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Analitzem la recollida de residus, 
que registra deficiències importants 
tant a Torredembarra com en els  
altres municipis del Baix Gaià
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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 pel canvi d’oli i filtres neumàtics i revisió Pre itv



 2 

 
dEmbARRA

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

EdIToRIAL
malgrat la  
Covid-19,  
tindrem  
Festa major de 
Santa Rosalia
Aquest desè número del Torre-
dembarra ha tardat a sortir una 
mica més del que és habitual. 
La raó és que volíem publicar 
el programa de la Festa Major 
de Santa Rosalia 2020. Després 
d’haver-se suspès la Festa Major 
de Sant Joan de Baix a Mar i la 
Festa del Quadre, l’Ajuntament 
de Torredembarra ha decidit 
tirar endavant una Santa Rosalia 
adaptada a les limitacions que 
ens imposa la Covid-19, que la 
convertirà en una edició especial, 
sense aquelles multituds que 
apleguen cada any els principals 
actes de la nostra Festa Major.

Durant l’estiu hem vist que po-
dem tirar endavant les activitats 
culturals habituals en aquesta 
“nova normalitat”: Festival Roca 
Foradada, Pleniluni..., i el setem-
bre ja s’ha anunciat que tindrem 
Fira dels Indians. La cultura està 
patint molt amb els efectes col-
laterals de la Covid-19 i un estiu 
sense festes majors hauria estat 
un cop molt fort per al sector. Els 
diferents municipis del Baix Gaià 
han apostat per la cultura i les 
seves tradicions i Torredembarra, 
la capital, no podia ser menys.

En aquest número també abor-
dem un problema que hem viscut 
aquest estiu: les greus deficièn-
cies en la recollida de la brossa, 
que ha generat moltes queixes 
veïnals. Expliquem com s’ha arri-
bat a la situació actual i com pot 
evolucionar aquesta problemàti-
ca que afecta aquest servei bàsic.

oLLA bARREJAdA, PER VíCtOR CENtEllES
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CARTES  dELS LECToRS
Podeu enviar-nos  
els vostres  escrits i cartes  
a redaccio@TDBactualitat.cat. 
Han d’anar signats amb nom i 
cognoms,  DNI i telèfon de  
contacte. No poden excedir els 
1.500 caràcters  
(incloent-hi espais).

Últimament, tothom 
enyora els hàbits que, 
estiu rere estiu, posava 

en pràctica: aquelles vacan-
ces en indrets paradisíacs; 
aquelles festes majors xalant 
fins ben entrada la matina-
da; aquelles platges plenes a 
vessar on les tovalloles d’un 
acabaven sobre les del veí de 
parcel·la sorrenca... Però l’es-
tiu, a banda d’època de gelats, 
festes i pell morena, ha estat 

sempre l’època dels somriures 
per excel·lència. Expressions 
de felicitat que grans i petits 
tenien al seu rostre que, en-
guany, queden emmascarades 
—mai millor dit. Aquest 2020, 
hem d’imaginar-nos que pels 
nostres carrers hi passegen 
persones que, després d’un 
inici d’any convuls, són ca-
paces d’esbossar el seu millor 
somriure.
I no només els somriures han 

deixat de passejar-se enguany per 
pobles i ciutats. En el cas de Tor-
redembarra, el passat 15 de juliol 
els carrers estaven mig plens, com 
si d’un dia normal es tractés. No 
se sentien els cascavells, ni els 
aguts dels instruments de vent, 
ni tampoc les explosions de la pi-
rotècnica. No cantava la Coral, ni 
tampoc es recorria el nucli antic 
amb el quadre de la patrona. El 15 
de juliol era un dia més.
Han passat els dies. Torredem-
barra s’ha emplenat de gent, com 
ja és habitual en aquestes dates. 
Tot i això, acabarà l’època dels 
somriures, l’estació més calorosa 

de l’any, sense el colofó habitual. 
I és que, com ja ha succeït arreu, 
la Torre no podrà festejar del tot 
el dia de la seva patrona. Passeja-
rem pels carrers de la Torre i no hi 
trobarem actes a cada cantonada. 
Anirem amunt i avall, i seguirem 
imaginant els somriures sota les 
mascaretes. Ens n’anirem d’hora 
a dormir la nit del 3 de setembre, 
i ens llevarem el dia 4 sense que 
la son ens ataqui a cada instant. 
Celebrarem el final de l’estiu de 
manera atípica i desitjant que el 
2021 els carrers de la Torre tornin 
a ser el que eren, un mar de som-
riures desemmascarats.

Quan vaig aterrar a Torre-
dembarra, aviat farà sis 
anys, la Raquel, la coor-

dinadora d’Ona La Torre, em va 
dir: “Aquí no ens avorrim. De 
notícies ens en sobren.” L’afir-
mació no em va agafar de nou. 
Feia pocs mesos de l’esclat del 
cas Torredembarra i jo, com a 
periodista amb bastants anys 
de “mili”, ja estava familiarit-
zada amb la convulsa història 
política de la Torre. Sabia que 
estaria distreta. Però, de tant en 
tant, et trobes amb notícies que 
superen totes les expectatives. 

Totes. Aquesta podria haver 
estat una pel·lícula de Torren-
te o... un capítol de L’escurçó 
negre. 

(Interior. Pista de pàdel)
– Urfff! Baldrich, quan acabem 
el partit sortirem a fumar a fora. 
– Urffffff! Com vulgueu, senyor!

(Exterior. Club de pàdel. Al cos-
tat caserna de la policia local)
– Mmmm, Baldrich, m’agrada 
això que fumes...
– És maria, senyor. Hi ha gent 
que la planta al soterrani de casa i 
en fa un bon negoci. Però jo sem-
pre he cregut que són millors els 

naps gegants...
– Calla, Baldrich, tu i els naps! 
M’acabes de donar una idea! Sota 
les pistes de pàdel hi ha un ra-
conet...

(Passen uns mesos. Interior. Dos 
agents de policia fora de servei 
juguen a pàdel)
– Urffff. Paco, no sents una olor 
rara? 
– Urfffffff. No sento res! Tinc el 
nas anestesiat. L’al·lèrgia, saps? I 
concentra’t en el partit, que t’estic 
fotent una pallissa!
– Urfffff! Doncs jo sento, no sé, 
una olor com de maria...
– Pots fer el favor? Que ja hem 
acabat el torn! Que se’n facin 
càrrec els agents de guàrdia, que 
total estan aquí al costat.

– Tu calla i segueix–me!

(Interior. Soterrani del club de 
pàdel)
– Baldrich, què fas amb aquest 
vano?
– Ventilo, senyor! Perquè no es 
noti tant l’olor de les plantes...
– Però mira que ets tòtil, Baldrich! 
Per a això es fan servir extractors! 
Calla! Quiet, sento passos...

(La porta s’obre d’una puntada 
de peu. Apareixen els dos agents 
pistola en mà)
– Hosti, Paco, ja t’ho deia que 
sentia olor de maria!
– Ohhhhh, Baldrich, ara sí que 
hem begut oli!!!
– Ja us ho deia, senyor, que era 
millor plantar naps gegants. 

Somriures emmascarats

PELS CARRERS dE LA ToRRE

dE FoRA vILA

Notícies de plantes oloroses
ANNA PlAzA

AlEix FiGuERAS
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L’actor Sergi mateu, pregoner de luxe 
de la Festa major de Santa Rosalia 1995

La Festa Major de Santa 
Rosalia 1995 va comptar 
amb un pregoner d’ex-

cepció: l’actor Sergi Mateu, que 
travessava el seu moment de 
màxima popularitat gràcies al 
paper de Narcís, un dels prota-
gonistes del culebrot llavors de 
les sobretaules de TV3, Secrets 
de família. Les fans no van fal-
tar a l’acte, que es va fer des del 
balcó de l’ajuntament, encara a 
la plaça de la Vila, i l’actor no es 
va deslliurar de signar autògrafs 
i repartir petons a tort i a dret. 
Mateu va explicar que tenia fa-
mília a Baix a Mar i durant la 
seva infància passava els estius 
al barri marítim torrenc. En el 
seu pregó va recordar els grans 
projectes i canvis experimentats 
els darrers anys per la Torre i va 
destacar la personalitat cultural 
del municipi. L’actor va acabar 
el pregó amb un poema de Joan 
Maragall.

Si fem una ullada al progra-
ma de la Festa Major de Santa 
Rosalia de fa vint-i-cinc anys 
veurem que els actes només 
duraven quatre dies, de l’1 al 
4 de setembre, en lloc de la 
setmana i mitja dels darrers 
anys. Va engegar el dia 1 amb 

JORdi salvat

l’exposició de pintures i tre-
balls de Sonia Prieto a la sala 
La Golfa i la presentació del lli-
bre de Gabriel Comes De proa 
a popa, el món dels pescadors 
de Baix a Mar a través de les 
seves dites. Va ser el primer 
d’una sèrie de llibres en què 
Comes ha investigat com era 
la vida al barri marítim torrenc 
durant el segle passat des de 
diversos àmbits. Un tresor 
antropològic que algun dia li 
haurem de reconèixer.

Els actes de 
la festa major 
torrenca de 1995 
només duraven 
quatre dies

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

977640778 · www.anforasmar.com

Castellani Dental Clínic
Dra. Marta P. Castellani

ODONTOLOGÍA DIGITAL- IMPLANTES

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

www.atenciondentaleficiente.com

El dissabte 2 era dia de 
competicions —dòmino, bi-
llar, futbol o ciclisme—,però 
també es feia una ballada 
de sardanes, una exhibició 

de balls de saló i un concurs 
de radiogoniometria, a càr-
rec del Ràdio Club CB 27. 
També era la nit del concert 
de “música jove” a Cal Bofill 
amb els grups seleccionats al 
concurs UT 95: Popsy Pop i 
Z. Z. Pazz. Lluny quedaven 
els inicis dels 90, quan els 
grups punters del rock cata-
là, com Els Pets, Sopa de Ca-
bra o Sau, visitaven la Torre. 
Abans s’havia fet un concert 
de jazz a la plaça de la Font.

La vigília de la Festa major, el 
diumenge 3, era una jornada 
intensa, amb actes tradicio-
nals, com el lliurament de les 
dots, i l’actuació castellera 
amb els Nois de la Torre i la 
Jove de Tarragona. Al vespre, 
es va fer la cercavila i el pregó 
d’en Sergi Mateu. El concert i 
ball de revetlla anava a càrrec 
de l’Orquestra Volcán. El preu 
era de 500 pessetes —3 eu-
ros—, excepte jubilats i joves, 
que en pagaven només 300. 

L’endemà, el 4 de setembre, 
dia de Santa Rosalia, se ce-
lebraven els actes centrals, 
amb matinades, el solemne 
ofici, l’ofrena floral a la pa-
trona i l’actuació dels grups 
del seguici popular, menys 
nombrós que l’actual. Des-
tacava la representació per 
part del Ball de Diables d’an-
tics textos del segle XIX, re-
cuperats i readaptats per a 
l’ocasió. Després de l’actu-
ació castellera dels Nois, es 
va fer una recepció popular 
a les entitats. A la tarda hi 
havia un concert de música 
popular, espectacle infantil, 
passades del Seguici i la car-
retillada. A la nit, a la platja, 
es va tancar la Festa Major 
de Santa Rosalia 1995 amb 
el tradicional castell de focs.

Us desitgem  

UnA bonA  

FestA mAjor de  

sAntA rosAliA
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TEmA dEL mES

Les deficiències en la recollida de la  
brossa provoquen l’obertura d’un  
expedient a l’empresa que fa el servei

En el ple extraordi-
nari del passat 6 
d’agost, l’Ajunta-

ment de Torredembarra 
va aprovar la incoació 
de l’expedient per a la 
resolució del contracte 
del servei de recollida i 
transport de residus del 
municipi, que realitza 
l’empresa Nordvert SL. 
És un pas més en un con-
flicte que va arrencar el 
novembre passat, quan es 
van detectar des del con-
sistori un seguit d’incom-
pliments contractuals. La 
principal problemàtica és 
que l’empresa no ha dut 
a terme els buidats de 
contenidors establerts al 
contracte ni les neteges 
interiors, no s’han recollit 
les bosses de residus que 
es troben a terra, al cos-
tat dels mateixos conteni-
dors, i no s’han finalitzat 
serveis com la recollida 
de la poda. 

S’hi suma l’informe ela-
borat el mes de juliol 
d’enguany amb un llis-
tat extens de totes les 
deficiències detectades 
des de l’inici de l’estiu, 
amb l’anomenada “re-
presa” després de l’es-
tat d’emergència i el 
confinament, cosa que 
va comportar l’arriba-
da massiva de persones 
amb segona residència a 
Torredembarra.

El consistori exigeix a 
l’empresa 61.400 euros 
per danys i perjudicis. 
A més, amb l’expedient 
en marxa, l’Ajuntament 
tindrà cobertura legal 
per encarregar amb una 
tercera empresa algun 
servei que Nordvert no 
realitza. La incoació de 
l’expedient implica con-
cedir el tràmit d’audièn-
cia a la contractista. El 
regidor de Sostenibilitat, 
Joan Torras, ha explicat 
a Torredembarra Actua-

litat que l’empresa ha de-
manat cinc dies de pròr-
roga i, fins a final de mes, 
no tindran la resposta de 
la mateixa a les acusaci-
ons del consistori i si ac-
cepta les penalitzacions. 
Després els tècnics mu-
nicipals hauran d’ana-
litzar els arguments de 
Nordvert. Haurà de ser 
el ple qui prengui la de-
cisió definitiva: acceptar 
les mesures que proposi 
l’empresa o resoldre el 
contracte i convocar un 
nou concurs o buscar una 
altre model. El procés, 
avança Torras, no serà 
ràpid.

Imatge lamentable
Des del cap de setmana 
previ de Sant Joan, les 
imatges d’illes de con-
tenidors amb brossa a 
vesar i residus de tota 
mena al seu voltant es 
van convertir en el pa de 
cada dia a moltes zones 
de Torredembarra. Les 
queixes de veïns i veïnes 
es van multiplicar. Mal-
grat les mesures preses 
per l’Ajuntament durant 
el juliol, la coincidència 
de diversos factors, se-
gons Torras, va compli-
car la situació. El regidor 
explica que tot plegat va 
coincidir amb un conflic-
te intern entre empresa 
i treballadors, que pro-
vocava que els empleats 
complissin al mínim les 
seves obligacions: “L’em-
presa va deixar de fer 
alguns serveis i darrera-
ment se saltaven serveis 
sencers, amb dies que 
no havien fet el servei.” 
En el ple, Torras va afir-
mar que l’empresa s’ha 
“columpiat”: “Ha tardat 
molt a posar els mitjans 
per resoldre el proble-
ma, com llogar perso-
nal, empresa per recollir 
deixalles al costat o poda. 
Ha estat mala gestió de 
l’empresa, no un proble-
ma laboral.” L’anunci 
de la incoació de l’expe-
dient a Nordvert SL va 

precipitar l’acord entre 
empresa i treballadors i 
va evitar una vaga pre-
vista a mitjans d’agost. 
Assenyala també que la 
Regidoria de Sostenibi-
litat ha hagut de desti-
nar operaris propis a 
netejar els voltants dels 
contenidors durant els 
matins. 

Un altre dels factors que 
assenyala Torras per 
explicar la situació és 
l’arribada massiva des 
de finals de juny de pro-
pietaris de segones resi-
dències a la vila que en 
anys anteriors ho feien 
de forma més esglaona-
da i anaven i venien dels 
seus llocs d’origen fins 
ben entrat el juliol o al 
mes d’agost: “Aquestes 

famílies s’ha instal·lat 
aquí i generen més re-
sidus. Alguns tornaran 
quan acabi l’estiu, però 
altres teletreballaran 
des d’aquí o hi estaran 
mentre duri l’ERTO. El 
canvi d’hàbits de com-
pra, de la presencial a 
internet, genera molt 
cartró i voluminosos.”

més de trenta 
expedIents per 
IncIvIsme
Torras també apunta 
una altra causa: l’inci-
visme de molts veïns i 
veïnes, que deixen els 
residus fora dels con-
tenidors o fins i tot en 
espais on no n’hi ha. 
El regidor explica que 
ja s’han incoat més de 
trenta expedients san-

cionadors. Els ciutadans 
sancionats podrien rebre 
una sanció de 50 a 200 
euros.

L’oposició va ser molt 
dura durant el ple en què 
es va aprovar la incoació 
de l’expedient. “Hi ha ha-
gut una manca de previ-
sió i capacitat de reacció 
del govern tot i disposar 
d’informes tècnics. El 
problema s’arrossegava 
des de novembre. No-
més calia un informe 
de tres tècnics i l’acció 
d’un regidor”, va afir-
mar la regidora socialis-
ta Angie Muñoz. Des de 
Ciutadans, Toni Cruz va 
recordar que el seu grup 
va presentar al·legacions 
al Tribunal de Contrac-
tes Públics perquè creia 

JORdi salvat

Nordvert ha 
de presentar 
els seus ar-
guments i, si 
no convencen 
el govern, es 
podria aca-
bar resolent el 
contracte

Foto: Bosses de brossa acumulades al voltant dels contenidors han estat una imatge molt 
repetida aquest estiu a la torre. / JOAN CASAS

que el projecte que el 
servei licitava no s’ajus-
tava a les necessitats de 
Torredembarra, com al 
final, segons Cruz, s’ha 
acabat demostrant. Des 
de Junts, Josep Maria 
Calvet va lamentar “la 
imatge trista i bruta des 
de fa mesos de Torre-
dembarra, que afecta la 
marca turística del mu-
nicipi, però també és un 
problema greu d’higiene 
i salubritat.” PSC i Junts 
van votar junt amb el 
govern a favor d’incoar 
l’expedient i Ciutadans 
es va abstenir.

Queden dos anys I 
mIg de contracte
L’actual contracte de la 
brossa de Torredembar-
ra, que es va adjudicar a 
l’empresa Nordvert, del 
Grup Sorigué, va entrar 
en vigor el gener de 2019. 
Nordvert SL ja s’encarre-
gava de la recollida de la 
brossa a Torredembarra 
abans, amb un contracte 
de vuit anys. “El 2018 es 
va fer un contracte curt, 
per veure com s’orga-
nitzava la recollida. Ara 
ja estem estudiant què 
farem un cop venci. La 
municipalització o una 
empresa mixta són pos-
sibilitats que hi ha sobre 
la taula, com també fer 
contractes diferents per 
a cada fracció. D’aquesta 
manera evitaríem el que 
passa ara, que falla una 
cosa i falla tot. Però hem 
d’estudiar moltes varia-
bles”, apunta Torras.

Reducció de contenidors  
amb la recollida porta a porta
A Torredembarra, ara mateix, hi ha 637 
contenidors distribuïts en 179 illes de 
contenidors: 216 de rebuig, 166 de FORM 
(matèria orgànica), 87 d’envasos, 87 de car-
tró i 81 de vidre.  La recollida porta a porta 
es fa actualment als carrers de 4 zones 
-nucli antic, Clarà, Babilònia i Sant Jordi- i 
ha fet reduir un 23,2% el desplegament de 
contenidors que hi havia  amb l’anterior 
contracte, que eren 830: 278 de rebuig, 223 
de FORM, 111 d’envasos, 110 de cartró i 108 

de vidre. Aquest mes d’agost ja són un total 
de 1.712 els habitatges que s’han acollit al 
porta a porta.
El cost de l’anterior contracte era de 
947.914 euros anuals —concretament el 
2018— i, amb l’actual contracte, aquest 
2020 s’eleva a 978.076 euros. Cal tenir 
present que el contracte no inclou la gestió 
dels residus, és a dir l’entrada a planta de 
valorització la fracció resta i reciclatge les 
altres fraccions.
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Història, teatre, música, exposicions... Moll de Costa!
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Problemes a la resta del baix Gaià 
amb el contracte del Consell Comarcal
aquest mes de maig ha començat a molts municipis el desplegament del servei que l’ens 
supramunicipal va adjudicar a Fcc medioambiente

Torredembarra és 
una de les poques 
localitats del Tar-

ragonès que no s’acull 
al contracte de recollida 
d’escombraries del Con-
sell Comarcal. A través de 
l’ens supramunicipal, el 
servei s’ofereix a 18 dels 
22 municipis del territori, 
una fórmula que beneficia 
als ajuntaments més petits 
per no haver de fer front 
tots sols a un servei que 
suposa una de les despe-
ses més importants du-
rant l’any.

Com Torredembarra, 
els municipis que s’in-
clouen en el servei del 
Consell Comarcal també 
han viscut recentment 
la implantació de can-
vis en el marc d’un nou 
contracte, en aquest cas 
amb FCC Medioambien-
te. El ple del Consell el 
va adjudicar l’agost del 
2019 i la signatura es 
va fer a finals de l’any 
passat. L’empresa con-
cessionària disposava de 
sis mesos per introduir 
algunes millores com la 
renovació dels conteni-
dors i dels vehicles. Els 
primers s’han canviat 
recentment, durant el 

es va produir “un pic en-
tre que es va començar a 
implantar el contracte i 
quan van arribar els ha-
bitants de segones resi-
dències”. Això també va 
comportar un proble-
ma d’incivisme, ja que 
molta gent va renovar 
el mobiliari dels seus 
habitatges i va haver-hi 
un augment d’andròmi-
nes al carrer.

Sobre el desplegament 
del nou contracte, Mun-
tadas comenta que s’han 
trobat alguns problemes 
com, per exemple, el vo-
lum dels nous conteni-
dors aeris que a Altafulla 
han substituït els que hi 
havia de soterrats des 
de fa anys. “Sí que tenen 
més volum teòric, però 

tal com estan dissenyats, 
quan arriba a l’alçada de 
la boca queda un espai 
que no s’omple”, assegu-
ra. La coalcaldessa sí que 
creu que la freqüència de 
pas està “més o menys 
funcionant”, encara que 
han tingut episodis de 
bosses d’escombraries 
acumulades a l’exterior 
dels contenidors. A més, 
en el cas d’Altafulla han 
contractat un servei 
amb recursos propis de 
l’Ajuntament per fer el 
servei de repàs dels con-
tenidors a les tardes, ja 
que el contracte només 
ho inclou al matí. Final-
ment, Muntadas demana 
que s’apliqui com més 
aviat millor el sistema de 
sensors als contenidors 
que sí que apareix al nou 

contracte. “Ens agrada-
ria que estigués operatiu 
com més aviat millor. 
Així podríem saber si 
s’estan complint els ser-
veis i si algunes illes de 
contenidors necessiten 
un reforç”, conclou.

A la Pobla de Montornès 
també han notat l’aug-
ment de població típic 
de l’estiu i això ha tingut 
repercussions en el ser-
vei. Per a l’alcalde, Fran-
cesc Larios, el canvi de 
contenidors “s’ha fet en 
el pitjor any i en el pit-
jor moment”, ja que el 
desplegament del con-
tracte ha coincidit amb 
la pandèmia i l’inici de 
l’estiu: “Hi ha hagut un 
canvi de costums de la 

passat mes de maig. 
Però les millores encara 
no es fan notar. Almenys 
aquesta és la impressió 
que traslladen alguns 
dels consistoris de la 
zona.

Al Baix Gaià, on FCC 
Medioambiente dona 
servei a tots els muni-
cipis de la subcomarca 
excepte Torredembarra, 
hi ha queixes al respec-
te. Per exemple, en el cas 
del Catllar, el seu alcal-
de, Joan Morlà, explica 
que el desplegament del 
nou contracte “no va se-
gons el que estava pre-
vist” i apunta que l’em-
presa “ha de posar-se les 
piles”. En el seu cas, no 
creu que la problemà-
tica amb l’acumulació 
de brossa tingui a veure 
amb l’època en què ens 
trobem, ja que “enguany 
no hi ha gaire més gent 
que la resta de l’any en-
cara que sigui estiu. Ja 
tenien problemes quan 
es va posar en marxa”.

On sí que es noten més 
els efectes de l’arribada 
de turistes i estiuejants 
és a Altafulla. Segons 
explica la coalcaldessa 
i regidora de Serveis 
Municipals, Alba Mun-
tadas, al principi d’estiu 

Foto: imatge d’una illa de contenidors de la Nou de Gaià. / 
JOAN CASAS

FCC medi-
oambiente 
dona servei 
a tots els mu-
nicipis de la 
subcomarca 
excepte Tor-
redembarra i 
hi ha queixes 
dels alcaldes 
al respecte

gent i FCC no ha fet bé.” 
El batlle de la Pobla con-
sidera que l’actual servei 
“és bastant deficient”, 
però que amb el temps 
“acabarà funcionant”. 
Segons Larios, el mu-
nicipi viu sobretot unes 
setmanes molt fortes pel 
que fa a increment de les 
escombraries durant el 
mes d’agost; “enguany 
ha estat com agafar 
aquest període fort des 
del juny, durant dos o 
tres mesos”.

El nou contracte del 
servei de recollida d’es-
combraries entre el 
Consell Comarcal del 
Tarragonès i l’empresa 
FCC Medioambiente es 
va signar per un període 
de 10 anys amb un cost 
de 4,7 milions d’euros 
pel primer any de ser-
vei. El seu desplegament 
és un dels grans reptes 
d’aquest mandat i inclou 
un objectiu clar, que és 
millorar el percentatge 
de recollida selectiva 
al Tarragonès. I és que 
segons les dades de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya, es tracta de 
la segona comarca del 
país amb pitjors dades 
de reciclatge: poc més 
del 36% respecte al 45% 
del conjunt del país.

 Josep sÁncheZ 
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Santa
Rosalia

FESTA MAJOR DE TORREDEMBARRA
Del 28/8 al 6/9 de 2020

Regidoria de Festes

FESTA mAJoR dE SANTA RoSALIA 2020

Una Santa Rosalia excepcional
la Festa major de torredembarra s’adapta a les restriccions de la covid-19 reduint i limitant 
l’aforament dels actes i canviant escenaris, però intentant mantenir la seva essència 

“Som conscients que 
aquest programa de 
Santa Rosalia és molt 

diferent del que estem acostu-
mats. Tenim temors i preocu-
pacions per la Covid-19, però 
hem volgut mantenir l’esperit 
de la Festa Major. La viurem 
amb una intensitat diferent”, 
afirma el regidor de Festes de 
l’Ajuntament de Torredembar-
ra, Raúl García, que assenyala 
que els actes previstos s’han 
reduït a un terç respecte de les 
darrers edicions. 

Serà una Festa Major de San-
ta Rosalia que començarà el 
divendres 28 d’agost amb el 
pregó a càrrec de la periodista 
torrenca Anna Rius Sagrera, i 
s’allargarà fins el diumenge 6 
de setembre. Seran deu dies 
amb almenys un acte cada dia.

García explica que aquest 
estiu l’organització d’esde-
veniments com el Festival 
Roca Foradada, el Pleniluni 
o el cinema a la fresca els ha 
permès tenir exemples de com 
muntar alguns dels actes de la 
Festa Major, que seran amb 

REdACCió aforaments limitats i nous 
espais com la Zona Esportiva 
Municipal, que es combina 
amb altres més tradicionals 
com la plaça del Castell. “En 
els concerts apostem per can-
tautors com Suu o Joan Rovi-
ra”, assenyala García. El regi-
dor agraeix a les entitats de la 
Festa Major la comprensió i la 
feina conjunta feta per prepa-
rar aquesta Santa Rosalia tan 
excepcional.

Els actes més tradicionals, 
com el lliurament de dots o 
la missa solemne, es mante-
nen, amb aforaments limitats, 
però al Seguici només se’l po-
drà veure en una exposició del 
30 d’agost al 9 de setembre 
a la Sala Lluís d’Icart. No hi 
haurà cercaviles. A la Fan-

seran retransmesos en di-
recte a través del Facebook 
de l’Ajuntament: el pregó, 
la presentació dels nous ge-
gants i els balls parlats. “No 
els volem limitar a les 250 o 
300 persones que cabran als 
espais d’aforament limitat”, 
apunta Batet. 

presentacIó dels nous 
gegants 
Un dels actes més esperats 
d’aquesta Festa Major de 
Santa Rosalia 2020 serà la 
presentació dels nous gegants 
de Torredembarra. Serà el dis-
sabte 29 d’agost al vespre a la 
plaça del Castell. Després de 
l’acte més protocol·lari, no-
més es farà una ballada a la 
mateixa plaça del Castell dels 
padrins, Joan i Rosalia, i els 
nous gegants, inspirats en el 
món indià. Serà la culminació 
d’un procés iniciat el novem-
bre passat amb una campanya 
de mecenatge que ha superat 
les dificultats a causa de la 
Covid-19. “Hem cobert els 
13.000 euros de pressupost, 
amb el suport de 80 empreses, 
50 mecenes i la col·laboració 
de l’Ajuntament”, afirma la se-
cretària del Ball de Gegants, 
Laia Sotoca. En l’exposició del 
Seguici festiu de Torredem-
barra es podrà veure un vídeo 
de com ha estat el procés de 
construcció d’aquests gegants, 
que s’ha portat amb un gran 
secretisme i no es coneixeran 
fins al mateix dia 29. El comiat 
dels gegants vells, Joan i Ro-
salia, haurà d’esperar al 2021, 
assenyala Sotoca.

Foto: Raúl García, Núria Batet i laia Sotoca durant la presentació del pro-
grama de la Festa Major de Santa Rosalia 2020. / tdB

Els actes co-
mençaran el 28 
d’agost i s’allar-
garan durant 
deu dies, fins al 
diumenge 6 de 
setembre

fara de Torredembarra se la 
podrà escoltar en un concert 
a la plaça del Castell el ma-
teix 4 de setembre, gràcies a 
uns arranjaments que s’han 
realitzat a les músiques de la 
Festa Major. La regidora de 
Cultura, Núria Batet, avança 
que un mínim de tres actes 
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FESTA mAJoR dE SANTA RoSALIA 2020

Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

Forn Cristià

Bona Festa  
Major!Bona Festa Major!

passione per il gelato

Gelateria i cafeteria
Carrer antoni roig, 8 • torredembarra

tel. 977 64 42 05

els millors gelats artesans

Bona Festa Major!

FESTA mAJoR dE SANTA RoSALIA 2020
 Divendres 28 d’agost

El Pregó 
A dos quarts de nou del 
vespre, a la plaça del 
Castell 
Tronada d’oberTura 
de la FesTa Major.

En acabar, a la plaça 
del Castell 1   
lecTura del pregó de 
FesTa Major, 
a càrrec d’Anna Rius Sagrera. 
Aforament limitat. Activitat 
amb reserva prèvia, inscrip-
cions a l’adreça: festes@
torredembarra.cat 

Dissabte 29 d’agost

De les onze del matí i fins 
a les vuit del vespre, a 
la plaça Mossèn Joa-
quim Boronat 
exposició FoTogràFi-
ca
Diferents mirades al carrer.
Organitza: Associació Cultural 
Fotoamigo Baix Gaià

A les nou del vespre, a la 
plaça del Castell 1    
presenTació dels 
nous geganTs.
Aforament limitat. Activitat 
amb reserva prèvia, inscrip-
cions a l’adreça: festes@
torredembarra.cat.
Organitza: Ball de Gegants de 
Torredembarra

A les onze de la nit, a la 
Zona Esportiva Mu-
nicipal (accés per la 
carretera de la Riera 
de Gaià)
concerT a càrrec del 
grup juliverT. 
Aforament limitat. Activitat 
amb reserva prèvia, inscrip-
cions a l’adreça: festes@
torredembarra.cat 

Diumenge 30 d’agost

A les dotze del migdia, a 
la sala noble del Pa-
tronat Antoni Roig
Tradicional lliura-
MenT de doTs.

A les sis de la tarda, a la 
plaça del Castell
xiii Trobada de ball 

counTry i line dance. 
Aforament limitat. Activitat amb 
reserva prèvia, inscripcions als 
telèfons: 690 693 584 o 680 
517 382.
Organitza: Associació Country 
la Torre

Dilluns 31 d’agost

A les set de la tarda i a 
dos quarts de nou del 
vespre, a la plaça del 
Castell 
especTacle de TiTe-
lles, ‘HaMelí’, a càr-
rec de la cia. xip xap.

Aforament limitat. 
Activitat amb reserva 
prèvia, inscripcions a 
l’adreça: festes@torre-
dembarra.cat

Dimarts 1 de setembre 

A les set tarda, a l’espla-
nada de l’aparcament 
dels Filadors 
pinTa la FesTa Major. 
(acTiviTaT adreçada a 
inFanTs d’enTre 3 i 12 
anys)
Activitat amb reserva prè-
via, inscripcions a l’adreça: 
agrupaciopintalafesetamajor@
gmail.com
Organitza: Agrupació de Balls 
populars de Torredembarra

A les deu de la nit, a la 
Zona Esportiva Mu-
nicipal (accés per la 
carretera de la Riera 
de Gaià)
concerT a càrrec de 
l’orquesTra HiMalaya.
Venda d’entrades a www.
torredembarra.cat. Preu 3 €. 
Aforament limitat. 

Dimecres 2 de setembre

La Rosalieta 
A les vuit del vespre, a la 
plaça del Castell
especTacle FaMiliar, 
Musical i TeaTral, els 
superHerois, a càr-
rec de la cia. pop per 
xics.
Aforament limitat. Activitat amb 

reserva prèvia, inscripcions a 
l’adreça: festes@torredembar-
ra.cat

A les vuit del vespre, a 
Cal Maiam
presenTació de la 
nova revisTa ‘la sínia’
Aforament limitat.
Organitza: El Mònic de Torre-
dembarra

Dijous 3 de setembre 

La Vigília
A les dotze del migdia, a 
la plaça del Castell
Crida pública de la Fes-
ta, tritlleig de campa-
nes i esclat dels dotze 
morterets.
A les vuit del vespre, a la 
plaça del Castell 
represenTació del 
ball parlaT del ball 
de diables inFanTil.
Aforament limitat. Activitat amb 
reserva prèvia, inscripcions a 
l’adreça: festes@torredembar-
ra.cat

A les onze de la nit, a la 
Zona Esportiva Mu-
nicipal (accés per la 
carretera de la Riera 
de Gaià)
concerT a càrrec de 
suu. 
Venda d’entrades a www.
torredembarra.cat. Preu 3 €. 
Aforament limitat. 

Divendres 4 de setembre 

Santa Rosalia 
A les vuit del matí, des 
de la plaça de la Vila
MaTinades a càrrec 
dels grallers de la 
Torre.
Recorregut: carrer Major, 
carrer Ample, plaça del Cas-
tell, carrer del Freginal, carrer 
Baixada de Sant Antoni, carrer 
d’Alt de Sant Pere, carrer dels 
Filadors, carrer de l’Envelat, 
carrer Lleida, carrer Pere 
Badia, Fundació Pere Badia, 
carrer d’Antoni Roig, plaça de 
la Font i plaça de la Vila.

A les onze del matí, a 
l’església parroquial de 

Sant Pere Apòstol 2  
eucarisTia soleMne 
en Honor de sanTa 
rosalia, paTrona de 
la vila de TorredeM-
barra. l’oFici serà 
soleMniTzaT per la 
coral sanTa rosalia 
i els grallers de la 
Torre.
Aforament limitat.

A les set de la tarda i a un 
quart de nou del vespre, 
a la plaça del Castell
concerT de Músiques 
de la FesTa Major de 
TorredeMbarra, a 
càrrec de la FanFara 
de TorredeMbarra.
Aforament limitat. Activitat 
amb reserva prèvia, inscrip-
cions a l’adreça: festes@
torredembarra.cat

A dos quarts de deu de 
la nit, a la plaça del 
Castell 1  
represenTació dels 
balls parlaTs del 
ball de serrallonga i 
el ball de diables.
Aforament limitat. Activitat 
amb reserva prèvia, inscrip-
cions a l’adreça: festes@
torredembarra.cat

A les onze de la nit
casTell de Focs ar-
TiFicials a càrrec de 
piroTècnia igual

Dissabte 5 de setembre 

Sant Adrià
A dos quarts de vuit del 
vespre, a l’església 
parroquial de Sant 
Pere Apòstol
eucarisTia soleMne 
en Honor de sanT 
adrià, copaTró de la 
vila de TorredeMbar-
ra.
Aforament limitat.

A les nou de la nit, a la 
plaça del Castell
casTells i arTs aèries
aForaMenT liMiTaT. 
acTiviTaT aMb reserva 
prèvia, inscripcions 
a l’adreça: FesTes@
TorredeMbarra.caT
Organitzen: Colla Castellera 
Xiquets de Torredembarra i 
Associació Escarabats Blaus.

A les onze de la nit, a la 
Zona Esportiva Mu-
nicipal (accés per la 
carretera de la Riera 
de Gaià)
concerT a càrrec de 
joan rovira.
Venda d’entrades a www.
torredembarra.cat. Preu 3 €. 
Aforament limitat. 

Diumenge 6 de setembre

Els Castells
A les deu del matí, a la 
platja de la Paella
concurs de casTells 
de sorra (3 caTegori-
es). inscripcions a dos 
quarTs de deu del 
MaTí, a la plaTja de la 
paella. preu 2 €.
Organitza: Colla Castellera 
Nois de la Torre

A les deu de la nit, a la 
Zona Esportiva Mu-
nicipal (accés per la 
carretera de la Riera 
de Gaià)
represenTació Tea-
Tral de l’obra ‘creMa 
creMada’, a càrrec de 
la cia. TreaTeràpia.
Venda d’entrades a www.
torredembarra.cat. Preu 5 €. 
Aforament limitat. 

EXPOSICIÓ:
Del 30 d’agost al 9 de 
setembre a la sala Lluís 
d’Icart 
exposició “el seguici 
FesTiu de TorredeM-
barra” 

De dilluns a divendres 
de 10 a 18 h i dissabtes i 
diumenges de 10 a 14 h i 
de 17 a 20 h.
Aforament limitat. Visites de 
mitja hora en grups reduïts. 
Activitat amb reserva prèvia, 
inscripcions a l’adreça: fes-
tes@torredembarra.cat

1 Es podrà seguir en direc-
te a través d’Ona la Torre 
i al perfil de Facebook de 
l’Ajuntament de Torredem-
barra
2 Es podrà seguir en direc-
te a través d’Ona la Torre

Programa d’actes



 9 

 
dEmbARRA

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

ACTUALITAT ToRREdEmbARRA

Convoquem el

BASeS
El 1r Premi de narrativa curta 
Far de la Torre -Torredembar-
ra Actualitat està convocat en 
una única modalitat i un únic 
premi per al/la guanyador/a 
de 250 euros. El premi està 
subjecte a la normativa legal 
vigent.

1.- Hi poden participar totes les 
persones a partir de 16 anys.

2.- La narració ha d’estar ambi-
entada almenys parcialment a 
Torredembarra o en l’àmbit 
de la subcomarca del Baix Gaià.

3.- Les obres que hi concursin 
hauran de ser originals, inèdi-
tes, de temàtica lliure i escrites 

REdACCió

Far de la Torre-Torredembarra Actualitat
en llengua catalana. L’extensió 
màxima de l’obra serà de 10 
pàgines.

4.- Les obres que es presentin 
no es podran haver presentat a 
cap altre concurs pendent d’ad-
judicació i no podran haver estat 
guardonades amb anterioritat.

5.- Els originals s’hauran de pre-
sentar per correu electrònic a 
l’adreça redaccio@TDBactualitat.
cat en format PDF, a 1,5 espais 
amb la font Arial i cos de lletra 
12. Els treballs hauran d’estar 
signats amb pseudònim. S’ad-
juntarà un segon document amb 
el títol del treball, on s’inclouran 
les dades de l’autor/a: nom i 
cognoms, DNI, edat, adreça 
postal i electrònica i telèfon 
de contacte.

6.- El termini d’admissió de les 
obres acabarà dia 23 d’octubre 
de 2020. El lloc de presentació 
serà l’adreça electrònica esmen-

tada a la base anterior.

7.- El jurat estarà integrat per les 
persones següents:
Maria Dolores García Pastor
Marta Magrinyà Masdéu
Carles Marquès Virgili
Josep Antoni Nieves Alarcón

Actuarà com a secretari Jordi 
Salvat, director del Torredem-
barra Actualitat.

8.- Els premi i la seva dotació 
serà indivisible i el veredicte del 
jurat serà inapel·lable. El jurat, 
si ho considera adient, podrà 
declarar desert el premi.

9.- El veredicte emès pel jurat 
es farà públic durant el mes de 
novembre de 2020 i s’intentarà 
realitzar un acte de lliurament 
del premi aquell mateix mes si 
la situació sanitària ho permet.

10.- Torredembarra Actualitat 
publicarà l’obra guanyadora en 
l’edició en paper i web.

11.-Tots els arxius dels textos re-
buts seran s’eliminaran un cop 
lliurat el premi.

12.- El simple fet de presentar 
obres a aquests premis suposa 
la plena acceptació de les bases. 
En qualsevol cas el jurat tindrà 
la facultat d’interpretar-les o de 
resoldre les circumstàncies que 
no hi siguin previstes.

el Torredembarra 
Actualitat celebrarem 
el nostre primer any 
d’existència el proper 
mes de novembre. 
entre els actes i inicia-
tives que volem portar 
a terme, el primer 
el donem a conèixer 
en aquest número 
d’agost: la convoca-
tòria del 1r Premi de 
narrativa curta Far 
de la Torre -Torre-
dembarra Actualitat. 
en aquesta pàgina 
trobareu les bases per 
poder participar-hi. 
Us animem a fer-ho. 
Teniu temps fins al 23 
d’octubre.
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El segon llibre d’un 
actor, el segon 
capítol d’una sè-

rie, el segon disc d’una 
banda de música... o la 
segona obra d’un grup de 
teatre. El segon sempre 
és més difícil que el pri-
mer. En el debut, l’òpe-
ra prima, s’hi destinen 
molts esforços, moltes 
energies, no hi ha un 
llistó previ, però en la 
segona producció cal  
confirmar les sensaci-
ons aconseguides en 
la primera. És un rep-
te difícil. Treateràpia  
va sorprendre el 2017 
amb Pla de xoc per la 
seva originalitat, el rit-
me trepidant, la com-
binació entre comèdia 
i certes pinzellades de 
drama. Gairebé tres anys 
després tornen amb Cre-
ma cremada, que es va 
estrenar el diumenge 16 
d’agost al Centre Cultu-
ral del Catllar. 

Treateràpia ens torna a fer riure 
i pensar amb ‘Crema cremada’

I ho fa amb cinc mesos 
d’endarreriment a causa 
de la Covid-19. L’estat 
d’alarma es va decretar 
just uns dies abans de 
l’estrena programada a 
mitjan de març, també al 
Catllar. Han estat mesos 
difícils, amb teleassajos 
durant el confinament 
i amb la dificultat que 
representava en una 
obra on el contacte físic, 
amb petons, abraçades 
o bufetades són conti-
nus. Abans de l’inici de 

diccions i impostures, 
com les que amaguen la 
gran majoria de famílies. 
Amb un argument origi-
nal, però que ens evoca 
un dels grans problemes 
de la nostra societat, 
com són les falses apa-
rences, voler ser el que 
no som, ens situa en un 
ambient vodevilesc, de 
portes que s’obren i es 
tanquen, per riure dar-
rere la mascareta, però 
també té moments per 
la reflexió més profun-
da, per la interpel·lació 
directa a l’espectador en 
un final que et fa moure 
de la cadira, potser una 
mica incòmode perquè 
parlen de tu.

Respecte de Pla de xoc, 
Crema cremada també 
ofereix un altre canvi im-
portant, que és l’elenc. 
Repeteixen gairebé to-
tes les actrius i actors del 
primer muntatge, però 
els qui tenien un paper 
més secundari en l’òpera 
prima adopten més pro-
tagonisme en la segona i 
a l’inrevés, cosa que de-

mostra la versatilitat 
i la polivalència dels 
membres d’aquest jove 
grup teatral del Baix 
Gaià. Treateràpia ini-
cia ara una gira que els 
portarà per diferents 
escenaris del Baix Gaià 
i del Camp de Tarrago-
na, però abans passarà 
pel Festival Internacio-
nal de Teatre Amateur 
de Girona (FITAG) a 
finals de mes. Dues 
obres en dues edicions 
del prestigiós festival 
teatral. No és casuali-
tat. Segur que el nou 
muntatge del grup te-
atral altafullenc segui-
rà creixent, ajustant-se 
algunes costures que 
potser ara encara es-
tan tendres en aquesta 
primera representa-
ció. Si voleu riure —i 
també interrogar-vos 
sobre la vostra exis-
tència— aneu reservant 
butaca per anar a veure 
Crema cremada. El 6 
de setembre es podrà 
veure a Torredembar-
ra i el 13, a la Pobla de 
Montornès.

l’obra, el seu autor, 
director i també actor, 
Joan Maria Vidal, va 
voler agrair el suport 
d’aquest municipi a 
aquest projecte teatral 
altafullenc i també va 
recordar el moment 
complicat que viuen la 
cultura i el teatre: “Si 
haguéssim represen-
tat aquesta obra en un 
vagó de tren hi hauria 
el 100% d’aforament.” 
Però amb les mesures 
anti-Covid-19, al Cen-

tre Cultural del Catllar 
només hi pot haver un 
30% de la seva capaci-
tat.

Crema cremada no és 
la segona part de Pla 
de xoc. Vidal canvia la 
política per la família. 
Una família amb un 
pare, una mare, el fill i 
la filla. Des de les pri-
meres escenes de l’obra 
ja es veu que de con-
vencional no en té res. 
Hi ha mentides, contra-

CRÍTICA

JORdi  
salvat

C/. pare palau, nº 12, 1r-B - ( tgn)

tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

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

FOtO: tdB ACtUAlitAt
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Ja sabem que
el teu poble és
el millor del món.

La Generalitat, a través del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC), invertirà 
250 milions d’euros en obres i millores que 
afavoreixin la creació d’oportunitats 
econòmiques i socials a tots els municipis 
i consells comarcals de Catalunya.

Som 7,5 milions d’oportunitats. 

Junts el podem 
fer encara millor.

C
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el regidor de la Nou de Gaià  
Raül Franquet, nou president 
d’eRC al Tarragonès
El nou president d’Esquer-
ra Republicana al Tarrago-
nès serà l’actual regidor 
de l’Ajuntament de la Nou 
de Gaià Raül Franquet, 
que ha configurat un 
equip de nou persones 
entre les quals hi ha una 
altra representat del 
Baix Gaià, l’altafullenca 
Neus Saltó, actual cap de 
gabinet de l’Ajuntament 
de Torredembarra, que 
assumeix la Secretaria 
d’Imatge i Comunicació.

L’objectiu de la nova 
executiva republicana 
és mantenir els bons 
resultats obtinguts l’any 
anterior, uns resultats mai 
assolits fins al moment a 
la comarca i que, esperen, 
marqui una tendència 
republicana que no 

tingui marxa enrere. Per 
aconseguir aquesta fita, 
es marquen com a pre-
missa bàsica “teixir una 
forta xarxa de seccions 
locals que s’estenguin 

en tots i cadascun dels 
municipis de la comarca, 
i que aquestes siguin les 
cadenes de transmissió 
de valors d’Esquerra a 
totes les poblacions”.

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

Jaime Serret deixa el  
PP i s’incorpora al  
govern de Creixell com 
a titular de Comerç

El Partit Popular 
s’ha quedat sense 
un dels tres regi-

dors que li quedaven al 
Baix Gaià. Aquest mes 
de juliol, Jaime Serret, 
que va ser cap de llista 
del PP a Creixell les dar-
reres eleccions, ha estri-
pat el carnet i ha passat 
a ser regidor no adscrit. 
A més, Serret ocupa ara 
la cartera de Comerç, 
després d’acceptar l’en-
càrrec de l’alcalde creixe-
llenc, el postconvergent 
Jordi Llopart, i se suma 
a l’executiu integrat per 
regidors de Junts per 
Creixell, ERC i la FIC. 
Fins ara, la titular de 
Comerç era Sílvia Farre-
ro (Junts per Creixell). 
El PP de Creixell queda 
a l’oposició ara amb una 
sola regidora, María Do-
lores Juncal. L’altre regi-
dor popular al Baix Gaià 
és l’incombustible Rafael 
Luna a Roda de Berà.

En un comunicat que va 
difondre, Serret feia evi-
dents les discrepàncies 
amb la formació, de la 

REdACCió

qual era militant des de 
2015:  “Des de la meva 
presa de possessió com 
a regidor electe del Partit 
Popular a l’Ajuntament 
de Creixell no m’he sen-
tit en absolut recolzat per 
la Junta Local del partit a 
Creixell, així com tampoc 
per la junta directiva pro-
vincial ni posteriorment 
per la gestora provisional 
del partit.” Serret retreia 
al seu expartit que, mal-
grat ser cap de llista en 
els comicis de 2019, la 
presidenta local del par-
tit, María Dolores Juncal, 
es va erigir, amb la seva 
“total disconformitat”, en 
portaveu del grup muni-
cipal.

Serret també va acusar la 
Junta Provincial del Par-

tit Popular de negar-li la 
possibilitat d’acceptar 
una oferta per assumir 
responsabilitats de go-
vern adduint la immi-
nent proximitat de les 
eleccions autonòmiques 
i la no conveniència de 
la seva entrada en el go-
vern municipal a nivell 
de general de Catalunya. 
“En conseqüència, en la 
meva qualitat de regidor 
electe i a fi de poder re-
presentar dignament a 
tots els nostres veïns i 
veïnes, tal com em vaig 
comprometre a fer en 
la passada campanya 
electoral, vaig decidir 
passar a formar part de 
la corporació munici-
pal de l’Ajuntament de 
Creixell com a regidor 
no adscrit”, afirmava.

Foto: Jaime Serret. / AJ. CREixEll

Visita el nostre jardí d’estiu

recorda que tenim obert tots els dies

Carrer del MontMell • els Munts - torredeMbarra • tel. 977 64 47 79

Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

Som especialistes en banys, cuines, paviments i revestiments  
i tota mena de materials de construcció

Projectes a mida

Finançament en 12 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació per part de la financera)

Us desitgem una bona Festa Major  de Santa Rosalia
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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

Descobreixen al centre  
de Creixell un pou que  
comunica amb antigues  
galeries subterrànies

La Pobla de Montornès compra 500 
m³ d’aigua per acabar amb els talls 

Les obres de remodelació de la plaça 
Major de Creixell, que s’estan realit-
zant des de fa uns mesos, han per-
mès descobrir un pou de 20 metres 
de profunditat que comunica amb les 
antigues galeries subterrànies que es 
troben sota els carrers de la vila.

Era sabuda l’existència d’aquestes 
galeries subterrànies, que havien ser-
vit d’amagatall dels contrabandistes 
de finals del segle XIX i principis del 
XX que es dedicaven a l’estraperlo a 
Creixell. També havien servit de refu-
gi durant la Guerra Civil. A la vegada, 
es coneixia també l’existència també 
d’aquest tipus de coves i d’altres 
galeries subterrànies que comunica-
rien el Castell i les torres de defensa 
medievals del nucli històric amb 
la sortida de Creixell, en direcció a 
l’avinguda Catalunya i la platja.

Aquesta troballa no ha afectat el 

desenvolupament i propera finalit-
zació de les obres, ja que s’ havia 
previst deixar-ho visible quan fa uns 
mesos s’havia trobat la volta del pou. 
Des de l’àrea de turisme de l’Ajun-
tament de Creixell s’està treballant 
conjuntament amb les àrees de 
cultura i patrimoni i amb la Genera-
litat per tal de poder fer visitables 
aquestes galeries subterrànies i que 
esdevinguin un atractiu turístic més 
de la vila del Baix Gaià.

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès s’ha marcat 
l’objectiu d’acabar com més 
aviat millor amb els talls de 
subministrament d’aigua 
que pateix el municipi i ha 
comprat 500 m3 d’aigua. 
Aquests camions cisterna, 
amb 27 m³ d’aigua  cada 
un, buiden el seu contingut 
directament en els dipò-
sits d’aigua municipal. Els 
primers sis van arribar el 
divendres 14 d’agost. Des del 
govern poblenc, s’espera que 
ben aviat es puguin acabar 
els talls d’aigua, que fins ara 
només permeten mantenir el 
nivell dels dipòsits, però no 
augmentar-lo. Mentrestant, 
es continuaran fent aquests 
talls de dotze de la nit a sis 
del matí.
L’Ajuntament poblenc també 
busca la col·laboració dels 
propietaris de pous parti-
culars. Aquestes mesures 

excepcionals intenten 
evitar que els veïns i veïnes 
poblencs pateixin noves 
restriccions d’aigua. La crisi 
sanitària, l’època estival i el 
canvi de costums de consum, 
sumat al mal ús que alguns 
usuaris fan del servei, ha 
generat un dèficit de 500 m³ 
setmanals entre la demanda 
de la xarxa i la capacitat de 
captació dels pous. 
Actualment, el municipi 
compta amb quatre pous 

actius: el pou de Rubials, el 
pou del Barranc, el pou Mort i 
el pou de l’Escorxador, aquest 
últim, recuperat aquest 
2020 després de fer-hi una 
inversió de restauració. Amb 
la incorporació d’aquest 
últim pou, la capacitat diària 
ha augmentat respecte als 
darrers anys, però entre tots 
no tenen prou capacitat de 
captació pel sobreconsum 
que s’ha generat aquests 
darrers mesos.

Foto: Una imatge del pou descobert 
a la plaça Major de Creixell. / AJ. 
CREixEll

Foto: Un dels camions cisterna que porten aigua a la Pobla. / 
AJ. POBlA dE MONtORNÈS

Obrim  tots els dies,
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 tots els dies.
Dijous: ORANGE COLORED
NIGHTS, Cabaret Dinner
Show. Precio menú: 45€ 
Divendres: GIN ROOM DJ
Dani G.
Disabte: FLORES EN EL MAR
Esmorzars i sopars.
+ INFO : 977 651 557

Obrim tots els dies.
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.altafullla  @hotelgranclaustre @elpatitarongers

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

bona 
 Festa major de 
Santa Rosalia!

Bona  
Festa  

Major!
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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

mor ‘Nasi’ Porta: 
adeu a un catllarenc 
de soca-rel

El Catllar ha donat 
aquest mes de ju-
liol el darrer adeu 

a un d’aquells veïns que, 
amb la seva trajectòria 
cívica, forgen la identitat 
d’un municipi. Joan Ig-
nasi Porta, que ha mort 
als 61 anys, era un catlla-
renc implicat en el teixit 
social de la seva vila i, 
més enllà del seu poble, 
un casteller —havia es-
tat membre dels Xiquets 
de Reus, on havia format 
part dels equips direc-
tius de l’entitat— que, 
en els darrers anys de la 
seva vida, va esdevenir 
l’organitzador de la dia-
da de la Festa Major del 
Catllar, la més potent 
del país en un municipi 
sense colla pròpia.

Porta va recollir el re-
lleu, l’any 2017, de qui 
havia organitzat la cita 
durant 40 anys: el gran 
Joan Olivé. En les dar-
reres tres temporades 
amb Porta al capda-
vant, la diada ha con-
solidat el seu prestigi al 
món casteller i ha seguit 
sent, de llarg, l’esdeve-
niment de més projec-
ció del Catllar a la resta 
de Catalunya: en són 
clara prova les mostres 

de condol a les xarxes 
fetes per colles d’arreu 
de la geografia catala-
na. Una forma més de 
fer poble amb què va 
culminar tota una vida 
dedicada al Catllar.

Porta també va ser uns 
anys regidor al consis-
tori, al costat de l’histò-
ric alcalde Josep Maria 
Gavaldà; però pel que 
va destacar de valent va 
ser pel vessant cultural. 
Al marge de la seva es-
mentada petja castelle-
ra, era el president de 
la Colla de Gegants i 
Grallers del Catllar, i al 
llarg de la seva vida, va 
participar activament 
en diverses entitats del 
municipi i en la vida 
cultural catllarenca.

Amb la pèrdua de Joan 
Ignasi Porta, el Catllar 
es queda sense un dels 
homes més lligats a la 
cohesió social i associ-
ativa del municipi i el 
món casteller plora la 
mort de qui, els dar-
rers anys,ha mantingut 
amb ple vigor una cita 
castellera entranyable i 
molt estimada. Marxa, 
doncs, un catllarenc de 
soca-rel.

oPINIó
GERARd REcASENS

PERiOdiStA

S’estrena ‘Padre no hay más 
que uno 2’, amb la jove actriu 
creixellenca Íngrid Palomares

La crisi sanitària i eco-
nòmica provocada per 
la Covid-19 ha afectat 
la indústria del cinema 
i s’han reduït dràsti-
cament les estrenes de 
pel·lícules. Però un film 
que es va estrenar el 29 
de juliol és Padre no hay 
más que uno 2: La lle-
gada de la suegra, amb 
la jove actriu creixellen-
ca Íngrid Palomares en 
el repartiment. 

Es tracta de la seqüela 
de la pel·lícula que fa un 

REdACCió

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:

Arrenquen les obres 
d’arranjament i millora 
de la carretera T-202 
entre la Nou i Salomó

L’evolució de la 
Covid-19 obliga a 
ajornar la 13a edició 
del FIC-CAT fins al 2021

La darrera setmana de juliol van començar les obres 
d’arranjament de la carretera T-202 en el tram que 
uneix els municipis de la Nou de Gaià i Salomó. El cost 
dels treballs s’eleva fins als 1,5 milions d’euros i la 
previsió és que les intervencions finalitzin entre finals 
de novembre i desembre de 2020.

La intervenció, a càrrec de la Direcció General d’Infra-
estructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, 
servirà per anivellar i eliminar alguns revolts, construir 
cunetes, col·locar plaques protectores laterals i, fins 
i tot, instal·lar els serveis necessaris per distribuir la 
fibra òptica. 

L’organització del Festival de Cinema en Català (FIC-CAT) 
ha anunciat l’ajornament de la seva tretzena edició fins 
al 2021 a causa de la incerta evolució de la pandèmia de 
Covid-19. De fet, és el segon ajornament, ja que de les 
dates habituals de juny s’havia endarrerit el seu inici al 26 
de setembre en un primer moment.

“Hem estat treballant per intentar celebrar la 13a edició 
del Festival amb la mateixa qualitat de sempre però 
adaptant-nos a la situació excepcional causada per la 
pandèmia de la Covid-19. Malgrat tots els esforços, la 
situació actual i la incertesa de l’esdevenir ens obliguen 
a posposar la celebració fins al juny del 2021. Des d’ara 
ja estem treballant per fer de l’edició del 2021 la més 
memorable, tot esperant que les circumstàncies siguin 
favorables”, afirma en un comunicat l’organització.

parell d’anys va prota-
gonitzar Leo Harlem, 
i que va tenir un gran 
èxit de taquilla. A Se-
gura l’acompanyen 
actors consagrats com 
Santiago Segura, Toni 
Acosta, Leo Harlem i 
Silvia Abril. La gran 
novetat és Loles León, 
en el paper estrella 
de la sogra. El 28 de 
juliol va tenir lloc la 
preestrena a Madrid 
amb tot l’equip d’ac-
tors i actrius, inclosa 
l’Íngrid, que va estar 
acompanyada de la 
seva família. 
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ra coixeja, ajudant-se 
amb un bastó quan el 
terreny ho requereix”, 
i el seu comportament 
en aquell fet bèl·lic li va 
valer el grau de tinent. 
A partir del moment 
que es coneixen, escriu, 
“més que un superior 
que dona ordres, tindré 
en ell un company més, 
un amic”.

Una casualitat que cap 
dels dos va arribar a 
saber és que Torresca-
sana, que va morir fa 
cinc anys, era de pro-
fessió tipògraf i treba-
llava en una impremta, 
com ho va fer un dels 
germans de l’Antoni, 
el Miquel. Amb els fills 
del Miquel, l’Antonio 
“dels diaris”, que porta 
el nom de l’avi i l’oncle, 
i la Maria Teresa, par-
lem d’ell, i em faciliten 
la foto que acompanya 
aquest article. Per a 
ells ha estat una des-
coberta saber de font 
directa i escrita on va 
morir l’oncle, perquè 
algú a la Torre afirma-
va que l’havien vist a 
la batalla de l’Ebre. De 
la mort de l’oncle se’n 
parlava poc o gens a la 
família, i l’Antonio no-
més recorda la tristor 
que presidia la taula 

de cada dinar de Nadal 
per l’absència del tiet.

On pot ser enterrat An-
toni Sonsona Millán? 
No ho sabem, però un 
cop més el valuós text 
de Torrescasana ens 
en dona una possible 
pista, i un desig final: 
“Quan vaig a Sant Romà 
[d’Abella], abans d’aco-
miadar-me’n esguardo 
commogut,  mussi-
tant una pregària, un 
terreny planer cobert 
d’ametllers, tocant les 
primeres cases del po-
ble, que any darrere 
any he vist créixer. Hi 
foren plantats després 
de la guerra. En aquell 
paratge s’hi troba un 
oblidat fossar comú en 
el qual reposen la ma-
joria de combatents que 
moriren en aquell sector 
del front i en l’epopeia 
de la muntanya de Sant 
Corneli. L’anyal florida 
d’aquells arbres, este-
nent a l’aire i al sol com 
una blanca catifa, se 
m’antulla un símbol de 
puresa i de pau; la pu-
resa d’esperit d’aquells 
nois que oferiren el 
millor que posseïen, la 
seva vida, i el delit que 
la pau romangui amb 
ells, i amb tothom, ja 
per sempre.”

CoNAdELLS

El meu company tinent n’Antoni  
Sonsona, enamorat i enyoradís del seu 
poble, Torredembarra (1916-1938)
“Quan la guerra 

acabi, un dia 
ens reunirem 

a Torredembarra; allà 
veuràs el que és bo...”, 
li deia Antoni Sonso-
na Millán al seu soldat 
d’enllaç, el manresà 
Ferran Torrescasana. 
Però no s’hi van reunir 
mai, perquè Sonsona, 
tinent del quart bata-
lló de la 134a Brigada 
Mixta de la 31a Divisió, 
va morir poc després 
en un “sagnant episo-
di” de la Guerra Civil, 
en paraules del mateix 
Torrescasana, l’intent 
fracassat per part de 
l’exèrcit republicà de 
fer fora l’avançada naci-
onal d’una posició estra-
tègica, la muntanya de 
Sant Corneli: “Encara, 
quan hi penso, seguei-
xo preguntant-me què 
es pretenia amb aque-
lla tossuda temptativa 
de foragitar l’enemic 
d’una posició que, sa-
bedor de la seva im-
portància estratègica, 
havia convertit en ba-
luard inexpugnable.” En 
aquesta serra del Pallars 
Jussà, la nit del 25 al 26 
de maig de 1938, en el 
marc de la batalla del 
Segre, hi van deixar la 
vida bona part dels sol-
dats republicans, “quasi 

CARlES MARQuÈS

adolescents”, que hi van 
participar.

Torrescasana narra amb 
cruesa els fets i explica 
que, a la matinada, “el so-
roll de la lluita ha minvat 
i la foscor deixa pas a la 
primera llum de l’albada. 
Aixeco el cap i observo, a 
pocs metres davant meu, 
el cos inert, inequívoca-
ment sense vida, del ti-
nent Sonsona.”

El testimoniatge, fins 
ara inèdit, del soldat 
manresà, es pot llegir 
en el relat titulat “Sant 
Corneli, la muntanya si-
nistra”, que forma part 
d’un conjunt de tretze 
memòries de soldats del 
Bages recuperades per 
l’Associació Memòria 
i Història de Manresa, 
que lidera l’historiador 
Joaquim Aloy. El relat 
de Torrescasana i els 
altres joves de les lle-
ves del biberó i del xu-
met es poden consultar 
al web www.memoria.
cat/llevadelbibero, i 
se’n pot trobar un de-
tallat resum d’un altre 
historiador manresà, 
Joan Esculies, al diari El 
País (https://cat.elpais.
com/cat/2020/07/16/
cultura/1594897510_ 
204394.html).

Antoni Sonsona va néi-
xer a Torredembarra el 
17 de febrer del 1916, 
fill d’Antonio Sonsona 
Yebra i de Lucía Millán 
Sonsona, tots dos de 
Samper de Calanda. De 

Sonsona, Torrescasana 
diu que era ferm de cor, 
valent, idealista. Jove, 
no gaire més gran que 
el seu soldat d’enllaç, 
Sonsona va ser ferit al 
front d’Aragó, “enca-
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Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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

Gaudiu de la Festa Major de Santa 
Rosalia amb nosaltres

Carnisseria  
núria i Dolors

Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra 

Telèfon: 977 641 228
Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors

oPINIó

Nou pas del periple 
judicial del cas 3%

JORdi SAlVAT

Quan començava en aquest 
món del periodisme, la 
darrera setmana de juliol 

ens costava Déu i ajuda omplir 
el diari. Tot estava adormit fins 
entrat el setembre. Els polítics 
de vacances, l’administració i les 
empreses, aturades. En aquelles 
èpoques no tan llunyanes, una 
notícia com la del jutge José de 
la Mata tancant la investigació 
del cas 3% i proposant jutjar un 
total de 32 persones físiques i 16 
jurídiques vinculades al finan-
çament irregular de Convergèn-
cia Democràtica, hauria obert 
diaris i informatius. Però en 
aquesta actualitat vertiginosa, 
marcada per l’allau de notícies 
sobre el coronavirus, la venjan-
ça acarnissada de Fiscalia i Su-
prem contra els presos polítics 
catalans, la crisi de la Corona 
espanyola o el congrés inaca-
bable de Junts per Catalunya, 
el nou pas endavant del cas 3% 
ha esdevingut una notícia se-
cundària.

Però a Torredembarra, on des 
de l’any 2014 tenim la mirada 
posada de forma permanent en 
els jutjats —ja sigui el Vendrell, 
Barcelona o Madrid—, no ens 
ha de passar per alt aquesta 
notícia i és bo aturar-s’hi. L’Au-
diència Nacional veu indicis 
d’organització criminal, frau, 
suborn, tràfic d’influències i 
blanqueig de capitals. Gaire-
bé res! Així es determina en la 
interlocutòria del cas, dictada 
pel jutge De la Mata després de 
cinc anys d’investigació. I no 
podem oblidar que l’origen del 
cas es troba en les presumptes 
actuacions irregulars que es van 
dur a terme durant l’etapa del 
govern a l’Ajuntament de Torre-
dembarra encapçalat per Daniel 
Masagué.

El fil que ha permès a la justícia 
espanyola anar estirant i arribar 
al cabdell el va donar la desa-
pareguda regidora Montserrat 
Gassull amb les seves visites 

a Fiscalia. Tot va començar a 
Torredembarra i el cas 3% és 
un dels “fills” del cas Torredem-
barra, el que ha fet més carrera. 
Tanta, que ha arribat a l’Audi-
ència Nacional. I la Justícia és 
lenta —gairebé sempre—, però 
gairebé sempre arriba a port, i 
en aquest cas, també.

Els exgerents i extresorers de 
CDC Daniel Osàcar, Andreu 
Viloca i Germà Gordó o l’exres-
ponsable jurídic del partit 
Francesc Xavier Sánchez Vera 
estan entre els acusats per De 
la Mata. Segons la interlocu-
tòria, aquest nucli de persones 
suposava el primer nivell de tot 
l’entramat per finançar el partit 
“il·legalment i en forma enco-
berta”. Per sota, hi havia les ad-
ministracions controlades per 
CDC i també algunes empreses 
que es beneficiaven d’adjudica-
cions d’obres públiques. Entre 
aquestes, s’inclou Teyco, també 
present en el cas Torredembar-

ra. El jutge descriu l’operativa 
desplegada pels investigats 
en almenys 31 adjudicacions 
d’obra pública sospitoses entre 
el 2008 i 2012 que van suposar 
el 7,7% del finançament global 
del partit. Entre les adjudicaci-
ons sospitoses, n’hi ha algunes 
a les comarques tarragonines, 
com centres educatius a Vila-
seca i el Vendrell.

torra mou peça
Uns dies després, l’11 d’agost, 
el president de la Generalitat, 
Quim Torra, va demanar al di-
rector del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat, Francesc Esteve, 
que la Generalitat es perso-
ni en el cas del 3%. L’objectiu 
d’aquesta maniobra de Torra és 
poder accedir a la instrucció del 
cas i al sumari. El vicepresident, 
Pere Aragonès, havia demanat 
que la Generalitat es presentés 
com a acusació particular en el 
cas i que Torra es comprometés 

a fer-ho si els serveis del Palau 
determinaven que hi havia per-
judici per a l’erari català.

El cas Torredembarra és d’una 
complexitat molt gran i amb 
prou feines estem a l’inici, amb 
una sentència —que encara no 
és ferma—, un acord amb Fisca-
lia en què Masagué es reconeix 
culpable però que en l’entrevista 
que vam publicar fa unes setma-
nes l’exalcalde ens convida a un 
next coming, com si d’una sèrie 
nord-americana d’advocats es 
tractés. I si seguim parlant de 
sèries, el cas 3% és un spin-
off que podria superar la sèrie 
mare després d’aquest final de 
temporada que ens ha servit el 
jutge De la Mata. A Torredem-
barra haurem se seguir la sèrie 
principal, l’spin-off i el que vagi 
sorgint els propers anys. Aga-
feu crispetes que això serà llarg 
i potser amb algun gir de guió 
inesperat.

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!

Bona Festa 
Major de  
Santa Rosalia!

Bona Festa Major de Santa Rosalia!

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com
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Polígon de l’Avenar, polígon 4, parcel·la 59 · Roda de Berà
8.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42 contesalp@contesalp.es

PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
I DEMOLICIÓ I DE RESTES VEGETALS

Des de fa tres mesos, 
Reciclats Contesalp ha 
posat en marxa una planta 
de reciclatge de residus de 
la construcció, demolicions 
i restes vegetals a Roda de 
Berà, concretament al Po-
lígon de l’Avenar. L’obertura 
d’aquesta planta ha permès 
incorporar a l’empresa la ter-
cera generació de la família. 
Des de Reciclats Contesalp, 
Jordi Solé diu que el procés 
per posar en marxa la planta 
de reciclatge s’ha allargat 

CoNTINGUT ESPECIAL

uns quants anys a causa de 
la complexitat dels tràmits i 
gestions tant amb diferents 
departaments de la Gene-
ralitat com amb el Ministeri 
de Foment. Després d’aquest 
procés, Reciclats Contesalp, 
com a gestor autoritzat per 
l’Agència Catalana de Resi-
dus, ofereix totes les garan-
ties als seus clients a la seva 
planta de Roda de Berà.
Reciclats Contesalp és una 
empresa familiar que des de 
l’any 1940 ofereix diferents 

serveis relacionats amb els 
transports i les excavacions. 
Gradualment ha anat ampli-
ant els serveis que ofereix: 
moviments de terra, urbanit-
zació de sòl, reparació de ca-
mins i carreteres, enderrocs, 
compactacions, anivella-
ments, neteja de torrents, 
desbrossaments, treballs 
agrícoles, matxucadora molí 
mòbil, trituradora de restes 
vegetals mòbil, venda d’àrids 
reciclats i terres vegetals i 
serveis de contenidors.

Reciclats Contesalp obre la primera planta de reciclatge del Baix Gaià

Es manté l’augment de nous casos 
positius de Covid-19 al Baix Gaià 
aquest mes d’agost. Aquesta setma-
na passada se n’han registrat 8, dos 
més que la setmana passada. Segons 
dades del Departament de Salut de 
la Generalitat actualitzades aquest 
diumenge, 16 d’agost, els nous casos 
estan repartits entre Torredembarra 
(3), Altafulla (2) i un al Catllar, la Pobla 
de Montornès i la Riera de Gaià. Des 
de l’inici de la pandèmia, s’han acu-

casos  
positius

casos  
sospitosos

Torredembarra 79 888

El Catllar 24 202

Altafulla 23 314

Roda de Berà 22 359

Creixell 13 307

La Pobla de Montornès 10 183

La Riera de Gaià 9 89

Vespella de Gaià 3 20

Salomó 2 23

La Nou de Gaià 2 30

total baix gaià: 186 2.423

mulat 187 casos positius de la malaltia 
al Baix Gaià.

Pel que fa als casos sospitosos, s’han 
gairebé doblat aquesta setmana al Baix 
Gaià, passant de 114 a 226. Torredem-
barra, amb 97 nous casos sospitosos, 
està seguida per Creixell, amb 28, Roda 
de Berà, amb 26, i Altafulla, amb 23. En 
total, el Baix Gaià acumula 2.405 casos 
sospitosos de Covid-19 des de l’inici de 
la pandèmia.

Xifres de la pandèmia 
al Baix Gaià

Ja està en marxa el 
nou web del comerç 
de Torredembarra

La Regidoria de Co-
merç, Indústria i 
Activitats de l’Ajun-

tament de Torredembarra 
ha posat en marxa un nou 
lloc web dedicat al teixit 
comercial i empresarial 
del municipi, amb l’ob-
jectiu de donar una nova 
eina tant als usuaris i usu-
àries que el visitin com als 
comerciants i empresaris 
perquè puguin actualitzar 
i complementar les dades 
de la seva empresa, amb la 
possibilitat d’oferir els seus 
serveis i productes en línia.

La base del web és la in-
formació que ja apareix 
a la versió impresa de la 
guia comercial que edita 
la Regidoria de Comerç, 
Indústria i Activitats des 
de fa ja unes quantes 
edicions, però es podran 

ampliar les dades indi-
viduals de cada comerç 
i empresa per així poder 
oferir a la clientela final 
una més àmplia infor-
mació de manera clara 
i permanentment actu-
alitzada.

D’altra banda, s’han col-
locat 60 banderoles i 2 
lones a carrers i passejos 
del municipi amb dife-
rents eslògans comer-
cials per incentivar la 
compra al comerç local 
i de proximitat.

REdACCió
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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

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

UGO

Pl. de la Font, 7   
43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)

Tel. 977 64 31 21   
COMING

SUN
Demana'ns 
 cita prèvia!
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ACTUALITAT ToRREdEmbARRA

La nova comissaria 
dels Mossos a  
Torredembarra  
serà una realitat  
el primer trimestre 
del 2022

La nova comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a 
Torredembarra esta-
rà operativa el primer 
trimestre del 2022. Així 
ho va anunciar el director 
general de la Policia de 
Catalunya, Pere Ferrer,  
a la Junta Local de Segu-
retat de Torredembarra 
que es va celebrar el 22 
de juliol telemàticament. 

En aquests moments, la 
Generalitat està pre-
parant la licitació de 
les obres, que haurien 
de començar el segon 
semestre del 2021. També 
es treballa en el conveni 
pel qual l’Ajuntament farà 
la cessió dels terrenys a 
la Generalitat, tal com ha 
explicat l’alcalde de Torre-
dembarra, Eduard Rovira.

av. de les Comarques Catalanes, 28
torredembarra

tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es

Tenim  
places  

disponibles  
pel proper 

curs!!!

obert el termini per 
als ajuts d’urgència 
social per fer front a 
la Covid-19

Durant tot el mes d’agost 
es poden presentar sol-
licituds a la convocatòria 

d’ajuts d’urgència social de l’Ajun-
tament de Torredembarra, desti-
nats a donar suport econòmic a les 
famílies amb dificultats socioeco-
nòmiques per pal·liar els efectes de 
la crisi generada per la Covid-19. 
La partida econòmica total que es 
destina a aquesta línia d’ajuts és de 
110.000 euros. En cas que s’esgoti 
la consignació pressupostària, es 
procedirà a dotar-la per atendre 
totes les sol·licituds presentades 
si hi ha finançament suficient. 

Poden acollir-se als ajuts les per-
sones o unitats familiars de con-
vivència que es trobin en una situ-
ació de dificultat socioeconòmica 
que limiti la seva capacitat per 
cobrir les necessitats bàsiques. 
Els ajuts van destinats a la com-
pra en botigues o supermercats 

del territori de productes bàsics 
de subsistència (productes d’ali-
mentació, d’higiene personal i de 
la llar, medicaments i pagament 
de factures de subministraments 
bàsics de la llar i electrodomès-
tics).

subvencIons per al  
sector comercIal  
I de serveIs per fer front  
a la covId-19
Per altra banda, fins al 30 de no-
vembre també està obert el ter-
mini per presentar sol·licituds 
a la convocatòria de subvenci-
ons de l’Ajuntament de Torre-
dembarra destinada al sector 
comercial i de serveis del mu-
nicipi, amb motiu de les despe-
ses ocasionades per l’adquisició 
d’equips de protecció individual 
i altres materials o prestacions 
per fer front a la Covid-19 i així 
poder garantir als seus clients 
les mesures sanitàries adients 
per frenar-ne la propagació.

Són objecte de les ajudes els esta-
bliments 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 hoteler: hos-
tals, pensions i càmpings sense 
límit de superfície i gimnasos i 
espais educatius o assimilables 
sense límit de superfície.

La partida econòmica total que 
es destina a aquesta línia de sub-
vencions és de 80.000 euros. 
L’import subvencionable és de 
fins al 90% corresponent al to-
tal de factures subvencionables 
presentades amb un límit màxim 
de quantia de subvenció de 400 
euros per establiment.

A l’espai de Tràmits de la 
web torredembarra.cat tro-
bareu tota la informació de 
com acollir-se a aquestes 
ajudes.

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

REdACCió
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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

977 078 910
Av. Onze de Setembre, 12 

43830 Torredembarra

Horaris
De dimarts a dijous:  
9:00-13:00 i 16:00-19:00 hores
Divendres: 9:00-19:00 hores
Dissabte: 9:00-15:00 hores

Bona FEsta MaJor!

CRòNICA

El confinament tam-
bé ha tingut coses 
bones. I una és la 

incursió en el món del 
còmic de la reconeguda 
pintora torrenca Imma 
Vallmitjana, que ens ha 
sorprès amb la publica-
ció de La extraordinaria 
aventura de Esther Wi-
lliams y otras historias 
de la Calle Mayor. La 
presentació del llibre es 
va fer aquest dimecres, 
29 de juliol, a La Travi-
esa, i van acompanyar 
l’autora la directora de la 
Biblioteca Mestra Maria 
Antònia, Ana Merino, i 
l’il·lustrador tarragoní 
Hugo Prades, a més d’una 
trentena de persones que 
no es van voler perdre un 
acte que ja s’intuïa que 
seria diferent, necessari 
podríem dir fins i tot en 
aquest estiu tan estrany.

L’Ana Merino va obrir 
l’acte definint el to 
d’aquesta obra de Vall-
mitjana com a “desim-
bolt i espatarrant”, com 
un “còmic on hi surten 

El paradís perdut de l’Imma 
vallmitjana ara és un còmic

quadres”, i va animar els 
presents a comprar-lo i 
llegir-lo. Costa deu eu-
ros i en la primera edició 
s’han imprès 100 exem-
plars numerats. El podeu 
comprar a Els 4 Panxos i a 
La Traviesa. Hugo Prades 
va destacar en la seva in-
tervenció que una pintora 
com l’Imma s’atreveixi a 
explicar la seva vida a tra-
vés del còmic i va apuntar 
que l’obra és “un exercici 
per a un mateix per a cu-
rar-se de coses de la vida 
però també per fer riure 
els qui el llegeixin.” Fres-
ca, directa i intuïtiva són 
adjectius que va fer servir 
l’il·lustrador tarragoní per 
definir La extraordinaria 

aventura de Esther Willi-
ams y otras historias de 
la Calle Mayor i en va 
destacar també l’humor 
que s’hi respira. “Són 
històries que si no s’ex-
pliquen es perden. És un 
enriquiment per al poble”, 
va concloure l’artista tar-
ragoní.

L’Imma Vallmitjana va 
confessar que la idea de 
fer un còmic per explicar 
la seva infància i joventut 
al carrer Major de Torre-
dembarra la tenia des de 
feia quinze o vint anys i 
els dos mesos de confi-
nament li van servir per 
trobar el temps per con-
vertir-la en realitat i au-

toeditar-la a través d’una 
petita impremta del barri 
de Gràcia de Barcelona. 
Va començar a treballar 
amb paper aquarel·la i 
va acabar descobrint les 
bondats pel paper cuixé, 
que li permetia corregir 
les errades sense haver de 
recórrer a un pot de típex 
que va trobar per casa.

L’artista recorda els tres 
mesos que passava a Tor-
redembarra amb els seus 
pares i els seus quatre 
germans com un “para-
dís”, el paradís perdut de 
què parla en la primera 
pàgina del llibre: “Estava 
nou mesos tancada en un 
pis de l’Eixample i anava 

cipi dels 80”, comentava 
l’autora, que va apuntar 
que aquest no serà el seu 
únic còmic. Sembla que li 
hagi agafat el gust.

Estem davant de les peti-
tes històries que formen la 
memòria d’un poble i en 
un format original i dige-
rible per a tots els públics: 
el còmic. Però també és 
una oportunitat per refle-
xionar sobre l’evolució de 
Torredembarra i la degra-
dació d’espais que abans 
havien estat plens de vida 
i d’esplendor. És el cas del 
carrer Major, un dels car-
rers més antics i amb més 
encís de Torredembarra, 
on fins al segle XVIII hi 
vivien les grans famílies 
torrenques i que més en-
davant, quan aquestes ja 
s’havien construït noves 
cases al carrer Nou —ara 
Antoni Roig— van seguir 
acollint famílies com les 
de l’Imma. Ara, en canvi, 
són massa els edificis des-
habitats o altres en un mal 
estat de conservació. Com 
deia aquell... “reflexio-
nem-hi”. I llegiu el còmic!

a un col·le de monges. 
L’estiu el passava en un 
poble preciós on els nens 
i nenes teníem una lli-
bertat total. Fèiem coses 
que ara són impensables, 
com baixar a un pou que 
trobàvem anant al roquer, 
i mai ens va passar res.” 
Explica que als matins 
anaven a la platja i des-
prés de dinar jugaven 
al carrer fins a l’hora de 
sopar i va evocar l’olor 
de vi i garrofa que feia el 
poble al setembre, quan 
ja s’acostava el dia de 
carregar el cotxe i tornar 
a Barcelona. 

“El protagonista del lli-
bre és la casa dels meus 
avis al carrer Major de 
Torredembarra. Expli-
co que la va comprar el 
besavi al 1900 i que cinc 
generacions de la família 
hem viscut allí o hi hem 
passat els estius. Hi ha 
alguna historia de l’avi, 
metge del poble, o del 
meu pare i de nosaltres, 
cinc germans a finals dels 
anys cinquanta fins a la 
darreria del 68 i de prin-

Una imatge de l’acte de presentació del llibre, que es va fer al Bluegrass la traviesa. / J. S.

JORdi  
salvat

VOLS ACONSEGUIR GRATIS EL CÒMIC?
L’Imma Vallmitjana ens ha signat un exemplar 
del llibre. Per entrar en el sorteig del còmic, 
has d’enviar el teu nom i cognoms, 
DNI i telèfon de contacte a 
redacció@TDBactualitat.cat.
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ACTUALITAT ToRREdEmbARRA

El Premi de Periodisme mañé i Flaquer 
2020 estrena categoria 
de fotoperiodisme i una pàgina web

La 33a edició del 
Premi de Periodis-
me Mañé i Flaquer 

presenta com a novetat 
principal la categoria 
Fotoperiodisme Camp de 
Tarragona, dotada amb 
3.000 euros i que pre-
miarà una imatge vincu-
lada informativament a 
les comarques del Camp 
de Tarragona, realitzada 
amb la finalitat de ser 
publicada a mitjans de 
comunicació o agències 
de notícies. A més de po-
sar en valor la fotografia 
com a gènere periodístic, 
la nova categoria pretén 
reivindicar la tasca ingent 
que duen a terme els re-

REdACCió

que concentrarà tota la 
informació del Premi, 
com ara la història des 
de la seva creació l’any 

porters gràfics, plasmant 
de manera fidedigna la 
representació de fets no-
ticiables.

Foto: Una imatge de la presentació del xxxiii Premi de Periodisme Mañé i Flaquer 2020. / ANNA 
F./AJ. tORREdEMBARRA

Una altra novetat és la 
posada en marxa demà 
de la pàgina web www.
premimanyeiflaquer.cat, 

ceNtre 
PODOlÒGic
Núria MuNtaNé GirOl

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - local 2
43830 torredembarra

tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

Plaça de la Font, 8. Baixos 2 
TOrrEdEmBarra

Wara també fem arrossos

1970, la biografia del 
periodista Joan Mañé i 
Flaquer, les bases, notí-
cies d’actualitat o l’his-
tòric de guanyadors, en-
tre els quals destaquen 
noms com els de Josep 
Maria Casasús, Josep M. 
Huertas Clavería, Àngel 
Casas o Antoni Arbonés.

A l’Ajuntament de Tor-
redembarra i la demar-
cació de Tarragona del 
Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, com a en-
titats organitzadores del 
Premi, i a Repsol, com a 
principal patrocinador, 
se suma aquest any, com 
a col·laborador, el Port 
de Tarragona, fet que 
contribuirà a la consoli-

ELECTRICITAT

FONTANERIA

ANTENES 

SISTEMES DE 
SEGURETAT
VIDEO - PORTERS

C/ Comerç, 3 - Baix a Mar · 43830 Torredembarra (Tarragona)
Telèfon 977 64 10 18

info@sanchez-mair.com · www.sanchez-mair.com

Bona Festa Major!

dació del guardó com a 
referència del Camp de 
Tarragona.

Les novetats presentades 
avui consoliden l’etapa 
iniciada l’any passat, 
amb la incorporació de 
la categoria Periodisme 
Camp de Tarragona i 
diverses modificacions 
a les bases per fer créi-
xer el Premi, reforçar les 
comarques del Camp de 
Tarragona com a escena-
ri d’interès periodístic en 
totes les seves vessants i 
potenciar la qualitat del 
periodisme que es fa al 
territori. Un total de 81 
treballs van optar a gua-
nyar alguna de les cate-
gories a concurs.
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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

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

Foto: llorenç Gómez lluint els dos trofeus assolits amb el BSC Aramis hongarès. /ENZO10

FUTboL PLATJA FUTboL

Llorenç Gómez aconsegueix 
un doblet a Hongria en la seva 
primera aventura a la banqueta

La primera experi-
ència de Llorenç 
Gómez a la banque-

ta d’un equip de futbol 
platja ha fregat la perfec-
ció. El de Torredembar-
ra ha assumit el rol de 
jugador-entrenador en el 
BSC Aramis hongarès i 
ha assolit un doblet: Lli-
ga i Supercopa. I ho ha 
fet acompanyat de diver-
sos companys seus de la 
selecció espanyola: Edu 
Suárez, Jose Arias i Anto-
nio Mayor.

El BSC Aramis va su-
perar el 26 de juliol el 
Goldwin Pluss en la final 
de la Lliga per un ajus-
tat 5-6. Els de Llorenç 
van tancar el primer i 
el segon temps perdent 
per 3-1 i 5-3 respecti-
vament, però van ser 
capaços de reaccionar 
en el tercer temps sota 

el lideratge d’un Llorenç 
que va acabar mantejat 
entre crits i càntics. A 
més, el davanter tor-
renc va guanyar el pre-
mi individual de màxim 
golejador amb un total 
de 33 dianes en només 
8 partits.

El dissabte 1 d’agost, el 
BSC Aramis va assolir 
el títol de la Supercopa 
d’Hongria derrotant 3-7 
l’Energia SC. La compe-
tició, disputada a partit 
únic, no va ser fàcil. 
L’inici no va ser bo, però 
van saber mantenir-se 
dins del partit i rema-

REdACCió

REdACCió

L’altafullenc diego mariscal  
fitxa per l’infantil de l’Espanyol

Un altre jove 
futbolista del 
Baix Gaià fa el 

salt aquest estiu a dels 
grans clubs catalans. 
Es tracta de l’altafu-
llenc Diego Mariscal, 
que canvia els colors 
del Nàstic pels del RCD 
Espanyol. A comença-
ments d’estiu sabíem 
que el torrenc Pol Lec-
ha fitxava pel Barça i 
ara és Diego Mariscal, 
que jugarà a l’infantil 
B blanc-i-blau, a Pre-
ferent.

Mariscal arriba al 
club espanyolista per 

Foto: diego Mariscal, amb la samarreta fosca de la selecció catalana, disputant un partit el 
mes de febrer. / ANtONiO MARiSCAl

tar en el tercer temps. 
Edu Suárez va marcar 
tres dels set gols del 
BSC Aramis i també va 
ser proclamat MVP de 
l’enfrontament.

Gómez ha qualificat 
l’experiència hongare-
sa d’“impressionant.” 
I és que no era casuali-
tat l’interès que el club 
havia mostrat envers 
ell des de bon comen-
çament. I malgrat ser 
conscient que no seria 
fàcil i que hauria de 
dedicar-hi moltes ho-
res i molta atenció, ell 
se sentia “capacitat i 
preparat” per liderar 
el grup. Reconeix que 
“ha sigut complicat”, 
però celebra que ho 
han aconseguit, i ho han 
“aconseguit junts”. As-
segura que “al final són 
els detalls els que mar-
quen la diferència, i una 
elecció equivocada et 
pot portar a fracassar”.

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

www.eltallantcarniceria.es   info@eltallantcarniceria.es
Visítanos en

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

PROPIA, VINOS, PRODUCTOS 
ARTESANALES, ALIMENTOS 
GOURMET Y MUCHO MÁS...

iniciar la seva etapa 
d’infantil, la qual cosa 
pot suposar un canvi 
molt important en la 
seva carrera. El juga-
dor d’Altafulla ja sap, 
però, què és competir 
en futbol 11, perquè 
tant ell com els seus 
companys de promoció 

han jugat aquesta tem-
porada amb el Nàstic 
C a Primera Divisió 
amb l’objectiu de faci-
litar-hi el seu traspàs 
des del futbol 7.

L’altafullenc ha jugat 
sempre al centre del 
camp, però aquesta 
temporada els seus en-
trenadors han apostat 
per situar-lo d’extrem 
i aprofitar la seva ve-
locitat. Al febrer va 
ser convocat amb la 
selecció de Catalunya 
sub-12, però no va po-
der tenir continuïtat 
perquè les següents 
convocatòries van 
quedar suspeses pel 
coronavirus. 

Els companys de 
la selecció espa-
nyola Edu Suárez, 
Jose Arias i Anto-
nio mayor l’han 
acompanyat 
en el bSC Aramis

Fins ara jugava  
al Nàstic i ho 
feia al centre 
del camp, però 
també pot actuar 
d’extrem 

ESPoRTS
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C. marinada, 16, 1a planta
cdmarinada@gmail.com

tel. 628 727 339 977 80 60 52

• Centre de dia per a gent gran amb PEVS 
• Acolliment i convivència

• Suport tràmits de valoració dependència
• Ampli ventall d’activitats de lleure,  

estimulació i d’integració

Servei d’atenció a domicili (SAD)

marinada
Centre de Dia  
per a la gent gran

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

LA SoLEdAT dELS mIRALLS

J. A.  
NiEVES

La parella de la Policia 
Local era bicolor: un noi 
ros i una noia de pell 
molt clara però cabell 
molt fosc.
Quan es van acostar a 
nosaltres, que ocupàvem 
bona part de les escales, 
davant de la secció d’au-
diovisuals de la biblio-
teca, jo estava patinant. 
Ràpidament em vaig 
acostar al grup, i vaig re-
collir el patí amb un cop 
de peu.

—Què passa? —vaig pre-
guntar mirant als col-
legues.

Mia es va ficar dos dits a 
la boca, fent gest de vò-
mit. El policia —que no 
va veure el seu gest— va 
dir, molt estirat ell:

—Nois, ja sabeu que aquí 
no es pot patinar.

El policia, que era molt 
alt, lluïa ostentós la seva 
arma, així com la resta 
de complements que 
penjava del seu cinturó. 
Em va semblar excessi-
va càrrega, una inutilitat. 
Vaig repassar: arma (un 

Capítol 10. Les normes
revòlver gran, un 45); 
una defensa telescòpica; 
walkie-talkie; dues car-
tutxeres tancades, una 
d’elles suposo que conte-
nia les esposes (potser les 
dues); una funda amb el 
mòbil —imprescindible 
en aquells temps—, i una 
cartutxera allargada que 
possiblement contenia 
un esprai defensiu.

Em va venir a la ment, 
llavors, la imatge d’un 
d’aquells muls carregats 
d’objectes en les seves 
dues alforges, que anti-
gament anaven de poble 
en poble amb els seus 
amos venent la mercade-
ria. Vaig somriure i vaig 
reposar:

—I on anem? —em vaig 
fer l’ingenu—. Si l’alcal-
de construís la pista que 
va prometre, no seríem 
aquí.

Polis de nova ventrada, 
joves, acabats de sortir 
de l’acadèmia. Lluïen un 
port xulesc que, sembla 
ser, forma part del cur-
rículum formatiu de les 
últimes promocions de 
l’Escola de Policia. Això, 
sumat al meu sindicalis-
me de carrer, i al fet que 
els uniformats desconei-

xien encara de qui era fill, 
va alliberar a l’ambient 
una estranya barreja de 
tensió i complicitat. Els 
nois del grup, escalonats 
en diferents grades, es re-
movien sobre els patins, 
inquiets. Algun reia dissi-
mulat. No era la primera 
vegada que la Policia 
Local ens havia requisat 
les taules. De fet, gaire-
bé semblava un objectiu 
principal de mandat.

És estranya aquesta sen-
sació de ser perseguit 
per una norma que no 
et dona alternativa. La 
joventut sempre està en 
desavantatge respecte als 
adults. Som criminals de 
les normes. Nihilistes de 
base, que pretenem poder 
gaudir amb les aficions 
que ens agraden, no amb 
les que ens imposen. I, 

és cert, ens equivoquem. 
Hem d’aprendre. Ni més 
ni menys que qualsevol. 
Però una cosa tinc clara: 
patinant, o no estudiant 
prou, o portant els panta-
lons caiguts, no matem el 
poble de fam; no desno-
nem la gent de les seves 
cases; no portem a la ru-
ïna el país. No humiliem, 
ni destruïm il·lusions.

La dona-policia va dir:

—Teniu la pista antiga. 
Aneu-hi.

Era una agent molt atrac-
tiva, no molt alta (poc 
més de metre seixanta) i 
lluïa el pèl més negre que 
mai havia vist. Em va en-
vair una imatge sobtada: 
el seu pèl era carbó que 
es tornava incandescent 
al mirar-lo; però, a di-

quan intentes transmetre 
que el que digui l’altre no 
t’importa el més mínim—. 
Ja us hem advertit. Si re-
incidiu us requisarem les 
taules i us denunciarem.

Allà va acabar l’actuació 
policial. El poble esta-
va ara molt més segur. 
Quan van marxar, alguns 
dels nois van maleir la 
veïna xivata, que s’ama-
gava darrere d’una corti-
na horrible i bruta. Estava 
rabiüt per la situació, però 
aquella parella de policies 
havia fet la seva feina.

La nuesa d’aquella defen-
sora de l’ordre públic en 
els meus ulls no va passar 
desapercebuda en els de 
Mia, que em va fer un fort 
pessic al braç.

—Què, et mola la monilla, 
eh, tros de cabró?

—Coi, Mia! Què nassos et 
passa? M’has fet mal.

—Et fots! 

A l’entrar al cotxe patrulla, 
la dona-policia es va aco-
modar la defensa entre les 
cames per poder tancar 
la porta. Va mirar cap on 
érem, i el cotxe va arren-
car. Aquella nit de tardor, 
difusa i anodina, es va con-
vertir en una nit angoixant, 
espessa. Una nit amb un 
gran dolor al braç.

ferència de la Medusa, 
quan ella et mirava el teu 
cos no es convertia en pe-
dra, sinó que s’abrasava 
com la cansalada en una 
graella, i quedava des-
hidratat i cruixent i en 
perill d’extinció. La noia 
tenia els braços en gerra, 
i descarregava el pes del 
seu cos sobre la cama 
dreta.

Com s’havia dirigit a mi, 
i jo estava abstret ima-
ginant-la en situacions 
que no venen al cas, em 
va insistir:

—Tu! M’escoltes o no? 
(no, no escoltava res). 
Aneu a la pista..., aneu a 
la pista al costat del ca-
nal, que per això hi és. De 
moment és el que hi ha.

El que hi havia eren els 
seus ulls, grans i negres 
com una nit sense lluna; 
intensos com un amor 
recent i penetrants com 
un estilet esmolat.

Vaig contestar:

—Allà no es pot patinar. 
És una pista molt petita, 
i no hi cabem tots.

El policia va intervenir:

—Menys històries, que ja 
ens coneixem —la veritat 
és que no ens coneixíem, 
però és el que se sol dir 
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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 €

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...

Especialidades en pescados y arroces

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòS CAlDóS, PAEllA DE MARiSC,
FiDEuEjAT, TAPES

Netegeu els calamars i 
guardeu-ne les ales i la 
part del cap i les potes. 
Trinxeu-ho amb un tallant 
juntament amb la carn 
i afegiu-hi all, julivert 
i un pols de sal. Amb 
això, farciu la bossa del 
calamar. Cosiu l’obertura, 
a fi que el farciment no 
s’escapi, o travesseu-hi 
un escuradents. Poseu oli 
en una paella, enfarineu 
els calamars i fregiu-los 
una mica, deixant que 
agafin color.
En el mateix oli, sofre-
giu-hi la ceba ben pico-
lada i, quan sigui rossa, 
tireu-hi el tomàquet, 
pelat i picolat. Al cap 

d’uns minuts, poseu-hi els 
calamars i una mica d’ai-
gua fins a cobrir-los. Dei-
xeu-ho coure a foc lent 
fins que estiguin cuits, 
una mitja hora aproxima-
dament. Tasteu-ho de sal 
i pebre. 

Calamars farcits,  
una de les  receptes  
de més èxit als Països  
Catalans
La pesca del calamar és una de 

les més importants a la nostra 
costa. Es pesca amb arts d’ar-

rossegament, o bé amb potera o cala-
marera. La seva carn, especialment la 
dels exemplars de mida petita i mit-
jana, és molt gustosa i apreciada com 
a aliment. La temporada de pesca del 
calamar és a finals d’estiu, des de la 
tardor fins al mes de gener, si bé hi 
ha hagut anys en què s’ha allargat fins 
ben entrada la primavera.

Un dels plats per excel·lència per a 
aquest cefalòpode són els calamars 
farcits; una de les receptes de més 
èxit arreu dels Països Catalans. Es 
poden farcir amb els mateixos ten-
tacles, ou dur, marisc, verdura, etc., 
però la recepta més original, sens 
dubte —pròpia de la nostra platja—, 
és embotits amb carn. 

elaboracIó:

Al sofregit, també hi podeu 
afegir all, julivert, farina, vi, 
llorer, etc., segons els vostres 
gustos. Hi ha qui el farcit el fa 
amb botifarra crua, i d’altres 
que hi afegeixen la meitat de 
la carn de vedella. 

Un petit secret: si gireu les 
bosses dels calamars, no hi 
ha tant perill que es buidin! 
També hi podeu afegir una 
picada d’ametlles o avella-
nes enriquida amb xocolata, 
galetes i una llesqueta de pa 
fregit i regat amb una copa 
de vi ranci o vi blanc. 

A gaudir-lo!

CoNSELLS IngredIents  
per a Quatre persones

◗ 1 quilo de calamars

◗ ¼ de quilo de carn de porc 

picada

◗ 1 ceba mitjana

◗ 2 tomàquets petits

◗ All

◗ Julivert

◗ Farina

◗ Oli d’oliva

◗ Sal

◗ Pebre

◗ Aigua

 

LA CUINA dE L’AvI mACIÀ PER AlBERt JansÀ
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Gràcies a tots els 
que esteu donant 
la vostra millor 
energia

antoni Batista @antonibatistav
periodista
Als que teniu bon discurs, i argumenteu be, no us cal insultar. 
Hi penso llegint bones piulades que encara serien millors.

David vendrell Donat @dvendrell
enginyer de camins i empresari
Hola, fumadors : 
Podeu fumar en una terrassa sense tocar els collons al nen o 
avi de la taula del costat. 
Si us distancieu, no és tant difícil, sigui amb #Covid_19 , o 
sense. 
Podem aconseguir-ho !  Gràcies

Jordi molinera @jordimolinera
coalcalde d’altafulla
El municipalisme català (@ACMunicipis, @FMCmunicipis i 
@AMI__cat) reivindiquem que els ajuntaments poguem dis-
posar ja dels nostres propis recursos per gestionar la reactiva-
ció socioeconòmica. Des de l’@ajAltafulla diem no al xantatge 
centralista del govern espanyol.

toni cabanillas @toni_caban
periodista
Venir de Barcelona a colonitzar  Altafulla cada agost és greu, 
però és que venir amb un guitarrista i cantant el ‘Amigos para 
Siempre’ em sembla, directament, una forma gratuïta de te-
rrorisme.

vicJota @vicJota
tuitaire
Un altre negatiu del meu entorn. Quina manera d’esquivar 
bales, tu.

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

solució sudoku  
mes de juliol

EL SUdoKU

TwITTER ACTUALITATA LA CoNTRA JUAN cRuz (cineasta)

La connexió  
Un capítol més de Rick y 
Morty. Fer un vídeo-vermut 
amb els amics. Enviar un 
mail. Rebre un WeTransfer 
amb material per al pròxim 
projecte. Demanar un permís 
d’obres a l’Ajuntament. Fer 
una transferència per pagar 
un proveïdor. Demanar-li a 
la teva llibretera la biografia 
d’en Woody Allen. Escoltar 
el Pista de fusta. Trucar la 
mare. Llegir The Guardian. 
Avisar els Agents Rurals: ha 
caigut un falciot negre al pati. 
I el més fort: haver d’assistir, 
via streaming, al funeral d’al-
gú proper. 

La vida (i ves per on, la mort) 
ja no s’entén sense una bona 
connexió a internet. 

Una de les primeres decisi-

ons que va prendre l’equip de 
govern actual d’Altafulla va 
ser l’ús del vot telemàtic per 
tal de facilitar la representa-
tivitat en ocasions excepcio-
nals. Durant el confinament 
(més excepció) l’equip de 
govern ha anat penjant fotos 
a les xarxes de plens o reu-
nions telemàtiques. Molts 
ens hem vist també obligats 
a treballar des de casa degut 
a la pandèmia. Hem teletre-
ballat. I per això és important 
gaudir d’una bona connexió. 
Malauradament no la tenim. 
O no tothom. A molts carrers 
no arriba la fibra òptica. 

Gràcies a la col·laboració 
dels veïns s’han recollit més 
de 600 signatures per tal de 
demanar-li a l’Ajuntament 
—com a interlocutor més 
proper— que negociï amb les 
operadores de telefonia que el 

desplegament de fibra òptica 
sigui homogeni a tota la vila. 
Som molts els que patim un 
servei deficient degut a una 
xarxa (de coure!) obsoleta. 
Marge per negociar n’hi ha. 
La representativitat muni-
cipal també va d’això: de no 
deixar els veïns sols davant 
els restrictius interessos co-
mercials d’un servei que ja 
esdevé de primera necessitat, 
i més ara que ens toca viure 
en l’excepcionalitat. 

Fa unes setmanes el coalcal-
de Molinera, amb toc irònic, 
piulava a Twitter: “L’ingrés 
mínim vital només es podrà 
demanar online, amb un cer-
tificat digital (s’ha de fer ser-
vir Internet Explorer) o Cl@
ve. Què podria fallar?”. Per-
meti’m que li contesti, senyor 
coalcalde: la connexió. El que 
falla és la connexió. 


