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els 80 anys  
de Ciuró Gatell

          EXEMPLAR  

           GRATUÏT 

 prohiBiDa la seva venDa

Conversem amb el pintor torrenc sobre la 
seva vida, la seva obra i el moment actual

SoCIeTaT
Càritas dobla el  

nombre de famílies 
ateses a  

Torredembarra  
durant el confinament

Pàgines 6-7

SeGUreTaT
La Policia Local  

de Torredembarra  
es reorganitza amb un 

concurs per a dos  
caporals i quinze 

agents
Pàgina 12

eSPorTS
El torrenc Pol  

Lecha fitxa pel Barça 
i jugarà la temporada 
final amb l’infantil A 

blaugrana
Pàgina 13

CULTUra
El grup altafullenc 

Treateràpia,  
seleccionat per al 

FITAG 2020
Pàgina 10

Dona suport 
 al perioDisme  

De qualitat
subscriu-te:  

www.TDBactualitat.cat 
60 €/any 20€ un trimestre

Taller de Planxisteria i Pintura 
Guggi sl

A partir de l’abril ofereix els seus serveis de:
◗ Canvi de neumàtics
◗ Canvi d’oli i filtres
◗ Revisió re-ITV
I, com sempre, reparacions de tot tipus de vehicles 
multimarca.  
Treballem amb la millor marca de pintura del mercat i 
comptem amb uns professionals des de fa 43 anys.

Av. Sant Jordi, 18 - TORREDEMBARRA - 977 640 812 · 694 464 407 · info@guggi.es

SI enS poRTeS aqueST anunCI  
tindràs un 20% descompte o un polit de fars (gratuït).  
només per el canvi d’oli i filtres neumàtics i revisió pre itv

 Joan Casas
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edITorIaL
La crisi  
sanitària deixa 
pas a la crisi 
econòmica
Les xifres de l’activitat de la 
Regidoria d’Acció Social i de 
Càritas Torredembarra evi-
dencien que estem ja en plena 
emergència social. Les capes 
més vulnerables de la nostra 
societat han patit l’impacte de 
la Covid-19 des del punt de vista 
econòmic. Però també ho estan 
passant malament famílies que 
mai havien hagut de recórrer 
a l’ajuda dels serveis socials o 
d’entitats del tercer sector com 
Càritas a causa dels expedients 
de regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO) o de la baixada 
dràstica de facturació en cas de 
ser treballadors autònoms. Les 
administracions públiques han 
mobilitzat milions d’euros per 
fer front a aquesta inesperada i 
greu situació, però massa sovint 
hi ha persones que topen amb 
barreres o trampes burocrà-
tiques que endarrereixen el 
cobrament d’aquestes ajudes, 
cosa que agreuja el dramatisme 
d’algunes situacions.

En aquest número 8 del Torre-
dembarra Actualitat no hem 
dedicat la portada al corona-
virus, sinó a un torrenc que ha 
complert 80 anys. Hem volgut 
aprofitar aquesta aniversari per 
conversar amb el pintor Joan 
Ciuró i descobrir la persona que 
hi ha darrere de l’artista i repas-
sar una vida dedicada a l’art des 
de la humilitat i la discreció.

oLLa barreJada, PER VíCtoR CEntEllEs
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auditats:

associat:

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

CarTeS  deLS LeCTorS
Podeu enviar-nos  
els vostres  escrits i cartes  
a redaccio@TDBactualitat.cat. Han 
d’anar signats amb nom i cognoms,  
DNI i telèfon de  
contacte. No poden excedir els 
1.500 caràcters  
(incloent-hi espais).

Consultoria  
dirigida a pimes  
i micropimes en la  
implantació de sistemes  
i processos de millora,  
i certificacions  
ISO 9001, ISO 14001.
*Assessoria en protocols  
i certificació oficial COVID-19.

Mòbil: 605 879 589
 gc@globalconsultores.cat

 www.globalconsultores.cat

Serà una mica com els 
d’abans, aquest estiu. 
Arribaran menys turistes, 

hi haurà més distància entre 
tovallola i tovallola i podrem 
aparcar amb més comoditat a 
l’entorn de Baix a Mar. Ni tot és 
blanc ni tot és negre: l’econo-
mia patirà, però potser tindrem 
l’oportunitat d’assaborir tot el 
que tenim d’una manera més 
relaxada, de recuperar un espai 
que cedim als visitants quan el 
termòmetre comença a escalar. 
Penso en els estius que eren 
meus i que ja no tornaran. 
Llavors, els amics revifaven 

amb la calor. Del cel, a les ho-
res centrals de sol i mar, queien 
tot de pilotes Nivea i ningú es 
feia preguntes. Parlo de la Tor-
redembarra del Rècord Guin-
ness i que a mi em va agafar 
amb 8 anyets acabats de fer. O 
de la Roca Foradada quan en-
cara engolia aigua. Però també 
dels locals nocturns d’un Port 
Esportiu que coneixíem amb 
més detall que les nostres ha-
bitacions d’adolescents. I tu, ho 
recordes?
El paisatge d’aquella Torre-
dembarra que ara enyoro té 
un to sípia, i és fruit de la nos-

tàlgia. Sort que encara hi ha pa-
rades al camí que em recorden 
que soc jo la que avanço i em 
cremo més ràpid. L’àvia ens 
manava i la meva cosina i jo 
complíem ordres. Ens encan-
tava anar a comprar per aquell 
rampell de responsabilitat que 
ens recorria el cos quan arri-
bàvem a casa i la Reme pas-
sava llista. Que si avui la carn 
a l’Esther, però la llonganissa 
al Casas, i de pas agafeu les 
mongetes i les patates al Bole-
sa, que al Ramon i a la Maria 
avui els arriben més tard. Ah! 
I no oblideu la recepta de l’avi, 
que a la Cogul ja ho controlen. 
Hi ha llocs que ja no hi són 

però que encara perduren. La 
gasosa va deixar de ser de les 
de reomplir quan la Carmen va 
tancar la bodega del carrer San 
Clemente. 
No tornaran aquells passejos, 
no exactament, perquè érem 
més innocents, no teníem ni 
una desena part de les preocu-
pacions que tenim ara i complí-
em unes ordres que ara ja no 
ens arriben, tot i que m’esforci 
per escoltar el silenci per si et 
dona per encarregar-nos la co-
manda, iaia. 
Els meus millors estius ja no 
tornaran. I no podré culpar el 
coronavirus.

Un estiu diferent
Carrer SaN CLemeNTe lauRa cASAS

PINzeLLadeS  

Terra de contradiccions

Aprofitant el desconfina-
ment he sortit a cami-
nar per aquests rodals i 

voldria destacar dos indrets que 
em semblen prou atractius però 
que generen certes contradic-
cions.
El primer espai va ser la cami-
nada pel tram final del Gaià, 
des de Ferran fins a la desem-
bocadura. Un trajecte curt, però 
sorprenent per la seva bellesa, 
per la riquesa d’una vegetació 
que assoleix una frondositat 
que gairebé permet caminar en 
una certa penombra. El camí és 

estret i cal travessar el riu apro-
fitant una passera de fusta ben 
col·locada en un pas, i per un 
tronc pel qual has de fer equi-
libris si vols acabar el trajecte 
pel marge dret. Alzines, oms, 
magraners, lledoners i freixes 
de fulla petita conformen un 
paisatge que sembla més pro-
pi d’una regió més humida que 
d’aquest racó del Tarragonès. 
Abans d’arribar a la platja, una 
tanca de filferro delimita per la 
dreta amb un càmping, un es-
pai del qual només gaudeixen 
aquells que s’hi allotgin, mentre 

que a la nostra esquerra, el riu 
segueix el seu curs fins a arri-
bar tímidament al mar. Llàs-
tima que el desproporcionat 
i de dubtosa utilitat pantà del 
Catllar només ens permet gau-
dir-lo en comptades ocasions.
Tornem a la Torre, on més en-
llà de la façana marítima tenim 
espais interessants. El camí de 
l’Arbosserà ens permet obser-
var una construcció artesanal 
que gairebé s’ha perdut en 
l’oblit: la pedra seca. Alguns 
dels marges perduren en un ac-
ceptable estat, però molts d’ells 
s’han anat ensorrant fruit de 
l’abandonament dels terrenys 

que delimitaven. Topem amb 
una altra de les contradiccions 
de la nostra societat. Durant 
aquests temps de confinament 
hem valorat més que mai els 
productes agrícoles de proximi-
tat, mentre veiem que al nostre 
voltant molta terra està aban-
donada. Allò que abans eren 
camps ben conreats, treballats, 
dels quals es treia un producte 
de qualitat, en l’actualitat són 
terrenys erms, abandonats, que 
es van deteriorant progressiva-
ment, amb algunes comptades 
excepcions que permeten fer-
nos una idea del que havia estat 
aquest món rural.

GERaRD ciURó
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Tema deL meS: TeSTImoNIS CovId19CarTeS deLS LeCTorS

el ple més  
important, 
avorrit i  
patètic de la 
història de  
Torredembarra

Aquest últim dijous de 
maig es va celebrar el ple 
ordinari del mes. Un ple 

estrany per la situació que estem 
patint i perquè va durar gairebé 
tres hores quan només hi havia 
tres punts a debat. Cert és que 
els punts a decidir eren de vital 
importància: estàvem parlant 
de veure d’on trèiem diners per 
poder concedir ajudes per a 
aquells que més ho necessiten 
a costa de partides ja pressu-
postades d’indústria i comerç, 
festes, sostenibilitat, educació i 
biblioteca, esports i el romanent 
de tresoreria. 
Totes les discussions que es van 
presenciar per Ona la Torre i el 
canal oficial de l’Ajuntament a 
Youtube van ser una fidel re-
producció d’allò que vam viure 
a la comissió d’estudi prèvia (a 
on ja crèiem que tot estava par-
lat i solucionat). Però no con-

tents alguns... la resta ens vam 
haver de menjar el mateix pas-
tís una vegada més. Si a vostès 
els va empatxar, facin-se a la 
idea del que seria repetir ració.
És veritat que l’oposició estem 
per demanar més, és una de les 
nostres feines... però intentant 
conèixer les limitacions per 
avançat (no cal dessagnar, es 
pot fer una estirada d’orelles 
des del més absolut respecte. 
No deixem de ser polítics de 
poble). De vegades, la fal·lera 
per trobar solucions fa que 
se’ns escapin coses de la vis-
ta, fins i tot després de repas-
sar-les diverses vegades: com 
ens ha passat a nosaltres, que 
després de buscar i repassar 
bases d’innumerables muni-
cipis hem demanat ajudes per 
a medicaments que ja venien 
contemplades en les del nostre. 
En d’altres casos passa que 
només sabem anar com els 
taurons: amb la mirada fixa-
da al davant i ensenyant els 
ullals per empassar-nos-ho tot. 
És tota una llàstima no saber 
reconèixer que això ens pot 
portar al ridícul més extrem. 
Ho vam fer saber en la nostra 
intervenció final i ens reiterem 
en allò dit. Creiem que la inter-

venció del Sr. Cruz (portaveu 
de Cs Torredembarra) al final 
del ple va ser patètica, pràctica-
ment fent gala de l’enveja que 
li professa a la cordial relació 
dels altres tres partits (que 
l’únic que intentem és fer les 
coses bé i pels canals oficials 
perquè després no quedi en 
un “donde dije digo, digo Di-
ego”) i intentant ridiculitzar 
fets inexistents que només se 
sustenten en les seves més hu-
mides fantasies. 
L’estampida final dels regidors 
de Ciutadans Torredembarra 
(a 10 minuts de concloure) va 
suposar una falta de respecte 
a tots els que ens vam haver 
d’empassar la mateixa tedio-
sa cançó dues vegades, a les 
persones que estaven seguint 
el ple i també a la resta de la 
ciutadania. Si haguessin espe-
rat podrien haver escopit verí 
en el vídeo que sempre fan des-
prés de les seves intervencions 
públiques a on s’adjudiquen les 
propostes i idees de la resta 
dels partits.
Des de les nostres files, lamen-
tem l’esperpèntic final de l’úl-
tim ple, lamentem que temes 
tan importants hagin hagut de 
suposar un veritable esforç de 

seguir per part dels oients i la-
mentem també que, ni tan sols 
en aquests difícils moments, 
els quatre partits que represen-
tem a tots els ciutadans de la 
vila no puguem estar en sinto-
nia ni per buscar solucions als 
seus problemes. 

Angie Muñoz Mejías

Agrupació dels Socialistes de 
Torredembarra

el presente

¿A qué has venido, virus co-
ronado?
Si supieras el daño que es-

tás haciendo
a todos los seres humanos.
¿Quién te ha dado este permiso,
quién se lo ha inventado,
para que quites la vida
a jóvenes, a los adultos
y a los ancianos?
¿Es por los que no trabajan,
por la desunión de la gente,
por los pensionistas de lo
que mucho han trabajado?
¿Es por las guerras que
cometen los seres humanos?
¿La falta de respeto, las falsas
promesas, la envidia, el odio

que cada día se va sembrando?
¿A qué has venido?
¿Es para hacernos saber
que nos tenemos que amar 
como lo que somos, humanos?
Ahora,
a las persones les está
prohibido acercarse, abrazarse,
pero la gente se quiere
y dan lo mejor de ellos
para que los contagiados
puedan otra vez curarse. 
Si es por la unión de la gente,
tendríamos que agradecértelo,
virus coronado.
Por eso llevas una corona.
¿Será para que ya no haya más 
guerras,
ni odios, ni envidias, ni celos
entre los seres humanos?
Vivimos un corto tiempo, 
y nada de los que hemos 
acumulado nos lo llevamos.
Déjanos vivir en paz el tiempo
que tenemos marcado.
Gracias por lo que hemos
aprendido de ti, virus coronado.
Las personas han demostrado
que lo que llevan dentro
es el amor de Dios, porque ante 
Él, 
todos somos humanos.

Juan Aguilera

Anunci CMT 248x121 mm.indd   1 4/6/20   17:13

Revisa bé el teu Cotxe 
després de  

3 mesos aturat

Mia Cher Cars
EURO REPAR
CAR SERVICE

Ctra. de la Riera,25 - 43830 Torredembarra
Pol. Ind. Roques Planes
977 264 398
miaclercars@gmail.com

Mecànica generalElectricitatAdaptació minusvàlidElectrònica
Pre-ITV
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posicions de La Caixa i 
després al Sindicat d’Ini-
ciatives i Turisme de Tar-
ragona i al Centre de Lec-
tura de Reus. Abans vaig 
participar en diverses ex-
posicions col·lectives. Ser 
seleccionat per estar en 
exposicions com les del 
Saló de Maig o el Palau 
de la Virreina, al costat 
d’artistes com Subirachs, 
ja era per estar content.

I després vas entrar 
en el circuit de les ga-
leries.

Va ser el 1982, quan 
l’Enric Arimany va veure 
la meva pintura i em va 
proposar exposar a la seva 
sala del carrer August de 
Tarragona. Al cap d’uns 
anys el Grup Escolà va 
comprar la Galeria Ari-
many i em va proposar 
comprar tota la meva 
obra. Vaig fer moltes ex-
posicions arreu de l’Estat. 
Vaig estar amb ell fins a 
l’any 2000, quan em vaig 
jubilar. Les galeries són 
un negoci. Volen vendre, 
com en tot negoci, però 
també promocionen el 
pintor. A vegades l’art 
queda en un segon pla. La 
meva experiència, però, 
va ser positiva.

Joan Ciuró, cone-
gut artísticament com 
Ciuró Gatell, va complir 
80 anys el passat mes 
de maig. Amb ell hem 
volgut repassar la seva 
trajectòria vital i els més 
de 60 anys dedicats a la 
pintura i conversar so-
bre el món de l’art, que 
ha sabut combinar amb 
la seva família i la feina.

Has pintat més du-
rant el confinament?

He llegit més, però he 
pintat menys. En la pintu-
ra has de tenir un objec-
tiu, i un projecte que tenia 
al final no s’ha pogut fer. 
He pintat menys.

Però has seguit pin-
tant.

He estat treballant, 
perquè no cal tenir un 
paisatge al davant. Pots 
treballar a partir d’una 
fotografia. Amb una de les 
primeres sortides amb el 
desconfinament, per Ba-
bilònia, vaig trobar un 
camp de roselles fantàsti-
ques. I ara estic treballant 
en un quadre de gairebé 
dos metres.

I quan pintes?
Normalment al matí, 

tres o quatre hores, en 
un petit estudi que tinc a 
casa. Sempre amb música 
de fons. Música clàssica, 
però també Serrat, Llach 
o Maria del Mar Bonet.

La música ha tingut 
un paper important 
en la teva vida.

Als set anys vaig co-
mençar a estudiar músi-
ca a les monges, amb sor 
Genara. Als nou anys els 
meus pares em van com-
prar un violí que costava 
mil pessetes i amb el Llu-
ís Batet vam començar 
a aprendre música amb 
l’Anton Martí. Un bon 
mestre. Però amb 15 o 16 
anys vaig deixar la mú-
sica. És una edat difícil. 
Va ser un disgust per als 

meus pares. Ja tocava el 
saxo a l’Orquestra Mon-
tecarlo llavors. Com més 
gran em faig, més trobo a 
faltar no haver-me dedi-
cat a la música.

I com arribes a la pin-
tura?

Als 14 anys vaig co-
mençar a treballar a les 
Ceràmiques Valls i vaig 
anar a estudiar a l’Escola 
d’Art de Tarragona. Quan 
en tenia 18 vaig guanyar 
un premi juvenil de pin-
tura. El diploma, el trofeu 
i les 4.000 pessetes del 
premi recordo que me’l 
va entregar un ministre 
franquista a l’Escola del 
Treball. Vaig estudiar 
a l’Escola d’Art fins als 
21 anys, quan vaig anar 
a la mili. Allí vaig tenir 
el darrer contacte amb 
la música, tocant a la  
Banda d’Infanteria de Ma-
rina.

L’any que ve farà 50 
anys de la teva prime-
ra exposició, amb en 
Nicolau amate.

Sí, en guardo molt 
bon record. Amb en Ni-
colau vam ser molt amics, 
des que treballàvem junts 
a les Ceràmiques Pujol. 
La vam fer a la sala d’ex-

“viure només 
de la pintura 
et provoca 
una necessi-
tat de pintar 
per vendre i 
vendre. I això 
no vol dir que 
pintis millor”

Un dia em vas dir que 
no t’agrada la parau-
la ‘professional’ en la 
pintura.

En la pintura no crec 
que es pugui dir. Hi ha 
molts pintors que no s’hi 
han dedicat plenament 
que són millors que els 
que sí que ho fan. I han 
viscut de la pintura. Viu-
re només de la pintura et 
provoca una necessitat de 
pintar per vendre i ven-
dre. I això no vol dir que 
pintis millor.

mai t’has plantejat 
dedicar-te només a 
la pintura?

Quan tens una famí-
lia amb tres fills com és 
el meu cas, no pots. Una 

“Seguiré pintant fins que en tingui ganes”

exposició és això: expo-
sar-te. I no saps si agra-
darà o fracassarà. No ho 
saps mai. Quan el 1979 
van tancar les Ceràmi-
ques Pujol, on treballava, 
tenia clar que havia de 
buscar una altra feina i 
vaig trobar la de la benzi-
nera. La feina a torns em 
permetia seguir pintant i 
poder fer exposicions.

I amb la jubilació vas 
deixar el món de les 
galeries.

Sí. I ha estat quan 
millor he treballat, amb 
llibertat. Ara el món de 
la pintura encara és més 
complicat. Hi ha molta 
gent bona que surt dels 
estudis de Belles Arts i 
han tancat moltes gale-
ries, com l’Arimany. La 
decoració de les cases ha 
canviat i la gent pensa 
ara en altres coses, com 
viatjar.

Quina pintura t’agra-
da més?

M’agraden tots els es-
tils. Per a mi, hi ha tres 
classes de pintors: aquell 
que en sap i m’agrada, 
aquell que és bon pintor 
però no m’agrada i el que 
no té ni idea de pintar. 
M’agrada Joaquim Mir 

L’ENTREVISTA del mes

JoRDi  
salvat

JoaN CIUró. PINTor

i també Isidre Nonell. 
M’encanten els pintors 
impressionistes, com 
Monet i Degas. I també 
m’agrada Miquel Barce-
ló. N’hi ha altres que no 
m’agraden, però els res-
pecto. Em considero un 
pintor colorista, però he 
anat canviant d’estil.

I amb 80 anys conti-
nua pintant. 

M’agrada pintar. Pot-
ser ara pinto menys, per-
què no tinc un objectiu. I 
perquè ja soc gran. Pinto 
al matí a la tarda vaig a 
un tros de terra que tinc. 
Però seguiré pintant fins 
que en tingui ganes.

el pintor 
que  
podria  
haver  
estat  
músic
Parlant amb en Joan 
Ciuró em pregunto 
si ens hem perdut 
un gran músic i hem 
guanyat un gran 
pintor. En aquella edat 
crítica per a tots que és 
l’adolescència va triar 
un camí i no l’altre. Tot 
i que la música l’ha 
acompanyat sempre, 
mentre pinta o cantant 
a les corals Verge 
Bruna i Santa Rosalia. 
Ciuró Gatell és discret 
i treballador. Ha pintat 
molts quadres, ha 
participat en moltes 
exposicions i ha gua·
nyat uns quants pre·
mis. Prefereix no posar 
xifres. D’anècdotes en 
té una carretada, que il·
lustren molt bé un món 
ple d’egos i també pre·
judicis com és el de la 
pintura, el de l’art. Em 
quedo amb una frase 
que ja em va dir fa uns 
anys: “Tocant només 
quatre notes pots tocar 
la fibra. Davant d’una 
tela en blanc pots 
tardar hores, dies per 
poder emocionar algú 
i potser no ho aconse·
gueixes.” 
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L’emergència  
social ja és aquí
la regidoria d’acció social i càritas torredembarra  
han intensificat la seva activitat des de l’inici  
del confinament i les xifres de persones i famílies  
ateses així ho demostren

El confinament a causa 
de la Covid-19 ha gene-
rat una crisi econòmica i 

social tan inesperada com greu. 
I Torredembarra no se n’ha es-
capat. La Regidoria d’Acció So-
cial ha hagut d’entomar aquesta 
situació i fer-ho renunciant a la 
proximitat i el cara a cara, els 
seus signes d’identitat. Les tro-
bades en despatxos o les aules 
del Centre Capicua han deixat 
pas a les trucades, les videocon-
ferències i les càpsules de vídeo.

Les xifres evidencien la situ-
ació d’emergència social. La 
Regidoria d’Acció Social de 
Torredembarra ha atès 37 ca-
sos nous, sobretot persones i 
famílies colpejades per l’atur, 
i els han hagut d’encaminar a 
la recerca de feina. L’escletxa 
digital ha estat un problema 
que en alguns casos han ha-
gut de superar. “La Regidoria 
d’Acció Social no ha aturat la 
feina. Ens hem hagut de reor-
ganitzar a través del telèfon i 
les videoconferències i és una 
regidoria on es treballa amb la 
proximitat. Ha estat compli-
cat, però tenim un gran equip 
i hem sabut reconvertir-nos i 
tirar endavant”, explica la regi-
dora d’Acció Social, Margaret 

Rovira.

CàriTAS doblA  
leS fAMílieS ATeSeS
Càritas Torredembarra està 
en permanent coordinació 
amb la Regidoria d’Acció So-
cial. Situada a primera línia, 
aquesta entitat del tercer sec-
tor ha notat molt els efectes de 
la crisi econòmica generada a 
causa del confinament i ha 
doblat en poc més de dos me-
sos els gairebé dos centenars 
de famílies que atenia abans 
de l’arribada de la Covid-19. 
“El degoteig de noves famíli-
es que acudeixen a Càritas és 
diari. Abans del coronavirus 
ateníem 192 famílies i a finals 
de maig en tenim més de 170 
noves”, explica el director de 
Càritas Torredembarra, Pere 
Bosque, que indica que es trac-
ten de famílies que treballaven 
en l’economia submergida, so-
bretot en el treball a la llar, o 
afectades per ERTOs i que no 
han cobrat les prestacions i es 
troben sense recursos.

Bosque destaca que Torre-
dembarra és després de Salou 
la població de la diòcesi tarra-
gonina que ha vist augmentar 
més les famílies que han ne-
cessitat la seva ajuda. A Càri-
tas han rebut importants do-

nacions d’empreses i entitats, 
però malgrat aquest augment 
dels recursos, no poden cobrir 
l’augment de la demanda.

Les mesures per evitar el con-
tagi del coronavirus també 
han obligat a canviar la ma-
nera de treballar a la Casa de 
Sant Josep, seu de Càritas Tor-
redembarra, i el repartiment 
d’aliments per a aquestes 
famílies es fa a fora de local, 
amb bosses, en lloc d’entrar a 
dins, on els usuaris escollien 
els aliments i els bescanvia-
ven per punts. Protecció Civil 
ajuda els voluntaris de Càritas 
en el repartiment els dimarts i 
els dijous. Les famílies hi acu-
deixen ara cada mes en lloc de 
dues setmanes.

Des de l’inici de l’estat d’alar-
ma han tancat el servei d’aco-
llida i ara ho fan des de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Torredembarra i d’altres po-
blacions del Baix Gaià a través 
de cinc treballadores socials. 
D’aquests manera poden fer 
front a necessitats urgents 
com el pagament de lloguers 
o compra d’ulleres. També han 
tancat els serveis de roba (Fi-
ligrana) i mobles i electrodo-
mèstics, com els cursos de me-
mòria per a gent gran. El que 

sí que mantenen actiu i han 
augmentat els usuaris d’una 
seixantena a un centenar és el 
servei de “Bon dia”, en què els 
voluntaris truquen al matí la 
gent gran que està sola. “Ara 
al teu costat”, un servei de 
companyia a la gent gran, del 
qual es beneficien una dotzena 
persones, es fa ara per video-
conferència o trucada. També 
virtualment porten a terme un 

curs de català amb força èxit.

lA genT grAn,  
unA prioriTAT
La gent gran ha estat un dels 
col·lectius prioritaris de les 
actuacions de la Regidoria 
d’Acció Social, ja que és el que 
té més risc davant de la Co-
vid-19. Van posar a disposició 
d’aquest col·lectiu un telèfon 
per rebre trucades, de 9 a 14 
hores de dilluns a divendres, 
que va permetre detectar no 
només persones que necessi-
taven ajuda per poder anar a 
comprar menjar o medicines 
sinó també persones soles, 
sense família i pocs ingressos, 
que eren casos de vulnerabi-
litat.

Del 18 de març —quan es va 
posar en marxa aquest telè-

JoRDi salvat

Fins a finals  
de maig a  
l’ajuntament s’han 
rebut més de  
370 trucades de 
persones grans

Foto: Un dels voluntaris de Càritas Torredembarra 
a la Casa Sant Josep. / JOAN CASAS
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La violència 
masclista i fa-
miliar no s’atu-
ra
El Servei d’informació i atenció a les do·
nes (SIAD) de Torredembarra no només 
ha continuat la seva activitat durant el 
confinament sinó que durant aquest 
període han augmentat els casos de vi·
olència masclista i familiar dels quals fa 
seguiment. En total, d’atencions online 
des de l’inici de l’estat d’alarma fins a 
finals de maig n’ha fet 1.094, de les quals 
623 s’han derivat al Servei de Psicologia 
del SIAD, 230 a l’atenció psicològica 
clínica, i 90 a assistència jurídica. En 
total hi ha 27 casos en seguiment per 
part del SIAD de Torredembarra, 10 dels 
quals són nous. 

Pel que fa a la violència familiar, hi 
ha 29 casos en seguiment, 11 de nous. 
D’aquests casos, 7 han requerit actua·
cions urgents, dos al jutjat de violència 
domèstica del Vendrell, i en un altre cas 
va acabar amb el trasllat en tren en ple 
confinament d’una mare i els seus dos 
fills a causa d’un greu episodi de vio·
lència masclista a Ciudad Real, a casa 
de la seva mare. Des del SIAD s’ha fet 
també un seguiment telefònic a 19 fills 
afectats per violència als seus domicilis 
i, per altra banda, 11 adolescents més 
afectats per problemes conductuals.

Durant el confinament, l’Institut Català 
de les Dones va engegar la campanya 
“Establiment segur contra la violència 
masclista” amb l’objectiu de proporci·
onar recursos i acompanyament a les 
dones que pateixen risc de violència 
masclista i estan confinades als seus 
domicilis per l’estat d’emergència 
sanitària ocasionada per la Covid·19. Es 
van repartir cartells pels comerços, que 
tenien autoritzada l’obertura, perquè 
les víctimes que la pateixen i també 
membres del seu entorn familiar, veïnal 
i social poguessin denunciar la violència 
(o qualsevol sospita i/o indici) trucant 
als telèfons que s’exposaven en els car·
tells. Des de l’Ajuntament no es tenen 
dades perquè la gestió era directa amb 
la Generalitat.

fon— a finals de maig es van 
rebre 373 trucades, de les 
quals 215 van ser derivades 
a Protecció Civil perquè els 
anessin a comprar medica-
ments i medicines, 69 van 
ser consultes diverses, 35 
derivades a treballadores 
socials i 11 a primera acolli-
da, ja que es tractava de per-
sones nouvingudes. Des de 
Càritas es van fer trucades, 

a partir del cens municipal, 
als majors de 70 anys per 
informar-los de l’ajuda que 
podien rebre en el seu dia a 
dia durant el confinament.

TArgeTeS Moneder  
per AlS MéS  
vulnerAbleS
Des de l’Ajuntament de 
Torredembarra també s’ha 
coordinat el repartiment de 
més de 500 targetes mone-
der que des de la Generali-
tat es donaven a les famílies 
amb beca menjador, a més 
de proporcionar 71 targe-
tes moneder més per poder 
comprar menjar a famílies 
vulnerables que no entra-
ven en aquests ajusts. Cada 
quinze dies es recarreguen 
amb 20 euros per poder no-
més comprar menjar.

En l’àmbit infantil, un dels 
serveis de l’Ajuntament de 
Torredembarra que s’ha 
hagut d’adaptar a la nova 
situació és el centre obert 
Capicua, que té 70 famílies 
usuàries. “L’hem reconver-
tit en Capicua des de casa. 
Vam haver de superar el 
tema legal i crear un espai 
de comunicació a través de 
vídeos. S’han fet coses molt 
maques i en el futur en po-
dríem fer una oposició”, 
explica Rovira.

110.000 euroS per A lA 
urgènCiA SoCiAl
Em el darrer ple ordinari 
telemàtic, celebrat el 28 de 
maig, l’Ajuntament de Tor-
redembarra va aprovar dues 
línies d’ajuts per pal·liar els 
efectes de la pandèmia ge-
nerada per la Covid-19. Es 
destinaran 110.000 euros a 
prestacions d’urgència so-
cial i 80.000 euros a sub-

vencions al comerç i serveis 
per a la compra d’equips de 
protecció individual i altres 
materials o prestacions. 
Aquesta quantitat prové 
d’altres aplicacions pressu-
postàries que no s’utilitza-
ran per activitats anul·lades 
per la pandèmia i de part 
del superàvit del 2019, i es 
podria veure incrementada 
en un futur.

En l’àmbit social, les bases 
que ha redactat la Regido-
ria d’Acció Social són com-
plementàries a les ja exis-
tents, però se centren en 
la situació excepcional per 
la Covid-19 i els ajuts van 
destinats a donar suport 
econòmic per a l’adquisició 
d’aliments i altres produc-
tes de primera necessitat 
a persones o famílies del 
municipi que, com a conse-
qüència de la seva situació 
econòmica durant aquesta 
situació d’alarma, no tin-
guin garantida la cobertu-
ra de les seves necessitats 
bàsiques de subsistència, 
en l’àmbit alimentari, d’hi-
giene personal i de la llar, i 
medicaments.

Es tracta d’ajuts dineraris, 
no en espècie, que es mate-
rialitzaran en un pagament 
únic, de manera individual i 
puntual. La quantia de l’ajut 
serà variable en funció dels 
membres de la unitat fami-
liar de convivència. S’han 
establert unes quanties fixes 
en funció dels membres que 
componen el nucli de con-
vivència, que van des de 
90 euros per una persona 
a 300 per sis persones o 
més. En les bases, s’estipu-
len els requisits que s’han 
de complir per poder sol-

Càritas  
Torredembarra 
ha gairebé doblat 
les 192 famílies 
que atenia abans 
del confinament 

licitar l’ajut, els ingressos 
mensuals nets màxims i la 
tramitació que s’ha de dur 
a terme.

80.000 euroS  
per donAr SuporT  
Al CoMerç
En l’àmbit del teixit eco-
nòmic, la Regidoria de Co-
merç, Indústria i Activitats 
ha redactat una bases de 
subvencions amb l’objectiu 
d’ajudar a la reducció de 
l’impacte causat en el sec-
tor comercial i de serveis 
que es desenvolupen a Tor-
redembarra per la situació 
d’emergència de salut pú-
blica ocasionada per la Co-
vid-19. Se subvencionaran 
les despeses ocasionades 
per tal d’adoptar mesures 
extraordinàries per fer front 
a la Covid-19 i prioritzar la 
protecció i la seguretat de 
les persones. 

Seran objecte de les ajudes 
establiments comercials i 
de serveis amb atenció al 
públic amb una superfície 
menor o igual a 400 m2, 
establiments d’alimentació 
fins a 120 m2, establiments 
de restauració, sector ho-
teler: hostals, pensions i 
càmpings sense límit de su-
perfície, i gimnasos i espais 
educatius o assimilables 
sense límit de superfície. 
L’import subvencionable 
serà de fins al 90% corres-
ponent al total de factures 
subvencionables presen-
tades amb un límit màxim 
de quantia de subvenció de 
400 euros per establiment. 
L’Ajuntament de Torredem-
barra concedirà aquests 
ajuts i subvencions fins que 
s’esgotin les partides pres-
supostàries previstes.

Demaneu cita prèvia per telèfon o whatsapp
Garden Gaià (Altafulla) 977 65 25 47

Garden Tapioles (El Catllar) 977 05 03 42

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

I si vols que la sort acompanyi als que més  
estimes, regala rams de vesc. 

Col·loca’ls de cap per avall i sobre l’entrada 
de la porta de casa.

Bones Festes!

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

Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977 64 44 17
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Menú 
13 € - dies laborables i 18 € caps de setmana i festius

EspEcialitat en carns a la brasa • i esmorzars de forquilla

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25 · Torredembarra · Tel. 638 27 94 74 / 977 64 11 52

L’any 1965, Agustí Pujol 
invertia els diners que havia 
estalviat fent de pagès en 
obrir el primer bar que va tenir 
Clarà, que llavors era poc més 
que l’església més antiga de 
Torredembarra i quatre cases. 
Naixia Las Delicias, que aga·
fava el nom de la denominació 
d’aquella partida de terra on 
es va construir el nou establi·
ment. L’any següent l’Agustí 
va començar a llogar els pisos 
de damunt del bar a alguns 
dels primers turistes que 
arribaven a la Torre aquells 
anys seixanta. Eren alemanys 
que venien a l’encara Espanya 
franquista per aprofitar els 
preus baixos i passar·s’ho bé. 
D’aquella primera època ens 
queden imatges com la dels 
turistes baixant una galleda 
lligada a un cordill des del seu 
apartament perquè al bar els 
la carreguessin de beguda, o 
ponis i micos entremig de les 
rodes de carro que decoraven 
la terrassa, de les quals només 
es conserva la part de ferro, ja 
que la fusta es va podrir. 

Amb la mort de l’Agustí, als 
anys setanta van agafar el 
negoci els seus fills bessons, 
Andrés i Salvador, que van 
dividir l’espai. A la banda 
dreta, van obrir una geladeria 
i un supermercat. Van haver 
de superar diverses crisis i 
moments complicats fins a 
arribar a l’any 2012, quan el bar 
el va agafar un net de l’Agustí, 
que es diu igual que el seu avi. 
Amb l’ajut de la seva dona, la 
Marisol, i els seus fills, en Jordi 

CoNTINGUT eSPeCIaL

cervell. Entre els quatre hem 
fet i farem alguna cosa gran”, 
afirma el Jordi.
Aquest Nadal els va tocar el 
tercer premi de la Grossa de 
Nadal, que els ha servit per 

millorar la gestió del negoci. 
El passat 13 de març, però, van 
haver de tancar el restaurant 
de forma sobtada a causa de 
la Covid·19 i el passat 2 de 
juny van tornar a obrir amb les 
diverses mesures per evitar 
el contagi del coronavirus. 
L’amplitud del local els ha 
permès haver d’eliminar només 
dues taules per adaptar·se a 
les restriccions. I han obert 
amb diverses reserves fetes, 
inclosa una per al dinar de Reis 
del 2021.

La brasa de llenya és un dels 
punts forts de Las Delicias i 
en Jordi explica que per això 
aposten per carns de qualitat. 
També destaca els arrossos i 
les postres que fa la seva mare, 
sobretot el pastís de format·
ge. Els esmorzars de forquilla 
també s’han convertit en un 
dels clàssics de Las Delicias. 
Esmorzars, dinars, sopars... i 
a l’estiu es pot gaudir també 
d’actuacions musicals, com és 
el cas de David Palau i Nacho 
Romero, que tocaven amb Joa·
quín Sabina. Amb la reobertura 
després de la Covid·19 han fet 
canvis a la carta.

Tot i haver estudiat Dret i 
Assessoria Laboral, en Jordi 
admet que ha descobert que la 
seva gran vocació és el turisme 
i la crisi del coronavirus ha 
aturat alguns projectes, com 
un establiment take away, que 
possiblement acabaran ubicant 
al mateix edifici que el res·
taurant. Cinquanta·cinc anys 
després de la seva obertura, 
Las Delicias s’ha reinventat i 
mira amb optimisme el futur. 
Un futur ple de projectes.

Las Delicias compleix 55 anys amb ganes de seguir creixent

i en Dani, van tirar endavant 
una reforma a fons del local per 
convertir·lo en un restaurant. 
També van formar·se més, 
com és el cas de la Marisol, 
que va estudiar cuina i servei a 
l’Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Cambrils. “El 2014 vam servir el 
primer menú i sis anys després 
hem acollit moltes bodes, bate·
jos, comunions, jubilacions... i la 
gent surt encantada. Enguany 
hem superat els cent menús 
diaris”, explica Jordi Pujol, que 
amb el seu germà Dani s’han 
incorporat al negoci familiar 
com a quarta generació.

La plantilla actual de Las 
Delicias la formen l’Agustí i 
la seva dona Marisol, els seus 
fills Jordi i Dani, una germana 
de la seva mare, l’Encarna, i 
una treballadora. A l’estiu la 
plantilla es reforça amb dues 
persones més. En Jordi ha estu·
diat Dret i Assessoria Laboral i 
està al capdavant de la gestió 

del negoci. El seu germà, en 
Dani, comença el proper mes 
de setembre un doble grau 
d’Història i Història de l’Art. “El 
meu pare i el meu germà són la 
força, la meva mare el cor i jo, el 

Fa uns anys van 
reconvertir el bar 
en un restaurant. el 
2014 van servir el 
primer menú

La brasa de llenya 
és un dels punts 
forts del restau-
rant i per això 
aposten per carns 
de qualitat

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

una imatge de l’interior del restaurant las Delicias adaptat a les mesures contra la Covid-19. / CEDiDa

El pastís de formatge són les postres estrella de l’establiment. / CEDiDa

ELECTRICITAT
FONTANERIA
ANTENES 
SISTEMES DE SEGURETAT
VIDEO - PORTERS
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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

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

nera justificava el seu vot 
afirmatiu a la investidura 
de Segalà el cap de llista 
popular, segons recollia 
al Torredembarrra al 
Moment.

Fins a vuit nous regi-
dors s’estrenaven al ple 
torrenc. Un era Augusto 

Martínez, el nou porta-
veu del GIT, que només 
conservava el seu cap de 
llista, Celestí Salort, del 
mandat anterior. Els al-
tres regidors nous eren 
Antoni Vila i Fernando 
Miró. “Sols donarem su-
port a les iniciatives que 
considerem positives per 

al poble”, avisava Martí-
nez. Manuel Jiménez 
(PSC) es mostrava en-
cara més dur: “El nostre 
vot en contra de l’alcalde 
ve motivat per la nostra 
voluntat que hi hagi  
canvis en el consistori 
i per això volem estar a 
l’oposició i treballar pel 

ara Fa

Fins a vuit nous 
regidors s’es-
trenaven al ple 
torrenc, inte-
grat per cinc 
grups polítics: 
CiU, GIT, erC, 
PSC i PP

25 A
N

Y
S

CiU guanya les eleccions i Santiago Segalà  
revalida l’alcaldia amb el suport del PP

El dissabte 17 de juny 
es constituïa el nou 
ple de l’Ajuntament 

de Torredembarra després 
de les eleccions municipals 
de tres setmanes abans. 
Convergència i Unió ha-
via guanyat clarament els 
comicis obtenint sis regi-
dors —dos més que els que 
tenia fins llavors—, després 
de dues convocatòries amb 
victòria del Grup d’Inde-
pendents per Torredem-
barra (GIT), que quedava 
com a principal força de 
l’oposició amb quatre re-
presentants, un menys que 
en el mandat passat. ERC, 
el PSC i PP havien obtingut 
un regidor cada un.

CiU només necessitava 
el suport d’un sol regidor 
per garantir-se la majo-
ria absoluta i va pactar 
amb l’únic regidor del 
PP, Joan Romera, que ja 
havia format part del pen-
tapartit del mandat ante-
rior. “Hem de finalitzar el 
treball dels darrers quatre 
anys i creiem que el nou 
alcalde és el candidat 
més preparat per aconse-
guir-ho.” D’aquesta ma-

el contrast i la crítica de 
l’oposició per corregir 
errors”, afirmava Segalà. 
Dins del grup de CiU, els 
nous regidors eren Josep 
Mercadé, Octavi Solé i 
Jordi Pons.

lA volTA CiCliSTA A 
CATAlunyA ArribA Al 
porT
En l’apartat esportiu, el 
recentment inaugurat 
port de Torredembarra 
era aquell juny de 1995 
l’escenari de l’arribada de 
la segona etapa de la Vol-
ta Ciclista a Catalunya, 
que celebrava el seu 75è 
aniversari. Va ser una 
arribada a l’esprint molt 
espectacular en què es 
va imposar el gran espe-
cialista d’aquella època, 
Mario Cipollini. El líder 
de la ronda era un altre 
ciclista mític, el francès 
Laurent Jalabert.

poble.” 

Per la seva banda, el re-
gidor d’Esquerra, Josep 
Bargalló, que va jurar 
el càrrec per imperatiu 
legal, es va mostrar en 
la seva intervenció més 
obert a la col·laboració i 
al diàleg amb l’equip de 
govern i va manifestar la 
seva voluntat de treballar 
en les diferents comissi-
ons informatives. Final-
ment, l’alcalde reelegit, 
Santiago Segalà (CiU), 
destacava l’alta partici-
pació en els comicis i la 
feina feta pels seus socis 
de govern el mandat an-
terior, inclòs Joan Rome-
ra, que repetia. “S’ha de 
treballar des del govern, 
però també necessitem 

JoRDi salvat

Fotos: toRREDEMBaRRa al MoMEnt
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Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com

els altafullencs Treateràpia, entre els  
seleccionats en el Festival Internacional 
de Teatre amateur de Girona FITaG

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

Crema cremada, la segona 
obra del grup altafullenc 
Treateràpia, es podrà 

veure al Festival Internacional 
de Teatre Amateur de Girona FI-
TAG 2020. L’esdeveniment, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’agost a 
Girona i altres municipis i que 
enguany celebra les 20 edicions, 
ha fet públiques aquest mes de 
maig els  grups seleccionats per 
participar en l’edició de 2020. 
Es tracta d’una programació  
especial, molt més centrada 
en els grups locals i de països 
pròxims degut a les restricci-
ons de circulació entre països 
per la Covid-19. El FITAG vol 
celebrar enguany les 20 edici-
ons aportant cultura i esperança 
i adaptant-se als condicionants 
que marquin les autoritats sa-
nitàries. L’edició d’aquest any 
s’adapta a la situació per la crisi 
del coronavirus i està pendent 
de les normes que les autori-
tats sanitàries dictin per tal de 
portar a terme actes culturals 

els assajos a través de video-
conferència per no perdre tota 
la feina feta i aquest divendres 
els reprendran cara a cara, però 
amb mascaretes i la distància 
de seguretat. “Serà difícil en 
una obra on hi ha bufetades, 
petons i abraçades”, afirma 
l’autor.
L’elenc de Crema cremada està 
format per Xavi López, Anna 
Mulet, Arantxa Piquer, Marc 
Novell, Rosalia Juan, Laia Mar-
sà, Gemma Fuentes i el mateix 
Joan Maria Vidal. Vidal apun-
ta que estan pendents de poder 
participar en altres festivals, on 
han enviat el guió.

d’aquestes característiques.
Enguany el FITAG, amb volun-
tat de servei, ha ofert una plaça 
directa als grups que no hagin 
pogut estrenar els seus espec-
tacles per causa de la Covid-19 
i precisament s’hi ha acollit Tre-
ateràpia, que va veure que, per 
pocs dies, la declaració de l’estat 
d’alarma va obligar a suspendre 
l’estrena al Centre Cultural del 
Catllar. L’organització s’ha ba-
sat en el guió i l’experiència del 
grup per seleccionar-los.
Precisament quest serà el se-
gon cop que Treateràpia par-
ticipa al FITAG. Ja ho va fer 
en l’edició de 2018 amb el seu 
primer muntatge, Pla de xoc. 
A més, en vint anys d’histò-
ria, és la única companyia de 
la demarcació de Tarrago-
na que ha estat seleccionada  
per actuar en aquest festival de 
referència del teatre amateur. 
“Estem molt contents perquè 
vol dir que es valora el nostre 
treball. Pla de xoc ja va tenir 
molt bona acollida al FITAG fa 
dos anys. Estem treballant molt, 

participant en tallers i aprenent 
i creixent molt. Estar al FITAG 
és un premi a tot això i ens ani-
ma a seguir formant-nos”, ex-
plica l’autor, director i actor de 
Crema Cremada, Joan Maria 
Vidal.

preeSTrenA AbAnS Al 
CATllAr
Vidal afirma que abans de por-
tar Crema Cremada al FITAG, 

volen preestrenar-la al Catllar 
a principis o mitjans d’agost , 
on ja havien de representar-la 
per primer cop el mes de març. 
“Des del Catllar van apostar per 
nosaltres i també ho devem a 
les més de 200 persones que 
ja havien comprat l’entrada i es 
van quedar sense veure l’obra”, 
comenta.
Per tenir l’obra a punt, durant 
el contínuament han continuat 

abans de portar 
Crema Cremada al 
FITaG, volen prees-
trenar-la al Catllar 
a principis o mitjans 
d’agost

Foto: Crema Cremada és el segon muntatge de treateràpia, després de Pla 
de xoc. / tREatERÀPia

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

JoRDi salvat

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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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 FIC-CaT 2020 ja té  
selecció oficial i comptarà  
amb més estrenes que mai

Un total de 65 pro-
duccions formen 
part de la selecció 

oficial de la 13a edició del 
Festival Internacional de 
Cinema en Català Costa 
Daurada (FIC-CAT), que 
se celebrarà del 26 de se-
tembre al 3 d’octubre a 
Roda de Berà. El concurs 
contempla les categories 
llargmetratge, curtme-
tratge, documental, vide-
oclip i treballs realitzats 
per centres educatius.
A la gran pantalla instal-
lada al Casino Munici-
pal es projectaran 8 
llargmetratges, 6 do-
cumentals, 22 curtme-
tratges, 11 videoclips i 
18 treballs de centres 
educatius. A més, caldrà 
afegir les produccions 
de la categoria JOVE 48 
HORES, les inscripcions 
per a participar s’obri-
ran el 6 de juliol.
En aquesta edició, el 
FIC-CAT disposarà de 
més estrenes que mai: 
dels 8 llargmetratges, 
6 seran estrenats en el 
marc del Festival, així 
com 6 documentals i 8 
curtmetratges. També 
cal destacar la quali-
tat de les produccions 
rebudes. De totes les 

La tretzena edi-
ció del festival 
se celebrarà del 
26 de setembre 
al 3 d’octubre a 
roda de berà

REDaCCió

Foto: tocats pel foc, de santi lapeira, és un dels llargmetrat-
ges seleccionats pel FiC-Cat 2020. / FiC-Cat.

obres, 10 són copro-
duïdes o amb partici-
pació de TVC. D’entre 
els llargmetratges, 
destaquen les estre-
nes La dona il·legal, 
de Ramon Térmens,La 
mort de Guillem, de 
Carlos Marqués-Mar-
cet, L’ofrena, de Ven-
tura Durall, Coses a 
fer abans de morir, de 
Cristina Fernández 
Pintado i Miguel Llo-
rens, Terra de Telers, 
de Joan Frank Charan-
sonnet, i Tocats pel foc, 
de Santi Lapeira.
Pel que fa als docu-
mentals, s’estrenaran 
al Festival Catalunya 
Nord, la llengua enyo-
rada, d’Eugeni Casa-
nova i David Valls, El 
cinema que no veiem, 
de Marc Fàbregas, El 

que fa segur el camí, 
de Guiu Vallvé, Jana 
Vallvé i Clara Vallvé, 
Ernest Lluch, lliure i 
atrevit, de Josep Morell 
i Jordi Vilar, Generació 
Kibbutz, d’Albert Abril 
i Raimon Panikkar, en-
tre Orient i Occident, 
de Carlota Casas. 
Quan a la procedència 
dels treballs seleccio-
nats, la majoria pro-
venen de Barcelona i 
la seva àrea metropo-
litana, un total de 10 
produccions optaran 
al premi Comarques 
Tarragonines, a més a 
més de les seves respec-
tives categories. Hi ha 
5 produccions del País 
Valencià, 3 de les Illes 
Balears i 1 de la Catalu-
nya Nord.
El calendari de progra-

mació es donarà a co-
nèixer més endavant. El 
Jurat, format per diver-
sos professionals de la 
indústria, determinarà 
les obres guanyadores, 
que es donaran a co-
nèixer durant la gala de 
cloenda, el dissabte 3 
d’octubre.
Tot i la situació actual 
de crisi sanitària, el Fes-
tival Internacional de 
Cinema en Català con-
tinua endavant, essent 
un dels pocs festivals 
del país que ha optat per 
celebrar de forma pre-
sencial la que serà la 13a 
edició. Des del FIC-CAT 
es treballa perquè la ce-
lebració disposi de totes 
les mesures higièni-
ques, distàncies socials 
i protocols de seguretat 
que en aquell moment 
estiguin vigents.

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

A principis dels anys 
setanta, es van ini-
ciar els treballs de 

construcció d’un pantà per 
embassar l’aigua del riu 
Gaià, inicialment només 
per a un ús industrial i 
sense que hi hagés cap ca-
bal per al riu. Durant el pro-
cés, es va decidir recréixer 
la construcció i fer-lo molt 
més gran, amb la voluntat 
d’embassar també aigua 
del riu Ebre que posterior-
ment es transvasaria cap a 
Barcelona. Però una vegada 
finalitzades les obres de re-
creixement, van veure com 
els terrenys que envolten 
l’embassament, són d’uns 
materials que fan que hi 
hagi moltes infiltracions. 
Fen una comparació, és 
com una galleda que a una 
certa alçada està plena de 
forats, i per molt que l’om-
plis d’aigua, aquesta mai 
s’omple.
Aquesta obra hidràulica 
va provocar un canvi molt 
important, tant ecològica-
ment com socialment al 
Baix Gaià. D’una banda, 
garantia de manera efici-
ent aigua per als regants 
de les hortes del Catllar i 
de La Riera. Però per l’al-
tra, va provocar la desapa-
rició de la flora i fauna prò-
pia dels rius. I de retruc, 
l’estima de les persones 
vers aquest espai. A finals 
dels anys 90, apareix el 
moviment Salvem el Gaià, 
una plataforma d’entitats 

que neix amb l’objectiu de 
reivindicar la recuperació 
del riu. S’iniciarà un movi-
ment que desemboca l’any 
2010, en la signatura d’un 
conveni entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), 
l’entitat que administra els 
rius de Catalunya, i l’em-
presa Repsol, propietària 
de l’embassament. Des 
d’aquest moment, s’es-
tableix el que s’anomena 
un cabal ambiental. Quan 
l’embassament assoleix 
una certa cota d’aigua, es 
proposa que enlloc que 
s’infiltri, l’aigua s’alliberi 
cap al riu.
Aquest proper mes de juli-
ol, es compleixen 10 anys 
de la signatura d’aquell 
conveni. Vist amb perspec-
tiva, un primer pas molt 
important i necessari. Ara 
però, cal fer un altre pas 
ferm i clar, per mirar de 
revertir aquest projecte del 
tot ineficient. Per aquest 
motiu, creiem que cal que 
l’ACA assumeixi la gestió 
de l’embasament i que 
s’iniciïn els treballs per 
a redactar un pla de des-
construcció parcial, per tal 
d’afavorir la connectivitat 
de la biodiversitat del riu 
i la seva integració paisat-
gística. Una desconstruc-
ció que ha de retornar al 
Baix Gaià l’orgull de veu-
re com el seu riu, travessa 
hortes fins a desembocar 
a mar.

recuperem el nostre riu!

HèCtoR  
HERNàNDEz

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Tel. 977 641 857

Has tingut el cotxe parat tot aquest confinament?

És hora de revisar-lo!

A Neumáticos Torredembarra  
trobaràs el millor servei al MillOR pREU.

Condueix segur!
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Després de treballar durament 
en el centre, Zona Fitness torna 
a obrir les seves portes després 
del confinament, en la Fase 2 tal 
com marca el BOE. Un gimnàs 
nou, amb una rentada de cara, 
pintura, terres nous, nous equips 
de treball... Disposa d’un protocol 
des de l’arribada al centre, 
durant l’entrenament i després 
a la sortida. Zona Fitness torna 
amb mes força que mai a donar 
servei als seus clients i als nous 
que ja havien fet reserves dies 
abans. complint les mesures que 
marca la llei per obrir amb tota 
seguretat disposant així un espai 

CoNTINGUT eSPeCIaL

lliure de Covid·19.
Des de el primer dia de confina·
ment, Zona Fitness disposava d’una 
aplicació on va donar servei als 
seus usuaris amb classe en directe 
fetes pels monitors, classes pròpies 
en streaming, 350 classes online 
que disposaven les 24h del dia, un 
entrenament diari que els anaven 
carregant a la mateixa aplicació.  
Després del confinament i la reober·
tura amb aquesta mateixa aplicació 
els usuaris poden reservar els espais 
d’entrenament tant en la sala de 
fitness per realitzar un entrenament 
lliure com a la sala d’activitats 
dirigides per fer una classe guia·

da. El sistema de reserves està 
funcionant perfectament i així es 
respecta l’aforament permès.
Cal destacar que amb el nou 
sistema de classes impartides pel 
monitor també hi ha les classes 
virtuals un nou servei que permet 
planificar més de 60 hores de 
classes, entre les quals tonifica·
ció, Cardiobox, Core, Dance latino, 
Power Dumbell, Cycling Virtual, 
Gac, Pilaytes, Ioga, Estiraments..
Ser abonat al gimnàs Zona Fitness 
actualment té els seus avantat·
ges ja que segueix disposant dels 
dos sistemes d’entrenament: 
el sistema des de casa tal com 
van oferir en el confinament i el 
gimnàs presencial així donar el 
màxim servei als seus usuaris.

Zona Fitness  reobre portes després del confinament

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

L’ajuntament de  
Torredembarra  
comença a posar  
ordre a la Policia Local

En el primer número del 
Torredembarra Actuali-
tat vam analitzar la situa-

ció complicada que viu des de fa 
temps la Policia Local de Torre-
dembarra a causa de l’allau de 
jubilacions, marxes i baixes, que 
ha deixat el cos amb una manca 
preocupant d’efectius. Sembla 
que les mesures que va anunciar 
llavors l’alcalde, Eduard Rovira, 
per a solucionar la situació es 
comencen a posar en marxa. La 
primera és la convocatòria del 
procés de selecció per cobrir dues 
places de caporal/a amb caràc-
ter de funcionari de carrera, a 
través d’un concurs-oposició per 
promoció interna. El termini de 
presentació de sol·licituds resta 
obert del 3 al 22 de juny. Les dues 
places de caporal vacants de les 
sis que hi ha a la plantilla policial 
torrenca ho estan a causa d’una 
jubilació i d’un ascens a sergent.

Però això no s’acaba aquí, ja 
que del 6 al 25 de juny està 

REDaCCió

Foto: la Policia local de torredembarra tornarà a tenir ben aviat sis capo-
rals. / aJ. toRREDEMBaRRa

Canvis de circulació en 
l’avinguda Montserrat i dos 
carrers més dels Munts
El passat  25 de maig es va fer 
efectiu el canvi del sentit de 
circulació en diversos carrers 
del barri dels Munts, amb 
l’objectiu de millorar el trànsit 
en aquesta zona. L’alcalde, 
Eduard Rovira, explica que la 
modificació és fruit del treball 
de la Taula de Mobilitat de 
l’Ajuntament i s’emmarca 
dins d’un seguit d’accions que 
s’aniran aplicant progressiva·
ment en diferents indrets de 

Torredembarra. 
Concretament, les mesures 
que s’han adoptat per al barri 
dels Munts són les següents: 
l’avinguda de la Mare de Déu 
de Montserrat passa a ser de 
sentit únic direcció mar, de la 
mateixa manera que el carrer 
del Clos queda en sentit únic 
direcció a la plaça del Peig, i 
el carrer dels Pins també és 
ara de sentit únic direcció a 
l’avinguda de les Oliveres.

obert el termini de sol·licituds 
per a participar en el procés 
de selecció de quinze places 
d’agent amb caràcter de fun-
cionari de carrera, a través 
d’un concurs-oposició pel torn 

Els casos positius de Covid·19 
al Baix Gaià s’han situat 
en 140, segons dades del 
Departament de Salut de la 
Generalitat, actualitzades el 
7 de juny. L’augment de casos 
nous s’ha reduït i en les dues 
darreres setmanes només se 

Casos 
positius

Casos  
sospitosos

Total

Torredembarra 58 364 422
El Catllar 19 81 100
Roda de Berà 17 158 175

Altafulla 13 130 143
Creixell 13 127 140

La Pobla de Montornès 8 65 73

La Riera de Gaià 6 41 47

Vespella de Gaià 2 20 22

Salomó 2 13 15

La Nou de Gaià 2 9 11

ToTAlS 140 1.008 1.148

n’han registrat 10. Torredembar·
ra és el municipi que suma més 
casos positius (58), seguit del 
Catllar (19) i Roda de Berà (17). 
Pel que fa a casos sospitosos, 
han superat ja el miler, concre·
tament 1.008, més d’un terç a 
Torredembarra (364).

Xifres de la 
pandèmia 
al Baix Gaià

lliure. Segons fonts munici-
pals, “no serà doncs un incre-
ment de la plantilla sinó una  
regularització dels interins.”
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S’extrauen 5.000 m3 de sorra 
per restaurar els efectes del 
temporal Glòria

La Dirección general de Sosteni·
bilidad de la Costa y del Mar del 
Ministerio para la Transición Eco·
lógica han extret sorra de la platja 
de la Paella de Torredembarra en 
el marc de les obres d’emergència 
aprovades per a la reparació dels 
danys causats pels temporals 

marítims, de vent i de pluges el 
gener. S’han retirat al voltant de 
5.000 metres cúbics de sorra de la 
platja de la Paella, en la zona més 
propera al port, i s’han utilitzat per 
a la restauració d’espais litorals 
afectats pel temporal Glòria, entre 
els quals la platja de Baix a Mar.

el jove futbolista torrenc 
Pol Lecha fitxa pel barça

El davanter torrenc 
Pol Lecha deixarà a 
final de temporada 
el Nàstic per incor-
porar-se a l’equip 
infantil A del Bar-
ça. Pol té només 13 
anys -els va complir 
el passat mes de ge-
ner- i la temporada 
anterior jugava a la 
Riera de Gaià. Amb 
el Nàstic només hi 
haurà jugat sis me-
sos, ja que el març 
passat la Covid-19 
va obligar a aturar 
els entrenaments i 

Les obres de rehabilitació 
del dipòsit d’aigua del Pujol 
surten a licitació
L’Ajuntament de Torredembarra ha 
tret a licitació les obres de reha·
bilitació del dipòsit de subminis·
trament d’aigua potable del Pujol, 
que també contempla la cons·
trucció d’un nou dipòsit de 2.500 
m2. El pressupost de contracte 
és d’1.051.397,02 euros i es finança 

amb una subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de 290.000 
euros i l’aportació municipal, a 
l’espera també de rebre 250.000 
euros del PUOSC. Les obres tenen 
un termini d’execució de 5 mesos. 
Les empreses interessades poden 
presentar ofertes fins al 15 de juny.

d’alarma, a una sego-
na sessió. Els seus pa-
res també van visitar 
les oficines del Barça 
per conèixer el fun-
cionament del futbol 
base blaugrana.

La signatura del con-
tracte està pendent de 
l’aixecament de l’estat 
d’alarma perquè els 
seus pares es puguin 
desplaçar a les ofici-
nes del FC Barcelona, 
però el que ja està clar 
és que en Pol Lecha 
començarà a mitjan 
d’agost la pretempo-
rada amb l’infantil A 
blaugrana.

Treballem per garantir la cadena de subministrament

porttarragona.cat
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la competició. El de-
sembre passat també 
va ser convocat amb la 
selecció catalana per 
disputar la primera 
fase del Campionat 

Estatal de Seleccions 
Autonòmiques sub-14

El fitxatge pel Barça es 
va començar a gestar 
el mes d’octubre pas-
sat, quan el Nàstic es 
va enfrontar a l’equip 
blaugrana i el jove da-
vanter va causar una 
gran impressió als 
tècnics del club bar-
celoní, que va posar-se 
en contacte amb la co-
ordinació del Nàstic. A 
principis de febrer en 
Pol va participar en 
un entrenament amb 
l’infantil del Barça i el 
març, just abans de la 
declaració de l’estat 

Foto: Pol lecha. /CEDiDa

JoRDi salvat
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La SoLedaT deLS mIraLLS

J. a.  
niEVEs

La Frisca és l’amiga 
roquera de la mare.
Condueix una 

Harley que es va com-
prar uns mesos abans 
de morir la mare. Teni-
en pendent fer una sor-
tida motard que anaven 
demorant i que mai va 
arribar. Es va quedar a 
portes d’aquell cap de 
setmana fatídic.
La Frisca i el seu marit 
fan una parella molt pe-
culiar. Ell va de dur, el 
típic mascle seductor, 
però és ella la que con-
dueix la moto i la que 
porta les regnes de la 
casa, tot, fins la cosa més 
insignificant. Sovint re-
petia en les reunions de 
Mafaldas (així es deien 
per l’admiració al perso-
natge de Quino):
-És que no sap ni doble-
gar els calçotets, nenes, 
ni on són els papers del 
pis, ni comprar el pa, 
vaja; però noies, com 
més inútil més em posa. 
No sé, els cuinetes no em 
van. És maldestre, però 
nenes, com em menja 
la xona! M’ho xucla tot 
igual que la sopa, amb 

Capítol 8. amigues
aquella llengua que co-
breix gairebé el fons del 
plat.
I reien. Un riure agre-
dolç.
L’altra amiga de la mare 
és la Nunci. La menys 
agraciada de les quatre i 
tampoc és que fes molta 
cosa per millorar la seva 
imatge. L’importava una 
fava. Com a màxim, es 
feia la ratlla de tant en 
tant als ulls, i ja li sem-
blava un excés. Tampoc 
anava a la perruqueria. 
Ella mateixa es tenyia 
els cabells quan Lídia, 
especialment, es posava 
tan pesada que preferia 
claudicar abans d’enge-
gar-la a la merda.
El seu marit és un home 
apocat i eixut, que ja és 
pensionista, amb 53 o 54 
anys, per llarga malaltia. 
Pel que sé, va perdre els 
dits d’una mà i dues de 
l’altra a l’intentar ex-
treure d’una màquina, 
a la fàbrica de pells, la 
cadena d’or que ella li 
havia regalat pel seu 10è 
aniversari.
La Nunci era la més de-
sapegada, no perquè ella 
ho busqués sinó perquè 
no era una amiga de di-
ari, més aviat era una 
amiga de dates assenya-
lades i llibre de cuina, a 

què es recorre de tant 
en tant. Però sempre hi 
era, quan la necessita-
ves. I sobre tot sempre 
hi era per la lluita contra 
el maltractament. Era la 
més activista de les qua-
tre, i la més contundent 
amb la mare. Sovint s’en-
fadava  amb ella perquè 
no prenia la decisió que 
calia. Lídia també.
La decisió... com costa de 
vegades decidir i passar 
a l’acció, encara que es-
tiguis trencada. O, preci-
sament per això. Encara 
que et diguin que no es-
tàs sola. Com deu costar.
Les quatre comparti-
en les seves alegries i 
les seves penes, els alts 
i baixos emocionals. 
Eren pura contradicció, 
un món de registres im-
pressionant. És aquí, en 
aquestes reunions, que 
va començar la meva ad-
miració pel món femení. 

El seu compromís amb 
la vida, la seva resili-
ència, el seu alt nivell 
de solidaritat, aquesta 
necessitat de compartir 
les seves alegries i misè-
ries... no pararia.
L’equació més bella i 
complexa.
La mare era molt sensi-
ble al fred. Fins i tot en 
tenia algun cop encara 
que fes calor. N’hi ha-
via prou amb una sola 
evocació perquè la seva 
pell en mostrés els sig-
nes. Aquell divendres de 
tardor, després del ma-
quillatge, es va posar un 
vestit negre de punt amb 
coll de cigne que li tapa-
va una mica els genolls.
-Eva, nena, estàs im-
pressionant, de debò, 
i-m-p-r-e-s-s-i-o-n-a-
n-t... -Lídia arrossegà 
l’adjectiu mentre men-
java una galeta.
Recordo el cabell ros 

fingida innocència de la 
meva curta edat. Aque-
lles tardes meravelloses 
de  xafarderies, de misè-
ries compartides i alegri-
es esperançades. Tardes 
en què devoraven galetes 
holandeses amb el cafè o 
el te de roses, i que van 
ser una escola de vida 
immillorable.
-Nena, estàs estupenda! 
-li va dir Lidia a la mare 
agafant-la de una mà i 
fent-la girar en rodó com 
una ballarina de ballet-. 
Menja-te’ls, cony! Men-
ja-te’ls fins que els facis 
mossegar la pols de la 
teva vàlua. I al cabró del 
teu marit ...
-Lidia ...
-Que no nena, que no. 
Que no sé com cony 
aguantes.
-Allò teu va ser diferent, 
Lidia ...
-Diferent? Quina dife-
rència hi ha en la traï-
ció? Val, d’acord, el meu 
no em pegava. Va ser 
una cabronada, però no 
m’estomacava. Això teu 
és inadmissible -la cara 
de Lidia, blanca com 
la llet, es va tenyir de 
vermell-. Que el cabró 
del teu marit te la pegui 
amb l’escurçó de la teva 
veïna al principi fot, però 
després li trobes la part 
positiva. Ara dormo com 
un tronc ... saps que vaig 
arribar a prendre pasti-
lles?

de la mare, caient lliure 
sobre la serralada negra 
de les seves espatlles 
nues; les mitges negres 
desplegant-se a mesura 
que anaven tapant la 
pell blanca de les seves 
cames, que em sembla-
ven perfectes.
Sempre m’ha agradat 
mirar, observar. L’ob-
servació és clau per 
aprendre.  De petit 
m’agradava espiar la 
mare. M’agradava veu-
re-la nua, veure com es 
provava la roba, com es 
mesava els pits i se’ls 
ajustava al sostenidor, 
com s’acariciava suau-
ment el pubis mentre 
es vestia, com s’expe-
rimentava. M’estremia 
observar com cercava el 
plaer, sola, davant el mi-
rall de l’habitació, sobre 
el llit encara sense fer. 
Jo llavors pensava que 
li passava alguna cosa, 
perquè gemegava i de 
vegades se li escapava 
algun crit.
M’agradava mirar-la 
quan estava sola, esti-
mant el seu cos, jugant 
amb el seu sexe, con-
fiada que ningú no la 
veia. M’agradava sentir 
aquella inquietud que 
m’envaïa el cos quan la 
mirava. Ara sé que jo 
també sentia plaer.
També m’agradava ob-
servar la mare amb les 
seves amigues, des de la 

Obrim  de   dimecres     a
diumenges, gaudeix d'un
aperitiu , menjar i/o d'un
cocktail a la terrassa roof
top. Nou servei:
Take Away / a domicili
+INFO: 977 651 305
             625 682 589
 

Obrim el 26 de juny amb
una agenda plena de
novetats per a
ambientar les nits
màgiques del pati. 
Esmorzars, aperitius,
 menjars i sopars.
+ INFO : 977 651 557

Obrim     l'1    de     juliol
l'hotel,     restaurant    &
Spa,  complint amb   els   
protocols      necessaris
per   a  oferir   un  servei
òptim. Us esperem !!
INFO : 977 651 557  
www.granclaustre.com

 @maritime.altafulla  @hotelgranclaustre @elpatitarongers
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Passeig de Colom, 35 • torredembarra (Baix a Mar)
tel.: 680 25 79 56

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

Barri Marítim
Torredembarra 
Mbl. 625 520 161 

Tapes - Carta
Menú diari i de cap de setmana

Torrades
Plats especials per als més petits

EsPECialiTaT En arrossos 
Mariner, negre, cranc del Delta, de verdures

Com vam fer amb la 
paella, netegeu i renteu 
bé la sípia bruta i tra·
ieu·ne la boca, els ulls 
i la bossa de la tinta, i 
sobretot, reserveu la 
melsa. En una cassola 
amb oli, sofregiu·hi la 
sípia, tallada a daus 
regulars. Un cop ja sigui 
rossa, reserveu·la. En 
el mateix oli, prepareu 
un sofregit amb la ceba 
tallada fina i els tomà·
quets ben picats amb el 
ganivet, sense peles ni 
llavors, o bé ratlleu·los. 
Deixeu·los confitar bé i, 
quan estigui, tireu·hi la 
sípia que havíeu reser·
vat. Sofregiu·ho tot junt 

durant uns 10 minuts. 
Mulleu·ho amb aigua 
i deixeu·ho coure len·
tament amb la cassola 
tapada.
A banda, pasteu la carn 
picada, dos grans d’all, 
el julivert (tot tallat ben 
fi), el pa remullat amb 
llet i espremut, el pebre 
i l’ou. Un cop tot pastat, 
formeu unes mandon·
guilles de la mida d’un 
albercoc, enfarineu·les 
i fregiu·les. Un cop 
rosses, escorreu·les 
d’oli damunt d’un paper 
absorbent i tireu·les a la 
cassola amb les patates 
tallades a daus, els pè·
sols i la sípia, i ho deixeu 

coure tot junt. Deixeu·ho 
coure 10 minuts més, i 
en els últims 10 minuts 
de cocció, afegiu·hi una 
picada feta amb els 
grans d’alls restants, les 
ametlles o avellanes, la 
melsa que heu reservat 
i la copeta de vi ranci. Al 
final, tasteu·ho de sal i 
pebre. 

La CUINa de L’avI maCIÀ

mar i muntanya: 
sípia amb  
mandonguilles, 
patata i pèsols
Un plat que barreja marisc amb carn, molt 

popular a la nostra costa. De fet, la cuina ca-
talana compta amb una originalitat extraor-

dinària que sap combinar molt bé els conceptes de 
mar i muntanya, prova d’això n’és l’existència de 
nombrosos estofats amb peix o marisc, pertanyents 
al repertori tradicional com ho és aquest exquisit 
plat.

elAborACiÓ:

A la picada, hi podeu afegir pa torrat o fregit, 
melindros, galetes maria, ametllats o, fins i tot, 
carquinyolis. Per aromatitzar, hi podeu posar al·
guna herba al gust com farigola o llorer (sense 
passar·se!) i una mica de canyella, o també, xo·
colata picada. La carn de les mandonguilles pot 
ser només de porc, en funció dels vostres gustos.. 

Bon profit!(que per això es fa)

CoNSELLS

ingredienTS  
per A QuATre perSoneS

◗ 1 quilo de sípia bruta

◗ 400 grams de carn de porc 

magra, amb cansalada i 

vedella

◗ 1 ou

◗ 4 patates mitjanes

◗ 500 grams de pèsols 

desgranats

◗ 4 alls

◗ 1 llesca de pa

◗ Llet

◗ 1 ceba mitjana

◗ 4 tomàquets mitjans

◗ 30 grams d’ametlles o 

avellanes torrades

◗ 1 copeta de vi ranci

◗ Julivert

◗ Farina

◗ Aigua

◗ Sal, pebre i oli d’oliva

PER alBERt JansÀ

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòS CAlDóS, PAEllA DE MARiSC,
FiDEuEjAT, TAPES

Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

Forn Cristià
Vine a buscar  

les teVes  
coques de  
sant Joan
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David Vendrell Donat @dvendrell
Enginyer de camins i empresari
Han tornat els avis a supervisar l’execució d’obres des de da-
rrera les tanques. Mai m’hagués imaginat que els trobaria tant 
a faltar...

Montserrat Palau @montsepalau
Professora de la URV
Radical només vol dir “anar a l’arrel de les coses”. Angela D    
avis

Rodrigo Sicilia  @rodrigosicilia
tuitaire
Mira @guillembargallo, orgull de poble que sabent que venim 
a la platja Llarga de #tarragona ens porten sorra de #lapaella 
de #torredembarra per què ens hi sentim com a casa

Francescfarre @francescfarre1
Periodista i regidor d’Alternativa Altafulla
El meu suport personal a l’ex alcalde Ballesteros @pfballeste-
ros i a Begoña Floria @begofloria, com a regidor d’AA @Al-
ternAltafulla i ex-alcalde de l’@ajAltafulla estic convençut de 
la seva honestedat. Cal que la vista judicial es faci el mes aviat 
possible per evitar sospites

Eduard Virgili Ferrando @eduvirgili
periodista
Reunions a la taula de ping-pong per mantenir la distància 
de seguretat. Des de la Jun-
ta Directiva del Casal Salo-
monenc treballem per tenir 
unes instal·lacions i acti-
vitats preparades i segures 
aquest estiu. Cuidem-nos! 
#Salomó #SalomóMola 
#COVID19
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REvETllES D’ESTiu i TOT l’Any
pirotècnia pEr sant Joan,

Passeig miramar, 193
Torredembarra

Troba’ns a:

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

Gràcies a tots els 
que esteu donant 
la vostra millor 
energia

6 9
7 6 1 8 3

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

5 9

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

Dificultat: Baixa

Solució Sudoku  
mes de juny

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

1 6 8
7 1 5
5 7 1

7 8 3
7 8 2

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

Dificultat: Baixa

eL SUdoKU

TwITTer aCTUaLITaTa La CoNTra CaRlEs MARQUÈS

Confinats al racó de pensar
Mentre accelerem a gran 
(massa?) velocitat pel ter-
cer carril de l’autopista de la 
“nova” normalitat, veiem pel 
retrovisor un seguit de lliçons 
que, a preu altíssim, ens ha 
deixat el confinament. Para-
doxes i contradiccions, dues 
cares de les mateixes mone-
des. Ens hem tancat a casa 
però hem conegut veïns (Hola, 
Bea, Ivan i Jordi!). L’esforç 
del personal sanitari ens ha 
igualat davant la COVID-19, 
però s’han accentuat les des-
igualtats socials i econòmiques 
(ERTOs, atur). Hem tingut la 
mort present cada dia però 
els morts s’han fet invisibles. 

Hem usat les xarxes globals 
però s’ha desvetllat l’esperit de 
carrer: festes com les que feien 
abans al l’Alt de Sant Pere, les 
Creus o al carrer Nou, però 
ara des dels balcons. L’excés 
d’informació ens ha desinfor-
mat. Hem comprat quilòmetre 
zero, i que duri la tendència, 
però hem fet estranys acapa-
raments com el de paper de 
vàter, al qual només trobo una 
explicació antropològica (sím-
bol de prosperitat) o freudiana.
Ha deixat coses que trobo a fal-
tar: hem retrobat espais per al 
silenci (que convivien amb la 
música after eight a tot volum). 
Ha afectat el gènere humà, 

però la natura ha recuperat el 
seu espai. El virus ha infectat la 
humanitat, però la humanitat 
s’ha revelat com un virus per al 
planeta. El mon ens ha donat 
una oportunitat preciosa per 
reflexionar, però la sabrem 
aprofitar o ens haurem de tor-
nar a examinar al setembre? 
Tenia raó Pascal quan afirma-
va que la desgràcia del gènere 
humà consisteix en què l’home 
és incapaç de quedar-se quiet 
en una habitació? El rebrot ens 
espera prenent una cerveseta a 
la terrasseta d’un bar? El virus 
pot ser una vacuna per a altres 
crisis com la climàtica, però ha 
generat anticossos o tot seguirà 
igual? No n’haurem après res, 
o sí?


