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Prenem el pols
al sector de la
construcció en
un dossier especial
Amb articles de l’empresari David Vendrell
i els arquitectes Meritxell Solé i Josep Maria Calvet
Foto: CAROL CUBOTA

FESTES
El Baix Gaià no
tindrà carnavals
aquest 2021 a causa
de la Covid-19
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Carles Marquès ens
endinsa en el Premi
de Periodisme Mañé i
Flaquer durant els anys 70
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Eurospar serà el nou
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Des de la via

Editorial

La construcció
es reactiva,
però ho fa
amb molta
prudència
En aquest dotzè número del
Torredembarra Actualitat hem
decidit fer un segon dossier
informatiu especial. Si el mes de
febrer passat vam dedicar unes
pàgines al Polígon Industrial
Roques Planes, ara ens volem
centrar a fer una radiografia de
la situació actual del sector de la
construcció. Ho fem parlant amb
els seus protagonistes, oferint
dades i comptant amb articles
d’opinió i anàlisi.
La construcció va viure un moment d’activitat frenètica durant
més d’una dècada que va frenar
en sec el 2008. Després van
venir uns anys d’aturada gairebé
total, fins que ja fa uns cinc anys
han tornat a construir-se noves
promocions d’habitatges, amb
una gran prudència per part dels
empresaris i dels compradors.
I també les entitats bancàries,
que posen unes condicions molt
dures a unes i altres per a l’accés
al crèdit.
La rehabilitació d’habitatges vells
és una alternativa a l’obra nova.
Ho estem veient a Torredembarra, però encara més a Altafulla.
És una bona manera de potenciar
els cascs antics dels municipis i
evitar que es degradin i arribin a
situacions de no retorn. Els ajuntaments tenen eines per influir
en l’urbanisme. Les subvencions
i les bonificacions en impostos en
són unes, però la més important
és el Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM). I a Torredembarra s’ha de començar a
revisar en breu. Se’ns gira feina.

GUILLEM BARGALLÓ

Tocar ferro

A

quest octubre farà tres
anys que visc a Tarragona. Tot i ser a una
desena de quilòmetres de
casa, de venir cada dos per
tres, de parlar cada dia amb
la colla, és inevitable que en
alguns moments trobi a faltar
la Torre.

amb Santa Tecla, vaig ser
soci del Nàstic i fins i tot hi
vaig fer d’arcàngel. Podria
passar, doncs, per un pelacanyes de tota la vida. Però he
de reconèixer que hi havia
un costum tarragoní que no
entenia gaire: el de tocar ferro al balcó del Mediterrani.

Tarragona sempre ha estat
la meva segona casa. Hi tinc
família i amics de fa molts
anys. He xalat des de petit

Un bon dia, quan feia poc
que vivia a la Part Alta i
tenia un d’aquells atacs de
“torrenquisme”, vaig anar

Des de Babilònia

a parar al balcó. Ja era fosc
i, mirant a l’esquerra, hi
havia el far de la Torre il·
luminant. Va ser instantani,
de cop vaig saber que tenia
casa meva a tocar, que només calia “tocar ferro” per
saber-ho.

dut el primer partit de lliga,
però que estigués tranquil,
que ara teníem gent de casa.
A la iaia, li feia saber que tot
i tenir una Santa Tecla amb
pandèmia, havia agafat el
seu relleu i ara feia jo el dinar de festa major.

Amb la mort de la iaia Lola i
l’avi Joan, les meves visites
al balcó s’han incrementat.
L’altre dia, mirava la llum
del far de la Torre mentre li
explicava a l’avi que la UD
Torredembarra havia per-

És curiós com he convertit
una cosa tan tarragonina
com el “tocar ferro” en un
ritual que em fa sentir més
torrenc. I ja ho sabeu, si passeu pel balcó, el far de la Torre us ensenya el camí a casa.

TrINI ORTEGA

Torredembarra: sol, sorra i supermercats

C

uriós! Som un poble de
ratxes. De cop i volta,
obrim restaurants i bars
a dojo, després de la crisi del
totxo. En poc temps, el mateix
sector de la restauració es va
anar regulant i molts van tancar. Hem de recordar que el turisme de sol i platja a la Torre
és de temporada i els hiverns
són llargs.
Després arribà el torn a les
perruqueries, en què fins

i tot es repetí un fet: locals
uns al costat dels altres. Però
en aquest cas, sembla que un
nombre important s’ha consolidat amb el temps, tot i
compartir façana o carrer.
A casa nostra l’oferta de serveis és variada, en els exemples abans citats. Però en els
darrers mesos ens han confinat, el costums han canviat
i el consum ha baixat. Fins
al punt que molts negocis

torrencs han vist perillar la
seva continuïtat. La majoria
relacionats amb el turisme,
l’oci, la cultura... Però hi ha
un sector que ha crescut com
els bolets: l’alimentació. No
les botigues especialitzades,
ni de barri, sinó les mitjanes
superfícies: els supermercats. Surten en rotllanes,
amuntegats en zones humides properes a la rasa o als
aiguamolls. En pocs mesos
assistirem a un nou brot.

No puc evitar preguntar-me:
aquests fongs seran beneficiosos per a l’economia local?,
quins nutrients aportaran a
la nostra comunitat?, són de
producció autòctona o d’importació?, seran perjudicials
per a la salut?, el consumidor
quedarà empatxat?...
Amb aquesta superproducció
haurem de crear un nou eslògan turístic: “Torredembarra, sol, sorra i supermercats.”

OLLA BARREJADA, PER Víctor Centelles

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).
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Quiropodologia • Exploracions
Ortopodologia (plantilles)

Els millors gelats artesans
Gelateria i cafeteria
Carrer Antoni Roig, 8 • Torredembarra
Tel. 977 64 42 05

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra
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Ens visita un pailebot històric, el ‘Coco’
triomfa en un torneig de pesca a Cuba
i puja la tensió al ple municipal
Jordi Salvat

U

na curiosa embarcació visitava el
recentment inaugurat port de Torredembarra. Es tractava d’un
dels darrers pailebots del
món, el Thopaga. Torredembarra al moment
entrevistava el seu representant, Gerard Delgado,
i la seva capitana, Nicole Lengler. El Thopaga
havia estat construït a
Águilas (Múrcia) el 1924
i des de 1950 va passar a
la naviliera Matutes fins
que el 1978 la va comprar
Circum Navegaciones i
portava bandera paraguaiana. Tenia 42 metres
d’eslora i una tripulació de
8 a 10 mariners, tot i que
per a regates arribava a la
trentena. El vaixell havia
treballat en el transport
al Carib i en rodatges de
cinema i TV. Havia viatjat
fins a Austràlia.
I seguim parlant del
mar, però anem fins a
Cuba. I és que Joaquim
Valls Llorach, Coco, amb
l’equip Ara Lleida Blue
Marlin va aconseguir
el primer lloc en el XIV
Torneo Internacional
Blue Marlin, disputat
a l’illa caribenya aquell
mes d’octubre de fa 25

Els joves
ballarins
Susanna
Atance i
Gerard Pérez.
/ TORREDEMBARRA
AL MOMENT

La Marxa per la Independència travessa Torredembarra.
/ TORREDEMBARRA AL MOMENT

anys, concretament en
el canal de Florida. Van
iniciar el campionat divuit embarcacions de
diversos països, però
només vuit vaixells van
acabar la prova, a causa de l’huracà Roxana.
L’Ara Lleida, amb el
Coco a la tripulació, va
aconseguir 370 lliures en
captures. Una crònica de
Josep Maria Valls al Tor-

Un dels
darrers
pailebots
del món,
el Thopaga,
va fer escala
al port de
Torredembarra

Quim ‘Coco’ amb el trofeu.
/ TORREDEMBARRA AL
MOMENT

redembarra al moment
recollia la gesta d’aquest
pescador de Baix a Mar.
Un entitat torrenca que
vivia un moment dolç
era l’Associació de Balls
de Saló, amb una gran
pedrera, com ho demostraven les exhibicions

El pailebot Thopaga al port de Torredembarra.
/ TORREDEMBARRA AL MOMENT

de Susanna Atance i Gerard Pérez, de 9 i 8 anys
respectivament. Havien
guanyat diversos concursos i sortit ja al programa
de la Mari Pau Huguet a
TV3 i a Bravo, bravísimo
de Telecinco .
A l’Ajuntament la tensió pujava a mesura que

avançava el curs i en el
ple d’octubre hi va haver
una forta discussió entre
l’alcalde, Santiago Segalà, i el cap del principal
grup de l’oposició, el GIT,
Celestí Salort. Va ser al
final de la sessió, en els
precs i preguntes, quan
l’alcalde i l’exalcalde es
van “enganxar” per unes

suposades amenaces i
coaccions del segon a
treballadors municipals,
segons el seu gran rival
polític, mentre Salort ho
negava i afirmava que
només “va demanar una
informació puntual”. La
discussió va derivar en
retrets sobre fets de 1986.
“Mentre durava la discussió, el regidor d’ERC i altres regidors de diferents
grups es lamentaven de
l’espectacle donat”, concloïa la crònica del Torredembarra al moment.
Precisament Josep Bargalló declarava al mensual torrenc que “l’impresentable espectacle
va fer passar vergonya,
molta vergonya als qui
érem a l’escarransit saló
de plens”. El llavors regidor d’ERC lamentava
també “la poca experiència en el diàleg fluid,
la conversa tranquil·la
i l’acord puntual”: “El
diàleg serè i obert no és
una de les virtuts del senyor Segalà.” En aquell
inici de la tardor del 95,
la Marxa per la Independència, promoguda
per ERC, va passar Torredembarra després de
recórrer el Tarragonès.
Hi van participar un
centenar de persones i
vint-i-cinc vehicles.

TARRAGONA CONFINADA
La ciutat amagada

HORARIS:
D’ABRIL A SETEMBRE
De dimarts a dissabte: de 10 a
13 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
D’OCTUBRE A MARÇ
De dimarts a dissabte: de 10 a
13 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h

ENTRADA LLIURE

Del 13 de setembre al 8 de novembre de 2020
Amb l’assessorament i coordinació de Pep Escoda

ADRIÀ BORRÀS - ALBA RODRÍGUEZ - ÀNGEL ULLATE - CRISTINA
SERRA - DAVID OLIETE - FABIÁN ACIDRES - GERARD BOYER - LAIA
SOLANELLAS - MONTSE RIERA - PEP ESCODA - RUBÉN PERDOMO
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ESPECIAL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

L’obra nova revifa a Torredembarra
amb molta prudència

Analitzem el moment que viu el sector de la construcció i com ha sortit de la crisi dels darrers anys
ció a Torredembarra va
ser inexistent. Fortuny
recorda que aquells
anys “va desaparèixer
tot.” “Durant aquests
anys s’han venut els
habitatges que havien
quedat d’aquella època
i segona mà i hem vist

Jordi
Salvat

L

’esclat de la bombolla immobiliària
l’any 2008 va tenir
unes conseqüències devastadores per al sector
de la construcció a tot el
país, i Torredembarra i el
Baix Gaià van patir amb
especial incidència una
aturada gairebé total que
va provocar el tancament
de moltes empreses i l’atur
per a centenars de treballadors de la construcció
i empreses auxiliars. Les
grues van desaparèixer
del paisatge de la Torre i
municipis veïns per primer cop en molts anys i
van tardar gairebé una
dècada a reaparèixer.
En comptagotes, això sí.
Empreses històriques del
nostre municipi van desaparèixer víctimes d’un
efecte dòmino a causa de
l’enfonsament de la demanda i els impagaments.
“Hi ha certs ànims en el
sector de la construcció,
però també molta prudència. Les empreses
miren molt bé els llocs
on construir i fan molts
estudis de mercat abans
de començar un edifici”, explica el regidor

com els bancs i els fons
d’inversió han entrat en
el mercat immobiliari i
la construcció”, explica
Fortuny. Des del Gremi
de Promotors de la Província de Tarragona,
Daniel Roig confirma
aquesta reactivació de

Ingressos de l’Ajuntament de
Torredembarra a través de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO)
Des de 2017 ha tornat a haver-hi activitat en obra nova a Torredembarra. /CAROL CUBOTA

d’Urbanisme de Torredembarra, Josep Maria
Guasch. I és que no és
gens fàcil per a una empresa constructora poder trobar actualment
el finançament necessari per tirar endavant una
promoció d’habitatges.
“La majoria d’entitats
bancàries et tanquen la
porta i la que te l’obre
posa unes condicions
molt dures comparat
amb la dècada passada”,
afirma Josep Fortuny,
que compta amb més de
quatre dècades en la gestió immobiliària i des de
2015 té una agència pròpia, i en els darrers anys
ha comercialitzat la quarantena d’habitatges de
l’edifici Montserrat, que

s’està construint al carrer Pere Badia, al centre
de Torredembarra. El
president del Gremi de
Promotors de la Província de Tarragona, Daniel
Roig, reconeix aquestes
condicions bancàries
més difícils, però comprèn l’escarment de les
entitats quan “no preguntaven res.”

dos anys i mig, ara ha
passat a cinc o més. Un
dels grans problemes és
disposar de sòl urbanitzable, ja que significa
un cost molt important de l’operació i pot
complicar-la molt. Per
això, s’estan aprofitant
sòls adquirits en l’època del boom o comprats
en l’època més dura de
la crisi a un preu molt
baix. I torna a funcionar
la permuta per habitatges amb el propietari del
sòl.

Això ha provocat que el
temps que transcorre
entre que un promotor
inicia els tràmits per
construir un edifici i els
compradors hi entrin
a viure s’hagi allargat,
sobretot pels tràmits
inicials. Mentre que en
l’època del boom immobiliari podien ser dos o

Una lenta
recuperació

Josep Maria Guasch explica que del 2008 fins
al 2015 el moviment en
el sector de la construc-

2002

486,771,15 €

2003

676.965,35 €

2004

558.039,83 €

2005

1.023.733,68 €

2006

2.234.532,81 €

2007

1.584.878,12 €

2008

762.452,66 €

2009

132.466,05 €

2010

69.916,94 €

2011

67.145,68 €

2012

32.751,29 €

2013

67.120,76 €

2014

48.533,64 €

2015

46.578,52 €

2016

158.523,64 €

2017

214.838,80 €

2018

313.836,49 €

2019

212.388,86 €

2020

118.459,09* €

*Fins a l’agost del 2020
Font: AJ. TORREDEMBARRA
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PISOS D'OBRA NOVA
2 - 3 DORMITORIS
AV. CATALUNYA - C. MURALLA

SIGUI PROPIETARI A PREU DE LLOGUER

www.jaume-guasch.com
Tlf. 977.130.613 - 667.766.655
C. De la Sort, 28
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ESPECIAL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

la construcció al Camp
de Tarragona a partir de
2015 o 2016, però l’activitat està a “anys llum
del 2007-2008, com a
màxim a un 20%.”
A partir de 2017 i 2018
es van tornar a concedir
llicències a Torredembarra i s’han construït
les primeres noves promocions d’habitatges en
deu anys al centre del
municipi i als Munts des
de l’esclat de la crisi. A

Llicències de
construcció a
Torredembarra*
2001

59

2002

46

2003

33

2004

44

2005

32

2006

57

2007

26

2008

9

2009

2

2010

2

2011

0

2012

1

2013

1

2014

1

2015

2

2016

4

2017

4

2018

6

2019

8

2020

2

*Cada llicència pot ser
d’habitatges plurifamiliars o
unifamiliars. L’Ajuntament de
Torredembarra no disposa de
dades per habitatges.
Font: AJ. TORREDEMBARRA

més dels quatre edificis
de pisos en marxa o acabats fa poc, s’han construït algunes cases a les
urbanitzacions i s’han
reformat alguns xalets
antics construïts els anys
60 i 70. Altamira Inmuebles, que pertany a Banc
Santander, ha enllestit
una promoció de trenta
habitatges al passeig del
Mediterrani, als Munts,
que ja estan venuts en
la seva totalitat. Properament s’iniciarà la
construcció d’un edifici
a l’avinguda Catalunya,
gairebé a la cantonada amb el carrer Camp
Vell. En el cas d’Altafulla, d’obra nova només
s’han fet un parell de
promocions d’habitatges
unifamiliars a l’avinguda Marquès de Tamarit.
A la resta de municipis
del Baix Gaià, l’activitat
és gairebé nul·la.

“Hi ha certs
ànims en el
sector de la
construcció,
però també
molta
prudència”
Un dels edificis de pisos
que no ha tirat endavant
a Torredembarra és al
polígon Muntanyans I,
a peu de l’antiga carretera N-340, un solar que
finalment va adquirir a
Solvia —la immobiliària

del Banc Sabadell— la
cadena alemanya de
supermercats Aldi per
construir un establiment que es va inaugurar el setembre passat.
A la Malla XIII, la zona
d’expansió del municipi
els darrers anys, entre
Clarà i l’antiga N-340,
a l’últim solar venut no
s’hi construiran tampoc
habitatges, sinó un gran
supermercat, de la marca Eurospar. En un solar
veí s’ha produït el mateix
procés i l’any passat ja va
obrir portes un supermercat Lidl.

“La majoria
d’entitats
bancàries et
tanquen la
porta i la que
te les obre
posa unes
condicions
molt dures”

familiars, 87,3. El preu
mitjà és de 175.700 euros
—287.500 els unifamiliars i 168.924 els plurifamiliars—, amb un preu
del metre quadrat útil de
1.966 euros. Respecte al
2018 la variació és molt
mínima, a l’alça.

és una alternativa per a
aquests joves, ja que a
Torredembarra no n’hi
ha gairebé oferta. La majoria de pisos de lloguer
són per a la temporada
d’estiu i els habitatges
que surten al mercat ràpidament troben llogater.

Qui compra
habitatges
actualment?

Des del Gremi de Promotors de la Província de
Tarragona, Daniel Roig
apunta que la majoria
d’habitatges nous construïts els darrers anys
els adquireixen parelles
que tenen quaranta anys
complerts i busquen millorar el seu primer habitatge, cercant una millor
ubicació i més espai. Roig
apunta un segon fenomen, que és el retorn des
d’urbanitzacions als nu-

Fortuny apunta que els
joves no disposen de capacitat adquisitiva per
adquirir habitatge d’obra
nova i el seu lloc l’han
ocupat sobretot parelles
jubilades de l’àrea metropolitana, que han tingut
capacitat d’estalvi i que
ara desconfien dels bancs
i busquen invertir en un
habitatge. El lloguer no

clis urbans. Es tracta de
persones de 55-60 anys
que busquen un habitatges amb menys escales i
més a prop dels serveis,
per no haver de dependre
sempre del vehicle particular.
Per la seva banda, Fortuny assenyala que la
Covid-19 ha provocat que
famílies els membres de
les quals poden teletreballar hagin decidit traslladar-se a municipis com
Torredembarra. En canvi, els joves ho tenen molt
difícil perquè tenen sous
molt baixos i no han pogut estalviar. Les entitats
financeres només financen un màxim del 80%
del cost de l’habitatge i
el 20% més despeses és

Habitatges construïts a Altafulla

Segons l’Estudi oferta
d’habitatges de nova
construcció a Catalunya
2019, de l’Associació de
Promotors de Catalunya,
l’any passat hi havia a
Torredembarra un total de 35 habitatges a la
venda —2 unifamiliars
i 33 plurifamiliars—,
quan al 2018 n’hi havia
53. Aquests habitatges
tenen una superfície
mitjana de 92,9 m2. Pel
que fa als unifamiliars,
són 185 m2 i els pluri-

Any

Habitatges
nous

Unifamiliar

Plurifamiliar

Promocions

2005

188

2

186

18

2006

218

5

213

14

2007

64

1

63

10

2008

26

2

24

1

2009

0

0

0

0

2010

15

9

6

3

2011

5

1

4

2

2012

32

1

31

2

2013

2

2

0

0

2014

1

1

0

0

2015

7

2

5

1

2016

15

5

10

2

2017

58

1

57

6

2018

8

2

6

1

2019

2

1

1

1

2020

1

1

0

0

Font: AJ. ALTAFULLA

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

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

centre
L’oportunitat de viure en el
amb un habitatge nou
Nova promoció de pisos
d’1, 2 i 3 dormitoris amb pàrquing

Últims pisos
Finançament al 100%

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat

Polígon de l’Avenar, polígon 4, parcel·la 59 · Roda de Berà
8.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

API Nº 930
aicat 8549

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42
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Ingressos de l’Ajuntament d’Altafulla a través de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Al carrer Pere Badia s’estan venent els darrers pisos d’una promoció de quaranta habitatges.
/CAROL CUBOTA

un llistó massa alt i els
pares ja no avalen com
passava abans de la crisi. El municipi torrenc té
l’avantatge de tenir un
mercat de primera i un
altre de segona residència i un tercer sector que
són els inversors.
Un dels problemes
que assenyala Jaume
Guasch, que compta
amb 25 anys d’experiència en el sector de la
gestió immobiliària, és
que es troben un percentatge important de compradors que ja han pagat
el contracte d’arres i es
tiren enrere al cap d’uns
mesos o el parell o tres
d’anys que passa fins que
es construeix l’habitatge:
“Són parelles que trenquen, canvis laborals

o problemes de salut o
amb el finançament. En
aquests casos és millor
negociar i arribar a un
acord abans d’anar als
jutjats, ja que el procés
es pot allargar anys.”
I posa l’exemple de la
promoció de dotze habitatges al carrer Mèxic
que ha comercialitzat.
Aquest cas ha passat en
tres d’aquests pisos, una
quarta part.

cia que ha augmentat
encara més després del
confinament a causa de
la Covid-19. Actualment
es demanen habitatges
de com a mínim tres habitacions i dos banys i ja
no se’n construeixen de
menys com dècades anteriors. “Els pisos d’una
habitació no tenen mer-

Com han de
ser aquests
habitatges?

“Els pisos
d’una
habitació no
tenen mercat
i els de dues,
només per
a segona
residència”

Les preferències dels
qui busquen un pis ha
canviat els darrers anys
i Jaume Guasch posa
l’exemple de les terrasses, que cada cop és
demanen d’una mida
més gran, una tendèn-

Any

ICIO

Taxa per llicència
d’obres

Total

2006

1.170.544,60 €

299.699,17 €

1.470.243,77 €

2007

426.273,92 €

109.302,91 €

535.576,83 €

2008

271.920,19 €

57.973,80 €

329.893,99 €

2009

42.516,91 €

89.087,23 €

131.604,14 €

2010

-30.116,61 €

37.425,00 €

7.308,39 €

2011

27.803,87 €

17.569,14 €

45.373,01 €

2012

4.307,45 €

16.676,46 €

20.983,91 €

2013

-61.334,00 €

17.135,20 €

-44.198,80 €

2014

30.387,69 €

13.581,49 €

43.969,18 €

2015

184.707,13 €

59.140,44 €

243.847,57 €

2016

54.377,54 €

23.941,73 €

78.319,27 €

2017

109.652,68 €

38.951,51 €

148.604,19 €

2018

10.991,87 €

-23.039,63 €

-12.047,76 €

2019

253.475,20 €

89.777,12 €

343.252,32 €

2.495.508,44 €

847.221,57 €

3.342.730,01 €
Font: AJ. ALTAFULLA

cat i els de dues, només
per a segona residència”, apunta Jaume
Guasch.
“L’habitatge tipus actual és de tres habitacions i dos banys. Per sota
d’això es construeix poc
aquests darrers anys,
només els busquen inversors per llogar, però
tampoc es construeixen
pisos més grans. Hi ha
molta feina per trobar-ne un de 140 metres
quadrats”, comenta Elies Roca, que fa gairebé
vint anys que es dedica
a la taxació d’habitatges.
Per la seva banda, Fortuny es queixa de les
normatives impulsades
per les administracions
en la nova construcció

C. Mimoses, 3 - 43830 TORREDEMBARRA
Telèfons: 977 64 03 13 • 609 78 21 68
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recerca de l’estalvi energètic i un millor confort.

“La normativa
actual és molt
exagerada
i això
encareix
el cost de
l’habitatge”
els darrers anys: “La
normativa actual és
molt exagerada. Fins i
tot n’hi a una que regula la reverberació. I això
encareix el cost de l’habitatge.” Des del Gremi
de Promotors, Daniel
Roig reconeix aquest
encariment, però justifica aquesta complexitat
de la normativa per la

Canviar
l’urbanisme:
el cas de
Safranars

El canvi de govern a
l’Ajuntament d’Altafulla
el juny de 2019 va provocar una suspensió de les
llicències durant un any
al polígon de Safranars,
l’espai de creixement
urbanístic del municipi. “El promotor volia
començar a construir i
nosaltres volíem fer un
replantejament d’aquest
límit amb el terme de
Tarragona, més integrat
al paisatge, amb un gran
passeig en aquesta àrea,
amb voreres amples, per
al gaudi de tots els veïns
de la vila, i un augment
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El futur és ajudar a ser
més eficients.
La llar és ara més important que mai.
Per això hem ajudat a estalviar a milers
de famílies rehabilitant les seves
llars i assessorant-les en eficiència
energètica.
Tornem a creure en el futur.

naturgy.com

7

Torre

actualitat

dembarra

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

ESPECIAL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

de zones verdes, amb uns
habitatges més sostenibles, amb menys densitat
i més habitatge públic”,
explica la coalcaldessa
d’Altafulla i regidora
d’Urbanisme, Alba Muntadas.
Aquest canvi l’han portat
a terme amb una modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal
(POUM). Amb aquesta
modificació s’ha augmentat el nombre d’habitatges protegits respecte
a la planificació anterior,
que data del 2004, i es
comptarà amb gairebé
5.000 metres quadrats
destinats a aquest ús,
amb un total de 42 habitatges als quals també

OPINIó

s’ha ampliat la superfície. Així, hauran de ser
d’aproximadament 110
metres quadrats amb
l’objectiu que no quedin petits. S’aposta, en
aquest sentit, per un
“urbanisme intensiu en
comptes d’extensiu.”

Els efectes de
la Covid-19

La pandèmia de Covid-19
no ha refredat el mercat
immobiliari, almenys
fins ara. Qui tenia estalvis per comprar ho ha fet
i, fins i tot, a la Pobla de
Montornès s’ha animat
molt la compravenda
aquests darrers mesos.
“Es tracta de famílies de
poblacions com Barcelona, Sabadell o Terrassa,

que vivien en pisos petits
i busquen cases amb jardí a un preu assequible.
La Pobla no és primera
línia de mar però està
ben ubicada. Busquen
més comoditat”, explica
Roca, que apunta que
s’haurà d’estar atent a
com evoluciona la crisi
econòmica generada pel
coronavirus. “Una pujada de l’IVA podria tenir
uns efectes molt durs”,
apunta.

“Tampoc es
construeixen
pisos més
grans. Hi ha
molta feina
per trobar-ne
un de 140 m2”
tirat endavant aquestes
obres. “No ha tingut cap
efecte significatiu en les
vendes perquè l’estalvi ja
hi era”, afegeix Roig.

Des del Gremi de Promotors, Daniel Roig
confirma que el sector de
la promoció d’habitatges no ha notat aquesta
primera fase de la crisi
econòmica generada
per la Covid-19 i s’han

La Covid-19 ha provocat
un augment dels empadronaments a Torredembarra els darrers
mesos, com ho demos-

MERITXELL SOLÉ

tra la variació interanual
respecte al 2019, amb un
increment mitjà de 20
persones més, excepte al
juliol, que la diferència va
ser de 61 persones. Respecte a les noves altes,
segons dades de l’Ajuntament de Torredembarra,
el 60% venen de Barcelona, el 20% de Tarragona i el 10% de la resta de
províncies de l’Estat espanyol. I el 10% restants
provenen de diversos països, encara que majoritàriament són de Colòmbia
i el Marroc. La major part
de les altes provinents de
Barcelona dels mesos de
juny a agost són a segones
residències per si es tornava a produir un confinament.

JOSEP MARIA CALVET

1000arquitectures

1000arquitectures

Una diagnosi del sector de la construcció al Baix Gaià

E

l tipus de construcció en el nostre territori es basa
principalment en habitatges, ja que es tracta de
municipis de residència
amb poca activitat i basada principalment en
el sector serveis. La creació de nous habitatges
ha seguit les tendències
més o menys globals,
amb un gran creixement
a partir del 2000, fins a
un màxim de 2.061 habitatges el 2006 i amb
una baixada progressiva

fins a arribar a un mínim
d’11 habitatges el 2015. A
continuació, un lleuger
increment fins a dades
al voltant dels 50 en els
últims anys en el conjunt
del Baix Gaià.
L’aprovació progressiva
de la normativa del codi
tècnic de l’edificació, a
partir del 2006, va incrementar significativament el preu de la nova
construcció. Aquest fet,
sumat a la pèrdua de
poder adquisitiu i la pre-

carietat laboral de gran
part de la població deguda a la crisi econòmica
del 2008, ha fet molt
difícil l’accés a l’habitatge. Per aquest motiu, ha
disminuït la demanada
de nova construcció.

que evitin la dispersió en
el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la
renovació en sòl urbà,
atenguin la preservació
i la millora dels sistemes
de vida tradicionals a les
àrees rurals i consolidin
un model de territori
globalment eficient.

La Llei d’urbanisme
del 2010 incorpora el
concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, que comporta,
entre d’altres propòsits,
la configuració de models d’ocupació del sòl

La situació viscuda recentment de la crisi de
la Covid-19 ha fet replantejar el model de
vida en les ciutats d’al-

ta densitat, alhora que
ha augmentat la consciència social sobre la
importància de l’espai i
l’entorn que s’habita.
Les reduïdes dimensions dels municipis del
Baix Gaià, a més de la
situació estratègica ben
comunicats amb Barcelona i propers a les
principals ciutats de la
província, els converteix
en un lloc molt atractiu i
viable per residir-hi. Tenint en compte el gran

SOM D'AQUÍ
SOM AQUÍ

Reserva ara la llenya
per tot l’hivern

SERVEI A DOMICILI

C/Montferri 22
977643901
www.ferreteriajaume.com

639 146 295 - 659 672 589
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nombre de segones residències existents que
resten deshabitades una
gran part de l’any es pot
preveure o un augment
de famílies que canviïn
la residència o la possibilitat d’augment de
les vendes d’aquestes
residències a causa de
la precària situació econòmica. Aquests fets poden desencadenar una
millora i renovació del
parc immobiliari, tan
necessària i ajornada
durant molts anys.
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OPINIó

DAVID VENDRELL
Enginyer de camins i empresari

Com està afectant la crisi de la
Covid-19 al sector de la construcció?

E

s parla molt sobre
els efectes de la
crisi del coronavirus sobre la globalitat
de l’economia, en particular sobre els sectors
cultural, turístic i de la
restauració, que tots coneixem prou bé i ens té
força preocupats.
Pel que fa al sector de la
construcció, de moment,
la crisi de la Covid-19 es
fa palesa només en el
terreny de la gran obra
pública licitada per les
administracions públiques, la qual ha minvat
ostensiblement degut a
la caiguda d’ingressos
present i futura que la
crisi provoca i provocarà en el sector públic.
Aquest tendeix a prio-

ritzar despesa en sanitat, educació i serveis
socials sempre que no
arribi la futura ajuda
europea, condicionada
a un ritme molt lent per
la prèvia tramitació de
pressupostos, tràmits
davant la Unió Europea i
altres passos burocràtics
diversos.
La part del sector de la
construcció més productiva, que atén la demanda ordinària d’usuaris privats o empreses
que renoven, reformen
o fan inversions tangibles, sembla que de moment no ha patit tant el
descens en l’activitat.
Aquesta part del sector,
bàsicament formada per
pimes, també és la que

cobreix la demanda pública destinada a petites
millores constructives
en educació, sanitat i
serveis socials, juntament amb les millores
que el sector privat de
manera ordinària realitza. També és la part del
sector de la construcció
que més es va aprimar
durant la crisi anterior
de 2009 a 2012, així que
l’oferta existent ja era de
per si limitada abans de
la present crisi de la Covid-19 2020-2021. El fet
de l’escassetat d’oferta,
sumat a una especialització en actuacions útils
i necessàries, fa que la
majoria de pimes del
sector de la construcció
encara estiguin resistint
i tenint una certa norma-

litat en el seu funcionament... i per tant en els
seus llocs de treball.
El mercat de nova construcció d’habitatges, que
tant alimenta les pimes
com les grans constructores, sembla que tampoc fa figa, i menys tenint present l’increment
de la seva demanda degut a la reducció d’oferta
de lloguer, caiguda en picat arran de l’aprovació
de la nova llei regulatòria
al respecte. També cal tenir present que el sector
promotor també va patir
una forta retallada en la

crisi del 2012, així que
l’oferta vigent s’ha ajustat força a les demandes
del mercat pre-Covid.
A mitjà termini, tanmateix, si el sector de
la construcció de les
grans constructores no
aixeca el cap, hi ha el
perill que la minva d’activitat arrossegui a tota
la construcció mateixa,
però no sembla a priori
un escenari gaire plausible, atesos els lobbys que
imperen per la capital...
A mitjà termini, també
hi ha el risc que la cri-

si de la Covid-19 vagi
a més, que la vacuna i
els tractaments triguin
més del previst, que
malgrat la vacuna hi
hagi un enfonsament
general, que es perdi
també la propera temporada turística... i per
tant tot plegat a finals de
2021 comenci a afectar
moltíssim el consum, el
sector financer i resta
de sectors de l’economia. En aquest cas, evidentment el sector de la
construcció no seria cap
excepció i també notaria
un decrement considerable de l’activitat.

GAMMA TORRE DISSENY

CONTINGUT ESPECIAL

Grup Gamma Torre Disseny,

el millors professionals i el millors materials per a casa teva
Grup Gamma Torre Disseny
ofereix reformes integrals
de casa teva o rehabilitacions d’estances, com banys o
cuines, amb punts de venda
a Torredembarra, Calafell, Tarragona, Cambrils i
l’Ametlla de Mar. Dona servei tant a particulars com a
professionals.

Són especialistes en
reformes i materials de
construcció que t’ajudaran
a trobar la millor solució
que s’adapti a les teves necessitats i posaran a la teva
disposició un equip dels
seus clients professionals.
Grup Gamma Torre Disseny
treballa tant amb firmes

reconegudes nacionals i
internacionals com amb
marques exclusives del
Grup Gamma que destaquen
per la seva relació qualitatpreu, disseny i funcionalitat.

altres serveis que ofereix
als seus clients. Et realitzen
un pressupost a mida amb
finançament a 12 mesos
sense interessos del material i també de la mà d’obra,
i tenen servei de transport.
Estan integrats al Grup
Gamma, amb més de 300
punts de venda al territori.

Projectes personalitzats,
industrials, decoradors o
finançament a mida són

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)
Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net
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La rehabilitació d’edificis recupera
el nucli antic d’Altafulla
Torredembarra està patint la degradació d’alguns carrers a causa de
l’abandonament d’habitatges, però també s’hi arreglen cases velles
Jordi Salvat

U

na alternativa
a la compra
d’obra nova és
l’adquisició d’un habitatge antic i rehabilitar-lo per poder anar a
viure als nuclis històrics
dels municipis. Altafulla és el municipi del
Baix Gaià on els darrers anys s’està produint més aquest fenomen
en el seu casc antic. La
coalcaldessa i regidora d’Urbanisme, Alba
Muntadas, explica que
darrerament han notat
un augment de la petició de llicències per a la
rehabilitació d’edificis:
“És una bona notícia
perquè vol dir que tenim
un casc antic viu.”
Elies Roca, amb gairebé
vint anys en el sector de
la taxació d’habitatges,
va més enllà i afirma que
aquesta és una tendència
que ja fa anys que dura a
la localitat: “A Altafulla
es rehabiliten des de fa
temps una o dues cases
cada any. Amb aquest
ritme, en pocs anys podria estar ocupat tot el
nucli antic altafullenc.”

Muntadas, per la seva
banda, assenyala que
els impulsors d’aquestes rehabilitacions són
famílies que ja han superat els quaranta anys,
amb una capacitat adquisitiva important que
els permet afrontar la
compra d’una casa vella
i la seva rehabilitació,
que sovint representa
un cost molt important
a causa del seu estat.
“Algunes són famílies
altafullenques que vivien en zones allunyades
del centre, però la majoria venen de fora del
municipi i busquen una
primera residència, tot i
que hi ha una part que
la fan servir de segona
residència”, comenta
la coalcaldessa altafullenca, que destaca el
problema que tenen
els joves del municipi
per trobar un habitatge
a Altafulla a causa del
seu elevat cost i acaben
anant a viure a municipis propers. Fa poques
setmanes, l’Agència
Tributària va donar a
conèixer el rànquing
dels municipis amb més
renda de la demarcació
de Tarragona i Altafulla
ocupa el segon lloc amb

Altafulla ha vist com els darrers anys s’estan rehabilitant
cases velles al nucli antic. / TDB

37.811 euros anuals de
mitjana.

municipals de 2021 hem
posat un recàrrec a l’IBI
del 50% als habitatges
que porten dos o més
anys sense ocupació.”

Per afrontar aquesta
problemàtica i altres
com la gent gran amb
mobilitat reduïda, des
del consistori altafullenc
estan redactant el Pla
Local d’Habitatge. Muntadas admet que el preu
de l’habitatge és elevat a
Altafulla i assenyala un
altre problema: “Hem
detectat 60 habitatges
buits a partir de les dades de la Generalitat, la
majoria de grans tenidors. En les ordenances

Moviment menor
a Torredembarra

El regidor d’Urbanisme
de Torredembarra, Josep
Maria Guasch, assenyala que han detectat els
darrers anys “una certa
demanda al casc antic”:
“Són parelles joves que
tenen interès per aquesta
zona pel seu encant i situació al centre i arreglen
cases com a primera o se-

977640778 · www.anforasmar.com
www.anforasmar.com
977640778

Más de 25 Años en Torredembarra
C. Pere Badia, 13
43830 Torredembarra

NUESTRA FORMA DE
Tel. 977 64 11 34
Fax: 977 64QUE
11 17
TRABAJAR HACE
VENDAMOS SU INMUEBLE
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gona residència.” Roca,
per la seva banda, apunta
que malgrat que s’estan
rehabilitant cases al nucli
antic torrenc, hi ha carrers que s’estan degradant d’una forma molt
acusada i posa com a
exemple el carrer Major.
“Aquestes són situacions
molt difícils de revertir.
El carrer Major és un
carrer estret, amb cases
amb poques vistes”, diu.
En canvi, en altres espais
com el carrer Ample o la
baixada de Sant Anton,
s’han rehabilitat cases
els darrers anys. Tenen
punts forts com el preu i
la ubicació, però es produeixen fenòmens com
compres molt barates
que tenen un alt cost
de rehabilitació i tarden
anys a fer-hi obres o finalment no es fan.
Roca considera que un
exemple de degradació

Altafulla vol
combatre la
proliferació
d’habitatges
buits amb un
recàrrec del
50% en el
rebut de l’IBI
d’un nucli antic és el
de Roda de Berà. “Fa
20 o 25 anys estava en
la mateixa situació que
Altafulla, però l’evolució
ha estat molt diferent.
Actualment a Roda hi
ha molta degradació
d’edificis i ocupacions.
Hi ha moltes cases velles i pisos petits que
han atret població d’un
nivell adquisitiu molt
baix. La situació és molt
difícil de recuperar,
perquè Roda no té cap
carrer comercial com sí
que els té Torredembarra, que té un punt molt a
favor, que és una estació
de ferrocarril que està
molt ben comunicada”,
explica el taxador.

TLF.: 639 626 740/ 977 65 73 62 – Roda de Berà
- EXCAVACIONS I ENDERROCS - SERVEIS DE GRUA I CONTENIDORS
- SUBMINISTRAMENT D’ARIDS - NETEJA DE TERRENYS
jan excavacions
E-mail: info@janexcavacions.com
Wep: www.janexcavacions.com

GRUP VIDAL
REFORMES INTEGRALS
MOBLES DE CUINA I BANY
DISSENY ITALIÀ
Taller de marbres propis

Avda. Cataluya, 10-12 local1 • 43830 Torredembarra
Tel. 977 652 230 - 649 62 36 85 • grupvidal@hotmail.com
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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

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

El Baix Gaià es queda sense
rues de Carnaval aquest 2021
redacció

L

a majoria de colles
de Carnaval preparen amb molta antelació les carrosses i disfresses per a les diferents
rues que es fan al Baix
Gaià i que, en els darrers
anys, s’han vist potenciades. Per això alguns ajuntaments que les organitzen
s’han afanyat a anunciar
la suspensió del Carnaval
a causa de la Covid-19, ja
que són uns actes on es
produeixen grans aglomeracions de gent i es fa molt
difícil mantenir distàncies
de seguretat.
El primer a anunciar
oficialment la suspensió del Carnaval 2021 va
ser l’Ajuntament de la
Pobla de Montornès el
22 de setembre. Precisament és el primer que
se celebra al Baix Gaià, el
dissabte abans de la festa tradicional. Segons un
comunicat del consistori,
“la situació actual de crisi
sanitària i el fet de no poder preveure en aquests
moments quina serà
l’evolució de la pandèmia ni d’establir quines
mesures de seguretat i
prevenció caldrà complir al llarg dels propers
mesos, han motivat la
suspensió del Carnaval.” Davant això, s’ha
considerat que la recerca
d’alternatives basades en
el distanciament i en el
control d’aforaments faria perdre l’essència del
Carnestoltes de la Pobla.
El possible ajornament a
altres dates també s’ha
considerat inviable.
Una setmana després era
l’Ajuntament de Roda
de Berà qui anunciava
en un altre comunicat la
suspensió del seu Carnaval “per responsabilitat davant la situació de
pandèmia de la Covid-19,
per evitar aglomeracions

La Covid-19 obliga
a suspendre el
Pessebre Vivent de la
Pobla de Montornès

Una imatge d’un dels quadres del Pessebre Vivent de la
Pobla de Montornès. / AJ. POBLA MONTORNÈS

Una imatge de rua del Carnaval de la Pobla de Montornès 2020. / AJ. POBLA MONTORNÈS

als carrers del municipi i
per garantir la seguretat
de tots els participants i
del públic assistent.” El
Carnaval celebrat al febrer d’aquest any va ser
el més multitudinari dels
viscuts fins al moment,
amb la participació de
més de 1.600 persones i
21 carrosses.

Torredembarra
busca activitats
alternatives i
compatibles amb la
Covid-19

La Regidoria de Festes
de l’Ajuntament de Torredembarra, l’Associació
d’Amics del Carnaval i
les colles participants en
edicions anteriors han
pres la decisió conjunta
de suspendre els actes
multitudinaris del Carnaval del 2021, davant
l’actual situació de crisi
sanitària per la pandèmia de la Covid-19. Cal
tenir present que els actes centrals del Carnaval
torrenc aglutinen milers
de persones, fet que fa
impossible repetir la mateixa programació l’any
vinent. A tall d’exemple,
l’any passat hi havia
1.286 persones inscrites
a la gran rua de dissabte
i 1.457 a la rua de diumenge, a més del nombrós públic assistent.

Tot i així, s’ha decidit
crear una comissió de
treball entre la Regidoria
de Festes i l’Associació
d’Amics del Carnaval,
oberta als representants
de les diferents colles
participants, per buscar
fórmules que permetin
celebrar aquesta festivitat complint amb les
condicions sanitàries,
i tenint en compte que
caldrà estar atents al
desenvolupament de la
pandèmia.

torrenc a prendre part
en aquesta comissió
de treball. Per participar-hi, cal enviar un
correu a festes@torredembarra.cat. La data
màxima és el 31 d’octubre de 2020.
A Creixell ho van tractar
la setmana passada i en
el tancament d’aquesta
edició tot apuntava a
una suspensió. En canvi, l’Ajuntament d’Altafulla és qui ha endarrerit més la presa de la
decisió i no descarten
fer la festa de Carnaval.
La decisió definitiva no
la prendran fins al mes
vinent, passada la Festa
Major de Sant Martí.

Per aquest motiu, el
regidor de Festes, Raúl
García, i l’Associació
d’Amics del Carnaval fan
una crida a les persones
de les colles del Carnaval

Carnisseria

Núria i Dolors

Des de 1975, cada Nadal
s’ha representat de forma
ininterrompuda el Pessebre Vivent de la Pobla
de Montornès, que aplega
més de 200 figurants. Ni
el robatori del cablejat
elèctric fa uns anys,
quan faltaven poques
setmanes per a les festes
nadalenques, va impedir
que aquell any es fessin
les representacions. Però
la Covid-19 ha estat un
obstacle insalvable.
L’Associació Pessebre
Vivent de la Pobla de
Montornès va informar
el 7 d’octubre a tots els
seus associats que “degut
a la situació actual de la

pandèmia del coronavirus
Covid-19 no serà factible
portar a terme les representacions del Pessebre
Vivent de la Pobla de
Montornès de la temporada 2020-2021.”
La Junta de l’Associació
considera que “hi ha un
risc de contagi massa alt
per a totes les persones
que hi col·laboren, i es
posaria en perill la salut
dels seus participants,
en cas que es fessin les
representacions d’aquesta temporada. Així mateix,
amb aquesta decisió
volem vetllar també per
la salut dels nostres
visitants”.

Servei a domicili gratuït
Zona de repartiment:
Torredembarra,
Creixell, Altafulla,
la Móra, la Pobla
de Montornès
i la Riera de Gaià
C. Onze se setembre, 14 • Torredembarra • Tel. 977 64 44 80

Sempre les millors carns i embotits
per a les teves celebracions
Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra
Telèfon: 977 641 228
Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors
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Altafulla congela la
majoria de les ordenances
fiscals per al 2021
REDACCIÓ

E

l Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat la
congelació de la majoria
d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2021. D’aquesta manera, la principal
ordenança fiscal que
regula l’impost de béns
immobles (IBI) mantindrà el tipus de gravamen
del 0,88 % en els béns
immobles de naturalesa
urbana. Tindran una bonificació del 20 % de la
quota íntegra les famílies
nombroses que acreditin
aquesta condició.
D’altra banda, s’aplicarà
un recàrrec del 50% de
la quota líquida de l’impost als immobles d’ús
residencial que es trobin
desocupats amb caràcter permanent en què es
provi que en l’habitatge
no hi consta cap persona
empadronada en els dos
darrers anys, comptats
des del 31 de desembre
de l’any en curs.
El Ple també ha aprovat
l’ordenança fiscal que

regula la recollida domiciliària d’escombraries i
residus sòlids urbans, i
que s’ha actualitzat arran de l’augment del
cost del servei prestat
pel Consell Comarcal del
Tarragonès. Amb tot,
l’Ajuntament d’Altafulla
bonificarà aquella ciutadania que faci ús de la
deixalleria comarcal que
s’ubica a Torredembarra, que podria beneficiar-se d’un estalvi d’un
màxim d’un 15 % en el
rebut de la brossa de
l’any següent.
Una altra de les novetats
d’aquesta ordenança és
l’actualització de la taxa
per als habitatges d’ús
turístic, que deixen de
fiscalitzar com a ús residencial per passar a
contribuir tributàriament com a pisos amb
activitat econòmica.

Bonificacions
en l’ICIO

Quant a l’ordenança que
regula l’impost sobre
construccions, instal·
lacions i obres (ICIO),
s’introdueix una bonificació de com a màxim

el 50% en aquelles construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès
o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o
de foment de l’ocupació
que justifiquin aquesta
declaració.

Intervenció d’urgència
a l’església de Sant Joan
Baptista del Catllar

cobertes, renovacions de
fusteria i aïllaments.
La resta d’ordenances
fiscals com ara l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, o la que
regula l’ocupació de la
via pública per taules i
cadires es congelen respectea l’exercici 2020.
El govern municipal vol
que sigui l’inici d’una
política més justa, més
progressista i amb una
fiscalitat al servei de les
persones.

Es bonificarà
qui faci ús de
la deixalleria
comarcal,
fins a un
estalvi màxim
d’un 15% en
el rebut de
la brossa

Imatge de l’església de Sant Joan Baptista del Catllar.
/ AJ. EL CATLLAR

L’església de Sant Joan
Baptista del Catllar
ha estat objecte d’una
intervenció d’urgència per
arranjar puntualment les
patologies i deficiències
puntuals que posaven en
compromís l’estabilitat
estructural del conjunt.
Una diagnosi tècnica encarregada per la mateixa
parròquia va permetre
detectar patologies que
afectaven les cobertes del
temple.
La diagnosi va determinar
que calia actuar puntualment en la coberta
de la nau central, en les
cobertes del creuer i de la
part posterior al presbiteri.
L’entrada puntual d’aigua
havia provocat danys que
obligaven a l’apuntalament d’alguna biga que
amenaçava i posava en
perill altres elements de
les cobertes que estaven
en bon estat.

En aquest sentit, també
es bonificarà amb un
10% les obres que signifiquin una millora de les
condicions de seguretat
i reforços estructurals,
i amb un 35% les que
representin una millora
de les condicions d’habitabilitat, reparacions de

La intervenció ha permès
la instal·lació d’elements
de seguretat al voltant
del cimbori, que permet
així la sortida a la coberta
des de la nau central per
poder fer operacions de
conservació i manteniment, substituir i reparar
les bigues de fusta que es
trobaven apuntalades i en
mal estat i fer un repàs
generalitzat a les teules
de la coberta.
L’execució de la totalitat
de les obres previstes en
el projecte s’han pogut
realitzar gràcies a les
aportacions econòmiques de la Diputació de
Tarragona, l’Ajuntament
del Catllar, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
i la pròpia parròquia, que,
amb mossèn Joan Brulles
al capdavant, ha aportat
la resta per finançar la
totalitat del projecte.

Per Tots Sants,

som la teva floris-

Especialitat en coques casolanes
Pans artesans • Pastes

teria a

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

Torredembarra!
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.
Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977

64 44 17
12

C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75
La Riera de Gaià
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Gepec-EdC i l’Ajuntament d’Altafulla reediten
l’acord de gestió i custòdia de la Finca Canyadell
L’Ajuntament d’Altafulla i
el Grup d’Estudi i Protecció
dels Ecosistemes Catalans
– Ecologistes de Catalunya
(Gepec-EdC) han reeditat
aquest mes de setembre
l’acord de gestió i custòdia de la Finca Canyadell.
La signatura va anar a
càrrec de la coalcaldessa
d’Altafulla i responsable
de Medi Ambient, Alba
Muntadas, i el president
del Gepec-EdC, Xavi
Jiménez.
Es tracta d’una finca
costanera de gairebé
1,3 hectàrees d’extensió, majoritàriament de
bosc i situada a prop de
la platja del Canyadell.
L’acord reedita la gestió
del projecte de custòdia
quiropterològica impulsat
pel Gepec-EdC amb el
suport del Departament
de Territori i Sostenibilitat

i la Fundación Biodiversidad amb l’objecte, entre
d’altres, de “recuperar
poblacions de ratpenats
d’un elevat interès per a
la biodiversitat d’aquest
entorn”, com assenyala
Jiménez.
Aquesta recuperació va
començar fa uns anys
amb l’habilitació d’unes
cavitats naturals que
són l’hàbitat d’aquesta
espècie. En aquesta finca
també hi ha instal·lada
una seu de l’escola de
naturalistes del GEPEC
i un viver experimental
de planta autòctona. Jiménez avança també que
“s’està treballant perquè
estudiants ambientals
europeus realitzin estades
a la finca”.
La coalcaldessa i responsable de Medi Ambient,

bon coeficient d’eficiència
energètica. D’aquesta
manera, es canviaran les
llumeneres actuals de
vapor de mercuri de 125 W
per unes de led de 40 W,
les quals garantiran els
requisits d’il·luminació
amb un consum significativament inferior.
Concretament, amb el
canvi de les 99 llume-

Clara
Solivellas
Advocada - ICAB 29191

Qui es “quedarà”
amb les criatures?

E
L’espai és avui una de les seus de l’escola de naturalistes
de l’entitat, i hàbitat de ratpenats i d’un viver experimental
de planta autòctona. / AJ. ALTAFULLA

Alba Muntadas, recorda
que un dels projectes més
propers a desenvolupar
serà l’adequació de la
cova natural on habiten
els ratpenats, en què
s’habilitarà un itinerari
marcat del seu hàbitat.
Aquesta proposta ha
rebut una subvenció del

Roda de Berà millora l’enllumenat
de la urbanització Costa Daurada
L’Ajuntament de Roda de
Berà ha iniciat els treballs
per adequar i millorar
l’enllumenat públic
d’alguns carrers de la urbanització Costa Daurada.
Les lluminàries d’alguns
trams dels carrers Guineu,
Jaume I, de la Cerdanya,
de l’Empordà, Penedès i
Tennis s’han quedat obsoletes i no disposen d’un

TIREM
peL
DRET

Una imatge dels treballs a
la urbanització torrenca.
/ AJ. RODA DE BERÀ

Departament de Territori i
Sostenibilitat, d’uns 12.000
euros, i ha estat redactada
pels tècnics del GepecEdC. La vigència d’aquest
acord de gestió i custòdia
té una durada de quatre
anys, prorrogables sempre
que hi hagi l’interès per
ambdues parts.

neres previst, s’assolirà
un estalvi de 38.345,77
kW l’any, passant dels
55.920,25 kW/any actuals
als 17.574,48 que consumiran els nous llums de
led cada any. Pel que fa a
la quantitat de CO2 per kW
consumit, la reducció és
també considerable i se
n’evitarà l’emissió de fins
a 9,24 tones a l’atmosfera.
El termini d’execució
dels treballs serà de dos
mesos, amb un pressupost de 39.885,48 euros,
IVA inclòs.

l preàmbul de la Llei
25/2010, de 29 de
juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya diu: “Aquest llibre
recull i reforça el principi
de l’interès superior del
menor en relació amb el
conjunt d’institucions i
àmbits en què la seva persona o el seu patrimoni es
poden veure afectats per
decisions que altres prenen en el seu nom.”
Aquest paràgraf és de vital
importància per entendre
la nostra legislació, que
prima la protecció del menor per sobre de qualsevol
altre interès de qualsevol
subjecte (mares, pares,
institucions públiques,
etc.). Per això es parla
del “principi de l’interès superior del menor”.
Aquest principi obliga els
progenitors a regular unes
mesures exhaustives que
arribin a tots els àmbits
de la vida del menor, protegint-lo davant de una
futura discussió d’aquells.
Però, “qui es ‘quedarà’ amb les criatures?”.
Aquesta pregunta arriba
molt sovint al despatx.
La nostra legislació diu
clarament que per defecte la custòdia serà

compartida per ambdós
progenitors. Això vol dir
que els menors estaran el
mateix temps amb els dos,
i s’elimina aquella antiga
mesura segons la qual la
mare tenia la custòdia i el
pare un règim de visites
del tot insuficient. Es tenen en compte diferents
qüestions per decretar la
custòdia compartida (domicilis, acords anteriors,
aptituds parentals, activitats dels menors i la seva
opinió, etc.), i els progenitors han de desvincular,
no cal dir-ho, qualsevol
pugna personal que pugui haver-hi entre ells
per motius que res a veure
tenen amb els menors. La
llei també preveu la visita dels menors als avis i
àvies, no només com un
dret d’aquests, sinó que
s’interpreta també com
un dret de l’infant i per
tant una obligació dels
progenitors.
Considero que els advocats tenim l’obligació
d’exposar aquests fets,
intentar garantir al menor
la protecció que es mereix
i fer que el client passi per
sobre de “venjances” personals per fets que res a
veure tenen amb els seus
fills i filles.

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

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

C. Alt de Sant Pere, 47 A Baixos
43830 Torredembarra
Tel. 977 644 700 • Mòbil: 615 696 650
vivex75@hotmail.com

Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com
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Mossèn Joan Brulles
s’acomiada de les
parròquies de
Creixell, el Catllar
i Roda de Berà

El Punt d’Informació Juvenil
de Roda de Berà reobre
les seves portes
El Punt d’Informació Juvenil
(PIJ) de Roda de Berà va
tornar a obrir les seves
portes el passat 5 d’octubre
per atendre presencialment els joves rodencs.
L’horari és de dilluns a
divendres de 10 a 13 h i de
16 a 20 h. Per accedir-hi,
tant al servei d’assessorament i informació com
als tallers i a les diferents
activitats que s’organitzin,
serà necessari demanar
cita prèvia per correu electrònic, telèfon o a través
del whatsapp del PIJ. La

pació de la corporació.
Brulles marxa després
de dotze anys de servei
al Catllar. En el comiat
hi van participar entitats del poble i moltes
catllarenques i catllarencs tampoc van voler
perdre-s’ho.

mascareta serà obligatòria
en tot moment, així com
l’ús de gel hidroalcohòlic
abans d’entrar i durant les
activitats.

el programa de Garantia
Juvenil, així com suport
i orientació, entre altres
qüestions que puguin interessar els joves.

Entre les activitats que el
PIJ ofereix hi ha videojocs,
jocs de taula o tennis taula;
la possibilitat d’utilitzar els
ordinadors amb accés a
internet; tallers i diferents
cursos dirigits als joves; assessorament i informació
a nivell laboral i formatius
sobre estudis reglats i no
reglats, o informació sobre

El PIJ reprèn així les
seves activitats, amb un
aforament molt limitat,
per oferir un servei de
qualitat adaptat a les
noves circumstàncies. Per
contactar-hi cal escriure
un correu electrònic a pij@
rodadebera.cat, trucar al
telèfon 977 657 972 o enviar
un whatsapp al 607 273 984.

La propietat del Trillas
Platja Tamarit afronta
aquesta nova experiència
amb il·lusió i esperit emprenedor, de manera que
s’espremi al màxim el potencial del càmping i totes
les oportunitats de negoci.
“Si nosaltres estem demanant a les administracions
que posin de la seva part,
com a empresaris també
hem de posar absolutament tot de la nostra part,
demostrar empenta i una
actitud exemplar”, destaca
el director, Roger Trillas.

cia i el Coneixement, s’ha
mostrat molt interessat a
coordinar eines de desestacionalització i promoció
econòmica amb l’empresa
privada, i ha servit de
mediador per treballar en
aquesta línia amb la nova
regidora de Turisme, Cinta
Pastó.

Nova etapa
al Marroc

Dos moments dels actes de comiat a mossèn Joan. A dalt, al
Catllar, i a baix, a Creixell. / AJ. CREIXELL / AJ. EL CATLLAR

E

l torrenc Joan Brulles s’ha acomiadat
aquest mes de setembre de les parròquies
de Creixell i el Catllar, on
ha estat rector més d’una
dècada, i de la de Roda
de Berà, de la qual es va
fer càrrec els darrers sis
mesos. Brulles aquest
mes d’octubre se’n va al
Marroc, concretament a
Rabat, a una nova missió
pastoral.
El diumenge 20 de setembre Creixell va acomiadar mossèn Joan
Brulles, rector els darrers catorze anys de la
parròquia de Sant Jaume Apòstol. Els nois i
noies creixellencs del
grup de la confirmació,

acompanyats dels seus
pares i mares, van voler acomiadar-lo d’una
manera especial i li van
lliurar un petit record
d’agraïment. Molts
membres d’aquest grup
de joves creixellencs van
ser batejats i van rebre la
primera comunió també
de mans del mossèn. Els
creixellencs i creixellenques presents van dedicar una forta ovació amb
llargs aplaudiments de
comiat a mossèn Joan
Brulles.
El diumenge 27 de setembre va ser la parròquia de Sant Joan Baptista del Catllar la que va
acomiadar mossèn Joan
Brulles, amb la partici-

www.zonafitness.cat ( 977645626

Aquest mes d’octubre, si
les mesures anti-Covid-19
ho permeten, viatjarà a
Rabat, al Marroc, on té
previst estar-s’hi almenys
un any. Sobretot hi va a
conèixer. “Hi vaig a conèixer l’islam des de dins
i a una església molt minoritària però molt viva,
molt activa per exemple
a ajudar els immigrants
que travessen el país. Al
Marroc, un país amb 36
milions d’habitants, hi ha
30.000 catòlics. També
hi vaig a aprendre sobre
diàleg interreligiós, perquè en aquell país n’hi ha
molt. En tercer lloc, entre els propers mesos de
gener i juny faré un postgrau sobre diàleg interreligiós al Centre d’Estudis
Teològics Ecumènics,
que depèn de l’Institut
Catòlic de París. I també
donaré un cop de mà en
el que calgui quan sigui
allà”, explicava el mossèn
a la revista L’Agulla del
Catllar.

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

El Trillas
Platja
Tamarit,
primer
càmping
obert tot
l’any a
Tarragona
Per primera vegada en
els seus 60 anys d’història, el càmping Trillas
Platja Tamarit —que el
passat mes de maig va
ser el primer a obrir les
seves portes al Camp
de Tarragona i un dels
primers de Catalunya— romandrà obert
tot l’any fins a enllaçar
amb la Setmana Santa
de 2021. L’empresa ha
pres aquesta decisió a
contracorrent —ja que la
major part del seu sector
està immersa en el tancament de la temporada— després d’analitzar
els riscos d’una estratègia innovadora que
passa per tematitzar les
seves instal·lacions per
atreure clients de cara a
dates tan assenyalades
com Halloween i Nadal.
D’aquesta manera, el
càmping situat al Baix
Gaià serà el primer obert
tot l’any a Tarragona.

VENTA:
Torredembarra
Tel. 977 64 26 14
C. Montserrat, 27
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“En aquest sentit”, subratlla Trillas, “volem agrair
el suport ferm del regidor
Jordi Fortuny, que ens ha
animat en tot moment
perquè puguem desenvolupar aquesta iniciativa.”
El segon tinent d’alcalde
de Tarragona, també
conseller de Serveis
Generals, Govern Obert,
Neteja i Banc de la Cièn-

El fet de mantenir oberta
la totalitat de càmping
comporta noves inversions i afrontar elevades
despeses fixes, amb
al voltant de quaranta
persones contractades
per poder obrir els dotze
mesos. Suposa a més un
repte logístic, ja que totes
les tasques de manteniment —habituals durant
l’hivern a porta tancada—
s’hauran de desenvolupar
amb clients. “Són infinitat
de detalls que hem de cuidar i que suposen un gran
esforç d’optimització dels
nostres procediments.”
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Uns premis Mañé i Flaquer amb Perucho,
Luján, Pernau, Faulí... (1970-1978)

T

ot i que enguany
arriba a l’edició 33, el Premi
de Periodisme Mañé
i Flaquer va néixer fa
50 anys “convocado
por el Centro de Iniciativas y Turismo de
Torredembarra, bajo el
patrocinio del Magnífico Ayuntamiento de la
Villa”. Aquesta primera
etapa, que volia ser de
prestigi a tot l’Estat, va
durar del 1970 al 1978,
any que ja el va convocar l’Ajuntament, amb
organització del CIT.
El mateix Centre d’Iniciatives i Turisme el va
tornar a liderar del 1989
al 1991, que va tornar a
desaparèixer. I l’Ajuntament l’organitza des
del 1996. Però això
seria matèria per a la
secció “Ara fa 25 anys”.
Els anys posteriors els
conec bé, perquè he
col·laborat estretament
amb l’organització, però
aquest també és un altre tema.
Les nou primeres convocatòries són plenes
de noms destacats de la
literatura i el periodisme com Joan Perucho
(a qui aquest 2020 el
govern català dedica un
any commemoratiu, comissariat per Julià Guillamon) o Nèstor Luján,
Sempronio..., que també van formar part del
jurat, presidit per periodistes de referència com
Josep Tarín-Iglesias o
Josep Pernau.
Un altre periodista que
ha deixat petjada, Josep
Faulí, va guanyar el primer Mañé i Flaquer, el
1970. Sis anys després,
Faulí seria el primer

Les nou
primeres
convocatòries
són plenes
de noms
destacats de
la literatura i
el periodisme

director de l’Avui, primer diari en català de
la postguerra. Per cert,
la llengua catalana no
va tenir presència als
premis torrencs fins a la
darrera convocatòria de
la primera etapa, guanyada per Jordi Ventura
i Subirats.
Aquell 1978, també en
català, dos joves de 26
i 20 anys acabats de
fer, Josep-Lluís CarodRovira i Josep Bargalló,
hi participaven amb diversos articles. L’edició
d’aquell any tenia com
a tema “Las autonomías
regionales actuales y el
pensamiento de Mañé y
Flaquer”, i vull extreure
un paràgraf d’un dels

treballs de Carod i Bargalló: “[Mañé i Flaquer]
denuncia el caràcter
centralista de l’Estat, esforçat per “matar las diferentes nacionalidades”
i “construir el fantasma
de una imposible unidad española”. Segons
ell, “establir la unitat a
Espanya és introduir la
uniformitat i la igualtat
de la misèria, de la ignorància i del rebaixament
moral”. Els atacs de
Mañé i Flaquer contra el
centralisme es basen en
l’estructuració de l’Estat,
d’acord amb unes característiques “nacionals”,
exclusivament castellanes, i, forçant encara més
l’anàlisi, madrilenyes. És
allò que l’autor anomena

“el monopoli de Madrid”.
Un monopoli burocràtic,
amb “una vida artificial”,
“sense història”, “sense
monuments”, “que no
produeix més que corrupció.”
El premi comptava amb
dues categories, una centrada en un tema i una
altra sobre Torredembarra. En tres edicions
es va concedir un premi
a una emissió radiofònica. Entre els guardonats
del premi “gran”, un altre
mestre del periodisme,
Josep Maria Cadena, o
l’asturià Ramón García
de Castro, remarcable
perquè el va obtenir en
quatre ocasions! Pel que
fa al local, noms alesho-

res populars al Camp de
Tarragona i historiadors
com Mossèn Xavier Ricomà. I algunes sorpreses, com Mario Carol,
participant del 1972.
Sí, el Màrius Carol que va
ser director de La Vanguardia! Tenia 19 anys i
havia començat a treballar redactant cròniques
d’estiu a El Noticiero
Universal per encàrrec
de Manuel Tarín, germà
de Josep Tarín-Iglesies,
president del jurat. La
seva crònica torrenca,
no premiada, deia: “Torredembarra, a decir de
muchos, es todavía un
pueblo. Los treinta mil
veraneantes que casi
multiplican por diez la

población censada, no
encuentran en ella el
aspecto de ciudad que
tan poco seduce y que
se está haciendo patente en diferentes centros
veraniegos del litoral.
Aquí no existen bloques
de viviendas y esto, conjuntamente con algunas
calles que todavía quedan sin asfaltar, mantiene un aire rústico
que tanto seduce. Incluso los teléfonos que
en otras poblaciones
marchan a la altura de
los tiempos en que vivimos, en Torredembarra
funcionan con bastantes
deficiencias. Pero eso no
es nada loable y desde
estas líneas invito a que
los mejoren a quien
corresponda hacerlo.
Tampoco hay que abusar del susodicho encanto rústico.”
PD: Tot just acabat d’escriure aquest article,
m’arriba la notícia que
ha mort el periodista i
escriptor tarragoní Ferran Gerhard Oliva, que,
amb el pseudònim Àbel
Ors, va participar en
l’edició 1978 del premi,
i va aconseguir-hi un accèssit. Descansa en pau,
Ferran!

CARNES, EMBUTIDOS,
QUESOS, ELABORACIÓN
PROPIA, VINOS, PRODUCTOS
ARTESANALES, ALIMENTOS
GOURMET Y MUCHO MÁS...
977 539 387
Carrer de Pere Badia, 34
622 709 270
Torredembarra - Tarragona
www.eltallantcarniceria.es info@eltallantcarniceria.es

Visítanos en
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Arròs Caldós, paella de marisc,
fideuejat, tapes
Port Torredembarra, local B-10
Tel. 626 782 854
43830 TORREDEMBARRA
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Desitjant poder tornar a abraçar-se

Els usuaris de la Fundació Onada han iniciat un curs marcat per la pandèmia i les mesures de seguretat

Josep
Sánchez

I

gual que en molts
altres aspectes de la
nostra societat, la
pandèmia de Covid-19
també ha afectat l’activitat que es feia al centre
que la Fundació Onada
té al polígon industrial
de les Roques Planes.
Allà atenen habitualment
unes quaranta persones
amb capacitats diferents,
que durant el període
més sever del confinament no van poder assistir al centre. Ara, amb
l’inici del nou curs, han
reprès l’activitat adaptant-se a la situació sanitària actual. La tornada
ha estat “diferent”, com
reconeixen els mateixos
usuaris. La nova normalitat també ha arribat a
l’Onada.
Al març, la declaració de
l’estat d’alarma va obligar a aturar l’activitat del
centre i els seus usuaris
van haver de confinar-se
a les seves respectives cases. Van ser unes setmanes difícils, però que van
intentar portar de la millor manera possible fent
activitats amb la família.
“A casa buscàvem exercicis al YouTube i fèiem
estiraments”, comenta
l’Elena, que reconeix que
“els primers dies van ser
els més difícils, però després ens vam acostumar
una mica”. Trencaclosques, passatemps o jocs
en dispositius electrònics
van ser alguns dels recursos que van utilitzar els
usuaris de l’Onada per
ocupar el temps a casa,

a més d’ajudar a les tasques de la llar. “Jo donava un cop de mà a la
mare”, explica en Rafael; mentre que el Mehdi
assegura que també va
aprofitar per “ordenar
l’habitació” i que també
sortia sovint a comprar.

Al juliol ja es
va reprendre
l’activitat al
centre, però
parcialment,
i només van
assistir-hi
una part dels
usuaris
Durant les setmanes més
dures de l’estat d’alarma,
la família de l’Onada va
mantenir el contacte per
vies telemàtiques. Fins
i tot van fer un vídeo
per explicar com passaven el confinament
(i que podeu recuperar
al nostre canal de YouTube). A més, quan es
van començar a aixecar
algunes restriccions, des
del centre van posar en
marxa les passejades terapèutiques, en què un
monitor anava a buscar
un usuari a casa seva i
sortien a fer un tomb.
Al juliol, ja es va reprendre l’activitat al centre, però parcialment i
només van assistir-hi
una part dels usuaris.
L’agost el van aprofitar
per gaudir de les vacances i, fins i tot, alguns
d’ells van poder viatjar.
Per exemple, la Saray va

Alguns dels usuaris al taller de la Fundació Onada a Torredembarra. / JOSEP SÁNCHEZ

marxar a Sevilla, on hi
ha la família de la seva
mare: “No eren tan estrictes com el meu pare
i vaig poder sortir una
mica.” L’Andrea va passar uns dies al poble de
la seva mare, a la província de Terol, on “hi havia
poca gent comparant-ho
amb anys anteriors. Va
ser diferent, però vaig
estar bé”. El Mehdi, en
canvi, no va poder viatjar al Marroc, d’on és
originària la seva família, perquè la frontera
estava tancada.

i aquests es renten les
mans. A més, s’han dividit en tres grups que
no tenen contacte directe entre ells, porten
mascareta i respecten
les distàncies de seguretat. “Al principi ens
va costar, però de mica
en mica ens hem anat
acostumant”, comenta el
Mehdi. Per la seva banda, el Rafael afegeix que,
malgrat les restriccions,
“aquí em distrec i m’ho
passo bé”.
Ara, la major part del
temps el passen a les
sales més grans que hi
ha a les instal·lacions
del centre, on és més fàcil respectar les distàncies. Això sí, des de la
Fundació Onada intenten mantenir la majoria
d’activitats que feien
abans, com per exemple
ioga, estiraments, manualitats o mandales, en-

Després del confinament
i les vacances d’estiu, al
mes de setembre, l’Onada per fi reprenia la seva
activitat amb certa normalitat. Així i tot, els
canvis respecte al curs
passat són importants.
Per exemple, en entrar
al centre es pren la temperatura dels usuaris

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

ASSESSORIA
D’Empreses

tre d’altres. De mica en
mica també reprenen les
sortides del centre per
anar al pàdel, al pavelló o a caminar, però en
grups més reduïts, així
com les col·laboracions
amb la Biblioteca Mestra Maria Antònia o la
Farmàcia Cogul. “Passem molta estona a les
instal·lacions, però intentem anar activant els
voluntariats individuals. Anem amb molt de
compte, però volem fer
com més activitats millor”, comenta la Míriam
Valls, la monitora que
s’encarrega d’un dels
grups, que també afegeix
que al centre estan “molt
contents de com els nois
i noies s’han adaptat als
canvis. Segueixen tenint
ganes de venir i respecten totes les normes”.
També destaca la bona
col·laboració de les famílies i els voluntaris.

Això sí, hi ha algunes
activitats que no s’han
pogut reprendre, com
per exemple les visites a
la residència de la Fundació Pere Badia o les
sortides que fan fora de
Torredembarra. Tampoc
es farà el Vermut Electrònic que s’organitzava
a principis de desembre coincidint amb el
Dia Internacional de les
Persones amb Diversitat
Funcional. L’Elena assegura que les colònies
és una de les coses que
més li agradaria tornar
a fer aquest curs i també
tornar a sortir a caminar
amb els voluntaris. Però
si hi ha una cosa que tots
els usuaris troben a faltar
és poder estar junts sense
restriccions ni distàncies
de seguretat. La Tània,
per exemple, té clar què
és el primer que voldrà
que facin quan tot això
acabi: “Abraçar-nos.”

Polígon Industrial
Roques Planes
C. Montferri s/n
TORREDEMBARRA

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com
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Torredembarra tindrà un nou supermercat
Eurospar a finals de l’any vinent
Jordi Salvat

L

a darrera setmana
de setembre es va
concretar la compra dels terrenys per a
la construcció d’un nou
supermercat a Torredembarra, que entrarà
en servei d’aquí a un any
aproximadament. El crearà Fragadis a través de
la marca Spar, de la qual
té la llicència. Serà un Eurospar, amb gairebé 1.300
m2 de superfície comercial
i 100 places d’aparcament.
S’ubicarà al carrer Josep
Pujol i Montaner, un solar on ara es poden veure
unes estructures constructives abandonades des de
la crisi de 2008, al costat
de l’antiga fàbrica Pirelli i
proper al supermercat Lidl
que va obrir l’any passat.
L’Eurospar Torredembarra ocuparà el darrer
solar que quedava lliure
a l’anomenada Malla
XIII, la zona d’expansió del municipi les

dues darreres dècades,
entre Clarà i l’antiga
carretera N-340, que
s’ha completat amb altres supermercats, com
Carrefour Express i Lidl
o l’establiment McDonald’s, i finalment els
edificis residencials han
tingut un protagonisme
menor del previst inicialment pel planejament
urbanístic inicial. Precisament a l’espai que ocuparà l’Eurospar havia de
construir-se un edifici
amb una cinquantena
d’habitatges.

Aposta pel
producte de
proximitat

Spar compta actualment
amb cinc establiments a
Torredembarra, però
d’una mida més reduïda
que l’Eurospar. Aquest
nou centre comercial
serà similar del que fa
dos anys es va ubicar a
la Riera de Gaià. Fonts
de la companyia expliquen que, igual que en
l’establiment rierenc,
faran una aposta molt

important pel producte
de proximitat i quilòmetre zero, amb seccions de
carnisseria i peixateria i
productes de qualitat i
diferenciar-se d’aquesta manera dels seus
competidors. A l’Eurospar La Riera de Gaià es
poden trobar productes
de Granja Gaià i Can Pistraques, entre altres.

Ubicat en el
darrer solar
lliure de la
Malla XIII,
tindrà gairebé
1.300 m2 de
superfície
comercial
i 100 places
d’aparcament
L’objectiu de la companyia és començar les
obres el més aviat possible per poder obrir

Una imatge del solar on s’ubicarà l’Eurospar Torredembarra. / TDB

passat l’estiu vinent, a
finals del tercer trimestre o inicis del quart i
convertir-se la referència comercial a Clarà i
zones properes i atraure
clients de municipis com

la Pobla de Montornès.
Comptarà amb 1.299 m2
de superfície comercial
i 500 m2 de magatzem,
amb un centenar de
places d’aparcament.
L’Eurospar Torredem-

Dotze comerços es beneficiaran
de la primera remesa de
subvencions per fer front
a la Covid-19
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Poden acollir-se a les
subvencions les persones
físiques, jurídiques o empreses privades amb ànim
de lucre, agrupacions de
les dues, comunitats de
béns o qualsevol altre

tipus d’unitat econòmica
o patrimoni separat que
encara que no tinguin personalitat jurídica duguin a
terme les accions objecte
de la subvenció i que
compleixin els requisits
establerts a la convocatòria. Cal tenir present
que l’ordre d’accés a la
subvenció es determinarà
per l’ordre de presentació
de sol·licituds per ordre
d’entrada en el registre
general de l’Ajuntament
des que l’expedient estigui complet, i en funció
de l’acompliment dels
requisits exigits en les
bases fins a esgotar la
partida.

R,

Aquests primers ajuts
aprovats formen part de la
convocatòria de subvencions de la Regidoria de
Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de
Torredembarra destinada
al sector comercial i de
serveis del municipi que
resta oberta fins al pròxim
30 de novembre, a la qual
s’hi han destinat 80.000
euros.

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

U

La Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de
Torredembarra ha aprovat
la primera remesa de subvencions per a l’adquisició
d’equips de protecció
individual i altres materials o prestacions per a
fer front a la Covid-19 per
un import total de 3.186,61
euros. Aquest import
correspon als ajuts dirigits
a dotze comerços que ja
van presentar i justificar
correctament despeses
que la pandèmia els ha
ocasionat. La subvenció
que s’atorga és d’un 90 %
de la despesa presentada
amb un màxim de 400
euros.

barra ocuparà el darrer
solar sense edificar que
hi havia a la Malla XIII
i l’operació ha comptat
amb la intermediació
de Jaume Guasch Gestió
Immobiliària.

Troba’ns a:

• Articles de
pesca esportiva
i snorkel
• Tenim esquer viu
• Pirotècnia tot l’any
per a esdeveniments,
revetlles,
casaments, festes
i celebracions.

Passeig Miramar, 193 - Torredembarra
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Torredembarra invertirà més d’un
milió d’euros en seguir transformant
l’antiga N-340 en una via urbana

L

’Ajuntament de Torredembarra fa un nou pas
endavant en la transformació de l’antiga carretera
N-340 en una via urbana amb
la licitació per 1.220.845,65 euros del projecte de condicionament del tram entre el passeig
de la Sort i el passeig de l’Estació i el carril bici que recorrerà
tot el terme municipal, del Pontet a la Nova Torredembarra, i
tindrà 3 km de llargada. El termini de construcció és de vuit
mesos i les empreses podien
presentar ofertes fins al passat
13 d’octubre. Recordem que ja
fa dues dècades que es va construir la variant de l’N-340 que
va des de la rotonda de la Nova
Torredembarra a la rotonda de
la Móra.
L’alcalde de Torredembarra,
Eduard Rovira, ha destacat la
importància d’aquesta obra,
que tenen “preparada i dibuixada des de fa temps” i que
ara arriba ara al projecte executiu. “Canviem l’aspecte de
la imatge de l’antiga N-340,
fent-la una via més amable i
que vertebrarà Torredembarra”, ha afirmat Rovira, que ha

ència amb els carrers Moragas
i Mèxic. En totes les cruïlles
amb els carrers perpendiculars —carrer Girona i Ferran
de Querol— es faran passos
elevats, igual que a l’inici i
al final del tram. La velocitat
quedarà limitada a 50 km/h.

Una imatge del tram de l’antiga N-340 on s’actuarà.
/ ANNA F. / AJ TORREDEMBARRA

assenyalat algunes actuacions
fetes en el darrer mandat en
aquesta via, com la rotonda
del carrer Pescadors o el tram
de 650 metres de carril bici i
la il·luminació en el tram dels
tres càmpings en el límit amb
Creixell.
L’actuació més visible serà
la rotonda en la confluència
entre el passeig de la Sort i
el passeig Miramar —el nom
que agafa l’antiga N-340—,
que acabarà amb girs conflictius que sovintegen en aquest

punt. S’intervindrà en una
superfície de 1.200 metres
quadrats.
El condicionament del tram
entre el passeig de la Sort i
el passeig de l’Estació té una
longitud de 345 metres amb
una amplada aproximada de
21 metres. En aquest espai se
situaran les parades d’autobusos que actualment hi ha
al passeig de la Sort i es pacificarà aquest punt de Torredembarra, on es creen sovint
problemes viaris en la conflu-

S’actuarà en el
tram entre el
passeig de la
Sort i el passeig
de l’Estació i es
completarà el
carril bici, que
recorrerà tot
el terme
Pel que fa als serveis, la xarxa
de clavegueram projectada
d’aigües residuals i pluvials connectarà amb els col·
lectors municipals existents
al final del passeig de la Sort,
mentre que la xarxa d’aigua
serà totalment nova i tindrà
escomeses a totes les finques.

S’inicien les obres del parc
del carrer Lleida
Aquest 21 d’octubre està previst
l’inici de les obres d’urbanització
al parc del carrer Lleida, una de
les principals actuacions urbanístiques previstes pel govern
municipal durant aquest mandat.
D’aquesta manera, Torredembarra tindrà un pulmó verd en una de
les zones més urbanitzades del
municipi, que inclourà un parc
amb espais destinats als infants,
la gent gran i les mascotes. Serà
a finals de febrer, quan està previst que acabin les obres.
“És un projecte que fa molts anys
que s’esperava”, afirma l’alcalde
de Torredembarra, Eduard Rovira,
que ha recordat que la idea inicial
és del regidor d’ABG Jordi Roig,
a través d’uns dibuixos que han
estat la idea bàsica per tirar-ho
endavant. El pressupost de

Les obres es finançaran amb
568.006,55 euros restants de
la subvenció de l’Estat per a
la reconversió d’aquesta via
urbana i amb recurs propis de
l’Ajuntament procedents de
l’endeutament. La intervenció prèvia a la rotonda del
carrer Pescadors i la redacció
de l’actual projecte han costat 197.562,66 euros. Sumant
aquestes dues quantitats s’arriba als 765.562,66, que és la
totalitat de la subvenció de
l’Estat per a la reconversió de
l’antiga N-340 en via urbana.

acions de petit format, amb
la construcció d’un escenari,
i enjardinar amb espècies
de vegetació autòctones del
Mediterrani per tal de facilitar
el seu manteniment i poder
treballar, a través de recorreguts pel parc, la formació en
la flora del nostre entorn.

licitació era de 386.864,89 euros
i finalment s’ha adjudicat a l’empresa Tecnologia de Firme S.A.
per 322.924,80 euros. L’actuació
compta amb 147.000 euros del
Pla d’Acció Municipal 2019 (PAM)
de la Diputació de Tarragona i
la resta són recursos propis de
l’Ajuntament de Torredembarra a
través de l’endeutament.
Amb una superfície total de
3.062,36 m2, qualificada urbanísticament com a zona de parcs i
jardins, l’àrea on s’actua es troba
dins del casc urbà del municipi,
al carrer Lleida, en el tram que va
es del carrer Alt de Sant Pere fins
al carrer Rodes. El parc té façana
als tres carrers. En aquest solar
hi ha dues parts diferenciades: la
part sud del solar es troba asfaltada i s’està utilitzant des de fa

La instal·lació donarà servei
d’aigua a tots els habitatges
de la urbanització, així com
a la xarxa d’hidrants contra
incendis. L’enllumenat serà
amb làmpades led. Cada fanal comptarà amb lluminària
per a il·luminació de la calçada, que se situarà a 8 metres
d’alçada, i lluminària per a
il·luminació de vorera, que
se situarà a 4 mestres d’alçada. Es preveu el soterrament
d’una línia aèria de baixa
tensió que creua el passeig
de Miramar a l’altura de l’estació.

El regidor de Serveis, Raúl García, i l’alcalde, Eduard Rovira, a la part que
ara és un aparcament. / ANNA F./AJ. TORREDEMBARRA

més d’una dècada com a aparcament d’ús públic. La part superior,
situada més al nord, és una zona
de paviment terrós, destinada
principalment al passeig i l’esbarjo
de gossos.
Aquesta actuació permetrà crear
un nou espai públic per a l’esbarjo
18

de persones de totes les edats,
així com d’animals de companyia;
introduir equipament per incentivar l’ús de la nova zona verda per
part de grans i petits: jocs infantils, equipament de parc de salut,
petanca, etc.; crear un espai per a
espectacles, actes públics i actu-

A banda de l’estructura
general del parc, cal destacar
la vegetació proposada, ja
que es vol dotar la zona d’una
vegetació exclusivament mediterrània, especialment de
l’àrea del Baix Gaià, combinant arbrat, planta arbustiva,
aromàtica i trepadora. Es
preveu que en un futur es
pugui complementar amb
un projecte de senyalística
i informació de cadascuna
de les espècies plantades
perquè pugui convertir-se en
un espai formatiu sobre la
vegetació autòctona.
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Ana merino mir
Bibliotecària

La meva àvia, la mestra Maria Antònia

E

nguany és l’Any Mestra
Maria Antònia, donat
que el 8 d’octubre de fa
cinquanta anys va morir en un
malaurat accident de trànsit.
A la biblioteca vam programar
accions per recollir informació
sobre la seva vida i obra, i per
donar-la a conèixer. Les circumstàncies actuals ens obliguen a posposar-ne algunes i
d’altres estan en marxa, com
són els tràmits per fer-la filla
adoptiva de la vila.
M’han encarregat que us en
parli com a neta seva, i només puc fer-ho des de l’admiració, des de l’amor que
el meu avi li proferia, des de
l’estima que les seves alumnes li tenen encara avui. Aquí
us apunto unes dades que
espero que completem entre
tots.

Ens hem de remuntar als anys
de la Segona República, en
què les fotografies ens mostren una jove Maria Antònia
guapa i riallera. Va arribar
a Tarragona des de Segòvia,
amb els seus pares i germans
i, amb vint-i-dos anyets, va
començar a treballar a l’escola de la petita vila de Torredembarra. Era d’aquelles
mestres que aprenen l’idioma
que parlen els seus alumnes,
perquè volen entendre’ls, a
més d’instruir-los. Amb el
franquisme això va canviar.
Va conservar el gust de llegir
Verdaguer, com un silenciós
aïllament de la resta del món.
És ben sabut que la lectura i
les biblioteques eren un valor
clau en l’educació republicana, i ella el va prodigar creant
la primera biblioteca d’aula de
la vila. Durant la Guerra Ci-

des de l’aigua... També donava
classes a nois i noies que havien de superar els exàmens per
aconseguir alguna titulació
professional o per aprendre
francès. En aquells temps, totes o quasi totes les famílies de
la Torre havien tingut relació
amb ella.

vil, va hostatjar-se a la Fonda
Coca i a la filla gran de la casa
li encantava pentinar-li les
trenes. Després, amb tota la
família, va viure a la plaça de
la Font, que aleshores era del
Generalísimo.
El 1947 es va casar amb el meu
avi, que era també mestre de
l’escola i un aragonès apassionat de les matemàtiques que
es va enamorar, primer del
nostre mar, durant la guerra,
i després, i profundament, de
qui seria la seva esposa. El seu
era un matrimoni madur, perquè durant la guerra la gent
no es casa. Aviat van néixer
els seus quatre fills (alguns
dels quals també seran educadors en el futur). Seguint els
costums, els anomenaven: la
senyoreta Maria Antònia i el
senyor Mir.

L’àvia va treballar a l’escola durant trenta-tres anys,
ajudant les seves alumnes a
emancipar-se. Les fotografies
ens mostren la seva activitat
diversa: teatre, artesania, excursions, celebracions de dia-

La seva manera de fer era
dolça, molt vocacional i professional. “El día del maestro”
de 1962, va rebre la medalla
de l’orde d’Alfons X el Savi de
part del governador provincial. El 1967 era directora de
l’escola torrenca i el 1968 ho
era de la del Vendrell. Vivien a
l’actual Patronat Antoni Roig,
i jo vaig rebre classes on havia
estat l’habitació de les filles.
Diuen que, quan es va saber
de la seva mort, el silenci va
envair la vila. Em fereix el dolor que devien sentir familiars,
amics i alumnes. Que el seu record sigui viu.

Celebrem el primer aniversari de m b a r r a
Torre
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Dissabte 21 de novembre, 12 h als Jardins de la Biblioteca Mestra Maria Antònia
(si plou es farà a la sala M. R. Wennberg)
Inscripció prèvia a direccio@TDBactualitat.cat / Amb totes les mesures anti Covid-19
Actuacions musicals, convidats especials i lliurament del premi al guanyador del 1r Premi
de narrativa curta Far de la Torre -Torredembarra Actualitat
I us convidarem a cava o cervesa
als que renoveu la nova
subscripció o us feu subscriptors
El podreu recollir en les
trobades amb els
subscriptors/es, l’acte
de celebració del
primer aniversari i a
la Fundació Onada.

Tenim un regal
molt especial
per als subscriptors/es
El podreu recollir en
les trobades amb
els subscriptors/es,
l’acte de celebració
del primer aniversari
i a la Fundació Onada.

Trobades amb els subscriptors/es

Volem escoltar la vostra veu perquè comptem amb vosaltres
Dijous 5 de novembre, 17 h, als Jardins
de la Biblioteca Mestra Maria Antònia
(si plou es farà a la sala M. R. Wennberg)

Dissabte 7 de novembre, 12 h, als Jardins
de la Biblioteca Mestra Maria Antònia
(si plou es farà a la sala M. R. Wennberg)

Inscripció prèvia a direccio@TDBactualitat.cat / Amb totes les mesures anti-Covid-19
La celebració d’aquests actes dependrà de les mesures i restriccions adoptades per les autoritats davant l’evolució de
la COVID-19. Les trobades amb els subscriptors es podrien celebrar telemàticament
19
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Accions per preservar
la biodiversitat
als Muntanyans
La Regidoria de Sostenibilitat de
Torredembarra ha dut a terme
recentment un seguit d’accions
de preservació de la biodiversitat
de les zones dunars de l’espai
d’interès natural dels Muntanyans, mitjançant l’eliminació
de diversos exemplars de pi i de
potenciació de l’espai avantduna
com a lloc alternatiu per a la
nidificació del corriol camanegre
(Charadrius alexandrinus).
El regidor de Sostenibilitat, Joan
Torras, explica que la proliferació
de pi pinyoner i pi blanc està provocant un canvi en l’ecosistema
dels Muntanyans, fent que les
espècies pròpies de l’ecosistema
dunar es vegin desplaçades, la
qual cosa també comporta que
es pugui produir un canvi en la
fauna de l’espai, que afectaria
especialment el corriol camanegre (espècie protegida que
habita a la zona).
L’objectiu principal de l’actuació que es du a terme per a la
preservació de la biodiversitat és
la millora ambiental de la zona
dunar dels Muntanyans, afavorint
la implantació i desenvolupa-

ment de les plantes psammòfiles
(aquelles espècies vegetals que
desenvolupen el seu cicle biològic
en substrats sorrencs). Per aconseguir-ho, les tasques principals
consisteixen en l’eliminació
d’exemplars joves de pi blanc i pi
pinyoner de la zona dunar i part de
la rereduna.

Prova pilot d’extracció
de vegetació
En relació amb la potenciació
de l’espai alternatiu per a la
nidificació del corriol camanegre,
l’actuació consisteix a fer una
prova pilot d’extracció de vegetació a les dunes de la platja de la
Paella, ja que s’ha observat que la
vegetació densa limita la nidificació del corriol. Si es comprova que
una vegetació menys densa afa-

voreix la nidificació, aleshores es
proposaria dur a terme aquesta
actuació als Muntanyans.
El que es realitzarà ara és un
desbrossat manual parcial del
camp dunar amb més densitat
vegetal. També es procedirà a la
instal·lació de gabions protectors de nius i a la limitació
definitiva de l’espai. Les dues
actuacions compten amb un
pressupost total de 21.130,24
euros. L’Ajuntament ha rebut
una subvenció de la Generalitat
de Catalunya de 14.791,17 euros
(el 70% de l’import).
L’acció als Muntanyans té
pressupost de 14.947,14 euros.
La Regidoria de Sostenibilitat
ha encarregat la realització dels
treballs al Centre Especial de
Treball de l’Associació Aurora.
L’acció als camps de dunes de
la Paella està pressupostada en
6.183,10 euros. La Regidoria de
Sostenibilitat ha encarregat la
realització dels treballs a l’entitat ecologista GEPEC.

Una imatge dels treballs als Muntanyans / AJ. TORREDEMBARRA

Un nou plànol recull 14 rutes i 3 itineraris
saludables per Torredembarra
La Regidoria de Turisme ha
editat un nou plànol de rutes per
Torredembarra on s’encabeixen
14 rutes i 3 itineraris saludables
(creats per la Regidoria d’Esports
de Torredembarra a proposta
dels metges del CAP que recomanen als seus pacients la pràctica d’exercici) que poden fer-se
a peu i/o en bicicleta. Alguns
d’aquests recorreguts transcorren per dins del municipi i d’altres
parteixen de Torredembarra cap
a altres poblacions del voltant.

També hi estan marcats
els diferents punts
d’interès de la zona. El
plànol ha estat editat per
l’Editorial Piolet i és una
aposta per les activitats
a l’aire lliure (que és, a
més, una de les més demandades pels visitants).
Cada fitxa incorpora un
codi QR que dona accés
a la plataforma Wikiloc
i on s’obté informació
més detallada per poder

seguir-la amb tota
facilitat.
Del plànol, que s’ha
editat en català, castellà, francès i anglès,
se n’han imprès un
total de 5.000 unitats
amb paper impermeable. Aquest nou material està disponible
a l’Oficina de Turisme
de Torredembarra, i a
la pàgina web: https://
bit.ly/3jeMQg8.

La Trobada de Rosalies de Torredembarra
planta cara a la Covid-19
Fins a darrera hora va estar a l’aire
a causa de la Covid-19, però, finalment, el dimarts 6 d’octubre es va
celebrar la 24a Trobada de Rosalies
de Torredembarra, amb la participació d’una trentena de Rosalies.
El 6 d’octubre és la data en què va
néixer a Sicília la patrona de la vila
torrenca.

La Covid-19 va obligar, això sí, a
canviar el programa de la celebració. A les set del vespre es va
fer l’acte litúrgic, a l’església de
Sant Pere Apòstol, on es troba
el quadre de santa Rosalia. Tot
seguit, al mateix espai i no al
pati del castell com altres anys,
es va fer una actuació musical,

que enguany va anar a càrrec de
la Fanfara de Torredembarra. El
que sí que no es va poder portar
a terme enguany és el tradicional
sopar a causa de les mesures
anti-Covid-19. L’organització va a
càrrec de les mateixes Rosalies
i de l’Ajuntament de Torredembarra.
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jordi salvat

Adeu a un dels últims
pagesos de la Torre

L’Anton Salvat conduint la carrossa del rei negre en la cavalcada de Reis de
1964. / ARXIU FAMÍLIA SALVAT

En aquest article us podria parlar
de la tristor que sents quan es
mor el teu pare. O de la solitud
profunda que experimentes quan
estàs dret en el primer banc de
l’església, amb el seu fèretre
gairebé a tocar. Però no ho faré.
Almenys en aquestes línies que
podreu llegir a continuació. Us
volia parlar de qui era el meu pare,
l’Anton Salvat Coch (1941-2020).
La majoria dels qui llegireu aquest
article no el vau conèixer, perquè
un dels trets de la seva personalitat era la discreció. Fins i tot ho
ha estat afrontant la seva mort,
sense fer soroll, amb aquella paciència que també tenia, imprescindible per ser un bon pagès. Era un
bon pagès, perquè ja ho era el seu
pare i també el seu avi. La terra
es porta a la sang i es transmet
generació a generació.
Però l’Anton també va ser capaç
d’afrontar amb valentia la revolució tecnològica que va viure el
camp català els anys seixanta. Va
aprendre a fer anar el tractor per
realitzar les feines que el seu pare
havia fet amb la mula. A conduir
una furgoneta per anar a vendre a
Tarragona, un trajecte que abans
feien en carro. Va introduir nous
cultius gràcies a la millora de la
qualitat de l’aigua i interpretant
els canvis en les demandes del
mercat. Tot això ho va fer amb el
treball en equip amb el seu germà
Josep Maria. Es complementaven
amb una perfecció que, els estius
que vaig ajudar-los a l’hort, només
podia fer que admirar.

Tots dos van ser capaços de tirar
endavant l’explotació agrícola
familiar en una època molt complicada per a la pagesia, a partir
dels anys setanta i vuitanta. Hi
va dedicar moltes hores. De sol a
sol, literalment. Les vacances no
existien. Potser per això el meu
pare va comprendre amb naturalitat que la seva seria la darrera
generació de la família que es
dedicaria a la terra i va acceptar
que els seus fills busquessin
altres camins laborals a la seva
vida. Va treballar la terra fins que
la salut li ho va permetre, perquè,
si n’hagués disposat, hauria anat
al tros fins a l’últim dia, encara
que aquest fos petit.
Per ser un bon pagès cal ser bona
persona. I mon pare ho era. Que jo
ho digui no té gaire valor, però que
ho diguin molts dels seus convilatans o col·legues de municipis
propers és diferent. Era afable i
costava molt que es barallés amb
algú. L’austeritat també era un
dels trets del seu caràcter. No li
calien luxes. En tenia prou amb
una feina que l’apassionava i una
família que estimava i l’estimava. I
si el Barça guanyava, millor.
L’Anton Salvat Coch ha estat un
dels darrers pagesos de la Torre,
que ara ja es poden comptar amb
els dits d’una mà en una societat
que s’ha allunyat ràpidament del
camp. Ho va escriure a Facebook
hores després de la seva mort un
jove col·lega seu, el també torrenc
Daniel Rovira: La pagesia de la
Torre està de dol.
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ESPORTS

FUTBOL PLATJA

Medalla de bronze
de Llorenç
Gómez a la Lliga
Portuguesa
Llorenç Gómez ha
participat aquest mes
d’octubre a la Lliga
Portuguesa en la que
ha estat la seva darrera
competició fins al
moment. El torrenc ha
tancat el campionat
lusità en tercera posició
després de caure en el
partit definitiu davant
de l’Sporting per 6 a 3,
que va acabar proclamant-se campió de la
competició, amb un altre jugador torrenc a les
seves files, Edu Suárez.

ESPORTS

El segon lloc va ser per al
Braga. En la fase regular,
el Benfica va aconseguir la
segona posició.
Per al de Torredembarra, la
medalla de bronze té “molt
bon gust”. Es mostra “molt
agraït” per aquesta nova
aventura i “molt satisfet”
del treball que ha realitzat
l’equip. És conscient de “la
realitat del grup” i reconeix
“no ser mereixedors del
títol”. Admet “no tenir el nivell per ser-ho, però sí estar
en el procés per a algun dia

El davanter
torrenc ha
estat el
màxim
golejador de
l’Euro Winners
Cup 2020
amb 22 gols
arribar a aconseguir-ho”.
De fet, quan va acceptar la
proposta del Benfica sabia
que es tractava “d’un equip
en procés de creixement,
amb jugadores joves i
inexperts, que necessitava
un període d’adaptació
per anar millorant a poc a
poc i poder aspirar a coses
grans”.

L’equip del Benfica celebrant la medalla de bronze. / CEDIDA

Màxim golejador
de l’Euro
Winners Cup
Anteriorment, al mes de
setembre, Llorenç Gómez
va disputar l’Euro Winners
Cup amb l’Artur Music. El
conjunt ucraïnès, que a

ESPORTS

TRIATLÓ

L’atleta torrenc Aaron
Sola (AA Catalunya) ha
assolit una doble medalla d’or en disc i pes en
el Campionat Estatal
d’Atletisme sub-23,
disputat el darrer cap de
setmana de setembre a
les pistes de San Pablo
de Sevilla. Sola partia
com un dels principals
favorits per pujar al
podi, però va signar una
actuació brillant que
l’ha situat com el primer
atleta de la història que
aconsegueix l’or en les
proves de disc i pes.

Un moment de la triatló altafullena. / AJ. ALTAFULLA

limitada a 250 persones i
les poques places es van
esgotar en menys d’una
setmana. Entre els inscrits
al Triatló d’Altafulla 2020
es poden trobar a quatre
campions d’Espanya: Albert Parreño, Anna Flaquer,
Albert Torres i Dolça Ollé.
Enric Boldu de Club Natació Montjuïc amb un temps

empat a set. Finalment,
l’Artur Music va acabar
en cinquena posició i
el golejador torrenc va
revalidar el títol de màxim
golejador de la competició aconseguit el 2018.
Llorenç va anotar un total
de 22 gols.

ATLETISME

Doblet d’Aaron Sola en el
Campionat Estatal sub-23

Altafulla aplega 250 atletes en la
primera triatló post-Covid-19

Després de molt temps i
esforç, Altafulla ha tornat
a gaudir d’un esdeveniment esportiu adaptat
als protocols Covid-19.
Finalment, el 10 d’octubre,
es va poder celebrar el
Triatló d’Altafulla, una de
les proves de circuit popular de triatló Just Tri Series.
Per un tema de seguretat,
la participació va estar

més del davanter comptava amb el també torrenc
Elliott Mounoud a les seves
files, va caure a quarts de
final després de perdre a la
tanda de penals contra el
CD Fútbol Playa Marbella.
El temps reglamentari i la
pròrroga havien acabat amb

de 1:00:28 i Anna Flaquer
del club Fasttriatlon amb
una marca de 1:06:40 van
ser els guanyadors en
la modalitat Sprint. En
modalitat Super Sprint, els
vencedors han estat Pep
Tatché del club T-Bikes
amb un temps rècord de
00:33:03 i Olga Fernàndez
del Club Triatló Sabadell
parant el crono en 00:45:12.

La primera medalla
d’or la va aconseguir
en llançament de
pes, dominant des
del començament la
prova. Va aconseguir la

Aaron Sola s’ha penjat dues medalles en el Campionat
Estatal sub-23. / RFEA

millor marca en el sisè
i últim intent, amb 53,41
metres, superant amb
molta distància Víctor
Faus (CA Fent Camí
Mislata), 47,48 i Rubén
Matas (At. Salamanca),
46,03, que van completar el podi.

En la prova de pes, l’atleta
de l’AA Catalunya també va
assolir el millor registre en
el sisè intent, concretament
15,93 metres. Van acompanyar-lo en el podi Víctor
Faus (15,01) i Jose Guillermo
Echandi (Tenerife Caja
Canarias), 14,92.

Gestió i lloguer d’apartaments a la platja de Torredembarra
Confiï’ns el seu apartament
info@lamoga.com - www.apartamentslamoga.com
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lA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 12. Carícies
j. a.
nIEVES

R

esignada, va arrufar les celles, enaltides pel sospitós
maquillatge, mentre feia
una lleugera resistència
davant la tracció que ELL
exercia en el seu braç esquerre.
–Nena, que ja no és un
nen. Deixa-ho ja! No
vull arribar més tard del
compte, cony!
Regles ancestrals: l’ordre domèstic que procura la femella; el gemec
rebel de la tija adolescent, i el posicionament
errant del mascle, més
pendent dels plaers propis. Instint i protecció.
Recol·lecció i caça. Però,
encara que no puguem
prescindir de tants anys
de sediment genètic, alguna cosa es deu estar
fent malament, perquè
no s’acaba de trobar el
punt d’equilibri de la
responsabilitat compartida. Les dones, tal
com jo ho veig, han
guanyat metres a la
muntanya, han establert campaments base
per poder anar creixent
fins al cim, però la neu
s’enfonsa al seu pas entorpint la marxa, i els
vents es deslliguen amb
duresa, violents, per retardar aquest moment
en què les banderes de

la igualtat onegin amb
la mateixa intensitat, en
la mateixa cimera, que
no és altra que la del dia
a dia.
Pel que a mi respecta, i a
risc de semblar contradictori, m’agradava que
la mare em repetís les
coses a fer. Sé que era
una de les maneres que
tenia de dir-me “t’estimo”. Una de tantes.
Pel que fa a ELL, des
del seu port de suficiència sostinguda en un
abric de tres quarts, de
pell d’albercoc, em va
dir que em quedava de
cap de la casa (ves, quin
honor!). I, com sempre,
em privà d’un petó que
amb els anys he après a
no esperar. Va estirar
una vegada més el braç
de la mare, i se’n van
anar.
Van tornar cap a les tres
de la matinada. Jo no
dormia. ELL venia borratxo, parlava molt alt,
reia, s’enfadava, parlava del partit, del sopar,
dels cabrons que volien
el seu lloc; reia, un riure
estúpid, atiplat; un riure
desbordat, llimac, prescindible.
Li deia a la mare que
s’havia portat molt bé,
que en el sopar havia
estat perfecta, sense
restar-li protagonisme,
sense parlar més del
compte.

–Avui t’ho mereixes tot,
nena. Has estat a l’alçada; fins i tot quan has
parlat de les teves traduccions, no t’has acarnissat en els premis, en
els reconeixements. En
aquests casos, ja saps,
cal ser però no estar.
M’entens, oi? Sí, com
no m’has d’entendre?
Fotuda filòloga.

ça les coses, que posa a
cadascú al seu lloc, oi
que m’entens?

Ell sabia que la mare
era aquesta saviesa que
no es diu, que se sent de
només estar en la seva
presència; ho sabia en
el seu interior, en la seva
ràbia, en la seva inferioritat. Abans no era així;
no el recordo així. És
com una fruita que s’ha
fet malbé, que ha ennegrit i ha crescut de manera equivocada. Com
un tros de poma que ha
perdut el seu color brillant i saludable, després
de romandre un temps
abandonat sota el piano.

Em va fer fàstic la seva
veu. La seva obscenitat.
Vaig pensar si en la intimitat tot és possible,
tot és acceptable, tot són
matisos de l’amor, tot
forma part de l’amor,
del joc. Tot? Fins i tot
la imposició? Potser
les fronteres del plaer
i l’amor siguin només
un fil invisible que deixa costures mal cosides
entre el desequilibri que
produeix el goig d’un
mateix i l’equilibri que
pretén l’amor. Potser,
l’única diferència rau
en la transcendència
dels jocs terribles que
decoren l’èxtasi del domini o de la submissió.

Abans jo l’estimava.
Però abans era ahir;
aquesta eternitat passada.
Quan van obrir la porta
del carrer i van encendre
el llum del menjador, li
venia parlant de la dansa, de la voluptuositat
del seu cos i de com de
satisfeta l’anava a deixar:

Si no es trenquen les
cordes que sostenen
l’amor, l’abisme negre deixa d’acariciar la
tomba dels titelles. Hi
ha titelles amb les cordes gastades, esfilagarsades, trencades, que
encara surten a escena
i fan el seu paper.

–Nena, ja saps que un
polvo salvatge és una
bona teràpia que endre-

Sí, em va fer fàstic la
seva obscenitat, la seva
manera de parlar, la
seva manera de tractar-la, de trencar-li les
cordes. De fer d’ella un
titella.

maltractament. Ja feia
temps que l’insomni
m’havia fagocitat. Que
s’havia apoderat de mi
com una doble personalitat, com un estadi perpetu de desdoblament.

–Carles, t’aniria bé una
dutxa –li va dir la mare
amb una calma colpidora–. Mentrestant et vaig
preparant un cafè.

En la foscor tot és més
intens i perdurable; el
dolor fa més mal, fins
i tot. En la foscor de la
meva habitació la seva
veu semblava un punyal
que s’enfonsava una i altra vegada en la carn de
la compassió.

–Brufff...!
ELL va emetre un estrany gemec que va descompondre el silenci.
–Va, Carles, deixa... estic una mica cansada.
Dutxa’t, camina...
–Brufff...!
No es va dutxar.
Abans no era així. I jo
l’estimava.
Ara, però, podia notar les gotes de saliva
projectar-se de la seva
boca, gotes amb olor
d’alcohol, amb olor de
poder, de política, de

marinada
Centre de Dia
per a la gent gran

Servei d’atenció a domicili (SAD)
• Centre de dia per a gent gran amb PEVS
• Acolliment i convivència
• Suport tràmits de valoració dependència
• Ampli ventall d’activitats de lleure,
estimulació i d’integració
C. Marinada, 16, 1a planta
cdmarinada@gmail.com
Tel. 628 727 339 977 80 60 52

Prepara’t pel
Halloween!
977 078 910
Av. Onze de
Setembre, 12
Torredembarra
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I la carn i el punyal es
van dir:
–Carles, em fas mal ...
–Soc el teu tigre! T’escorreràs de gust amb les
meves urpades!
–M’estàs fent mal...
–Porca! Guineu! Veuràs
quin gust...!
–Per l’amor de Déu, em
fas mal...!
–Calla, puteta! Ara sabràs el que és bo...
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LA CUINA DE L’AVI MACIÀ

Llagostins arrebossats

PER Albert JANSÀ

amb fideus rossos cruixents
i salsa d’escopinyes
Q
Consells
ualsevol excusa és bona per
reunir-nos al
voltant d’una taula plena de petites
delícies preparades
amb amor; ja siguin
tapes per compartir,
un còctel amb amics
o un sopar informal
davant del televisor
veient una bona pel·
lícula, un partit de
futbol o la nostra sèrie preferida. Fer-ho
tot menjant amb els
dits es converteix en
una situació única i
especial. Per això, en
aquesta edició, us convido a gaudir d’una
experiència diferent,
amb una recepta boníssima, sorprenent i
el que és més important, fàcil de fer!

ELABORACIÓ:

Quan empolseu la salsa
d’escopinyes, podeu
escollir entre pebre
vermell dolç o picant, en
funció dels vostres gustos.
Sempre és millor comprar
el marisc fresc que congelat, però si el compreu
congelat, la millor opció
per descongelar-lo és submergir-lo en aigua freda
durant uns minuts, just
abans de cuinar-lo.

Fregiu els fideus durant un minut en una
paella amb oli calent en abundància fins
que quedin rossos i reserveu-los. Peleu

Escorreu els llagostins sobre paper
absorbent i serviu-los de seguida amb
la salsa d’escopinyes a part.

◗ 1 paquetet
de fideus
d’arròs
◗ 2 clares d’ou
◗ Oli d’oliva
◗ Sal
PER A LA
SALSA
D’ESCOPINYES

◗ 1 llauna
d’escopinyes
◗ Pebre vermell
◗ Pebre negre
◗ Sal

BOTIGA-RESTAURANT

apa, bon profit!
els llagostins, tot deixant-ne la punta
de les cues, i retireu-ne els caps. Bateu
lleugerament les clares amb un polsim
de sal. Passeu els llagostins primer per
les clares prèviament batudes i després
arrebosseu-los amb els fideus que
prèviament haureu rossejat.

◗ 16 llagostins

◗ 200 grams de
formatge fresc
d’untar

Quan tingui la textura de
descongelat, escorreu-lo
i ja el podeu cuinar com
més us agradi. Si el marisc
no porta closca l’heu de
descongelar a la nevera,
sobre un recipient amb
reixeta, perquè els sucs de
la descongelació quedin
a part i no impregnin el
producte.

Per fer la salsa d’escopinyes, tritureu
el formatge fresc amb les escopinyes amb la batedora. Agregueu-hi un
pessic de pebre negre i disposeu la
salsa obtinguda en una salsera petita.
Empolseu-la amb el pebre vermell i
reserveu-la.

Ingredients
per a quatre
persones

Obert
de 8:30 a
15:30 hores
De dimarts
a diumenge
Tots els nostres
plats són casolans

Esmorzars/dinars • Menjar per emportar
Menja-t’ho aquí o emporta-t’ho a casa
Carrer Hort de l’Oca, 12 • Torredembarra
info@pitocuixa.es • www.pitocuixa.es

Especialidades
en pescados
y arroces

977 64 18 05
623 40 34 14

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 €

23

Torre

actualitat

dembarra

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

Soc un
romàntic

twitter ACTUALITAT

LA CONTRA
per internet i a donar vida a les
grans plataformes que monopolitzen aquest comerç.

Albert
JANSÀ

L

L’augment de les transaccions
electròniques és una obvietat
però no explica per ell sol la
declinació accelerada de l’activitat comercial als nostres
carrers. No és la tecnologia qui
està acabant amb el comerç
urbà divers i de qualitat, sinó
les males polítiques urbanístiques. La compra per internet
només està posant els darrers
claus d’un taüt fabricat des
dels ajuntaments, per acció o
per omissió. Quan s’atorguen
llicències a tota mena de grans
superfícies comercials, quan
es converteixen els polígons
abans industrials en zones
d’activitats terciàries s’està
provocant aquest buidat urbà
d’activitats. Quan no es protegeix el comerç tradicional,
quan es faciliten els lloguers
especulatius, quan no es propi-

a gestió de la convivència
entre grans supermercats
i petits comerços és una
decisió fonamental en el model
de desenvolupament de qualsevol municipi. Especialment en
aquells de menor envergadura
com ara Torredembarra, i per
extensió, qualsevol població del
Baix Gaià. Passejant per qualsevol d’aquests pobles s’observa un
ràpid deteriorament i tendència
a la desaparició del comerç local, almenys en el seu sentit més
tradicional. Els comerços de
proximitat que presten serveis,
proporcionen qualitat de vida,
generen riquesa i seguretat, en
poc temps seran poc més que
història. Hi ha qui ho atribueix
al profund canvi en el comportament dels consumidors, cada
vegada més
donats a comprar
Dificultat: Mitjana

cia l’associacionisme dels comerciants, l’efecte és aquest.
Per a les hisendes municipals
resulta molt lucratiu atorgar
llicències de construcció i
obertura de grans centres comercials, però l’efecte a mitjà termini és l’empobriment
notori del teixit i l’activitat
urbana, i per consegüent la inseguretat i l’ocupació irregular d’habitatges. En un país
tan tradicionalment de
botiguers, els fills d’aquests
no volen quedar presoners
d’uns horaris tan exigents.
Paradoxalment molts dels que
ocupen el seu lloc ho fan en
horaris gairebé non stop. Soc
un romàntic, al mateix temps
que relato fets consumats. Els
supermercats acumulen gairebé el 80% del consum del
sector de l’alimentació davant
d’un 20% per al comerç de
proximitat
que,
6
2 al cap
8 i a la fi,
donen
vida
als
barris.
7 1 5 9

Dificultat: Baixa
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Per la olor de vegades no sé si parlo amb un borratxo o amb
algú que duu les mans molt desinfectades.

VicJota @VicJota
Tuitaire

Molta casualitat trobo en que, a la vegada, el rei vingui a
Barcelona i les discoteques puguin tornar a obrir i servir
copes fins les 3.

Antoni Batista @antonibatistav
Periodista

Madrid, capital España.

Rodrigo Sicilia @rodrigosicilia
Tuitaire

Sóc @perearagones fill d’Arathorn, hereu d’Isildur de mar,
senyor de Pineda, hereu del tron de Gondor, Capità dels
feréstecs d’ERC i vicepresident de la Generalitat, conseller
d’economia i president substitut del president de la Generalitat vicari del senyor de Waterloo
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Eduard Virgili Ferrando @eduvirgili
Periodista

#Salomó, 6 d’octubre de 1934. Companys proclama l’Estat
català: eufòria, enrenou i repressió. El poble: “aquest balcó és
nostre!”. Homes armats. Molta por. Per desordre i rebel•lió
empresonen 14 veïns al Manuel Arnús. Clausuren la
Bombilla. Avui fa 86 anys. #HistòriesDeSalomó

Solució Sudoku
mes setembre
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La solució 6la trobareu en el 2
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Raquel Martínez @RaquelMawu
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CARNS A LA BRASA
CARGOLADES
CALÇOTADAS
GRAELLADES

Gràcies a tots els
que esteu donant
la vostra millor
energia
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ESMORZARS, MENÚ MIGDIA, MENÚ CHULETÓN

Carrer Sant Joan, 64, La Riera de Gaià
OBERT

8.30h.

RESERVES: 977 65 51 59
www.elsfogonsdeldrac.cat

