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De los pequeños 
detalles nacen 
grandes 
experiencias

HAZ TU RESERVA 
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NUESTRA TERRAZA

“defenso  
que soc  
innocent  
i ho  
demostraré”
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edITorIaL
dues  
entrevistes  
imprescindibles
En aquest número 9 del Tor-
redembarra Actualitat publi-
quem dues entrevistes. Són 
dues entrevistes molt diferents, 
però que considerem de lectura 
imprescindible. La primera que 
trobareu és a Daniel Masagué, 
que va ser alcalde de Torre-
dembarra durant sis anys i que 
es troba enmig d’un periple 
judicial que durarà anys. A 
causa del mateix procés judicial 
no hem pogut parlat amb ell de 
tot el que volíem ni ell ha pogut 
respondre tot el que li hauria 
agradat. Però, s’estigui d’acord 
amb ell i la seva gestió o no, 
després de gairebé cinc anys 
sense concedir una entrevista 
és interessant llegir les seves 
reflexions.

Portem uns quants mesos par-
lant de la Covid-19, analitzant 
des de diferents angles aquesta 
pandèmia transformada en crisi 
sanitària, econòmica i social. 
Hem volgut parlar amb el metge 
torrenc Josep Mercadé, que ha 
estat al peu del canó aquests 
darrers mesos, anant cada dia 
a l’Hospital del Vendrell, que fa 
tres anys que dirigeix. També 
trobareu el vídeo de l’entrevista 
a la nostra web www.TDBactu-
alitat.cat.

També hem volgut fer èmfasi 
en l’oferta cultural i d’oci que 
durant aquest estiu tan especial 
trobarem en les diferents po-
blacions del Baix Gaià, que han 
demostrat capacitat de reacció 
davant les limitacions que ens 
ha imposat la Covid-19.

oLLa barreJada, PER VíCtOR CENtEllES
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auditats:

associat:

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

Mai havia vist els car-
rers de Torredem-
barra com en aquests 

darrers mesos. De fet, no m’ho 
havia ni arribat a plantejar. 
Carrers pràcticament buits. 
Tot el dia tancats a casa. A les 
vuit aplaudiments. Mascaretes 
per anar a comprar inclús una 
barra de pa. Música als balcons. 
Partides de bingo entre veïns, 
etc. Qui ens ho havia de dir!
Ara però, sembla que es co-

mença a veure llum al final 
del túnel. Això sí, hi ha gent 
que no sé en quin món viu. 
On han estat durant aquestes 
setmanes de confinament? 
Que no se n’han assabentat 
de què passa? Tant costa 
portar la mascareta en els 
establiments públics? I més 
encara, tant costa no anar 
llançant guants i mascaretes 
a terra? 
Mentre estàvem a casa vaig 

arribar a la conclusió que tot 
això que estava passant faria 
reflexionar i consegüentment 
canviar una mica la forma de 
ser de la gent. En alguns ca-
sos és cert que potser sí que 
ha estat així, però en molts 
d’altres m’atreviria a dir que 
més aviat ha estat al contrari. 
Si no comença a haver-hi una 
mica més de consciència, ja 
veurem si en breus no sortim 
als mitjans. De fet, en plena 
fase 2 ja hi sortíem per una 
festa il·legal... Què no n’han 

tingut prou amb tot el que ha 
passat? 
Evidentment que tots voldrí-
em sortir i fer vida normal 
com si res hagués passat. 
Tant de bo que tot plegat fos 
un malson. Però per desgrà-
cia no ho ha estat. Així doncs, 
gent de la Torre i turistes que 
ens visiteu aquests dies, una 
mica de seny si us plau! A 
veure si al final haurem de 
recórrer al quadre de la pa-
trona, com ja va passar l’any 
1640. 

El 30 d’abril ens va deixar 
l’avi Joan. Per alguns era 
el Bargalló de la Unió 

Deportiva Torredembarra, per 
d’altres el “recader”. Per molts 
era aquell senyor gran que pre-
nia la fresca davant l’estació de 
la Torre.
L’avi va morir en plena pan-
dèmia, després de dies sol 
al Cap Llevant, i ens va to-
car dir-li adeu sense fune-
ral, sense el suport dels més 

propers però amb desenes i 
desenes de missatges i truca-
des de molta gent. El Joan, 
tímid i silenciós com era, mai 
s’hauria imaginat la quanti-
tat de persones que se l’esti-
maven. I, de retruc, gràcies 
a vosaltres, els familiars ens 
vam sentir més acompanyats 
que mai.
El Joan Bargalló era una de les 
cares d’aquella Torre d’abans. 
Una petita població on l’ofici 
es barrejava amb el cognom, 
on els favors es tornaven entre 

veïns i tothom es coneixia. De 
fet, l’avi no va fer res més que 
treballar. Amb la furgoneta i 
amb la UD Torredembarra. 
La seva manera de fer poble 
era el futbol. Temporada rere 
temporada. Era tal la impor-
tància de la UDT per l’avi, que 
fins i tot les vacances familiars 
depenien de la pilota.
L’avi no volia anar mai a la 
ràdio perquè estava segur 
que ell no tenia res a explicar. 
I així ens va deixar, sense fer 
soroll, enmig d’un confina-

ment per no “molestar” nin-
gú. I, com deia l’amic Lluís 
Juan, amb el seu adeu —com 
el de molts altres— la Torre 
d’abans ja és una mica més 
d’abans. O com m’agrada dir 
a mi: mentre Torredembarra 
es va fent gran, amb la mort 
de gent com l’avi Joan, la 
Torre cada cop és més petita. 

PD: Això sí, segur que està la mar 
de content en saber que els tor-
rencs Jordi Araus i Jordi Girol son 
els nous entrenadors de la UDT, 
amb Gerard Marsal de capità.

mai m’ho hauria imaginat...

L’avi Joan

vIsIó 2000 ISABEl VAllE

des de La vIa GUIllEM BARGAllÓ
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Zona de repartiment: 
Torredembarra, 
Creixell, Altafulla,  
la Móra, la Pobla  
de Montornès  
i la Riera de Gaià

Servei a domicili gratuït

C. Onze se setembre, 14 • Torredembarra • Tel. 977 64 44 80

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

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

ara Fa

La campanya 
començava 
amb més de 
seixanta col·
laboradors i 
amb l’anima·
dor voluntari 
Jordi duran al 
capdavant

25 A
N

Y
S

Una campanya per dinamitzar el nucli  
antic i Patinatge, una secció de la  
UdT que es queixava molt

El nucli antic de Tor-
redembarra posava 
en marxa l’estiu de 

1995 la campanya “Vine 
al poble!” amb l’objectiu 
de dinamitzar turística-
ment aquesta zona del 
municipi davant d’altres 
punts amb més potencial 
com el port i el passeig 
marítim. Aquesta cam-
panya començava amb 
més de seixanta establi-
ments col·laboradors i 
amb l’animador volunta-
ri Jordi Duran al capda-
vant. “És una campanya 
no gaire espectacular, 
però sí molt efectiva i el 
més important és que pot 
durar 70 dies”, explicava 
al Torredembarra al Mo-
ment Duran. 

de juliol entrevistava el 
president de la Secció 
d’Hoquei i Patinatge de 
la Unió Deportiva Tor-
redembarra, Norbert 
Buisan, amb motiu del 
XII Festival de Pati-
natge Artístic. Buisan 
es mostrava molt crític 
amb l’actitud de l’Ajun-
tament cap a una entitat 
que demostrava un gran 
dinamisme, amb qua-
ranta patinadores artís-
tiques i equips d’hoquei 
des d’aleví a juvenil. “El 
suport de l’Ajuntament a 
la nostra secció és molt 
minso i, en les darreres 
cinc festes que hem fet, 
només hi ha hagut re-
presentació del consis-
tori en una”, afirmava 
el dirigent esportiu, que 
lamentava els incom-
pliments del consistori 
torrenc amb les prome-
ses de subvencions. La 
precarietat de la pràcti-
ca d’aquests esports era 
evident, amb una pista 
descoberta i un pavelló 
cobert que no acabava 
d’arribar. En concret, va 
tardar dotze anys a ser 
una realitat.

euros—, estava finança-
da totalment per la ini-
ciativa privada, tot i que 
havien demanat ajuda a 
l’Ajuntament. També es 
plantejaven expandir la 
campanya a altres zones 
del municipi.

El Torredembarra al 
Moment d’aquell mes 

JORdI salvat

FOtO: tORREdEMBARRA Al MOMENt

Cada dia hi havia pro-
gramades activitats, 
que s’anaven repetint 
periòdicament i estaven 
recollides en un tríptic. 
Aquestes activitats ana-
ven des de manualitats 
per als nens i nenes, 

i tot actuacions castelle-
res amb el públic fent 
pinya i dues animadores 
comentant l’evolució de 
les construccions. La 
campanya, amb un cost 
superior als tres milions 
de pessetes —uns 18.000 

música en viu amb un 
organista, karaoke am-
bulant infantil i d’adults 
i jocs infantils com cur-
ses de sacs, fins a nits 
temàtiques animades, 
sevillanes, balls de bas-
tons, minidiscoteca i fins 
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“defenso que  
soc innocent  
i ho demostraré”

L’ENTREVISTA del mes danIeL masaGUé

Després de més de 
quatre anys sense 
concedir una en-

trevista, qui va ser alcalde 
de Torredembarra entre 
els anys 2008 i 2014 n’ha 
concedit una per al Tor-
redembarra Actualitat. 
Immers en el procés judi-
cial del cas Torredembar-
ra, valora la sentència en 
la peça 4 i l’acord amb la 
Fiscalia en la peça 8 i re-
flexiona des del punt de 
vista personal del periple 
judicial que afronta.

el passat 26 de juny 
es van complir sis 
anys de l’entrada 
de la Guàrdia Civil a 
l’ajuntament de Tor·
redembarra. amb la 
perspectiva que dona 
el pas del temps, per 
què creu que es va 
produir d’aquella 
manera la seva de·
tenció?

No hi ha una sola 
variable, ni dos ni tres. 
Són moltes. El cas Tor-
redembarra es basa en 
una confluència de fac-
tors. La idea principal és 
tombar el govern muni-
cipal i la meva persona. 
I després hi ha perso-
nes que van apareixent 
i sumant a mesura de 
les seves pretensions. 
Es volia aplicar una 
mesura exemplaritzant 
per la magnitud. No hi 
ha cap cas en tot l’Estat 
espanyol en què s’hagi 
fet un desplegament de 
mitjans com el que es va 
fer a Torredembarra.

el 2014 el Procés ja 
estava en marxa i 
vostè era un alcal·

JORdI  
salvat

de de CiU. això con·
sidera que va ser 
una causa d’aquesta 
“mesura exempla·
ritzant”?

Per descomptat. No 
és un dels principals, 
però aquest és un dels 
condicionants. La se-
gona vegada que em 
deté la Guàrdia Civil 
em diuen que “les ex-
plique cosas del inde-
pendentismo que el 
resto no les importa 
una mierda”. L’objec-
tiu exemplaritzant el 
van aconseguir, per-
què molts alcaldes es 
van acollonir després 
d’això. Al principi em 
pensava que era un 
tema de la “indepen-
dència”, però al llarg 
dels sis anys he vist 
que no era l’únic. És 
un escenari que es 
va modificar minut a 
minut, on es van in-
corporar personatges 
durant els dos dies 
que va durar la inter-
venció. I això es va fer 
molt gros, fora de tot 
el normal.

està immers en un 
procés judicial i la 
justícia en aquest 

país és lenta (gairebé 
sempre). en l’àmbit 
personal com ho viu?

És molt injust te-
nir tantes famílies de 
molta gent imputada a 
diferents nivells sense 
poder fer res, només 
esperant poder anar a 
judici per rescabalar el 
seu nom. Qui està impu-
tat ho té tot paralitzat, 
inclosos els comptes 
bancaris. Se’ls ha aturat 
la vida, de moment sis 
anys. I sis anys són molt 
anys. I en molts casos es 
veu claríssim que és in-
justíssim que siguin on 
són. Jo era el cap. I el 
cap ha d’assumir-ho tot, 
però hi ha tècnics i polí-
tics que estan imputats 
per fer la seva feina. És 
una barbaritat.

el mes de gener hi ha 
un primer judici oral 
sobre la peça de les 
guinguetes. Ha es·
tat condemnat a dos 
anys de presó. Qui·
na impressió té del 
desenvolupament 
d’aquest judici?

La preparació del 
judici em va servir per 
adonar-me que les co-
ses es van fer ben fetes. 
Ho faria igual, perquè 
no hi ha altra manera 
de fer-ho. El regidor 
de Platges, Pere Font, 
va fer molta feina i va 
treballar molt bé per-
què Torredembarra 
tingués uns xiringuitos. 
Mediàticament estem 
condemnats, perquè 
ven més parlar de cor-
rupció que començar  
a pensar que les coses 
no són com ens han ex-
plicat, i hi ha interessos 
que no estan gens clars 
dins del cas Torredem-
barra.

el seu advocat ens co·
mentava just després 
de la sentència que el 
jutge va comprar el 
relat del fiscal.

És com si no hi ha-
gués hagut judici. Les 
proves no es van tenir 
en compte, no es van 
analitzar. Es va com-
prar el relat del fiscal i 
es va tirar endavant.

Té esperança que en 
una instància supe·
rior es pugui canviar 
el sentit de la sentèn·
cia?

L’esperança hi és 
tota perquè es va fer tot 
ben fet i podem recór-
rer a diverses instànci-
es i, fins i tot, a Europa. 
Els funcionaris van dir 
en el judici que no van 
rebre cap pressió. Per 
què estem condemnats 
els polítics i no hi ha 
cap tècnic condemnat? 
En aquest procediment 
hi ha dos expedients. Un 
és el lloguer de les guin-
guetes, que signo només 
com a alcalde. Quan em 
porten un procediment 
tinc l’obligació de sig-
nar. L’expedient de la 
compra de les guingue-
tes ja el vaig tramitar 
jo —Pere Font ja no era 
regidor de Platges— per-
què volia comprar les 
guinguetes. Les fórmu-
les anteriors no havien 
funcionat. Tinc dos anys 
de presó per haver sig-
nat la meva obligació 
com a alcalde i trami-
tat un expedient que 
no es va portar a terme. 
Si del primer judici en  
sortíem innocents era 
anar a contracorrent. 
La sentència només ens 
perjudica a nosaltres. 
Tothom ens té condem-
nats.

és un precedent per a 
judicis posteriors?

Fins ara encara no hi 
havia hagut un judici, 
però ara hi ha una sen-
tència, que no és ferma. 
Ens han condemnat, 
diu el jutge, per donar 
uns contractes a dit. 
Això marca una forma 
i una manera de com 
pot anar la resta. De 
moment som culpables.

en què es basa el re·
curs que han presen·
tat a la sentència?

La persona que treu 
aquest concurs el 2006, 

la regidora Montse Ga-
sull, és qui em denuncia. 
És un concurs atípic, 
per definir quin seria 
el disseny de les guin-
guetes i quina empresa 
ho faria. L’Ajuntament 
no participa en res. 
Guanya una empresa 
i crea tres guinguetes, 
que costen 46.800 eu-
ros cada una, 140.400 
les tres. I són per a deu 
anys. L’empresa fa falli-
da el 2011 i l’aguanten 
fins al 2016 per cobrar 
la fiança de 6.000 eu-
ros que té depositada 
a l’Ajuntament. Des de 

“mediàtica·
ment estem 
condemnats, 
perquè ven 
més parlar de 
corrupció que 
pensar que les 
coses no són 
com ens han 
explicat” 

Foto: JOAN CASAS
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David Vives Vernet
Agent Exclusiu

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

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

Secretaria, a Pere Font 
li van dir com havia de 
fer el concurs i ell, si 
tenia una cosa, és que 
no s’apartava ni un cen-
tímetre del que li de-
ien els funcionaris. El 
concurs de 2006 amb 
només tres guinguetes 
condiciona el nostre. 
Nosaltres, com a poble 
turístic, teníem l’obli-
gació de dotar el poble 
amb unes guinguetes, 
seguint el pla d’usos. 
Com ho fèiem si només 
hi havia un propietari? 
No vam tenir lucre, sinó 
l’obligació de fer-ho. 

en aquest cas hi ha un 
tema, almenys estè·
tic, que és que qui 
guanya el concurs i 
l’alcalde són del ma·
teix partit?

Sí, però el 2006, 
quan va comprar les 
guinguetes ni Gerard 
Montserrat ni jo érem 
de Convergència. I el 
2011 ell només era mi-
litant. El 2013 ja era 
president de la gestora 
quan s’anava a licitar 
la compra de les guin-
guetes.

entremig del judici 
i la sentència de les 
guinguetes hi ha un 
pacte per una altra 
peça, la 8, en què ad·

met que la campanya 
de 2011 de CiU es va  
finançar de forma ir·
regular.

Tant el meu advo-
cat com jo en aquest no 
volíem pactar i volíem 
anar a judici, però cinc 
minuts abans d’entrar 
a la sala se’m va donar 
una informació que 
jo no sabia i l’advocat 
em va dir “has de pac-
tar, és la millor de les 
solucions”. I això no 
és normal. Aquest cas 
deriva de la peça de la 
construcció per part de 
Transcornejo del Tea-
tre-auditori. Però hi ha 
un informe demanat pel 
jutge en què no hi ha 
cap euro desviat. Trans-
cornejo estava enfadat 
amb mi perquè l’haví-
em fet fora del projecte 
del Teatre-auditori i del 
concurs de la piscina. 
Legalment el vaig posar 
contra les cordes dues 
vegades. Com m’havia 
de pagar la campanya? 
Pactar vol dir decla-
rar-me culpable, però 
era millor això que no 
pactar. I no puc dir res 
més, perquè estem estu-
diant si presentem una 
querella. La campanya 
de 2011 la vam finançar 
els membres de la llista 
de la nostra butxaca, 
excepte un que no va 
voler pagar i un altre 
que només va pagar una 
quarta part. De què ens 
vam beneficiar si vam 
pagar la campanya els 
membres de llista?

Per a la gent, és molt 
difícil entendre que 
s’accepti que hi va 
haver un finança·
ment il·legal si no hi 
va ser.

Veurem si em quere-

llo, però un dia o altre 
ho explicaré. Com es-
tan les coses, ho havia 
d’acceptar, perquè és 
un mal menor per allò 
de què llavors m’assa-
bento. A mi em va des-
trossar. És una multa, 
però no és la meva fi-
losofia, perquè jo no 
només em defenso a mi 
mateix. Defenso tota 
una acció de govern i el 
que és més important, 
les persones: funcio-
naris i polítics que van 
estar aquests sis anys 
governant Torredem-
barra, i que considero  
que van actuar correc-
tament. 

veient com ha anat 
tot, es penedeix 
d’haver entrat en 
política?

Jo vaig pecar d’una 
ingenuïtat brutal. No 
tenia tradició política i 
no vaig tenir temps de 
captar la cultura que 
envolta la política. Vaig 
entrar-hi pensant que 
un ajuntament s’havia 
de gestionar com una 
empresa, per treure’n 
la màxima rendibili-
tat, però t’adones que 
la cosa no és així i que 
hi ha lobbys i grups de 
pressió. No acceptes 
que ningú et dirigeixi 
des de fora i aquí et 
converteixes en per-
sona non grata i jo ho 
vaig ser molt per molta 
gent. Per la meva forma 
d’entendre un ajunta-
ment, jo mai hauria 
d’haver entrat en políti-
ca. Un ajuntament mai  
serà una empresa i 
els criteris pels quals 
es gestiona no són els 
d’eficàcia, eficiència 
i efectivitat. No vaig 
entendre que es pu-

guin tirar tants diners 
en llargs processos 
que no arribaven a 
cap lloc. Em pensa-
va que el fet que arri-
bés a ser alcalde sense 
que ningú m’ajudés  
era positiu perquè no 
em devia a ningú i em 
donava llibertat, però 
aquests als quals no 
m’hi vaig adaptar van 
ser els que em van 
matar, van prémer  
el botó.

Hi ha moltes perso·
nes que l’han dece·
but?

Moltes. Realment 
són poques persones les 
que no m’han decebut, 
però n’hi ha per mi que 
són molt importants.

després de sis anys 
fora de l’alcaldia, 
com veu la Torredem·
barra actual?

Sobre la Torredem-
barra actual no vull 
opinar perquè gover-
nar és molt complicat, 
però l’actual alcalde 
ho té molt bé perquè 
governar amb majoria 
absoluta. És més fàcil. 
Sí que vull dir que grà-
cies a la nostra acció 
de govern han tingut 
facilitats que no hauri-
en tingut. Per exemple, 
els 2,2 milions d’euros 

que van cobrar d’IVA 
són fruit d’una gestió 
que vam fer nosaltres 
i estic imputat per ha-
ver contractat la gent 
que ho va fer possible. 
Vam fer també moltes 
millores al municipi 
i hi ha coses que nin-
gú volia fer i jo vaig  
fer i ara les han pogut 
aprofitar, però mai se 
n’ha parlat i s’han que-
dat amb la Torredem-
barra que en diuen fos-
ca d’aquells anys.

Quin és el seu estat 
d’ànim actual?

Molt bo. Estic amb 
ànims i fort. Destino 
la major part del meu 
temps a llegir, rellegir 
i analitzar els 60.000 
folis de la causa. Sé 
que això és un tema de 
llarg recorregut. Penso 
lluitar-ho tot. Si hi ha 
justícia i hi ha algú que 
vol escoltar, me’n sorti-
ré. Intento treure coses 
del que va passar, tot i 
que és difícil. Mai miro 
enrere; només lamento, 
quan ho faig, l’aspecte 
personal. La meva famí-
lia mai va estar en polí-
tica i ho han pagat com 
si hi haguessin estat. 
Jo sabia que estava en  
política i la meva res-
ponsabilitat i el que ha 
passat ho assumeixo. 
Defenso que soc inno-
cent i ho demostraré 
via judicial o via do-
cuments, escrivint el 
llibre que fa temps que 
estic fent. Hi ha més 
del que es veu . El que 
es veu és l’anècdota i 
el que no es veu és el 
més important. I això  
és el que s’ha d’explicar 
algun dia o altre, però 
en aquest moment no 
es pot fer.

“Per la meva 
forma  
d’entendre un 
ajuntament, 
jo mai hauria 
d’haver entrat 
en política”

“és com si no hi 
hagués hagut 
judici. Les  
proves no es 
van tenir en 
compte, no es 
van analitzar”
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La CUIna de L’avI maCIÀ PER AlBERt JansÀ

Especialidades 
en pescados  
y arroces

Passeig Colom, 34 
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, de verdures, cranc del Delta...

Abans que res netegeu 
bé el peix. Peleu les 
patates, talleu-les a 
rodanxes i sofregiu-les 
una mica. Col·loqueu-les 
en una safata de forn i, 
al damunt, els déntols 
nets. Alterneu-hi els 
tomàquets a trossos o 

partits per la meitat, sa-
leu-ho i cobriu-ho amb 
pa ratllat, all, julivert 
trinxat, un bon raig d’oli 
d’oliva i aigua. Poseu-ho 
al forn a 180 graus 
durant uns 30 minuts, 
sense que el peix es 
passi de cuit.

déntol 
al forn: 
una recepta 
excel·lent 
amb peix 
de la 
nostra costa

El déntol és un peix que 
pot arribar a un metre 
de longitud. Es reprodu-

eix cap a la primavera i l’estiu 
i es caracteritza per unes dents 
ben afilades —d’aquí ve el seu 
nom. Es poden fer excel·lents 
receptes de peix al forn, que 
acompanyem generalment amb 
patates. Una recepta fàcil i tra-
dicional, que també es pot fer 
amb lluç, llobarro, orada, es-
córpora i besuc, entre d’altres.

ELABORACIÓ:

Per a una millor cocció, podeu fer uns talls als 
lloms del peix. Si us agrada el regust a llimona, 
podeu afegir-hi unes rodanxes que li donaran 
gust i presència. També podeu afegir-hi alguna 
altra herba aromàtica sense matar el gust del 
peix, com fonoll o alfàbrega. Hi ha qui hi posa un 
raig de vi blanc.

QuE ApROfItI!

Consells

INGREDIENtS  
pER A QuAtRE pERSONES

◗ 1 o 2 déntols segons la  

seva grandària

◗ 4 patates mitjanes

◗ 4 tomàquets grossos

◗ 4 o 5 grans d’alls

◗ Julivert

◗ Pa ratllat

◗ Sal

◗ Oli d’oliva

◗ Aigua

Colom 43
97 764 19 52

Forn 10
97 764 04 69

Tamarit 42
97 764 19 52

Colom 39
977 64 50 05
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Tema deL mes
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l’aire del que es deia en un 
principi. I per això és molt 
important evitar els llocs 
tancats. Al començament 
es van fer molts tracta-
ments empírics sense 
saber si serien efectius o 
no i alguns s’ha vist que 
no eren eficaços i altres 
que sí.

Quan calcula que tin·
drem una vacuna?

Un any segur que pas-
sarà, abans no surtin re-
sultats dels diferents pro-
jectes que estan en marxa. 
El més aviat possible po-
dria ser la primavera de 
l’any que ve.

mentrestant, el siste·
ma sanitari està pre·
parat per afrontar 
una nova onada po·
tent de Covid·19?

Ara tenim més conei-
xements dels que teníem 
abans. I el cribratge de 
persones positives es fa 
millor que abans. No te-
níem els tests PCR tan a 
l’abast com ara. A tothom 
que entra a l’hospital, ara 
se li fa un test PCR. Els 
tractaments també seran 
més eficaços si arriba el 
cas. Si hem d’afrontar una 
segona onada, en línies 
generals, estem més pre-
parats del que ho estàvem 
abans.

d’un hospital com el 
del vendrell?

Va haver-hi uns dies 
que sí. Teníem l’hospital 
ple. Vam arribar a tenir se-
tanta malalts de Covid-19 
sobre un cens de cent 
llits. Havíem de tenir els 
malalts aïllats i això ens 
comportava molts pro-
blemes. Només vam tras-
lladar els malalts que eren 
subsidiaris d’anar a l’UCI 
o que patien una situació 
per la qual necessitaven 
una vigilància més estric-
ta. Primer a Santa Tecla, i 
quan ja estava ple, a altres 
hospitals, com Joan XIII, 
el Sant Joan de Reus o 
centres de Barcelona.

tema del mes • Covid 19

Llicenciat en Medici-
na i Cirurgia, Josep 
Mercadé i Orriols 

(Torredembarra, 1957) 
compta amb una àmplia 
experiència en la gestió 
sanitària, tant al sector 
privat com al públic. Va 
ser director dels Serveis 
Territorials de Salut de les 
Terres de l’Ebre primer i 
després, dels del Camp de 
Tarragona. Fa tres anys 
que dirigeix l’Hospital 
del Vendrell, des d’on ha 
viscut en primera línia la 
pandèmia de la Covid-19. 

en quin moment va 
veure que la pan·
dèmia de Covid·19  
tindria la dimensió 
que ha tingut final·
ment?

L’Hospital del Ven-
drell vam ser el primer 
lloc del Camp de Tarra-
gona on vam tenir casos. 
Vam començar a inicis de 
març amb una ciutadana 
russa que estava passant 
uns dies a casa de la seva 
filla a Sitges i va fer cal a 
l’Hospital del Vendrell. A 
partir d’allí van anar arri-
bant casos d’una manera 
ràpida. El creixement 
va ser molt sobtat i ens 
vam haver d’adaptar a 
aquesta situació insospi-
tada. No ens esperàvem 
que la malaltia arribés  
amb la virulència amb què 
va arribar.

Hi va haver algun 
moment en què vau 
patir per la saturació 

“ens vam  
haver  
d’adaptar a  
una situació 
insospitada. 
no esperàvem 
que la ma·
laltia arribés 
amb la  
virulència 
amb què va 
arribar”

“si hem d’afrontar una segona 
onada de Covid·19 estem més  
preparats que abans”

ENTREVISTA

JORdI  
salvat

JoseP merCadé
Metge i director de l’Hospital del Vendrell

Hem vist que les da·
des d’incidència de 
la malaltia han es·
tat molt diferents a 
l’àrea metropolitana 
de barcelona que al 
Camp de Tarragona. 
a què creu que és de·
gut?

En zones com l’àrea 
metropolitana hi ha 
més aglomeracions, més 
contactes entre gent de 
diferents orígens, i això 
afavoreix la transmissió. 
Nosaltres vam tenir di-
versos malalts de l’Anoia 
i també de la corona me-
tropolitana perquè molta 
gent té la segona residèn-
cia al Baix Penedès.

actualment veu un re·
laxament a l’hora de 
prendre mesures per 
evitar el contagi?

Jo diria que en gene-
ral hi ha un relaxament 
excessiu. La gent va com-
plir molt bé el període de 
confinament a casa seva, 
però ara caiem en algunes 
actituds i comportaments 
que no són del tot desit-
jables.

el rebrot l’hem de do·
nar per descomptat i 
només tenim el dubte 
de quan arribarà, o el 
podem evitar d’algu·
na manera?

La manera d’esqui-
var-lo és mantenir les 
distàncies de seguretat, 
posar-se la mascareta 
quan estàs a prop d’una 
persona de forma conti-
nuada en un lloc tancats 
i ser escrupolosos amb la 
higiene. De rebrots ja en 
tenim ara, que és el que 
esperàvem: petits focus i 
que els puguem controlar 
d’una manera efectiva. 
La segona onada ningú 
sap si arribarà o no. Hi 
ha opinions per a tots els 
gustos. Com moltes coses 
d’aquesta malaltia que no 
sabem.

aquest és un dels hàn·
dicaps que tenim da·
vant aquesta malaltia, 
el desconeixement?

Hi ha molts factors de 
la malaltia que desconei-
xem. Recentment parla-
va amb el pneumòleg de 
l’hospital i em comentava 
que hi ha grups que tre-
ballen amb la hipòtesi que 
el virus està més temps a 

Foto: CAROl CUBOtA

La darreres dades 
del departament de 
salut donen 59 casos 
positius i uns 400 de 
sospitosos a Torre·
dembarra. aquestes 
dades són fiables o 
les hem d’agafar amb 
pinces?

Són bastant fiables, 
però, entre els sospito-
sos, hem de diferenciar 
entre els que no van pas-
sar proves PCR i els que 
sí. Els que ho han passat 
asimptomàticament se’ns 
han escapat i als que ho 
passaven al domicili amb 
símptomes no els fèiem 
la PCR perquè no en te-
níem.
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gestió de la pandè·
mia?

Un deu per la dedi-
cació dels que treballen 
a l’hospital. Tothom hi 
va posar el coll i ningú es 
va arronsar, amb la gent 
patint molt i exposant 
la seva vida davant una 
malaltia desconeguda i 
molt greu. Pel que fa a 
organització vam patir 
molt pel que fa als EPI, 
perquè no ens esperà-
vem aquesta allau i quan 
va arribar l’hora de com-
prar material ningú te’n 

venia. Amb la centralitza-
ció a Madrid, la Guàrdia 
Civil va arribar a requisar 
partides que ja estaven 
compromeses amb algun 
hospital. I això va com-
plicar poder disposar de 
material amb cara i ulls. 
I aquí ve la segona part 
positiva de la situació, 
que és la solidaritat de la 
gent, que es va abocar a 
ajudar en el que podia. 
Et portaven mascaretes 
fetes per grups de dones, 
entitats..., a més d’em-
preses que també ens van 
donar material.

a nivell personal qui·
na conclusió en treu, 
d’aquests mesos tan 
intensos?

Mai pensava que 
viuria una situació tan 
colpidora com aques-
ta, veient companys 
ingressats i, fins i tot, 
algun que va morir. A 
l’Hospital del Vendrell 
vam tenir la desgràcia 
que es va morir un com-
pany nostre de 50 anys 
sense cap patologia prè-
via. No vam poder fer res 
per salvar-lo. La majoria 
de persones que han 
mort de Covid-19 eren 
persones grans, però  
també han mort perso-
nes joves.

esperem que en una 
propera entrevis·
ta puguem donar 
aquesta situació com 
a superada.

Sí, que hagi estat un 
malson. Esperem que 
trobem la clau per evitar 
situacions com aquesta 
que hem viscut, malgrat 
les prediccions que al-
guns fan que això només 
és el començament i que 
hi haurà més virus que 
mutaran a causa de les 
condicions climàtiques 
i els canvis que es pro-
dueixen al món. En certa 
part, crec que hi ha influ-
ència del medi ambient, 
de la manera de viure. 
Espero que això ens faci 
reflexionar que hem de 
viure d’una altra mane-
ra i evitar tocar la natura 
tan com puguem perquè 
si no sorgeixen aquests 
microorganismes davant 
dels quals no estem pre-
parats.

tema del mes • Covid 19

“Hi ha un  
relaxament 
excessiu,  
caiem en  
algunes  
actituds  
i comporta·
ments que no 
són del tot 
desitjables”

Quin ha estat el pa·
per dels CaP com el 
de Torredembarra i 
consultoris com els 
que hi ha en cada mu·
nicipi en la lluita con·
tra el coronavirus?

Els consultoris i els 
CAP són llocs on conflu-
eix mota gent i vam veure 
que una mesura eficient 
per evitar la transmissió 
és que la gent no anés 
d’entrada al cap sinó a 
partir d’un contacte te-
lefònic previ i tancar-ne 
alguns, que progressi-
vament es van reobrint. 
La primària és el primer 
nivell de l’assistència 
mèdica i, per tant, són 
importantíssims a l’ho-
ra de determinar si una 
persona és sospitosa de 
coronavirus i què fer en 
aquest cas.

anar al metge, al CaP 
o al consultori ha can·
viat molt.

Sí, això és un dels as-
pectes que més sorprèn a 
la gent, que estava acos-
tumada a anar al CAP 
per qualsevol cosa i ara 
s’intenten evitar totes 
aquelles coses que es po-
den fer per via telefòni-
ca. Parlar amb el pacient, 
preguntar-li els símpto-
mes, valorar el que t’ex-
plica, i a partir d’aquesta 
primera conversa telefò-
nica llavors es decideix 
quina mesura prendre i si 
cal que vingui a l’hospital. 
A l’Hospital del Vendrell 
estem fent un 40-50% de 
visites telefòniques.

mirant enrere, que 
creu que s’hauria 
pogut fer millor en la 

Castellani Dental Clínic
Dra. Marta P. Castellani

ODONTOLOGÍA DIGITAL- IMPLANTES

Mainada, 3B ALTAFULLA • Tel. 977 651 433 •         605158 451

www.atenciondentaleficiente.com

Els casos positius de Covid-19 al 
Baix Gaià s’han situat en 146 segons 
dades del Departament de Salut de la 
Generalitat, actualitzades el 5 de juliol. 
L’augment de casos nous s’ha reduït 
sensiblement i el darrer mes només 

Casos 
positius

Casos  
sospitosos

total

Torredembarra 60 409 469
El Catllar 19 90 109
Roda de Berà 18 171 189

Altafulla 17 164 181
Creixell 13 173 186

La Pobla de Montornès 7 71 78

La Riera de Gaià 6 45 51

La Nou de Gaià 2 22 24

Salomó 2 14 16

Vespella de Gaià 2 11 13

total Baix Gaià: 146 1.169 1.315

se n’han registrat 6. Torredembarra és el 
municipi que suma més casos positius 
(60), seguit del Catllar (19) i Roda de Berà 
(18). Pel que fa a casos sospitosos, s’ha 
arribat als 1.169, més d’un terç a Torre-
dembarra (409).

Xifres de la pandèmia 
al Baix Gaià  

977640778 www.anforasmar.com

Más de 25 Años en TorredembarraMás de 25 Años en Torredembarra
NUESTRA FORMA DE

TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE

VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO
ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAMESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM

CASA PAREADA

3 Habitaciones

2 Baños

Jardín

120 m2

OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€

En urb. ClaráCASA PAREADA En urb. Clará

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

De dilluns a divendres 14,75 €
I els caps de setmana 22,00 €
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Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com

T’assessorem pel que fa a la cura  
de les nostres flors i plantes.

els nostres clients ens valoren per la nostra 
serietat, experiència i confiança.

Fes florir aquest estiu!

La teva  
floristeria  
del poble.

Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977 64 44 17

Història, teatre, música, exposicions... Moll de Costa!

20200709_ANUNCI_TDB ACTUALITAT_121 x 78,5 mm.indd   1 29/6/20   8:15

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

mazoni, roger mas i Joan reig passen pel 
baix Gaià aquest estiu malgrat la Covid·19 

En un panorama 
de festivals musi-
cals d’estiu mar-

cat per la suspensió o 
ajornament a causa de 
la Covid-19 de moltes 
cites, algunes molt con-
solidades, al Baix Gaià 
els principals festivals i 
cicles musicals han re-
sistit, adoptant, això sí, 
mesures per evitar el 
contagi.

L’Altacústic resisteix i 
ho fa amb una fórmula 
que no deixa de banda 
la qualitat musical que 
sempre ha caracterit-
zat aquest festival. La 
cita de la Vila Closa 
d’Altafulla, amb algu-
nes de les veus més 
singulars i originals del  
panorama musical ca-
talà, retorna amb una 
proposta que opta 
per les actuacions  
amb seient reservat, 
en una ocasió que su-
posa la possibilitat de 
gaudir d’un dels pocs 
festivals que aquest es-
tiu es duran a terme a 
les comarques de Tar-
ragona. 

rament es veurà limitat 
a la meitat, amb l’ofer-
ta de 200 entrades per 
concert, que seran nu-
merades. Els concerts 
són a les 22.30 hores, 
amb la següent progra-
mació: Port Bo (18 de 
juliol), Roger Mas (26 
de juliol), Maika Ma-
lovski (1 agost), Fer-

Foto: Mazoni és una de les vuit propostes de l’Altacústic 
2020. / FACEBOOK MAZONI

L’altacústic se 
celebrarà del 
16 al 19 de juliol 
en un únic  
escenari,  
a la plaça de 
l’església

L’únic escenari que hi 
haurà enguany per les 
mesures de la Covid-19 
és la plaça de l’Església. 
Seran un total de vuit 
concerts concentrats en 
tres dies, del 16 al 19 de 
juliol, amb doble actua-
ció per jornada musical 
a la plaça de l’Església. 
Hi actuaran Roger Be-
net, Judit Neddermann, 
Anna Andreu, Mazoni, 
Ferran Palau, El Petit 
de Cal Eril, Magalí Sare 
i Joina. Alguns dels con-
certs tindran una entra-
da de 3 euros, l’anticipa-
da, i de 5 el mateix dia 
del concert, una hora 
abans al mateix recinte.  
En altres, s’haurà de re-
collir la invitació prèvi-
ament.

Per altra banda, la dot-
zena edició del Festi-
val Roca Foradada de 
Torredembarra arriba 
amb un programa que 
aplega cinc actuacions 
entre el 18 de juliol i el 
22 d’agost, a un preu 
molt assequible: 6 eu-
ros l’entrada. Enguany, 
el festival aposta per 
un referent de l’escena 
musical femenina com 
és Maika Malovski i dos 

músics potents com són 
Roger Mas i Ferran Pa-
lau. Tots els concerts 
es faran al recinte de la 
Roca Foradada, al port 
de Torredembarra, per 
poder garantir un cor-
recte control d’afora-
ment, i s’eliminen els 
escenaris de Clarà i de 
Baix a Mar. De fet, l’afo-

REdACCIó

ran Palau (14 agost) i 
Saphie Wells & Swing 
Cats (22 agost). Venda 
d’entrades a www.torre-
dembarra.cat i a taquilla 
una hora abans de cada 
concert (pagament amb 
targeta).

A Roda de Berà, la Pe-
drera de l’Elies també 
tornarà a omplir-se de 
música i cultura aquest 
estiu. La fusió del soul, 
reggae i pop dels barce-
lonins La Folie va ser 
l’encarregada de do-
nar-hi el tret de sortida 
el passat dissabte 4 de 
juliol. Una altra forma-
ció que combina jazz 
amb altres sons com el 
funk, els ritmes llatins 
i la música mediterrà-
nia, Xavi Quartet, actua 
aquest dissabte 11 de 

juliol. El festival segui-
rà amb: la Gala Lírica 
(18 de juliol); la música 
de Leonard Cohen, Ray 
Charles, Red Hot Chili 
Peppers o Van Morri-
son arribarà de la mà de 
Tokaji Quartet el 25 de 
juliol; Gemma Humet, 
l’1 d’agost, amb un jazz 
amb compromís social; 
El Petitet, el 8 d’agost; 
Els Sírex el 15 d’agost, i 
el 29 d’agost es projec-
tarà un dels films se-
leccionat pel FIC-CAT, 
La vida sense la Sara 
Amat, de Laura Jou.

Els Concerts a la Terras-
sa del Castell del Catllar 
arrenquen aquest dis-
sabte, 11 de juliol, amb 
el músic constantinenc 
Joan Reig. Les altres 
propostes del cicle són 
la Jove Orquestra Inter-
comarcal (25 de juliol) 
i la Banda Unió Mu-
sical de Tarragona (8 
d’agost). Els concerts 
comencen a les 22.00 
hores en aquest espai 
emblemàtic del Baix 
Gaià. L’entrada és gra-
tuïta i l’aforament, limi-
tat. Es poden reservar 
entrades al telèfon 600 
46 04 88.
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Consulta les condicions de la promoció 
a cambiateaendesa.com

PSI SOLUCIONS INTEGRALS 
C/ Tarragona 12, Torredembarra

TENS MOLTES RAONS PER 
POSAR-TE EN MARXA.
I volem que ho puguis fer amb fins a 2 MESOS
de consum de llum GRATIS.
Vine al teu punt de servei més proper.

What’s your power?

PTA527_121x157.indd   1 25/6/20   11:43

La Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Camp de 
Tarragona va autoritzar, a 
principis d’aquest mes de 
juny, nous usos al recinte 
de la fàbrica del Catllar, que 
permetran la recuperació 
d’aquest valuós patrimoni 
industrial i cultural. Aquest 
projecte va començar ara fa 
quatre anys, quan Matthieu 
Lietaert, doctor en Ciències 
Polítiques i expert en eco-
aldees, es va posar en con-
tacte amb nosaltres amb 
l’interès de buscar suports 
a Catalunya per posar en 
pràctica una sèrie d’idees 
transformadores posteri-
orment exposades en el seu 
llibre Homo cooperans 2.0 
(Icària Editorial, 2017).

La Fàbrica del Catllar, que 
inclou tres edificis, va ser 
abandonada a mitjan dels 
anys setanta del segle pas-
sat i el 2018 va ser adquirida 
per quinze famílies ja orga-
nitzades com a cooperativa. 
L’aprovació definitiva de la 

modificació del Pla urba-
nístic municipal per part 
de l’Ajuntament del Catllar 
i la Generalitat permet la 
construcció de vint pisos 
en una de les tres naus, en 
règim de cohabitatge coope-
ratiu en cessió d’ús. El juny 
del 2020, doncs, el 75% 
dels habitatges ja estan as-
signats. A més, des de l’ini-
ci del procés i amb l’afany 
d’establir una bona relació 
amb el poble i l’entorn, hem 
cedit a l’Ajuntament del 
Catllar un molí medieval i 
un aqüeducte que hi ha dins 
de la finca per a usos divul-
gatius, així com un terreny 
de 3.000 metres quadrats a 
la llera del riu Gaià, gràcies 
a l’acord signat amb l’As-
sociació mediambiental La 
Sínia per a la gestió de l’es-
pai, que és zona PEIN i està 
inclòs dins la Xarxa Natura 
2000.

La cooperativa La Fàbrica 
de la Transició entra ara en 
una nova fase i busca socis 

per ocupar els altres dos 
edificis de l’antic complex 
fabril. L’oferta que fem és 
de compra, rehabilitació i 
gestió, sempre amb la idea 
d’integrar-se en la visió ge-
neral del projecte coopera-
tiu, amb famílies i entitats 
implicades i un projecte que 
mira al passat per construir 
un futur millor. Busquem 
socis que vulguin també 
redreçar el nostre món, co-
mençant per l’àmbit micro-
local, i transformar aquest 
lloc en una referència na-
cional i internacional en 
relació amb les transicions 
ecològiques, econòmiques, 
socials i culturals.

“Per canviar un paradig-
ma existent, no lluitis per 
intentar canviar el model 
problemàtic. Crea un nou 
model i així faràs obsolet 
l’antic. Això és, en essència, 
el servei més elevat al qual 
tots hem estat cridats.”

Buckminster Fuller

La Fàbrica del Catllar, un 
projecte transformador

SAül GARRETA
Arquitecte 

Gestió i lloguer d’apartaments a la platja de Torredembarra

Confiï’ns el seu apartament

info@lamoga.com  - www.apartamentslamoga.com

La Pobla ha preparat un juliol 
molt intens culturalment
Un concert del grup Julivert va donar 
el tret de sortida el 3 de juliol a una 
programació cultural molt potent 
aquest mes de juliol a la Pobla de 
Montornès, amb actes que seguiran 
estrictament les mesures per evitar 
el contagi de la Covid-19 i que es 
distribueixen per diferents punts del 
municipi poblenc.

Alguns dels actes destacats són: 
Concert amb 22Duo, 11 de juliol, 21.00 

h, a l‘ermita de la Mare de Déu de 
Montornès; Havaneres amb Sons del 
Mar, 17 de juliol, 22.00 h, al Complex 
lúdic Esportiu Poblamar; Cinema a 
la fresca amb Padre no hay más que 
uno, 22.00 h, també al Complex lúdic 
Esportiu Poblamar, o el concert amb 
el Duet Alma, 25 de juliol, 22.00 h, a la 
ZEM Urbanització Castell de Montor-
nès. Podeu consultar la programació 
completa a www.lapoblademontor-
nes.cat.

oPInIó

L’Espai FIC-CAT permetrà 
gaudir del cinema català a 
l’aire lliure
L’Ajuntament de Roda de Berà ha 
impulsat aquest estiu l’Espai FIC-
CAT, una iniciativa organitzada con-
juntament entre el consistori rodenc 
i el Festival Internacional de Cinema 
en Català. El programa està format 
per cinc sessions de projecció que 
tindran lloc a l’antic port del Roc de 
Sant Gaietà. Totes les sessions se-
ran a les 10 de la nit. Les projeccions, 
a més a més, seran presentades per 
algun membre de l’equip tècnic i/o 
artístic de la pel·lícula.

El programa és el següent: L’adop-
ció, de Daniela Fejerman, 17 de 
juliol; Estiu 1993, de Carla Simón, 
24 de juliol; Jean François i el sentit 
de la vida, de Sergi Portabella, 31 
de juliol; 7 raons per fugir, d’Esteve 
Soler, Gerard Quinto i David Torras, 
7 d’agost, i quatre curtmetratges 
—L’escarabat al final del carrer, de 
Joan Vives; Tàndem, d’Alba Salme-
rón; Suc de síndria, d’Irene Moray, 
i Mar, de Fèlix Colomer— el 14 
d’agost.
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info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

L’oportunitat de viure en el centre

amb un habitatge nou

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

API Nº 930
aicat 8549

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

La vil·la del moro inicia 
el camí per ser visitable 
en un futur proper

La Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni de 
l’Ajuntament de 

Torredembarra va por-
tar a terme entre el 25 i 
26 de juny una actuació 
de protecció de les restes 
arqueològiques de la vil-
la del Moro per preser-
var de manera eficient 
el jaciment romà contra 
la degradació que po-
dria patir per vegetació i 
causes meteorològiques. 
El jaciment ha estat es-
cenari de diferents inter-
vencions arqueològiques, 
les darreres l’any 2012 en 
conveni amb la Universi-
tat Rovira i Virgili.

Aquesta actuació és 
l’inici de la represa de 

ha comentat que periò-
dicament l’Ajuntament 
hi fa tasques de mante-
niment, però que es va 
decidir sol·licitar l’as-
sessorament d’un ar-
queòleg per programar 
fer un pas més enllà en 
l’adequació d’aquest es-
pai. En la visita tècnica 
que va tenir lloc a finals 
del 2019 es va compro-
var que algunes tessel-
les del mosaic dels banys 
de la vil·la es desprenien 
i que la vegetació podia 
malmetre certes parts 
del jaciment. Per aquest 
motiu, es va determinar 
el tractament i el cobri-
ment preventiu d’aques-
tes parts i la necessitat 
d’avançar en la seva 
consolidació definitiva, 
buscant la col·laboració 
d’altres institucions.

les accions municipals 
per executar a mitjà 
termini un projecte per 
consolidar-lo i fer-lo vi-
sitable, apostant per les 
tecnologies que perme-
ten una manera diferent 
de posar en valor el pa-
trimoni, com ha quedat 
demostrat amb l’experi-
ència de la Covid-19, tal 
com explica la regidora 
de Cultura i Patrimoni, 
Núria Batet.

Les accions que ara 
s’han dut a terme con-
sisteixen en un tracta-
ment contra la vegetació 
que creix entre les restes 
i també un cobriment 
provisional i reversi-
ble fins que s’hi pugui 
realitzar una nova in-
tervenció arqueològica. 
La direcció dels treballs 

ha anat a càrrec de l’ar-
queòleg Moisés Díaz i 
els ha dut a terme amb 
personal de la Brigada 
Municipal. També s’està 
elaborant un document 
audiovisual del jaciment 
per divulgar-lo.

La regidora Núria Batet 

REdACCIó

s’ha fet un 
tractament 
contra la ve·
getació que 
creix entre les 
restes i també 
un cobriment 
provisional i 
reversible

Foto: L’arqueòleg Moisés Díaz, que dirigeix aquesta nova actuació a la vil·la del Moro. / TDB

Situada a la partida 
del Moro —entre Ba-
bilònia i Clarà—, en un 
terreny amb un suau 
desnivell, hi trobem el 
conjunt arquitectònic 
de la vil·la romana del 
Moro, format per les 
restes arquitectòni-
ques de dues viles ro-
manes sobreposades. 
Cronològicament, es 
data la construcció 
de la primera vil·la 
entorn de la segona 
meitat del segle I aC, 
i la construcció de la 
segona, poc abans de 
mitjans del segle I dC. 
Relacionat amb la vil-
la i separat d’aquest 
nucli uns 350 metres 
al nord-est, hi trobem 
un tram d’aqüeducte 
d’uns 40 metres de 
llargada, construït 
amb opus vittatum 
(petit carreu de roca 
calcària) i que por-
taria l’aigua a la vila. 
L’abandonament de-
finitiu seria, tal com 
es dona amb la major 
part de vil·les roma-
nes, cap a finals del 
segle II dC.

La construcció d’una 
segona vil·la va im-
plicar la destrucció 
i/o remodelació dels 
espais existents de la 
primera. Igualment, 
l’ús de la zona com 
a terra de conreu al 
llarg dels segles també 
va provocar una gran 

destrucció de bona 
part de les restes ar-
quitectòniques. Així 
i tot, les restes con-
servades ocupen una 
extensió d’uns 2.500 
metres quadrats, la 
qual és una extensió 
equiparable als espais 
ocupats en d’altres vi-
les romanes.

Al Moro encara són vi-
sibles parts important 
de les dues vil·les i a 
grans trets destacarí-
em a la zona termal, el 
que seria el frigidari-
um, amb la seva co-
berta i els paviments 
formats pel tipus de 
mosaic anomenat 
opus signinum, amb 
decoració geomètri-
ca. Assenyalem tam-
bé que en els treballs 
efectuats fins ara hi 
ha una proposta del 
recorregut i identifi-
cació de les estances 
termals.

Molt important a des-
tacar també és que es 
conserva bona part 
del pati porticat inte-
rior de la vil·la, espai 
conegut com a peristil 
a partir del qual, i tal 
com es dona en bona 
part de les vil·les ro-
manes alt-imperials, 
es produeix l’ordena-
ció i distribució de la 
zona residencial de la 
vil·la amb les seves di-
ferents estances. 

Què és la vil·la  
romana del moro?

AlBERt  
VilASEcA 
Arqueòleg

oPInIó
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Casino-Motor

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

Ctra. La Riera · Pol. Ind. Roques Planes, nau 5 
ToRRedembaRRa
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Passeig Miramar, 193 - Torredembarra

• Articles de  
pesca esportiva  
i snorkel

• Tenim esquer viu

• Pirotècnia tot l’any 
per a esdeveniments, 
revetlles,  
casaments, festes  
i celebracions.

Troba’ns a:

REdACCIó

La presenta·
ció serà el 29 
d’agost en un acte 
protocol·lari amb 
les limitacions de 
les mesures anti·
Covid·19

acaba amb èxit la  
campanya de mecenatge 
dels nous gegants de  
Torredembarra

El passat 26 de juny va 
acabar amb èxit la cam-
panya de mecenatge 

per a la construcció dels nous 
gegants que impulsa el Ball de 
Gegants de Torredembarra i 
que estaran inspirats en la te-
màtica indiana. El pressupost 
inicial de 20.000 euros es va 
rebaixar una mica, ja que els 
actes populars de presentació 
no es podran fer a causa de les 
mesures contra la Covid-19. 
“Estem molt orgullosos i supe-
ragraïts de la gent i les famílies 
de la Torre. Les subvencions 
públiques que no han sortit 
a causa del coronavirus les 
hem cobert amb ells”, expli-
quen des del Ball de Gegants 
de Torredembarra, que estan 
tancant les darreres aportaci-
ons d’empreses i la xifra final 
acabarà entre 15.000 i 17.000 
euros.

El Ball de Gegants de Tor-
redembarra treballa amb la 
previsió inicial de presentar 
els nous gegants el dissabte 
abans de la Festa Major de 
Santa Rosalia, el 29 d’agost, 
però estan pendents de la de-
cisió de l’Ajuntament sobre 
la festa major torrenca, que 
no arribarà fins a la darrera 
setmana de juliol. Sí que ja 
se sap que no hi haurà cer-
cavila, ni apadrinament i ni 
cap acte popular a causa de 
la Covid-19: “El constructor 

dels gegants ha pogut rea-
justar calendari i recuperar 
el temps perdut a causa de 
la Covid-19. En dues setma-
nes ja tindrem enllestits els 
gegants i llavors hauríem 
de començar els assajos per 
arribar a la data prevista”, 
expliquen des de l’entitat.

Recordem que els treballs 
de construcció es van adju-
dicar al taller Sarandaca de 
Granollers. El taller vallesà 
és un negoci familiar amb 
dècades d’experiència diri-
git per Jaume Aumedes. El 
mateix taller construeix les 
carcasses i confecciona els 
vestits. Aquest constructor 
es dedica a imatgeria fes-
tiva, decoracions de teatre 
i altres treballs artístics si-
milars. Són els constructors 
del gegants neolítics de l’Es-
pluga de Francolí, que han 
visitat Torredembarra en 
diverses ocasions.

Mesures per millorar la 
recollida de la brossa

L’Ajuntament de Torredem-
barra va començar l’ 1 de juliol 
la instal·lació de més con-
tenidors en alguns punts del 
municipi on s’havia detectat 
increment en l’aportació de 
deixalles, i la setmana vinent 
es repartiran cubells  
i informació per a les segones 
residències ubicades en  
zones en què s’ha  
implementat la recollida  
porta a porta, i també per a 
aquelles persones que  
requereixin una substitució 
dels entregats en el seu dia. 
Aquestes mesures s’emmar-
quen en el pla del consistori 
torrenc per fer front a la 
problemàtica de la recollida 
d’escombraries, que tantes 
crítiques ha aixecat les darre-
res setmanes.

A partir d’aquesta setmana i 
fins a finals del mes de juliol, 
el punt de recollida de cubells 
s’ha instal·lat a Cal Bofill, de 
dilluns a divendres de 10 a 14 
hores,. La primera setmana del 
mes d’agost també s’ubicaran 
punts de distribució als barris 
de Babilònia, Clarà i Sant Jordi. 
Cal recordar que una altra 
de les mesures previstes és 
doblar la recollida (buidant 
contenidors dos cops al dia) 
en una quinzena de punts més, 
com s’acostuma a fer en ple 
mes d’agost, i disposar d’un 
grup d’operaris de reforç del 
mateix ajuntament per a situ-
acions d’emergència. A més, el 
servei de neteja viària està ja 
realitzant un suport extraordi-
nari de neteja al voltant dels 
contenidors.
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La soLedaT deLs mIraLLs

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

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

J. A.  
NIEVES

–Però l’estimaves –va 
dir la mare sense dei-
xar-la acabar, mentre 
s’acostava a l’espill pel 
costat de l’ull entumit.
–Tu ho has dit! L-e-s-
t-i-m-a-v-a. Al princi-
pi fa mal, però a poc a 
poc aprens que el millor 
que hi ha al món ets tu 
mateixa. Aprens a esti-
mar-te, a valorar-te... 
Bé, com a mínim és el 
que hauríem de fer. Em-
poderar-nos, nena. Saps 
què dic, oi? –Lídia va 
agafar la cara de la mare 
i va seguir fent retocs. La 
mare es deixava fer–. I 
el millor de tot: l’escurçó 
també va canviar de cau. 
Saps que ara estan vivint 
a Salou, en uns aparta-
ments d’alt estànding? 
Li farà un bunyol, ho sé. 
Aquell escurçó li succio-
narà fins a l’última gota 
de saba i després canvi-
arà de presa. La conec 
com si l’hagués parit. 
És una harpia –Lídia 
parlava sense parar–. 
Saps què em va dir un 
dia? Que el que més li 
agradava a Pere era que 
l’hi lleparen, i que com 
jo no ho feia, ella es va 

Capítol 9. aigua bruta
oferir. La molt porca! 
Doncs, au, que l’hi xucli.
–Encara et fa res.
–Ni m’importa ni em 
deixa d’importar. Ja 
s’ho farà quan estigui 
més sec que una moixa-
ma! L’amor és complex, 
Eva. Però no em canviïs 
de tema, cony! El teu és 
intolerable. Això és una 
merda, tia! Jo l’hauria 
matat. M’hauria tocat 
una vegada, però a la 
segona...
–Lídia, per favor.
La mare li va demanar 
que callés, amb un fil de 
veu. Feia cinc anys que 
es coneixien i des del 
primer moment havi-
en tingut una profunda 
amistat. Quan Lídia i Pe-
dro es van separar, cir-
cumstància que ella els 
va anunciar en una de 
les reunions d’amigues, 
la mare encara no havia 
estat capaç de posar-les 
al cas de les seves misè-
ries. Li costava parlar 
amb les seves amigues 
del que estava passant 
a casa, tot i que es repe-
tien constantment que 
eren les unes per les al-
tres, que la bona amis-
tat es fonamenta en la 
confiança i que per això, 
per poder-se ajudar i 
consolidar els seus lla-
ços, havien de saber-ho 

tot les unes de les altres. 
Va ser més endavant, en 
una sortida nocturna en 
què van beure més del 
compte, on la mare es 
va buidar. On la mare va 
plorar la seva ràbia i la 
seva impotència.
El seu diari n’és testi-
moni.
“Ahir vam beure més del 
compte. Va ser un allibe-
rament, però. Totes tení-
em, per diferents motius, 
necessitat d’explotar. No 
vam arribar a perdre el 
control, però teníem 
aquell punt de desinhi-
bició suficient. Feia mala 
nit, per això no vam anar 
després del sopar a pren-
dre una copa. Ens vam 
quedar al restaurant de 
Maitane, la prima de 
Frisca. Just en el mo-
ment en què ens estava 
servint les postres, Lídia 

va aixecar la seva copa 
i va dir: –Per la nostra 
amiga Eva, perquè li talli 
els ous al cabró del seu 
marit–. Totes ens vam 
quedar mudes, i jo vaig 
mirar a Eva amb cara 
de poques amigues. Em 
volia morir, però abans 
la volia matar. Les altres 
em van mirar, i ja no 
vaig poder més. No ho 
vaig explicar tot, però sí 
que Carles té una zona 
fosca que quan es fa pre-
sent el converteix en un 
desconegut, un enemic. 
Vaig dir que fins que 
Eva em va venir a bus-
car, vaig estar tement 
que Carles tingués un 
d’aquells dies de fúria en 
què tot és possible. Però 
no, fins i tot em va desit-
jar que ho passéssim bé. 
No, ahir no.”
...

l’alta xemeneia d’obra 
vista de la plaça, vestigi 
d’un passat esplendorós, 
podria la meva ràbia to-
car el cel com un altre 
testimoni imperible.
Aquella tarda em vaig 
dedicar a perfeccionar 
diversos trucs de flip i de 
slide. Estava com posse-
ït. Vaig suar fora mida. 
I vaig parlar poc, molt 
poc. Tots volien saber 
què em passava. Quan 
m’asseia a les escales, 
després d’una sèrie de 
salts, em preguntaven. 
Però no els vaig dir res.
Les escales de la bibli-
oteca són ideals per als 
slide. No obstant això, 
vaig caure diverses vega-
des amb el feeblegrind. 
No em concentrava. 
Com m’agrada la sen-
sació de desplaçar-me 
sobre l’eix posterior. 
No parava de fer el 50-
50 i el 5-0, i vaig pelar 
molt bé el crooked i el 
k-grind, dos dels meus 
favorits. Els altres em 
miraven i veien com pro-
vava trucs sense parar, 
com si estigués sol, com 
si la plaça fos un desert 
amb arestes i desnivells. 
Una veïna, la de sempre, 
ens va tirar aigua bruta. 
També va trucar a la po-
licia. De seguida, una pa-
rella de la Policia Local 
es va presentar a la plaça 
i, per poc, no vam acabar 
detinguts.

“Quan vaig arribar a 
casa estava despert, 
jugant unes partides 
per internet. Em va re-
passar amb la mirada, 
em va preguntar com 
havia anat, i on havíem 
acabat la vetllada. Vaig 
pensar que em diria de 
fer l’amor; la veritat és 
que jo, al veure’l tran-
quil, em vaig excitar, 
però vaig esperar que 
ell digués alguna cosa, 
que s’insinués, que em 
seduís. Segueixo tenint 
ganes d’ell. Però no ho 
va fer. Va seguir jugant. 
Em va dir bona nit i va 
seguir jugant. Després 
vaig sentir com es tanca-
va al lavabo i es mastur-
bava. Vaig voler plorar 
però em va començar a 
donar voltes el cap. En-
cara tinc un mal terrible. 
M’ha dolgut tot el dia.”
Portava molts anys espi-
ant la mare, però, aquell 
dia, després de ser tes-
timoni de la conversa 
entre elles, vaig sortir 
de casa com un espia 
que s’ha apoderat d’un 
gran secret i no pot fer 
res amb ell. Jo no sabia 
què fer amb el meu, tret 
d’anar recollint els tros-
sos de la meva carn, que 
es desfeia a mesura que 
la meva ràbia m’anava 
colpejant mentre bai-
xava la Diagonal a tota 
pastilla amb el meu patí, 
camí de la biblioteca. En 

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128
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FUTboL

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

el Ce Catllar renova a fons l’equip 
per mantenir·se a Primera Catalana

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòS CAlDóS, PAEllA DE MARiSC,
FiDEuEjAT, TAPES

Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75

La Riera de Gaià

ESPECiAliTAT En CoquES CASolAnES  
PAnS ArTESAnS • PASTES

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47

Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona

L’aturada de la competició 
a causa de la Covid-19 ha 
permès al CE El Catllar 

aconseguir una permanència als 
despatxos a Primera Catalana 
que al camp pintava malament. 
La plantilla que buscarà nova-
ment la permanència de l’equip 
de referència del Baix Gaià serà 
molt diferent a la de la tempo-
rada passada.

Els canvis comencen a la 
banqueta, amb l’arribada de 
l’experimentat Isaac Fernán-
dez, que relleva Àlex Gonzà-
lez, que ha fitxat per la Pobla 
de Mafumet B. Entre els fit-
xatges del club groc-i-blau 
hi trobem Gerard Infantes 
(Jesús i Maria), Carles Palau 
(Altafulla), Adrià Sales (Bor-
ges Blanques), Adrián Mar-
tínez i Álvaro Ortal (Juvenil 

Vila-seca), Iker Gascón (la 
Riera), Edgar Lozano (Ampo-
lla), Roberto Bueno (juvenil la 
Floresta), Sebas Valenzuela i 
Àlex López (Pobla de Mafumet 
B), Ángel Menacho (Amposta), 
Amir González (Atlético Es-

jandro Montaña (la Riera) i 
Nacho Fernández (Morell). 
En aquesta categoria, l’altre 
equip del Baix Gaià és la Riera 
de Gaià, que segueix amb José 
Antonio Ferreros i ha incorpo-
rat ja diversos jugadors: Smail 
Kassemy (la Cava), Alejandro 
Ayestas (Torreforta), Tommy 
Anguita (Torredembarra), José 
Carlos Mota (Torreforta), Ni-
colás Zorrilla (Lanzarote), Jose 
Maria Grau (Atlètic Valls), Ós-
car de la Fuente (Morell) i Mo-
hammad Oumoula (Icomar).

el Ce altafulla 
torna a confiar 
en el tècnic de 
l’ascens a segona 
Catalana, raül 
Tudela

cairón) i Ian Arques (Juvenil 
Badalona).

CE ALtAfuLLA I AtLètIC 
RODA DE BERà
El CE Altafulla, que continua 
amb Raül Tudela com a entre-

nador, s’estrenarà a Segona 
Catalana després de l’histò-
ric ascens de la temporada 
passada. A Segona, continua 
una temporada més l’Atlètic 
Roda de Berà, que renova la 
banqueta, on hi haurà Nando 
Cantón, que arriba per substi-
tuir Daniel Sereno, que ha fit-
xat per l’Atlètic Valls. Les in-
corporacions rodenques són 
Mohamed Bouacha, Daniel 
Bello (l’Arboç), David Somé 
(Calafell), Víctor Contreras, 
Joel Sánchez, Jorge Mitrani 
(juvenil Vila-seca).

uD tORREDEmBARRA  
I LA RIERA DE GAIà
A Tercera Catalana, el fins 
ara segon entrenador de CE 
Altafulla, Jordi Araus, ha 
acceptat entrenar el Torre-
dembarra, que ha incorporat 
un dels jugadors internacio-
nals torrencs de futbol platja 
Adrián Frutos, a més d’Ale-

REdACCIó

Foto: Isaac Fernández serà el nou tècnic catllarenc. / CE El CAtllAR

¿Tengo un nivel  
A1 / A2 / b1 / b2?
¿Quieres evaluar  
tu nivel de francés?

¡Haz un test  
de nivel  
de francés  
para saber que 
examen oficial  
aprobarás  
con toda  
seguridad!

hola@setrad.es
664 885 579
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carles marquès @carlesmarques
periodista
Joves que, en grup i en carrers cèntrics, insulten, amenacen 
i fan passar por a persones grans pel sol fet que aquesta gent 
gran du mascareta. #estapassant #Torredembarra 

Jordi molinera i poblet @jordimolinera
Després de 2 mesos complicats, incrementant la taxa d’atur, 
aquest juny s’ha revertit la situació. 21 altafullencs i altafullen-
ques han obtingut un lloc de feina. Tornem al 10% d’aturats al 
poble, esperem poder continuar millorant les dades!

ton aymemí @tonaymemi
Biòleg i ambientòleg
Perquè la gestió sostenible d’una #platja no és qüestió només 
de sorra o còdols. Ha d’implicar activament tots els agents i 
beneficiaris de l’espai natural #Altafulla

antoni Batista @antonibatistav
periodista
No teníem prou bòfia, que només ens faltaven els policies lin-
güístics!

vicJota @vicJota
tuitaire
Per cert, que ahir a Barcelona vaig veure que els que anaven 
sense mascareta eren del mateix rang d’edat dels que van sense 
al poble. L’arrogància de ser jove

rodrigo sicilia @rodrigosicilia
Els convergents ni es creen ni es destrueixen, canvien de nom

La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes d’agost

Gràcies a tots els 
que esteu donant 
la vostra millor 
energia

8 5 2 9
1 5 3
2 6 5

8 2
9 3 7 6

3 7
7 8 9

6 8 3
1 3 2 7

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

Dificultat: Baixa

Solució Sudoku  
mes de juny

6 9
7 6 1 8 3

1 2 3
5

8 3 9 7 4
7

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

eL sUdoKU

TwITTer aCTUaLITaTa La ConTra JOSEP SáNchEz

Qüestió de 
prioritats
Aquesta pandèmia ens farà mi-
llors com a societat, deien. En 
els moments més durs del con-
finament, molta gent va arribar 
a pensar que això podia ser ve-
ritat, i raons no ens faltaven per 
creure-ho. El fet, però, és que 
la nova normalitat (o fase de 
represa, o el que sigui) no ens 
ha deslliurat d’alguns vicis an-
teriors a l’estat d’alarma. I si no 
ho creuen, només cal fixar-se 
en els “constructius” debats 
polítics que ens regalen bona 
part dels nostres representants 
a banda i banda de l’Ebre.
Així i tot, sí que crec que la 
Covid-19 canviarà el món més 

que qualsevol altre esdeve-
niment històric que els meus 
gairebé trenta-cinc anys hagin 
pogut veure. Sí, ja sé que en 
les últimes tres dècades i mitja 
han passat moltes coses, però 
cap ha condicionat tant la vida 
de tanta població al món com 
aquesta pandèmia.
L’escriptor israelià David 
Grossman apuntava en un 
article al diari Ara del 21 de 
març (“Tots formen un sol tei-
xit humà contagiós”) que per a 
molta gent la pandèmia pot ser 
“el fet crucial que doni forma a 
la continuació de la seva vida”. 
Nous valors, nous objectius, 
noves prioritats. El confina-
ment ens ha posat davant del 
mirall i ens hem fet preguntes, 
i també li hem donat més valor 

a allò que tenim: els moments 
que passem en família, cerve-
sa i braves en una terrassa, els 
amics que viuen lluny i amb els 
quals hem parlat més que mai 
per obra i gràcia de Zoom o de 
Jitsi, o simplement passar una 
estona a la platja abans de l’arri-
bada massiva de turistes i habi-
tants de segones residències. En 
el meu cas, fins i tot vaig sortir a 
córrer per primer cop en la dar-
rera dècada (sense exagerar).
Amb el pas de les setmanes i els 
mesos, segurament acabarem 
tornant a la normalitat més 
o menys com l’enteníem. El 
repte serà que la represa de la  
rutina no engoleixi totes aque-
lles coses bones que durant els 
últims mesos hem recordat que 
teníem.


