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La nova anormalitat
Analitzem com el teixit comercial i de serveis
s’adapta a conviure amb la Covid-19

JOAN CASAS

CULTURA
El Ball de Malcasats
es convertirà en
el nou element de
la Festa Major de
Santa Rosalia

INNOVACIÓ
Una empresa torrenca
crea una màquina
per desinfectar
les platges de
Covid-19 amb ozó

ESPORTS
Es compleixen 25
anys d’un equip
juvenil gairebé
irrepetible de la
UD Torredembarra
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Editorial

La vida en
temps de
Covid-19
Estem en plena desescalada del confinament que
hem patit durant gairebé
dos mesos a causa de la
crisi sanitària generada per
la Covid-19. A través de
diferents fases dissenyades
des del govern espanyol
entrem en l’anomenada
“nova normalitat”, que de
normalitat en té ben poca i
esperem que no es converteixi en vella. Hem volgut
parlar amb propietaris de
diferents establiments i negocis de Torredembarra i el
Baix Gaià per analitzar com
han viscut el confinament
i com afronten aquesta
nova etapa, marcada per
mesures i restriccions que
no només compliquen el
seu dia a dia des d’un punt
de vista pràctic sinó també
econòmic.
També aprofundim en
l’adaptació de l’escola a la
virtualitat obligada a causa
del confinament. Mestres i
alumnes han hagut d’adaptar-se a unes eines i rutines
noves o que fins ara havien
utilitzat molt poc. Per altra
banda, coneixerem la màquina que ha dissenyat una
empresa torrenca, Beach
Trotters, per poder garantir que les platges estiguin
lliures de coronavirus i
altres bacteris a través de la
utilització de l’ozó.
Però en aquest número no
només parlem de la Covid-19 sinó que recordem,
per exemple, l’equip juvenil
de la UD Torredembarra
que fa just un quart de segle va aconseguir el campionat de Primera Provincial
i van acaronar l’ascens a
Preferent.

Tuits XL

vic JOTA

Els micròfons

E

l ple municipal que
Torredembarra ha fet
a principis del mes de
maig passarà a la història per
dos motius: el primer és que
passarà a la Història (i aquí va
en majúscula perquè en el segon motiu la Història m’obliga
a posar-la en minúscula) per
ser el primer ple fet, des del
principi fins al final, telemàticament.
El segon motiu, i això passarà a la història mitjançant
bromes, tertúlies de bar, tuits
i articles like this, és que durant un recés de dos minuts,
els que no van desconnectar

de l’streaming que l’ajuntament estava retransmetent
en directe pel seu canal de
Youtube es van posar a parlar com ho farien (fan) en un
descans d’un ple ordinari al
castell quan Ona la Torre desconnecta. Afortunats els que
hem sentit en directe com el
regidor socialista Vale Pino
deixava anar al cap de pocs
segons d’iniciar el recés i amb
només cinc regidors i l’alcalde en línia: “Voy a quitarme
las puñaladas de la espalda”,
fent referència a l’última intervenció del ple, a càrrec del
regidor de Ciutadans Toni
Cruz. “Vale, que tú ya sabes
que te quiero mucho...” —li
havia dit el Cruz al Pino— “...

pero es que hasta el Josep
Maria ha estado mej0r que
tú”, havia continuat. Jo ja em
fregava les mans davant del
mòbil quan de sobte l’àrbitre,
sempre l’àrbitre, ens va tallar
el rotllo: “No sé si aquesta
connexió l’hem tancada”, va
interrompre l’alcalde. I ja està.
Tornem-hi a l’ho tindrem en
compte, estem d’acord en el
fons però no en la forma, i
aquest fastidiavirus que tot
ho impregna, fins i tot la política local.
Que no es preocupin gaire ni
el senyor Pino ni el senyor
Cruz; que dormin tranquils.
Han passat a formar part d’un
selecte grup de persones que,
com la seva feina els posa da-

Des d’una finestra al mar

M. Dolores GARCÍA

De pel·lis dolentes i prioritats

D

e cop i volta la vida ha
esdevingut una pel·
lícula de sobretaula
de cap de setmana, d’aquelles
de sèrie B que predisposen a
la becaina. D’aquelles on un
meteorit o un científic boig
deixen anar un virus que aniquila la població. D’aquelles
on un secundari, que es veia
de lluny que moriria el primer,
va de cap a infectar-se i pen-

vant d’un micro, s’han fet la
pell dura i no sembla que els
preocupi gaire haver-se’l deixat obert. Patinades com el
“vaya coñazo les he soltado”
de l’Aznar; el “manda huevos”
de Federico Trillo; Jordi Sevilla i el seu “esto en dos tardes
te lo aprendes” a Zapatero o,
més recentment, el “que se jodan” d’Andrea Fabra, no sembla que els hagi costat la salut.
Ara m’ha vingut al cap aquell
periodista de TVE que després
de la retransmissió d’algun esport d’hivern a Calgary 88 va
pensar que els seus companys
li gastaven una broma i amb
el micro obert i des de dins de
la seva ànima va sospirar un
“cuánto cabrón...”.

ses, “sí home, ningú no és tan
ximple”. De sobte ens trobem
en una d’aquelles situacions
que diuen que treuen el millor i el pitjor de cadascú, i ens
adonem que els típics tòpics
de les pel·lícules dolentes són
reals com la vida.
Trobem a faltar els nostres
éssers estimats i, fins i tot els
més esquerps, ja tenim ganes
de fer petons i abraçades. Que-

den coses en pausa (una novel·
la i una antologia de relats a
punt d’entrar a impremta, els
castells, les classes de dansa...)
i esperem l’arribada d’una normalitat que no sabem quan
arribarà ni si serà tan normal.
Coses que fèiem sense pensar,
a les quals no donàvem importància, han esdevingut desitjos
acaronats amb nostàlgia. El
món ha canviat. Mascaretes
i guants s’han convertit en un
recordatori del que està pas-

sant per a tots aquells que no
ens hem contagiat o no tenim
malalts o morts propers per la
Covid-19.
Mentre esperem la desitjada
vacuna i l’enyorada normalitat
la vida segueix, encara que sigui confinada. No ens aturem,
aprofitem l’única cosa bona
que ens ha donat el coronavirus: temps per gaudir dels
que més estimem i per pensar
i restablir prioritats ara que ja
sabem el que és important.

OLLA BARREJADA, PER Víctor Centelles
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Us esperem per conèixer aquest nou projecte
vinculat al restaurant OXID, on podeu gaudir
d’una oferta molt especial de pizzes i altres
plats freds per acompanyar-les!

Passeig Colom 39, 43830 Torredembarra
977 645 005
hola@avantitorredembarra.com
avantitorredembarra.com

Amb moltes ganes de reprendre la nostra activitat,
ja hem obert des del divendres dia 15, migdia i nit.
Us hi esperem amb una proposta gastronòmica més
ajustada, motivada per la situació actual.
Passeig de Colom, 43, Torredembarra
Tel. 977 641 952
oxid.cat

Properament posem a disposició dels nostres clients
un nou punt de venda de l’OXID. Ens trobareu al carrer
Tamarit nº42 (dos carrers darrera el restaurant),
i podreu endur-vos els plats del restaurant amb un
descompte del 20% sobre el preu de carta.
Podeu fer les comandes al 977 641 952, per mail a
oxid@oxid.cat, i ben aviat per la web o l’app.
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ARA FA

Arriben les eleccions municipals, però encara
hi ha temps de posar la primera pedra del CAP
Dos eren els candidats
que debutaven al capdavant de dues candidatures: Josep Bargalló
(ERC) i Manuel Jiménez
(PSC). Els republicans
confiaven en el diputat al Parlament, Josep
Bargalló, per substituir
Rafel Hernández, que
havia acabat el mandat
molt allunyat del partit.
Un cas semblant era el
de Ramon Martín Porres al PSC, que va ser
rellevat per qui quatre
anys abans havia ocupat
el tercer lloc, Manuel Jiménez.

Jordi Salvat

I

van arribar les eleccions municipals, les
cinquenes des de la
recuperació de la democràcia. La cita era el 28 de
maig i cinc eren els candidats a l’alcaldia de Torredembarra, un menys que
quatre anys enrere. Els
comicis es plantejaven
com un duel per l’alcaldia entre Santiago Segalà i Celestí Salort, alcalde
els darrers quatre anys i
cap de l’oposició, i batlle
durant els primers dotze
anys d’ajuntament democràtic respectivament.
Fins i tot el 1983 havien
compartit els dos primers
llocs en la candidatura de
CiU, però en aquell moment les relacions estaven molt deteriorades.
Santiago Segalà es presentava a la reelecció al
capdavant per segon cop
de la candidatura de Convergència i Unió amb una
barreja de continuïtat i
renovació. Repetien tres
dels quatre regidors: Miquel Àngel Lecha, Joan
Arpal i ell mateix. En el
tercer lloc s’incorporava
l’independent Josep Mer-

Fotos: TORREDEMBARRA AL MOMENT

cadé; en el cinquè lloc,
Octavi Solé, i en el sisè,
Jordi Pons.
Celestí Salort, alcalde durant dotze anys
(1979-1991), era per cinquè cop alcaldable i per

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com
Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat

tercera vegada liderava
el Grup d’Independents
per Torredembarra, amb
una candidatura molt
renovada. Deixaven els
primers llocs de la llista els que havien estat
regidors els dos darrers

L’oportunitat de viure en el
amb un habitatge nou

mandats i s’incorporaven noms com Antoni
Vila, Augusto Martínez
i Fernando Miró. Un
altre cap de llista, Joan
Romera, repetia, per segon cop, com a candidat
del Partit Popular.

centre

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

API Nº 930
aicat 8549
4

Es va celebrar un debat
electoral, organitzat pel
periòdic mensual Torredembarra al Moment
i moderat pel seu director, Antoni Vilà. La sala
d’actes de la Caixa Tarragona va acollir l’acte,
que va comptar amb
quatre dels cinc caps de
llista, ja que Celestí Salort va decidir no acudir
a la cita i deixar el seient
buit. Turisme i urbanisme van ser els temes que
van monopolitzar el debat, i és que aquesta era
una època de creixement
de Torredembarra, amb
una expansió urbanística

important i nous equipaments i infraestructures
acabades d’estrenar, com
el port esportiu o el passeig marítim.
Just abans de l’inici de la
campanya electoral, encara hi va haver temps
de col·locar la primera
pedra d’un equipament
molt esperat pel municipi: el centre d’assistència
primària. L’encarregat
de presidir l’acte va ser
el conseller de Sanitat,
Xavier Trias. Les obres
s’havien adjudicat uns
dies abans. Trias va
qualificar el terreny cedit per l’Ajuntament de
Torredembarra per a la
construcció del CAP com
a “magnífic” i va afirmar:
“Estic segur que tindrem
un CAP bonic, lluminós i
espaiós.” L’alcalde, Santiago Segalà, va destacar
en el seu parlament que
en pocs mesos s’havien
posat les primeres pedres del nou institut de
secundària i del CAP i
s’havia inaugurat la primera fase del port, que
suposaven el 80% del
total de les obres. Una
bona targeta de presentació per a aquells comicis municipals.
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Tema del
del mes:
mes testimonis covid19
Tema

Com serà la ‘nova normalitat’?

Amb l’entrada en la fase 1 de la desescalada del confinament per la Covid-19 el passat 11 de
maig, estan reobrint molts establiments i negocis de Torredembarra i el Baix Gaià. Altres no
van arribar a tancar. Almenys del tot. Hem parlat amb alguns d’ells perquè ens expliquin com
serà el seu dia a dia en aquesta nova etapa que s’obre a partir d’ara
Repartiment de
flors i plantes a
domicili

Jordi Salvat

E

l sector de la restauració ha estat
un dels que ha viscut amb més impacte les
conseqüències del confinament. Amb la declaració de l’estat d’alarma, la
Pizzeria La Piazzeta va
tancar la seva terrassa
i el menjador interior,
però va seguir repartint
a domicili en la franja
horària de set del vespre a onze de la nit. “El
primer mes de confinament va ser fatal. La gent
es quedava molt a casa i
hi havia molta incertesa i
angoixa. Però vam notar
un nou tipus de client: la
gent gran a qui se li havia
espatllat un electrodomèstic o tenia problemes
amb el rebut de la llum
i ens trucava”, explica la
seva propietària, Paqui
Felguera.
Una cosa que va fer la
Piazzeta des de l’inici
de l’estat d’alarma fins a
l’entrada en la fase 0 va
ser portar pizzes als sanitaris del CAP Torredembarra —hi són davant—,
als conductors d’ambulància, Policia Local i
membres de Protecció
Civil. “Tots n’han estat
molt agraïts i un dia, per
sorpresa, ens van fer un
homenatge. Va ser molt
emocionant”, recorda
Felguera. L’empresària
situa en més d’un 75%
el descens del calaix i ha
hagut de fer un ERTO
entre el personal. Amb
l’entrada a la fase 0 del
desconfinament, Felguera admet que es va ani-

mar una mica la feina.
Amb la fase 1 han pogut
obrir la terrassa i ho han
fet ampliant la distància entre taules, però la
setmana passada encara
esperaven les mampares
que fa un mes que han
demanat.
El restaurant Oxid, a Baix
a Mar, va tornar a obrir
portes el divendres 15,
després de veure’s obligat a abaixar la persiana
i fer un ERTO. Un dels
seus propietaris, Xavi
Mercadé, explica que
han aprofitat aquestes
setmanes de tancament
per fer manteniment i
adequar les instal·lacions
per donar el millor servei
en aquesta nova etapa i
garantir la màxima seguretat per a clients i treballadors. “Ens adaptem a
aquesta etapa amb un
punt de venda de menjar per emportar, l’Oxid
Home, que estarà a dos
carrers del restaurant, al
carrer Tamarit, 42, i obrirem en breu”, comenta.
La terrassa del restaurant

JOAN CASAS

Bars i restaurants van reobrint després de
fer algues reformes per adaptar-se al nou
escenari amb la
Covid-19

Hugo López, que està al
capdavant del negoci des
de novembre passat.
L’Altafulla Mar Hotel
tampoc ha obert i no ho
farà fins al 26 de juny. El
seu director, Jordi Ferré,
dona per perdut el 50%
dels clients de cada any,
que venen d’altres països,
i hi ha dubtes sobre els de
la resta de l’Estat, però es
mostra optimista amb el
client nacional, que procedeix majoritàriament
de l’àrea metropolitana
barcelonina. “És un públic familiar molt fidel
i no hi ha hagut gaires
anul·lacions. Estem moderadament optimistes”, afirma Ferré, que
assenyala que la majoria
de convencions i esdeveniments de la primavera
s’han ajornat a la tardor.
Ara s’estan preparant
per complir les mesures anti-Covid-19, tant
per als treballadors com
per als clients, i una serà
l’eliminació del bufet de
l’esmorzar, un clàssic fins
ara dels hotels.

Oxid es reduirà al 50%.
El cap de setmana passat
també van obrir l’Avanti, un nou restaurant on
abans hi havia la Pizzeria
Matteo, també a la façana marítima de Baix a
Mar i propietat de l’Oxid.

Esperant la fase 2
El Bar Gallego, al passeig
de la Sort, espera la fase
2 per obrir. “Fins ara no
tenia terrassa i ara en
tindré una amb un parell
de taules. Fins que els
clients no puguin entrar
a l’interior no em surt a
compte obrir. Llavors,
amb les taules que estan
distanciades i la barra
llarga que tinc espero
poder tirar endavant”,
explica el seu propietari,

Els gardens del Grup la
Rasa va tancar el dissabte
14 i van haver de fer un
ERTO. Però amb Sant
Jordi, un dels dies amb
més facturació de l’any,
a la cantonada, el gerent,
Joan Maria Vidal, va decidir repartir roses a domicili i va haver d’anunciar
a les xarxes socials que
ja no podia atendre més
encàrrecs. El repartiment
a domicili va seguir amb
el Dia de la Mare i fins
a l’11 de maig, quan van
tornar a obrir els centres
d’Altafulla i el Catllar amb
cita prèvia i amb totes les
mesures de seguretat.
“La majoria de clients
estan complint amb les
distàncies de seguretat i
les mesures i esperen el
seu torn, però hi ha una
minoria que tenen poca
paciència. Anem de cara
a l’estiu i notem que la
gent té ganes de tenir el
seu jardí o la seva terrassa
ben arreglats i durant el
confinament no ho han
pogut fer”, explica Vidal.
Al bell mig del carrer Antoni Roig, la gran artèria
comercial de Torredembarra, hi ha la botiga de
joguines Toys Maniatic,
que des del 4 de maig ha
tornat a obrir. “La primera setmana només podia
entrar un client a la botiga
i a partir de la següent dos
clients al mateix temps,
perquè som dues persones atenent. Han d’entrar
amb mascareta. La gent
ho respecta bastant”, explica Núria Duran. Toys
Maniatic només obre al

matí i ampliaran l’horari
a mesura que avanci el
desconfinament. Aquests
primers dies d’obertura
s’han trobat que moltes
famílies estan comprant
joguines d’aniversaris
que no es van poder celebrar durant el confinament. “Ara hi ha moviment quan la gent surt
a comprar el pa i la verdura. Quan puguin venir
els de cap de setmana
s’animarà més”, apunta
la Núria.

Canvis de
rutines als
tallers mecànics
Els tallers mecànics han
pogut treballar durant el
confinament, però ho han
fet a porta tancada i amb
cita prèvia. El volum de
reparacions els ha caigut
molt. En el cas de Tallers
León, d’Altafulla, el descens de la facturació se
situa en més d’un 50%.
També els ha canviat la
forma de treballar. El primer que fan ara en rebre
un cotxe és desinfectar-lo
amb lleixiu i han previst
adquirir un generador
d’ozó portàtil per fer-ho
millor.
“El client ara el tractem
a distància i amb mascareta. Quan treballem
en un cotxe, ho fem sense mascareta ni guants,
perquè amb la calor i el
greix dels motors el virus no pot sobreviure. Al
taller som tres persones
i cada un treballa al seu
racó”, comenta en Dani,
que explica que no han
rebut encara cap protocol
específic del gremi del
sector.

Servei a domicili gratuït
Zona de repartiment:
Torredembarra,
Creixell, Altafulla,
la Móra, la Pobla
de Montornès
i la Riera de Gaià

ASSESSORIA
D’Empreses
C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com

C. Onze se setembre, 14 • Torredembarra • Tel. 977 64 44 80
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Tema del
del mes:
mes testimonis covid19
Tema
Anar al gimnàs
serà molt diferent
Incertes i molts dubtes planen en la nova
etapa que afronten els
gimnasos un cop poden
obrir després de gairebé
dos mesos tancats. És
el cas del Zona Fitness,
que durant el confinament ha ofert als socis
serveis com classes virtuals en directe i streaming, a través d’una
app que han potenciat.
Però amb la reobertura,
els socis notaran molts
canvis. Per començar ja
no es podran dutxar i els
vestidors serviran només
per canviar-se mantenint
les distàncies. “Tenim un
aforament màxim de 90
persones i no podrem
superar el 30%. Això només passa en hores punta, com les nou del matí i
les set o vuit del vespre,
i ara ho haurem d’evitar
fent servir la cita prèvia.
Quan arribem al límit, no
podrem reservar més en
aquella franja”, explica
el propietari del gimnàs,
Sergio Sánchez.
Els usuaris veuran també
com les màquines de càrdio estan separades per
mampares i les activitats
dirigides als grups es reduiran a només quatre o
cinc persones. “A l’entrada mesurarem la temperatura amb un termòmetre a distància. I s’haurà
de venir amb mascareta
i guants. Cada hora haurem de desinfectar les
sales i hi haurà dispensador de gel”, comenta
en Sergio, que indica que
els usuaris hauran de ser
molt responsables amb
l’ús d’aparells perquè no
poden augmentar el personal amb una persona
que s’hi dediqui. I és que
totes aquestes mesures
provoquen molts dubtes
sobre la viabilitat econòmica del negoci a causa
de la baixada d’ingressos. Han hagut de fer un
ERTO i ara també tenen
dubtes legals de com es
reincorporaran aquestes
persones a la feina.

Menys pacients
Durant el confinament,
la podòloga Neus Moya,
directora de la Clínica Lo
Peu de Torredembarra,
només ha obert la con-

Les limitacions a
causa del coronavirus sembren de dubtes
la viabilitat de
molts establiments i negocis
sulta per atendre urgències derivades del CAP,
una mitjana de dues o
tres setmanals. També
ha atès telefònicament
pacients, que li enviaven fotos pel mòbil per
poder fer diagnòstics i
oferir tractaments. Amb
la fase 0 del desconfinament el BOE permetia
obrir la consulta, però
en no tenir el vistiplau
del Col·legi de Farmacèutics no ho fa fet fins
a la fase 1.

sempre amb cita prèvia.
Som dues persones treballant i només podrem
tenir dues clientes al mateix temps. Serà menys
de la meitat de quan no
hi havia coronavirus”,
explica una de les dues
sòcies, Merche Díaz.
A les perruqueries s’ha
acabat esperar el torn
dins de l’establiment i
trobar-hi revistes per
llegir. Caldrà portar-les

de casa. Hi haurà mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i bates d’un sol
ús. A Art Look han hagut
de reduir els tres tocadors a dos per mantenir
la distància de seguretat.
“Serà més incòmode i
complicat treballar i ens
hi haurem d’acostumar.
Econòmicament hem de
veure com va”, explica la
Merche.
Hi ha sectors com les

El seu dia a dia ha canviat molt. Ara només pot
atendre un pacient cada
hora i amb totes les mesures de protecció i distanciament possibles,
desinfectant les sabates
a l’entrada, aplicant gel
hidroalcohòlic i usant
guants i mascaretes, que
han pujat molt de preu.
També ha instal·lat una
pantalla de metacrilat a
l’hora d’atendre els pacients, que tenen prohibit
utilitzar el lavabo, reservat només a casos d’urgència. “Tindré menys
ingressos i més despeses i incomoditats, també per al client”, afirma
la Neus, que avisa que
a l’estiu no podrà posar
l’aire condicionat, possible element de transmissió del coronavirus.

Menys clientes
També les perruqueries
podran atendre menys
clients a causa de les
mesures per evitar el
contagi del Covid-19. És
el cas d’Art Look, que
amb la declaració de l’estat d’alarma va haver de
tancar poques setmanes
després d’obrir el negoci. El passat dimarts
12 de maig van tornar
a obrir amb tota la setmana reservada. “Ara
només podrem atendre
quatre persones al matí
i quatre més a la tarda i
7

assessories laborals i
fiscals que han tingut
molta feina durant el
confinament. “Ha estat
una situació estranya.
Hem tingut un augment
molt gran de feina però
molta era gent que ho
passa molt malament”,
comenta Eloi Morlà,
d’Ireth Assessors, que
es mostra molt crític
amb les instruccions
contradictòries rebudes
des del govern durant

aquest període, que els ha
dificultat molt la feina. El
dilluns 4 de maig van tornar a obrir al públic, sempre amb cita prèvia, amb
una mampara a recepció
i reunions mantenint
distància social i amb
mascareta i desinfectant
en acabar-la. “En la nostra feina es pot fer molta cosa telemàticament,
però amb els clients més
grans és complicat”, diu
Morlà.
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tema del
del mes:
mes testimonis covid19
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L’escola en temps de coronavirus
Jordi Salvat

Més de 2.700
alumnes de
Torredembarra
i els equips docents s’han hagut
d’adaptar a
l’ensenyament
virtual

L

’escola ha hagut de fer
un procés d’adaptació
molt gran en poc temps
a la nova situació de confinament a causa del coronavirus.
Els equips docents de les tres
escoles de primària i dos instituts de Torredembarra i els
més de 2.700 alumnes que hi
ha matriculats han hagut de situar-se en aquest nou escenari
macat pels centres educatius
tancats, les videoconferències
i el treball a casa.
En aquesta etapa de confinament a l’escola hi ha hagut
dues fases, segons la directora de l’Escola L’Antina, Isabel
Escobar. “Durant els primers
quinze dies vam rebre instruccions del Departament
d’Educació de donar orientacions i tasques competencials
voluntàries als alumnes. Per
als mestres ha estat un aprenentatge professional molt
important”, comenta Escobar.
Després de Setmana Santa es
va entrar en una nova fase.
En aquest darrer trimestre
hauran de fer seguiment acadèmic dels alumnes, tot i que
no seran avaluats. A L’Antina,
van aprofitar que tenien un
canal de comunicació intern
amb els pares i els alumnes
per organitzar-se millor. Amb
els alumnes d’infantil i primer
i segon de primària realitzen
diferents tasques acadèmiques
i videoconferències per mantenir el contacte emocional.
Amb els pares i mares també
van mantenir videoconferències per explicar aquesta nova
manera de funcionar. “La fa-

Foto: Plataforma Moodle de l’Escola L’Antina.

mília acompanya, però les tasques les fan els nens i nenes”,
afirma Escobar.

hores diferents i tens la sensació de treballar gairebé les 24
hores del dia”, comenta Arbós.

Amb els alumnes de tercer a
sisè de primària treballen a
través de la plataforma Moodle, que volien implementar a
partir del curs vinent i, a causa
de la Covid-19, ho han hagut
d’avançar uns mesos. “Hem
hagut d’aprendre a marxes
forçades, però ara ja ho tenim
per si hem de fer nous confinaments”, assenyala Escobar.
Als instituts de secundària ja
fa uns anys que usen la plataforma digital Moodle, però
el director de l’Institut Torredembarra, Pau Arbós, indica
que el professorat ha fet molta
formació digital les darreres
setmanes i han començat treballar amb una segona plataforma, Classroom. “Estem
treballant molt a través de
Moodle i Classroom, però no
és el mateix que fer-ho presencialment, perquè els alumnes
envien els exercicis i dubtes en

Escletxa digital
El gran problema en una situació com aquesta d’escola
virtual és l’escletxa digital, i
des de L’Antina van voler dimensionar-la a finals de març
amb una enquesta als pares.
Van veure que un 95% dels
alumnes tenien accés a internet i un 85%, dispositius per
connectar-se. Van decidir repartir tauletes de l’escola als
alumnes de tercer a sisè que
no en tenien però que sí que
disposaven d’accés a internet,
que n’eren 18, mentre que els
que no es podien connectar a la
xarxa han hagut d’esperar que
els arribessin els kits del Departament d’Educació. A l’Institut Torredembarra, tenen
previst que es reparteixin un
total de 54 ordinadors a famílies amb alumnes al centre, 19
de les quals —de quart d’ESO
i segon de batxillerat— es van

lliurar en una primera fase en
ser cursos “terminals”.
El que Escobar té clar és que
el curs vinent hi haurà d’haver reajustaments en el temari
perquè en aquesta recta final
de curs estan prioritzant els
continguts essencials. La directora de L’Antina no es cansa de
repetir que està molt orgullosa del seu equip de professors,
de la capacitat d’adaptació a
aquest nou escenari i el treball
que han desenvolupat i que a
les altres escoles, amb les quals
es coordinen, passa el mateix.
Les competències d’educació
són de la Generalitat, però la
regidora d’Educació de Torredembarra, Maria Gual, explica
que estan fent seguiment que
tots els alumnes d’escoles i instituts de secundària del municipi disposin de l’equipament
informàtic per poder seguir el
curs de forma virtual. “On no
arribi la Generalitat ho farà
l’Ajuntament”, afirma Gual,

marinada

Treballem per garantir la cadena de subministrament

Centre de Dia
per a la gent gran

Servei d’atenció a domicili (SAD)
• 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
C. Marinada, 16, 1a planta
cdmarinada@gmail.com
Tel. 628 727 339 977 80 60 52

Arròs Caldós, paella de marisc,
fideuejat, tapes
Port Torredembarra, local B-10
Tel. 626 782 854
43830 TORREDEMBARRA

porttarragona.cat
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que calcula en unes 120 famílies les que necessitaran ordinadors i/o kits de connexió en
una segona fase. Gual, que és
mestra de tercer i quart de primària, assenyala que les classes a distància són molt complicades i que es perden moltes
coses que sí que es poden fer a
les classes presencials. També
mostra els seus dubtes de com
es desenvoluparan les classes
si al setembre els alumnes tornen a les aules, sobretot en el
manteniment de la distància
de seguretat.
Amb l’entrada en la fase 1 de
la desescalada, l’11 de maig, ja
van poder accedir els equips
de neteja als centres per poder desinfectar-los a fons.
També van poder anar-hi
treballadors per fer tasques
administratives. En el cas de
l’Institut Torredembarra, per
exemple, és un equip de tres
persones. A partir del 13 de
maig va començar el procés
de preinscripció a educació
infantil, primària i ESO, que
s’ha pogut fer telemàticament
i s’ha reservat del 19 al 22 de
maig per fer-la presencialment
amb cita prèvia.
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SUPLEMENT

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

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Bimbo estrena un anunci rodat
a Altafulla en ple confinament

casos van ser necessaris permisos especials.
L’escenari principal va
ser el supermercat Bon
Àrea i les imatges en
cases particulars les va
gravar en David des del
carrer, sense entrar-hi.

JORDI SALVAT

C

om es grava un
anunci durant
aquesta època
que estem vivint de
confinament? Doncs
és força més complicat
operativament que en
una situació “normal”.
Alguns veïns i veïnes
d’Altafulla ho van poder comprovar en plena
Setmana Santa, quan la
coneguda marca de pa
de motlle Bimbo va rodar un anunci. La clau
d’aquest rodatge “altafullenc” és en David
Arasa, que ja fa dotze
anys que té instal·lada
la seu de la seva productora a la localitat del
Baix Gaià.
En rebre l’encàrrec de
Bimbo, en David va
haver de seleccionar
protagonistes del municipi, a causa de les
limitacions de l’estat

“En un rodatge normal
podem ser vuit o deu
persones, entre el director, ajudant de direcció, càmera i ajudant
de càmera, tècnic de so,
de llum, maquilladora,
productora, el client… I
al supermercat estàvem
en Joan Maria i jo sols.
Enviava els plans per
Whatsapp al director i
aquest em donava les

A causa de
l’estat d’alarma, gairebé tot
el rodatge es
va fer al terme
altafullenc,
excepte uns
plans a la
fàbrica de
Bimbo
indicacions, que havíem de millorar”, explica en David. En Joan
Maria afirma que va
ser molt diferent dels
rodatges en què que ha
participat fins ara. “És
més dur. Ho vaig haver
de fer amb mascareta,
guants, sense… i sempre mantenint la distància de seguretat amb
el càmera”, comenta.

Foto: Una imatge del rodatge a Altafulla, amb David Arasa i Joan Maria Vidal. / FACEBOOK

d’alarma. Va comptar
amb alguns membres
de la seva comunitat
de veïns que ja tenien alguna experiència
amb les càmeres. També hi surten les seves
filles, que han partici-

pat en alguns dels seus
rodatges. Per al paper
principal es va decantar pel Joan Maria
Vidal, actor de teatre
aficionat i que ja ha
participat en rodatges
publicitaris.

Gairebé tot el rodatge es
va fer al terme municipal altafullenc, excepte
uns plans a la fàbrica de
Bimbo i per la carretera, en el tram entre Altafulla fins a la rotonda
de la Móra. En ambdós

C. Fildors, 23 C
Tel i Fax: 977 64 54 71
43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

OBRADOR:
VENTA:
Tel. 977 65 03 84 Altafulla
C. de Dalt, 24
Tel. 977 65 03 84
C. Miquel Amorós, 5

VENTA:
Torredembarra
Tel. 977 64 26 14
C. Montserrat, 27

Casino-Motor
Ctra. La Riera · Pol. Ind. Roques Planes, nau 5
Torredembarra

Estem
oberts

Tel. 977 64 25 80
casino@casino-motor.com • www.casino-motor.com
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Clara Solivellas
S’inicia la
OPINIó
instal·lació dels
nous contenidors Tirem pel dret
de la brossa a
L
Roda de Berà
Advocada - ICAB 29191

ocals de negoci: què faig si
no puc pagar
el lloguer?

Foto: Una de les noves illes de contenidors a Roda de Berà. /
AJ. RODA DE BERÀ

E

amb dos camions diferents, el camió nou a
totes aquelles zones on
ja s’hagin instal·lat els
nous contenidors, i el
vell en els barris on encara tinguem el sistema
antic.

Fins que finalitzi la implantació total, durant
un temps conviuran els
dos serveis de recollida,

Amb el nou sistema, a
Roda hi haurà més contenidors a la via pública, fins a 1.110 unitats,
distribuïdes en illes
completes amb cinc
contenidors de totes les
fraccions, amb ubicacions estudiades prèviament perquè la ruta del
camió sigui més eficient.
A més a més, inclouen
un sistema de control
amb xip de pesatge i
buidatge, que n’indicarà en tot moment l’estat,
per evitar que arribin a
omplir-se.

Redacció

l passat 14 de
maig es van començar a instal·
lar els nous contenidors a Roda de Berà i,
per tant, el nou sistema
de gestió de la recollida
d’escombraries, amb el
Consell Comarcal del
Tarragonès, s’implanta
a tot el municipi, el segon més gran del Baix
Gaià. L’empresa adjudicatària del servei, FCC
Medioambiente, preveu
que l’1 de juny el servei
estigui implantat a tot el
municipi.

Els lloguers dels locals
de negoci ja tenen normativa pròpia per als
autònoms i petites i mitjanes empreses que, per
causes de la Covid-19,
no poden assumir el
pagament del lloguer.
Així, el Reial decret llei
15/2020 estableix una
sèrie de mesures que
es poden dividir en dos
blocs:

A) El propietari és
un gran tenidor: es
permet ajornar el pagament del lloguer, sense
interessos, en un període de dos anys. Caldrà
fer la devolució com
a màxim a partir de 4
mesos des que es va decretar l’estat d’alarma.
El contracte ha d’estar
vigent, i per tant la devolució de les rendes
endarrerides no es pot
fer amb posterioritat. Si
les parts tenien un altre
acord, es regiran per
aquest.

rendes i devolució en
un any, però la propietat no té obligació d’acceptar-ho. Es preveu
que es pot disposar de
la fiança per fer front
al pagament de la renda, però caldrà tornar
a dipositar-la dins del
primer any.

En tots els casos cal
complir una sèrie de requisits, com és l’aturada
de l’activitat o baixada
de facturació d’un 75% i
estar donat d’alta al sistema d’autònoms en el
moment de declarar-se
l’estat d’alarma. No s’hi
poden acollir empreses
amb facturació de més
de 8 milions d’euros o

més de 50 treballadors.
El termini és d’un mes
des de l’entrada en vigor de la normativa, el
dia 23 d’abril.
Conclusió: el Reial decret llei es diu “Medidas urgentes complementarias para apoyar
la economia y el empleo”, i en principi venia a reforçar el primer
reial decret dictat en
aquest sentit (el RDL
11/2020). Compartireu amb mi que no
reforça ni l’economia
ni el treball, ni res de
res, i deixa en mans de
la voluntat de les parts
la continuació del petit
i mitjà comerç.

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

B) El propietari no
és un gran tenidor:
l’arrendatari pot demanar l’ajornament de les

C. Alt de Sant Pere, 47 A Baixos
43830 Torredembarra
Tel. 977 644 700 • Mòbil: 615 696 650
vivex75@hotmail.com
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Al meu parer, en el cas
dels lloguers de propietaris que no són grans
tenidors, una rebaixa
obligatòria de la renda (proporcional als
ingressos de les dues
parts) i la devolució
dels dos mesos de lloguer en un any, per
exemple, hauria permès
continuar a molts petits
empresaris i autònoms,
i la propietat no s’hauria vist tampoc molt
afectada. El pròxim
article se centrarà en
aquest punt: autònoms
i petites empreses davant el lloguer del local
de petits propietaris.
Accions judicials.
Ànims a tothom.
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Torredembarra vol recuperar el Ball
de Malcasats per la Festa Major
per parella, que es pot
veure a Youtube. Ho han
fet amb el que han pogut
trobar els integrants als
seus domicilis. De Balls
de Malcasats se’n representava en diferents
localitats del Camp de
Tarragona i el Penedès i
actualment es pot veure
a la Festa Major de Vilafranca del Penedès i al
Carnaval de Vilanova i la
Geltrú

JORDI SALVAT

F

a unes quantes festes majors que un
grup de torrencs i
torrenques de diferents
balls barrinaven la idea
de recuperar el Ball de
Malcasats, documentat
en la Festa Major de
Santa Rosalia de 1849,
tot i que no se sap si ja
es representava abans i
quan temps es va poder
veure. Però va ser el passat mes de gener quan
una quinzena de persones es va reunir per
primer cop per tirar-ho
endavant. La majoria
venen d’altres balls, com
els Diables, Serrallonga

Foto: BALL DE MALCASATS

i Pastorets, i ja treballen
en una música pròpia, el
text de les parts fixes, el
vestuari i la constitució
legal com a entitat.

Casos
positius

Casos
sospitosos

Total

51
15

251
93

302
118

9

77

86

15
9
4
5
1
1
2

55
87
36
29
3
10
4

70
96
40
34
4
11
6

112

645

757

Torredembarra
Roda de Berà
Creixell
El Catllar
Altafulla
La Pobla de Montornès
La Riera de Gaià
Vespella de Gaià
La Nou de Gaià
Salomó
TOTALS

Xifres de la pandèmia
al Baix Gaià
Els casos positius de
Covid-19 al Baix Gaià s’han
situat en 112, segons dades
del Departament de Salut de
la Generalitat, actualitzades
el 17 de maig. Gairebé la
meitat (51) es localitzen a la
capital, a Torredembarra, i

destaquen els 15 de Roda de
Berà i del Catllar. Per altra
banda, els casos sospitosos
de Covid-19 al Baix Gaià són
645 i Torredembarra n’acumula 21, un 39% del total,
seguida de Roda de Berà, amb
93, i Altafulla, amb 87.

Al febrer havien de fer
una segona reunió, que
es va ajornar al març,
però la declaració de
l’estat d’alarma per la

Covid-19 l’ha ajornat
sine die. El confinament
no ha impedit, però, que
hagin gravat el vídeo
amb uns quants versos

“No tenim pressa i possiblement no sortirem
a la Festa Major fins al
2021, però ens plantegem alguna fórmula
d’aparició per la Santa
Rosalia d’aquest estiu.

És un ball
parlat per
parelles amb
altes dosis
de sàtira
i referències
a les notícies
d’actualitat
Tenim clar que el dia
4 de setembre ja hi ha
molts actes programats
i possiblement buscaríem sortir el 2 o el 3.
Pràcticament tots els integrants estem en altres
balls”, afirma un dels
impulsors, Gerard Recasens, que explica que el
Ball de Malcasats és un
ball parlat per parelles
semblant al de Dames i
Vells, amb altes dosis de
sàtira i referències a les
notícies d’actualitat.

Torredembarra
destinarà
160.000 euros
als qui estan
patint més la crisi
de la Covid-19
L’Ajuntament de Torredembarra dedicarà més
de 160.000 euros als col·lectius que estan
patint amb més cruesa els efectes de la crisi
provocada pel coronavirus en dues línies
d’actuació. Per una banda, hi haurà ajuts a
comerços i establiments que han vist reduïda
la seva activitat, entre 60.000 i 80.000 euros; i
per l’altra, una partida que es destinarà a Acció
Social per a les famílies més vulnerables i més
afectades per la crisi, que serà d’uns 100.000
euros o superior.
Tot això s’haurà d’aprovar mitjançant una
modificació de crèdit que haurà de passar pel
proper ple municipal. Després d’aprovar la
modificació de crèdit, cal un mes d’exposició
pública. Es calcula que es podran començar a
gestionar aquests ajuts cap al mes de juliol.

Menú
13 € - dies laborables
i 18 €
caps de setmana i festius
Especialitat
en carns a la brasa
i esmorzars de forquilla

Carnisseria

Núria i Dolors

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

La millor carn per a la teva barbacoa
Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra

Telèfon: 977 641 228
Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors
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Una empresa torrenca dissenya una màquina
per desinfectar les platges de Covid-19 amb ozó
redacció

L

a màquina netejaplatges Dromedar és la darrera
creació de l’empresa
de Torredembarra Beach Trotters, referència
mundial en el tractament i equipament de
platges, amb l’objectiu
de ser garantia i seguretat perquè aquests
espais tan concorreguts
a l’estiu estiguin lliures
de virus. Es tracta d’utilitzar l’ozó com a desinfectant i aplicar-lo en el
procés habitual que es
realitza durant el garbellat i la neteja de les
platges.
L’ozó es coneix perfectament com l’alternativa,
mediambientalment innòcua, per realitzar processos de desinfecció de
superfícies i locals amb
alt potencial d’estar in-

Una imatge de la nova màquina amb el kit d’ozó fent una demostració a la platja de Torredembarra. / TDB

Beach Trotters
innova amb la
netejaplatges
‘Dromedar’
a partir de la
l’experiència en
el treball a les
platges durant
18 anys

fectats per virus tipus
Covid-19 (coronavirus),
bacteris o fongs. A més
de la seva innocuïtat
l’ozó no genera residus
allí on s’utilitza. Aquests
dos avantatges el fan
enormement interessant per ser utilitzat a
les platges, sempre que
pugui combinar-se amb
l’acció de les màquines
garbelladores tradicio-

nals de neteja. Aquest
mètode de garbellat
suposa aixecar la sorra
i passar-la per un sistema de sedàs. Això es pot
fer de manera manual
o mitjançant màquines
adequades.

La innovació,
valor de l’empresa
El director de Beach
Trotters, Serafí Merca-

dé, explica que, des de
la creació de l’empresa,
la innovació ha estat un
dels seus valors principals i davant de la crisi
sanitària de la Covid-19
van decidir crear una
solució per desinfectar
les platges de coronavirus: “Hem treballat amb
l’empresa lleidatana especialitzada en maquinària agrícola que ens
fabrica les nostres màquines per netejar platges i
amb especialistes en els
tractaments amb ozó a
l’agricultura ecològica,
una tècnica que s’ha estès molt els darrers anys.”
L’empresa torrenca ofereix dos tipus d’equipament per a la neteja
amb ozó, les màquines
Dromedar, que són les
garbelladores compactes
amb l’equip d’ozó instal·
lat de fàbrica i els denominats “Ozó Beach Kit”,
que s’adapten tant a les

seves pròpies màquines
netejaplatges com a altres models existents en
el mercat.
Beach Trotters és una
empresa fundada el 2002
a Torredembarra per Serafí Mercadé, que havia
acumulat experiència treballant com a assessor en
diverses empreses dedicades a l’equipament de
platges. L’empresa torrenca és l’única al món
que ofereix un conjunt
tan complet i especialitzat quant a equipament
de platges, que inclou
maquinària i embarcacions de diferent mides
per netejar platges, i una
gran varietat de guinguetes i pèrgoles per a
la platja, mòduls per a
WC i per a altres usos a
la platja, així com cadires amfíbies, passeres,
cendrers de platja i altres
equipaments lúdics i esportius.

Al vostre costat, perquè ningú no es quedi enrere
www.torredembarra.cat

Reduccions de taxes per al sector econòmic
Servei d'ajuda a la gent gran
Línies d'ajuts per a negocis i per a famílies vulnerables
Promoció turística i comercial

#Torredembarra #FemHoBé #EnsEnSortirem
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lA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 7. Confidències
j. a.
nIEVES

J

o també tinc un
quadern, i hi escric:
Quin és el quadrat
perfecte més petit que
comença amb el dígit
1 i que segueix sent un
quadrat perfecte quan
aquest dígit és reemplaçat per un 2? O sigui, si
x² = 1 ..., hi ha y² = 2 ...?
Mentre jugo amb els
quadrats perfectes, mentre intento calcular mentalment el màxim nombre possible dels meus
estimats quadrats perfectes, escric a la meva
llibreta de fulls blancs
que el plaer i el dolor
són dues cares de la mateixa moneda. La vida
i la mort en la mateixa
moneda, en la mateixa
probabilitat.
Quan arribo al 3844,
quadrat perfecte de 62,
m’aturo per dues raons.
Una perquè aquest quadrat perfecte està format
per les edats dels dos,
quan la mare va morir
tenia 38 anys i ELL 44.
A més, observo altres
coincidències: l’edat de
la mare tenia un 8, la
suma dels dos dígits de

l’edat d’ELL és 8, i la
suma del 6 i el 2, els dos
dígits de l’arrel quadrada perfecta, també és 8.
L’infinit. El nombre de la
unió eterna. L’altra cosa
per la qual m’aturo, és
perquè em ve al record
alguna cosa relacionada amb aquell sopar. La
mare va cridar a una de
les seves amigues, Lídia, l’esteticista, perquè
vingués a casa i l’ajudés
a maquillar l’ull. Si havia d’anar a sopar, calia
dissimular l’hòstia de la
millor manera possible.
L’amiga esteticista de
la mare va fer una bona
feina. L’amiga esteticista de la mare és —perquè
encara és— alta, rossa i
té les cames llargues. És
el que es diu un cos que
inunda l’espai. Sempre
porta pantalons texans
ajustats o minifaldilles.
Té molt bona figura,
però discurseja amb
l’ànima cansada. És una
d’aquelles criatures que
projecta la maldat dels
desitjos, a l’estret canal
de l’impossible, “un ornament amb potes”, diu
la meva ment monstruosa; però els seus ulls
verds, aquosos, bateguen
a la seva cara vellutada i
blanquinosa, portant-te,

si et descuides, a l’avantsala del deliri.
Però la mare era molt
més bonica, amb la seva
pell brodada a força de
flors, i jeroglífics de dolçor dansant en la seva
veu, i ulls color dàtil,
captivadors.
Lídia, l’amiga de la mare,
la del cos que inunda
l’espai, devorava galetes
de mantega holandeses
amb ansietat. Fins a la
mort de la mare —des
de llavors sé poc de les
seves amigues—, Lídia
era una dona ansiosa;
vivia instal·lada en l’ansietat. El seu negoci funcionava bé; la seva filla
Clara, de 12 anys, era,
bé, encara és, una estudiant molt aplicada, tot
i que porta unes ulleres
verdes horribles; el seu
ex li passava una pensió
compensatòria decent i
tenia un grup d’amigues
meravellós. Però ella no
era feliç. L’ansietat no
ajuda a ser feliç. Parlava
molt de pressa, i no parava de queixar-se de la
seva mala sort, que algú
li havia escaldat un mal
d’ull.
—Segur que ha estat la
porca aquesta, la molt
puta!!! —deia Lídia—.
Segur que mentre li

menja la polla, m’envia
malediccions i conjurs
per destrossar-me la
vida. Mai m’ha empassat. A mi no, però la polla d’aquest calçasses, sí.
La seva polla sí...
Eren al lavabo, davant
el mirall. Lídia parlava
i maquillava la mare
com si en això li anés
la vida; com si hagués
de deixar-ho tot a punt
abans d’enfrontar-se a
l’afusellament. La mare
tenia una tovallola negra sobre les espatlles,
els cabells recollits en
un monyo, i estava asseguda en un tamboret
alt de metall gris. Lídia
havia passat per l’híper
i havia portat, per al te
de les cinc (que feien
a qualsevol hora), una
capsa rodona de galetes
holandeses, una de delícies de xocolata farcides
de licor, i una altra de
mikados. També havia
portat una bossa amb
diverses coses per al seu
sopar.
Lídia va dir:
—Ai, Eva, si et veiés la
Frisca ..., correrien rius
d’especulació! —amb la
brotxa donava obsessius retocs a l’ull de la
mare—. Saps? Aquesta
nit em vaig a concedir

una llicència.
La mare li va dir:
—Correran igualment,
Lídia —es va mirar de
perfil al mirall—, mai
em maquillo d’aquesta
manera. A més, la Frisca, com bé saps, és voraç
amb els detalls. A veure,
Lídia, sorprèn-me. Tu i
les teves llicències sou
més perilloses que...
—Doncs mira, nena... —
la tallà—, aquesta nit em
munto una vetllada japo
per a mi soleta. Ja saps...
sushi, wasabi, palets,
sake, quimono, una mà
que es fica per aquí, uns
dits que es mouen per
allà, ha ha ha... ja saps.
M’ho va suggerir la Frisca ahir i, mira, avui pot
ser un bon dia. La molt
guarra! Li munta cada
festassa al cabró del seu
marit! I això que tu i jo
sabem que se la pega;

Especialitat en coques casolanes
Pans artesans • Pastes
Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75
La Riera de Gaià

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

Nova gestió

Amb cada consumició
una tapa
Esmorzars de forquilla
Obert cada dia
de 8 a 22h

Tenim terrassa nova

Passeig de la Sort 33, baixos • Torredembarra
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vaja, tot fa pensar que
li posa les banyes amb
la primera que es posa
a l’abast. Sí, d’acord, no
ho podem afirmar, però
només cal veure’l, o no?
Amb els seus rínxols rogencs, les seves ulleretes
de sol perpètues, la seva
roba de marca —Lídia
anava fent posturetes
i imitant alguns gestos
del marit de Frisca—, i
aquest port de suficiència
que no puc amb ell, nena,
és que no puc!
—Ai, Lídia, ha ha ha...,
si et veiés la Frisca ara
et corria a cops de gorra.
El seu home és sagrat,
intocable. Només ella té
la potestat de dir bestieses d’ell. Ni nosaltres ni,
per descomptat, cap altra
do...
—Bé, a prendre pel cul!
Almenys t’he arrencat
unes rialles.
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EsportS

Un equip històric que compleix 25 anys
El juvenil de la UD Torredembarra es va proclamar campió de la Primera Divisió Provincial
la temporada 1994-1995 gràcies a una generació de futbolistes gairebé irrepetible

nascuts els darrers quatre mesos de l’any.” Ell és nascut al
desembre.

JORDI SALVAT

E

l mes de maig de fa
vint-i-cinc anys, l’equip
juvenil de la UD Torredembarra es va quedar a només un penal de l’ascens a la
categoria Preferent. Va ser el
moment culminant d’una generació de futbolistes difícilment repetible, nascuts entre
els anys 1976 i sobretot 1977,
que havien guanyat una colla
de títols en els categories aleví, infantil i cadet. Aquest grup
es va veure reforçada aquella
temporada per alguns jugadors nascuts el 1978 que ja
pujaven amb força.
Salvador Figueras era l’entrenador d’aquest equip que
la temporada 1993-1994 ja
havia guanyat el títol de Segona Divisió Provincial amb
una gran superioritat, i va
recuperar una categoria en
la qual uns anys abans la UD
Torredembarra havia fet grans
campanyes amb la generació
liderada per jugadors com Edu
Solé, Jordi Ruiz i Jordi Penedès, que llavors ja estaven al
primer equip. La temporada
següent, la 1994-1995, el juvenil torrenc va enfrontar-se a
equips molt més potents, com
el Nàstic, la Salle, el Torreforta, el Vila-seca o la Canonja,
però va signar una gran campanya i es va proclamar campió a manca d’una jornada,
fregant el centenar de gols a
favor.
El defensa Jordi Vidal era un

Foto: Plantilla 1994-1995 del juvenil de la UD Torredembarra. / 75 ANYS DE FUTBOL A TORREDEMBARRA (1922-1997).

dels més joves de la plantilla.
Era juvenil de primer any i
li tocava jugar amb el segon
equip juvenil, però ben aviat
va començar a jugar amb assiduïtat amb el primer conjunt,
junt amb altres joves valors
nascuts el 1978, com Pep Sardà, Dani Morros, Quique Segalà i el porter Isaac Jiménez,
que va suplir Òscar Ambròs,
que ja s’havia incorporat al
primer equip. “La clau de
l’èxit d’aquell equip és que feia
molts anys que jugaven junts
i els més joves ho teníem fàcil si treballàvem bé. Era un
conjunt molt compensat i, fa
25 anys, els joves no teníem
tants esports que poguéssim
practicar”, afirma el defensa.

recorda l’entrenador d’aquell
equip, Salvador Figueras, que
assenyala que alguns d’ells van
acabar al primer equip torrenc
jugant a altres equips del Baix
Gaià.

“Era un grup de nou o de jugadors que anaven pujant junts
des d’aleví i anaven guanyant
títols a totes les categories i
van acabar arribant a juvenil i vam fer un gran paper”,

A un penal de l’ascens

Vidal destaca la columna vertebral de l’equip, amb un central molt potent com era Raúl
Palazón, un migcampista de
molta qualitat, Jordi Charles,
i un davanter dotat d’un gran
físic i una gran tècnica, David
Figueras. El final de temporada va estar marcat per l’accident de moto de Rafel Bozo,
migcampista de gran qualitat,
que va haver de celebrar el títol des d’una cadira de rodes,
com recorda Jordi Vidal.

La promoció d’ascens a Preferent la van disputar contra
el Tortosa, campió del grup de
Primera Divisió de les Terres

15

de l’Ebre. “La Federació ens va
fer una mala passada. La promoció es jugava sempre amb
partit d’anada i tornada a cada
camp, però aquell any van decidir que es disputés a un únic
partit únic a mig camí, a Miami Platja. Vam arribar i no
hi havia ni les línies del camp
marcades”, recorda Salvador
Figueras. El partit va acabar
amb empat a dos i l’ascens se’l
van jugar als penals: “En vam
llençar catorze fins que vam
fallar el nostre. Va ser una
llàstima, perquè el Tortosa es
va retirar al cap de pocs mesos
a Preferent.”
Un dels integrants de la plantilla, Santi Guasch, lamenta
la mala sort que van tenir en
aquella promoció i perdre
l’oportunitat de jugar a Preferent: “Fins i tot hi hauríem
pogut jugar els més veterans,
perquè hi havia una regla que
permetia jugar a Preferent els

Diversos d’aquests jugadors
van arribar a jugar amb el
primer equip de la UD Torredembarra i alguns hi van
tenir una llarga trajectòria,
com Jordi Vidal i Dani Morros, però també Jordi Charles
o David Figueras. Altres jugadors, un cop van deixar de ser
juvenils van incorporar-se al
filial de la UD Torredembarra,
a Tercera Regional, que, reforçat amb alguns jugadors més
veterans, ben aviat va aconseguir l’ascens a Segona. Va ser
una altra de les conseqüències
d’aquella generació de jugadors irrepetible.

Plantilla
del juvenil de la
UD Torredembarra
1994-1995

◗ Porters: Isaac i
Rubèn.
◗ Defenses: Molina,
Vidal, Raúl, Carrera, Quique Segalà i
Albert Cañellas.
◗ Migcampistes:
Charles, Bozo, Fornell, Santi Guasch,
Pep Sardà i Creus.
◗ Davanters: Figueras, Jorge Castillejo,
Dani Morros, Cubota, Mestres, Guimerà
i Esteve.
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A la contra

jordi salvat

twitter ACTUALITAT

Emmascarats
Quan surto al carrer en
aquest temps de coronavirus observo persones que
van equipades amb mascareta i guants i altres que ni
una cosa ni l’altra, amb una
gradació entremig molt variada, que inclou individus
que porten la mascareta a
la barbeta. Són gent gran i
joves, homes i dones, alguns
ben vestits i altres no tant.
No hi cap patró en l’ús o
no de mesures de protecció contra la Covid-19. Em
pregunto sovint quina és la
raó de prendre la decisió de
sortir al carrer protegit o a
pèl. Estan ben informats? És
una decisió meditada? És un
tema econòmic?

Des de l’inici de la pandèmia,
les recomanacions i instruccions des de les administracions han estat poc clares, per
no dir erràtiques. A això, hi
sumem experts amb opinions sovint diverses que van
traient el cap als mitjans de
comunicació. Un exemple.
Fa unes setmanes ens feien
sortir amb guants i fa uns
dies ens repeteixen que són
un cau de porqueria i font
potencial de contagi. Ara que
els hem pogut comprar. Una
missió per cert gens fàcil.

palla d’aquesta infoxicació
que fa setmanes que patim.
M’equipo amb mascareta i
guants quan vaig a comprar
i em moc per espais tancats i
oberts amb afluència important de gent. Quan passejo
per espais més oberts o vaig
a córrer, surto sense mascareta ni guants o em guardo
la mascareta a la butxaca.
I m’equipo de sentit comú,
que sovint es troba a faltar
per carrers i places de la
Torre. I molt de sabó quan
torno a casa. No crec que
sigui ni la millor ni la pitjor
recepta per evitar agafar el
Covid-19, però m’hi sento
còmode mentre “els de dalt”
no unifiquin criteris i deixin
de marejar-nos.

En el meu cas, m’he construït el meu patró de comportament quan travesso
la porta de casa meva, intentant destriar el gra de la
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David Vendrell Donat @dvendrell
Enginyer de camins i empresari

Ara que és palès que una societat avançada pot fer un esforç
inèdit i immediat per una pandèmia, seria bo plantejar-se
fer altres esforços inèdits i immediats per a altres causes collectives urgents, com per exemple el canvi climàtic

Pere Torres @ptg1975
Tuitaire

Una gran cagadíssima haber obert els Bars. I ho diu un que té
cultura de bar. Només veig a gent compartint plats, abraçant-se, fent-se petons... És acollonant. Els q estaveu fent les
coses bé. Cuideu-vos ara més q mai #torredembarra

Ton Aymemí @tonaymemi
Biòleg i ambientòleg

El món de l’esport és un dels àmbits on en general, se segueixen proposant les mesures més surrealistes per mantenir el
seu model econòmic

Vicjota @vicjota
Tuitaire

El meu ciutadà amb mascareta preferit és el que se la va
baixant per fumar

Antoni Batista @antonibatistav
Periodista

Quan un polític fa un nyap, cada cop es veu més allò de “no té
ningú que l’assessori?”. Com si els assessors no poguessin ser
tan rucs com ells

Rodrigo Sicilia - @rodrigosicilia
Tuitaire
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Ningú parla d’un col·lectiu greument damnificat pel #COVID-19 els que t’han de donar copets al braç per què mantinguis l’atenció...

Demaneu
cita prèvia
Tel. 977 64 31 21

Gràcies a tots els
que esteu donant
la vostra millor
energia
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