 
em transmetia quan era amb 
mi. Un manuscrit de plaer i 
dolor de l’amant que tot ho 
accepta... fins i tot la seva 
destrucció.

Un dia es veu que ELL em va 
arrossegar amb força i ràbia, 
dels braços de la mare. Em va 
agafar pels peus, per desen-
ganxar-me del seu mugró. Jo 
resistia  per no desenganxar-

me. La mare li deia que em 
deixés en pau, que ens faria 
mal als dos.

“Dimecres, 12 de març. 1998.

Carles avui ha perdut els pa-
pers, fins i tot m’ha fet por 
veure els seus ulls desen-
caixats, el seu coll arterial i 
tens, mentre intentava arren-
car-me el nen dels braços. 
Li he demanat que parés, i 
res no em deia. Només vo-
lia arrencar el nen de mi, 
treure-me’l, com si estigués 
trencant-me el vestit, com 
si el nen fos un tros de roba 
sobrant.”

Intento imaginar el dolor de 
la mare:

“Només vull que em senti, li 
he dit; que estigui amb mi, 
que mengi el que vulgui, 
quan vulgui. Només vull que 
el meu nen estigui amb mi. 
És molt demanar?, li he dit. 
Però ell ha agafat el meu nen 
de mala manera i l’ha deixat 
al bressol. Després ha do-
nat un cop de porta i se n’ha 
anat.”

Uns dies més tard, la mare 
diu que només prenc del mu-
gró esquerre; el dret encara li 
fa mal, que no està curat del 
tot i encara sagna molt.

“Em curo el mugró cada dia. 
A Carles li demano que em 
toqui només l’esquerre, però 
no m’escolta. Em magreja els 
pits com si estigués posseït. 
Abans era molt més delicat, 
més afectuós, estava més 
pendent de mi. He tornat a 
sagnar tres vegades. No deixo 
de plorar. Per què, aquest 
martiri?”.

Sento ara un buit immens. 
Un neguit que em turmen-
ta, que no em deixa en pau. 
Sento un espectre existen-
cial que m’atrapa fins i tot 
a plena llum, com un desin-
terès que modela els meus 
dubtes, i que intento desxi-
frar en la quotidianitat dels 
fets. Només trobo assossec 
resolent equacions quínti-
ques, postulats algebraics,  
i altres desafiaments mate-
màtics.

I amb els misteris del dolor 
i la mort...

la mare m’havia 
deixat un llegat 
immortal.  
desconec quines 
intencions tenia  
per al diari
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Eduard Rovira @eduardrovira • alcalde de torredembarra
.@QuimTorraiPla Tinc la brigada de serveis desinfectant carrers, protecció civil as-
sistint a la gent gran perquè no hagin de sortir al carrer, i la policia fent seguretat per 
manca de mossos. Algun suggeriment més? #torredembarra

Jordi Molinera i Poblet @jordimolinera • alcalde d’altafulla
Aquest 2020 des de l’@ajAltafulla, i tot el país, haurem d’afrontar una triple crisi: 
sanitària, social i econòmica. Cal redistribuir els recursos per no deixar ningú 
enrere. Treballem per donar resposta a la ciutadania + vulnerable, al teixit empre-
sarial, a la cultura... i més!

Montserrat Palau @montsepalau • professora de la urv
Aquest 2020 des de l’@ajAltafulla, i tot el país, haurem Que la terra et sigui lleu, Luis 
Eduarde Aute. Tantes cançons de banda sonora de la meva vida! “Al Alba”, reinvidica-
tiva. O un “Slwoly” que mai no podré ballar amb tu....

Carles Perdiguero @socenperdi • advocat
Ara resulta que el col·lapse de la justícia era culpa del COVID-19. Em punxen i no em 
treuen sang.

7 5 2
3 2 6 1

6 7 5
4 7 3

1 9
3 6 8

2 5 3
3 1 5 2

9 1 8

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

Dificultat: Baixael sUdoKU

La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes de maig

solució sudoku  
mes de març

9 1 5 7 8
5

8 9 3
5 1 4 7

6 9
9 5 1 6

7 1 5
4

1 2 4 5 3

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

Dificultat: Molt Alta

Pau Ruiz @pauruiz1993 • tuitaire
Em sap molt de greu pel gremi de llibreters, els quals a títol individual aportaré el 
meu gra de sorra mitjançant compra on-line o via telefònica a les llibreries de proxi-
mitat. Dit això, radicalment EN CONTRA de canviar de data a jornades tradicionals. 
Si se suspèn, se suspèn

ton aymemí @tonaymemi · Biòleg i ambientòleg
Em diverteix la desesperació de la Lliga de futbol per acabar la competició peti qui 
peti. També espero que si cal, sàpiguen cedir

a la CoNTra

Preguntes que esperen respostes
Probablement jo hagi estat un 
dels milers d’infectats pel Co-
vid-19, que amb simptomato-
logia “lleu” l’hagi passat a casa. 
Vaig perdre l’olfacte, el gust, 
vaig tenir febre, tos seca, ma-
lestar general, se’m va pelar la 
pell tant de la cara com del cap 
d’una manera molt intensa, em 
fatigava com mai m’havia pas-
sat... No em van fer mai cap ti-
pus de test per diagnosticar-me 
amb proves que realment fos 
positiu; sí que m’ho van afir-
mar els metges que telefònica-
ment em van atendre tant des 
del consultori mèdic d’Altafulla 
com el CAP de Torredembar-
ra. No se m’acabaran mai les 
paraules d’agraïment per sen-
tir-los ben a prop aquells dies 
tot i la llunyania. Lògicament, 
li vaig contagiar a la meva pa-
rella, que va patir els matei-
xos símptomes, i per sort, els 
meus fills, rarament no ho van 
passar, o bé no ho van expres-
sar. Ara, recuperat, em venen 
al cap moltes preguntes per a 
les quals al llarg d’aquests dies 
encara no he trobat respostes. 
La primera, hem comptat dins 
de les xifres oficials d’infectats? 

alBERt JaNsà

Gràcies a tots els 
que esteu donant 
la vostra millor 
energia

La crisi sanitària que estem pa-
tint ara sembla treta d’un llibre, 
però la veritat és que feia molts 
anys que els experts avisaven 
als governants que viuríem una 
pandèmia planetària d’aques-
tes dimensions. Històricament 
la ficció ens ha donat mostres 
del que avui és una realitat, i 
que molts desconeixíem. Però 
això no ha de servir d’excusa 
quan la comunitat científica 
va alertar amb temps del que 
podria succeir. Per què no se’ls 
va escoltar? La ciència, i espe-
cialment la medicina, segueix 
principis ètics que transcen-
deixen a ideologies. S’imaginen 
que els metges preguntessin als 
pacients sobre el seu signe po-
lític abans que tractar-los? No 
només seria ridícul i inhumà, 
sinó que ni ètic ni professional. 
Un cop immersos clarament 
en la pandèmia, més de 60 
experts d’arreu de l’Estat van 
recomanar al govern espanyol 
que aïllés tots els territoris on 
hi hagués més de cent casos per 
cada 100.000 habitants, tan-
car-los totalment i confinar-hi 
tota la població. Això voldria 
dir aplicar-ho a Catalunya, la 

Rioja, Madrid, Navarra, el País 
Basc, Castella-la Manxa i Cas-
tella i Lleó. Inicialment no es 
va fer, i quan es va aplicar es va 
fer tard. Per què? Qui es vulgui 
enganyar, que s’enganyi.

Quan penso que els científics 
avisaven que si no es prenien 
les mesures X, passaria Y, no 
m’entra al cap. Doncs bé, no 
es van prendre les mesures X 
i està passant Y. Hem assistit a 
un fracàs estrepitós d’Occident. 
El coronavirus es combat amb 
l’acció col·lectiva, i mentre els 
il·luminats que comanden Eu-
ropa i els Estats Units negaven 
la realitat amb fatxenderia idi-
ota, a Orient hi havia les fàbri-
ques del material sanitari i les 
millors tecnologies d’anàlisi de 
dades preparades per protegir 
la població. Corea del Sud, per 
exemple. Ara és el moment de 
ser exigents, de retornar la in-
versió necessària a la sanitat 
pública i reclamar els 60.000 
milions d’euros del rescat ban-
cari perquè, no ens n’oblidem, 
el 2008 les persones vam res-
catar els bancs, ara els bancs 
han de rescatar les persones. 


