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EDITORIAL

Complim
el nostre
primer any
Aquest número del Torredembarra Actualitat que
teniu a les mans és especial.
Aquest mes de novembre
complim un any amb vosaltres. I ho fem després d’uns
primers dotze mesos molt
difícils per a tothom a causa
de la Covid-19, una pandèmia que des del març ens ha
canviat la vida. Ens hauria
agradat celebrar aquest primer aniversari amb un acte
públic, però a causa de les
restriccions per la pandèmia
ens hem de conformar amb
un acte telemàtic. Serà el
dissabte 21 de novembre,
a partir de les 19.00 hores. Però la Covid-19 no ha
impedit que cada mes ens
trobeu al carrer, fidels a la
cita adquirida amb vosaltres,
i que hàgim potenciat la web i
els serveis i avantatges per als
subscriptors i subscriptores.
El primer aniversari l’hem
volgut celebrar d’una manera
diferent, amb aquesta portada memorable que ens ha
fet un dels grans artistes que
tenim al Baix Gaià, en Nil
Bartolozzi. També hi trobareu una entrevista que li hem
fet a les pàgines centrals. En
aquest número també posem
el focus en la Policia Local de
Torredembarra, que sembla
que encara la solució per
acabar amb a manca d’efectius dels darrers anys. El nou
llibre de la torrenca María
Dolores García o la participació de la rierenca Gemma
Rosell a la Titan Desert són
altres dels temes que hi
tractem.

DOS MINUTS

TONI CABANILLAS

Per molts anys!

U

n amic em va dir una vegada que el futur de la comunicació s’escrivia amb
‘L’ de local, i mai he dubtat que
m’estava dient la veritat. Que en
l’era de la desinformació, el soroll
i l’espectacle, som els periodistes
de proximitat els que no podem
permetre’ns el luxe de fallar. El
luxe de no ser-hi. I en una època
on les veritats són cares, el consell
és d’agrair.
Soc dels qui pensa que no ens
podem permetre renunciar a la
nostra pròpia història. Renunciar

a conèixer qui som, d’on venim o
què volem ser de grans. De vegades he pensat que anem pel camí
de l’aigüera: no són bons temps.
Acostumo a reivindicar la veu del
periodisme local com una eina insubstituïble i imprescindible. Per
pròxima, per lliure. Per ser nostra
i per ser nosaltres.
Hi ha setmanes en què penso que
el relat ho és gairebé tot. Que si
arriba un dia en què perdem qui
ens escrigui, haurem perdut la
identitat i haurem perdut la memòria. Poc sentit tindrà que cone-

A L’AROMA D’UN CAFÈ

Entre dues dones

A

mb la roba empolsada,
les botes enfangades i
unes tisores de podar a les
mans és com trobo l’Antònia, hem
quedat per prendre un cafè a casa
seva i posar-nos al dia d’allò que
ens interessa. La quotidianitat de
l’Antònia és la d’una petita empresària, que fa front a les obligacions
mensuals d’impostos i sous per
als treballadors. Sense desvetllar
la seva intimitat, sí que puc fer-me
ressò de les dificultat que ha trobat per manca de recursos de tots
tipus. Uns d’informàtics i d’altres

amb les administracions. Al camp
tot és un xic més complicat, ocupar-se alhora de l’explotació agrària i la família no resulta gens ni
mica fàcil, em diu.
El que ens molesta tant a ella
com a mi és que en comptes de
parlar de les dificultats que troben les dones en el dia a dia, la
societat continua celebrant, el 25
de novembre, el Dia contra els
maltractaments, i el 8 de març,
el Dia de la Dona. No és això el
que necessitem les Dones, volem
normalitat i gaudir de la igualtat

gui l’expedient acadèmic del nou
president dels Estats Units si no
sé veure que la tradició pesquera
de casa meva s’està morint a esquena dels meus veïns. Ningú ens
farà els deures, si no ens hi posem nosaltres. Que aquest mitjà
celebri l’aniversari és gairebé una
proesa amb què hi guanyem tots.
Seguir escrivint sobre Torredembarra és gairebé un acte de rebel·
lia en l’era de les grans històries
globals. No sempre sabem veure
que a tocar de casa també s’amaguen grans històries a la foscor,
esperant que algú hi acosti el nas.
Amb la diferència que, si no les

expliquem els d’aquí, no tindran
segona oportunitat.
A grans trets, cuidar el periodisme local és garantir-nos la
llibertat de conèixer-nos a nosaltres mateixos. I als qui ja han
passat, i als qui hauran de venir.
No sé si estem en un moment
com per permetre’ns gaires concessions, en això de les llibertats
comunes. Un amic em va dir una
vegada que el futur de la comunicació s’escrivia amb ‘L’ de local, i
poques ocasions més oportunes
trobo per dir-li, sense més, que
tenia raó.
Per molts anys, companys!

NÚRIA GÓMEZ
real i efectiva. L’Antònia i jo ens
hem conegut en les reivindicacions feministes, que cadascuna
des del seu territori ha desenvolupat des de fa un grapat d’anys.
Parlant i parlant se’ns en va el
temps, ja ha passat una bona
estona des que he arribat, mitja tarda, diria jo, i ens hem
d’acomiadar. Hem començat la
trobada caminant per camins
pedregosos, ens hem aturat de
tant en tant per mirar-nos, hem
rigut a ple pulmó a l’escoltar-nos
dir alguna bestiesa i hem acabat
assegudes en un pedrís prop de
la masia.

M’aixeco i m’espolso la roba en
una acte instintiu, l’Antònia em
mira amb picardia; som molt
diferents, em diu, però parlem
del mateix. Envaïdes d’una gran
complicitat, ens mirem amb intensitat al fons dels ulls, somrients per fora i amb l’escalf del
retrobament al cor. En un darrer desig d’aturar el temps en
la conversa, l’entorn i la màgia
del moment, assaboreixo molt
a poc a poc, suaument, entretenint-me en el sensual plaer de
saber, ja no n’hi ha més, la darrera gota d’un cafè entre dues
dones.

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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CARTES DELS LECTORS

Reconeixements a un joier
i un xarcuter i victòria torrenca
a la Jean Bouin
JORDI SALVAT

E

l novembre de 1995
va ser un mes de
reconeixements a
professionals torrencs de
diferents àmbits. Un va
ser el joier Guillem Borràs, que va guanyar el
primer premi del concurs
de joieria Enjoia’t, que
convocava anualment el
Foment de les Arts Decoratives. Borràs, que forma
part d’una família de tradició en el món de la joieria i ja comptava llavors
amb set anys de formació,
va recollir el guardó la nit
del 22 de novembre a la
discoteca Otto Zutz de
Barcelona. El concurs
anava adreçat als joves
estudiants del nostre
país i de l’estranger i el
mateix Borràs explicava
que “el concurs pretén
promoure inquietuds
vers el disseny agosarat i
informal, a la recerca de
formes i conceptes d’inspiració avantguardista.”
Hi havia 80 aspirants. El
collar que li va suposar el
primer premi de d’Enjo-

ACTUALITAT

Reforma paseo Miramar
y más obstáculos
Me he enterado de la inmediata reforma de la
antigua N-340, paseo Miramar, entre el paseo de
la Sort y el de la Estación, acondicionamiento
largamente esperado, pero que se queda corto,
ya que faltan tramos tan importantes como el
antiguo aparcamiento de camiones, frente al
Tropic, donde ahora suele instalarse el circo, o a
partir de la rotonda de Pescadores y delante de la
gasolinera, especialmente incómodos y peligrosos para el peatón.
Me parece correcta la reforma proyectada, que
incluye carril bici, aceras, nuevas paradas de
autobuses, iluminación, etc.

D’esquerra a dreta, Josep Maria Dalmau, Maria dels Àngels Ubiedo i Guillem Borràs. / TORREDEMBARRA
AL MOMENT.

ia’t 95 el definia com “una
estructura postmoderna
sobre una idea surrealista”. Destacava que no
disposava de frontisses,
passador ni tanca.
En un àmbit totalment
diferent, un altre torrenc, el xarcuter Josep
Maria Dalmau, rebia el
Premi de la Generalitat.
Gerent de la cansaladeria Esther de Torredembarra, va ser guardonat
per la Generalitat per la
seva tasca professional
dels darrers setze anys.
“El reconeixement ve
a causa dels anys que
porto dedicant-me al
món de la cansaladeria,
però més que als anys en

si és a la meva voluntat
d’estar sempre al dia,
fent cursets de reciclatge i fins i tot actualment
estic donant classes al
Gremi de cansaladersxarcuters de Barcelona”,
explicava en una entrevista al Torredembarra
al moment. El diploma
l’hi va lliurar el llavors
conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la
Generalitat, FrancescXavier Marimon. D’avis
i pares cansaladers,
Dalmau havia treballat
en diversos llocs abans
d’obrir el seu propi negoci a Torredembarra.
Esportivament, un nom
va destacar aquell mes

de novembre: Maria dels
Àngels Ubiedo. Aquesta
atleta torrenca va ser
guanyadors de l’Open
femení de la 72a edició
de la prestigiosa Jean
Bouin. En un circuit
urbà i per Montjuïc amb
una distància de 9,8 quilòmetres, va superar en
58 segons la segona classificada. Formada fins a
la categoria infantil a
la UD Torredembarra,
va fitxar pel Gimnàstic
Tarragona el 1981. En el
seu palmarès destacava
el Campionat Provincial
Infantil de Tarragona i
el primer lloc del Cross
de la Torre l’any 1994 en
categoria femenina i el
segon lloc l’any següent.

Pero lo que no termino de entender es esa obsesión de poner obstáculos en la calzada, copiando
el tremendo disparate hecho en la travesía de
Altafulla, al que llevamos camino de superar en
Torredembarra con toda clase de pasos elevados
de medidas sin homologar, cojines berlineses
y demás que convierten la circulación en un
sinvivir.
¿Es que nadie se pone a pensar en el incordio y
peligro que suponen para ambulancias o autobuses de línea?
Si de lo que se trata es de reducir la velocidad, ya
es suficiente con la construcción de las sucesivas rotondas, el estrechamiento de las calzadas,
el pavimento diferenciado, iluminación eficiente
y, si todo ello no fuera suficiente, se pueden
poner semáforos o radares, pero no ese cúmulo
de obstáculos (en Torredembarra hay un auténtico catálogo de incordios, los fabricantes deben
frotarse las manos...).
No es mucho pedir a los técnicos del Ayuntamiento un poco más de imaginación y sentido
común y que no estropeen una reforma tan esperada con tantos pasos sobreelevados.
Y de paso modifiquen los pasos de la avenida
Sant Jordi o la calle Macià, junto a la estación,
que tienen un diseño exagerado, sin homologar y
particularmente dañino.
Jesús M. Zúñiga Robles / Torredembarra

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

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

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com

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

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

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

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat

L’oportunitat de viure en el
amb un habitatge nou

centre

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

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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POLICIA TORREDEMBARRA
A final de mes es fan les proves de selecció per contractar
15 nous efectius, però la plantilla no es completarà del tot

Torredembarra espera
tenir els nous agents
de la Policia Local
amb el canvi d’any
JOSEP
SÁNCHEZ

E

ls pròxims mesos
es preveuen decisius pel que fa al
futur de la Policia Local de Torredembarra.
D’una banda, el procés
selectiu per a la contractació de 15 nous agents
amb caràcter de funcionari de carrera entra ja
en la seva darrera fase.
De l’altra, l’engranatge
administratiu per tirar
endavant el projecte de
la comissaria dels Mossos d’Esquadra sembla
que es torna a posar en
marxa. Quan aquest
equipament entri en funcionament, la presència
de la policia autonòmica al municipi permetrà alliberar els efectius
municipals d’algunes de
les tasques que realitzen
ara, a més d’aconseguir
una major eficàcia.
A finals del mes d’octubre, la Junta de Govern
Local de Torredembarra

aprovava les llistes provisionals d’admesos i
exclosos en el procés selectiu per cobrir dues places de caporal a la Policia
Local per promoció interna, i quinze places de
nous agents funcionaris.
En total, es van presentar inicialment unes 350
persones, però a l’espera
de les llistes definitives,
seran menys de la meitat
els que faran les proves.
En concret, a la prova
d’agents s’han admès 182
sol·licituds i n’han estat
excloses 160, sigui per
manca de requisits o de
documentació. En el cas
de les places de caporal,
s’hi van admetre vuit sol·
licituds i se n’han exclòs
dues. Fins a aquest 16 de
novembre, els candidats a
nous agents tenien temps
per presentar les corresponents al·legacions.
D’aquesta manera, el
procés per seleccionar
els nous efectius de la
Policia Local entra en la
seva recta final. La convocatòria es va obrir al mes

de juny. Durant aquests
mesos, l’única incidència es va produir quan
l’Ajuntament va haver
de paralitzar uns dies el
procediment per reparar
unes qüestions de forma
i evitar que es produïssin
impugnacions.

Actualment
la plantilla
compta amb
quatre dones,
que tenen
quatre
places més
reservades a la
convocatòria

l’examen, els aspirants
hauran de portar mascareta i una declaració responsable. A més, a causa
de la situació sanitària,
i davant el gran nombre
d’aspirants, s’han hagut
d’habilitar espais alternatius per a la realització
de les proves. Així, l’examen de llengua catalana
es farà al Casal Municipal en una única convocatòria i la prova cultural, al Pavelló Municipal
Sant Jordi en tres torns
separats. D’aquesta manera, es garanteix que hi
haurà les corresponents
distàncies de seguretat.
Les proves es realitzaran
a finals d’aquest mes de
novembre. Concretament, la de català es farà
el dia 24 i la de cultura,
el 27.

Ara, el següent pas serà la
realització de les proves
selectives, que s’hauran
de fer sota unes estrictes mesures de seguretat
i en condicions especials
a causa de la Covid-19.
Per exemple, els dies de

L’aprovació de la llista
provisional d’admesos
i exclosos l’anunciava
l’alcalde, Eduard Rovira, en el ple ordinari
del mes d’octubre. Allà
també va explicar que
la voluntat del govern

és enllestir tot el procés
de selecció cap a finals
d’any. D’aquesta manera, els agents seleccionats podran iniciar al
gener el curs de l’Escola
de Policia de Catalunya,
a Mollet del Vallès, que
els permetrà completar
tots els requisits per ser
policies interins.

UN PROJECTE
D’ESTABILITAT PER
AL COS

Aquesta nova convocatòria consolidarà el projecte d’estabilitat, pla
estratègic i de millora
establert per l’alcalde,
Eduard Rovira, i el sotsinspector en cap del cos,
Miquel Àngel Marchal,
amb l’objectiu de professionalitzar, capacitar
i organitzar estructuralment el cos de la Policia
Local. Es tracta d’un objectiu que es persegueix
des de fa temps, també
pel que fa a millores de
les condicions de treball
dels efectius policials.
En qualsevol cas, la convocatòria de les noves
places el passat mes de
juny va significar el tret
de sortida real per a unes
contractacions que s’esperaven des de fa temps.
I és que la plantilla orgànica de la Policia Local
hauria d’estar formada
per 42 efectius, entre
agents i comandaments.
Segons expliquen des
de l’Ajuntament, actualment hi ha 31 funcionaris, dels quals aproximadament un 15% són
interins i hauran de
guanyar-se la plaça de

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL
ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES
Port Torredembarra, local B-10
Tel. 626 782 854
43830 TORREDEMBARRA

Quiropodologia • Exploracions
Ortopodologia (plantilles)
Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

Moltes felicitats per aquest primer any
del Torredembarra Actualitat
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funcionari de carrera a
través del concurs que
s’està fent ara. Quines
implicacions té això?
Doncs que, tot i que s’ha
convocat un concurs
per a 15 nous agents, la
plantilla no augmentarà en el mateix nombre
d’efectius. Caldrà descomptar aquelles places
que ara per ara cobreix
personal interí. A més,
cal tenir en compte que
el concurs per a les dues
places de caporal es fa a
través de promoció interna. Així doncs, des de
l’Ajuntament apunten
que amb els resultats
dels processos caldrà
veure com queden els
números definitius. Hi
haurà un creixement
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POLICIA TORREDEMBARRA
banda, fonts municipals
també apunten que “la
situació actual i conjuntura en matèria de seguretat fa necessària una
nova adaptació a les
polítiques de seguretat
i la prestació del servei
públic”.

ALS TRIBUNALS

important en el nombre
d’agents, però és possible que la xifra total no
arribi als 42 que figuren
a la plantilla orgànica.
Amb el concurs que ara
està en marxa, també
es pretén un canvi de
cultura organitzativa
que doni pas a les noves generacions com a
resposta al recent Reial Decret de jubilació

anticipada de les policies locals, que ha fet
disminuir el nombre
d’efectius a la plantilla.
També es pretén trencar barreres de gènere
i potenciar la presència
de dones en el cos municipal. Així, si actualment la plantilla compta amb quatre dones,
aquestes tenen quatre
places més reservades a
la convocatòria. D’altra

Les xifres de la Policia Local de
Torredembarra
Plantilla orgànica: 42 agents
Plantilla actual: 31 agents
Dones: 4 agents

Places convocades: 15 agents i 2 caporals (promoció interna)
Taxa interinitat: 15%

A principis d’octubre
es tancava un conflicte
dins del cos de la Policia Local que havia
arribat fins als jutjats.
L’Audiència Provincial
de Tarragona arxivava
definitivament la denúncia d’un sergent del
cos contra el sotsinspector en cap, Miquel
Àngel Marchal, al qual
acusava de prevaricació
administrativa i tràfic
d’influències per no haver obert 17 expedients
disciplinaris a agents
del cos per no formalitzar denúncies com
a conseqüència d’accidents de trànsit.
El jutge de la secció
quarta de l’Audiència
no va veure cap indici
de delicte, de manera
que va corroborar l’arxiu provisional que ja
havia fet en el seu dia
el Jutjat d’Instrucció 9
del Vendrell. El sergent
denunciant ha presentat quatre denúncies o
querelles més per diferents raons vinculades
al funcionament de la
Policia, així com diverses queixes administratives. L’Ajuntament
de Torredembarra s’ha
posat a disposició dels
jutjats i tribunals.

UN PAS MÉS PER A LA
COMISSARIA
DE MOSSOS

Si el passat mes de juliol
ja es va anunciar que la
futura comissaria dels
Mossos d’Esquadra a
Torredembarra estaria enllestida el primer
trimestre del 2022, ara
s’ha fet un pas més per
tal d’aconseguir aquest
objectiu. La Generalitat
ja ha obert la licitació per
fer-se càrrec de les obres
de construcció. D’aquesta manera, les empreses
interessades a presentar
les seves propostes ho
podran fer fins al pròxim 30 de novembre.
Segons la licitació, els
treballs s’han pressupostat en gairebé tres milions d’euros i tindran una
durada de quinze mesos.
Així doncs, quedarà poc
més d’un any per a la implantació de la caserna
de la policia autonòmica a la Torre, una qüestió que també ha estat
llargament reivindicada
des del municipi i també des de la subcomarca
del Baix Gaià, que és la
zona geogràfica que cobriria la nova comissaria.
En qualsevol cas, des de
l’Ajuntament l’alcalde,
Eduard Rovira, també
explica que la posada en

marxa d’aquesta comissaria també ha de venir
acompanyada de la dotació d’efectius a la zona
que es faci a través de les
darreres promocions de
Mossos d’Esquadra.
Pròximament, i si la
pandèmia ho permet,
es podria produir la visita del conseller d’Interior de la Generalitat,
Miquel Sàmper, per fer

visible —encara que sigui de manera simbòlica— el compromís del
govern català pel projecte de la comissaria.
De fet, aquesta visita ja
s’hauria d’haver produït
al mes de juliol, amb el
predecessor de Sàmper
al càrrec, Miquel Buch,
amb motiu de la Junta
Local de Seguretat, però
la pandèmia no ho va
permetre.

Reconeixement dels
Mossos d’Esquadra
a un agent local

Malgrat que encara caldrà
esperar més d’un any per
veure la comissaria dels
Mossos a la Torre, el cos
autonòmic i la policia
local continuen treballant
plegats. Un exemple és la
col·laboració pel que fa
als controls a les entrades
del municipi durant el
confinament perimetral
de cap de setmana. Un

altre és el reconeixement
que va rebre aquest passat mes d’octubre l’agent
municipal Albert Vilà, amb
vint anys de servei al cos,
per “la seva col·laboració
constant, lleial i compromesa” amb la policia
catalana en intervencions vinculades al tràfic i
consum de drogues, entre
d’altres.

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

Sempre al costat dels nostres clients i del Torredembarra Actualitat
Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net
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La Titan
Desert més
diferent

Gemma Rosell puja al podi
de la cursa de resistència,
disputada enguany a Almeria
JORDI SALVAT

L

a Covid-19 ha afectat d’una forma
molt especial el
món de l’esport i la Titan Desert no n’ha estat
una excepció. L’edició
de 2020 ha canviat el
desert del Marroc pels
contrastos d’Almeria,
inclosa l’alta muntanya.
I en lloc de l’abril, la
prova de resistència s’ha
disputat aquest mes de
novembre. Aquests canvis no han estat un obstacle perquè la rierenca
Gemma Rosell, de 43
anys, pogués participar
en la seva quarta Titan
Desert, al costat de mites del ciclisme com Miquel Indurain i Melcior
Mauri. I no només això.
L’ha acabat i pujant al
podi, amb el tercer lloc
en la categoria màster
femenina. “Ha tingut
una duresa diferent. Ha
estat una gran experiència, una gran aventura”,
comenta.
Rosell explica que aquest
és l’any que s’havia entrenat més per a aquesta
prova ciclista de resistència en què ja havia
participat en altres tres
ocasions (2009, 2011 i
2019). Havia començat

el novembre passat i va
seguir després de l’ajornament de la prova per
la Covid-19. I considera
que aquesta preparació
s’ha notat i ha pesat més
que alguns obstacles,
com no poder comptar
amb un company que li
fes de roda i haver hagut,
doncs, de pedalar més.
Hi ha hagut una etapa
menys —cinc enlloc de

sis. La victòria ha estat
per a Sergio Mantecón,
amb 13h 58’ 56”, seguit
de molt a prop per Josep Betalú, amb 13h 59’
40”. Rossell va marcar
un temps de 27h 39’ 32’’.

explica Rosell. L’etapa es
va suspendre, però els
participants van haver
de tornar al campament
pedalant per no quedar
desqualificats.
Rosell es va recuperar i
va poder acabar la cursa
en una magnífica tercera posició de la seva
categoria, amb ganes de
tornar-hi l’abril vinent,
altre cop al Marroc. I
intentarà no fer-ho sola,
sinó acompanyada del
seu fill gran, en Marco,
que ja té 18 anys i el té
mig convençut. “Em faria mola il·lusió”, admet
aquesta mare treballadora de cinc fills, que
troba unes merescudes
vacances en aquesta
cursa de resistència. I té
un nou repte a la vista:
una altra Titan Desert
el desembre de 2021 a
l’Aràbia Saudita.

El temps també ha estat
protagonista de la Titan
2020. No ha hagut de
patir temperatures de
48 o 50 graus al desert
marroquí i el perill de la
deshidratació i els cops
de calor. “L’any passat
un participant en va patir un molt a prop meu
i va morir. Aquest any,
en canvi, vaig patir hipotèrmia en la quarta
etapa. En la pujada a un
port de 2.000 metres,
Belefique, va ploure i
granissar i vam arribar
a temperatures de zero
graus. I vaig cometre
l’error de principiant de
no portar impermeable”,

Creixell aprova la
remodelació del passeig
del Ferrocarril Sud
L’Ajuntament de Creixell
ha aprovat inicialment el
Projecte bàsic i d’execució
per la Remodelació del
Passeig del Ferrocarril
Sud de Creixell, amb un
pressupost de 148.721,95
euros (IVA inclòs). El
projecte va ser adjudicat
a Hiha Studio, S.C.P. a
finals del gener passat.
La superfície total de
l’actuació és de 7.627 m2
i la major part de l’àmbit

d’actuació, 7.241,00 m2,
està qualificada com a sòl
no urbanitzable, situats
dins de l’àmbit de la Zona
PEIN, del límit oest fins
a l’inici del pont existent
en el costat est. La zona
d’actuació fora del PEIN
són 386,00 m2, que estan
qualificats com a sistema
viari general. La zona
d’actuació no es dotarà
amb cap tipus de mobiliari
urbà ni il·luminació.

Dos nous parcs de
socialització per a
gossos a Altafulla

Foto: Gemma Rossell en el transcurs de la quarta etapa de la Titan Desert 2020.
/ FACEBOOK GEMMA ROSELL

Altafulla disposa des
d’aquest mes d’octubre
de dos parcs de socialització per a gossos, als
carrers dels Caus —a
l’antic parc de la Caputxeta— i del Vinyet. Les
noves àrees d’esbarjo per
als animals, amb unes
dimensions d’uns 500 i
300 m2 respectivament,
incorporen elements
per facilitar el joc i el
divertiment dels gossos,
així com bancs i altres

elements que contribueixen a la bona socialització animal. Les papereres
són de material no oxidable, i s’hi ha instal·lat
un abeurador dissenyat
perquè els gossos puguin
beure sense dificultats.
El paviment és majoritàriament de sorra perquè
els animals hi puguin
jugar còmodament. La
inversió per ambdós
equipaments ha estat de
15.000 euros.

ESPECIALITAT EN COQUES CASOLANES
PANS ARTESANS • PASTES

Feliç 1r aniversari Torredembarra Actualitat

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

OBRADOR:
VENTA:
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EDUARD VIRGILI

De record a justícia: la fossa comuna de la Guerra Civil a Salomó

L

es portes del cementiri de Salomó s’han
obert. Per dignitat
democràtica i per restituir la memòria d’aquells
que van morir i ser abocats de qualsevol manera en un clot i en el més
absolut anonimat; només
perquè van perdre una
guerra. El conflicte més
cruent de la nostra història contemporània amaga
massa coses. I fa gairebé
un mes s’ha començat a
excavar la fossa comuna
de la Guerra Civil del cementiri de Salomó.
L’única referència documental que se’n té és al
registre de defuncions
de l’ajuntament, on un
informe certifica que
Emilio Montemayor,
un soldat murcià mort

a Salomó el 1939, hi va
ser enterrat. La resta són
records: dels veïns que
saben que algú diposita
flors en aquell racó del
cementiri, de les famílies
de Ramon Carné i Josep
Bellet, que van ser assassinats pel bàndol rebel a
tocar del poble quan tornaven a Bell-lloc d’Urgell,
i d’en Jaume Colet.
Aquell nen de nou anys
els pares del qual, quan
les tropes nacionals van
passar per Salomó, es van
amagar en una barraca
mentre el front del Gaià
va ser actiu. Els següents
dies, uns quants homes
recollien els cossos dels
soldats morts que hi havia escampats pel terme
i els portaven fins al cementiri. Ara que ja té més

de noranta anys, en Jaume recorda que hi anava
a esperar el pare, i certifica que se n’hi van arribar
a enterrar una vintena.
Foto: Jaume
Colet i la
directora
general de
Memòria
Democràtica
xerrant just
a tocar de la
fossa comuna
mentre els
arqueòlegs hi
treballen. / E.V.

En l’última visita a Salomó, la directora general
de Memòria Democràtica, Gemma Domènech,
ha confirmat que ja s’han
localitzat 14 cossos “amb
símptomes de violència
i impactes de bala”. Són
“de bocaterrosa, sense
separació física i abocats
els uns sobre els altres”,
asseguren els arqueòlegs,
que tenen feina per dies.
Afortunadament, però,
l’obertura de la fossa comuna de Salomó és un
primer petit gran pas per
salvar i protegir una memòria que, per desgràcia,
de vegades s’oblida.

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
E-mail: info@janexcavacions.com
Wep: www.janexcavacions.com

jan excavacions

OBITUARI

Damià Bas: un bon polític,

una gran persona

13a EDICIÓ

JORDI SALVAT

El passat 5 de novembre
va morir en Damià Bas
després d’una malaltia.
Quan mor un polític local
en actiu, la notícia té
un gran impacte per la
projecció pública que
dona la cosa pública.
En Damià Bas Parera
portava nou anys com
a regidor de la Pobla
de Montornès, amb
importants tasques
de govern, demostrant
una gran capacitat de
treball, posant-hi moltes
hores. Aquest darrer any
i escaig havia exercit de
cap de l’oposició després
d’acceptar el repte de ser
cap de llista de l’AM-PM.
Com a regidor de govern
havia demostrat la seva
capacitat de treball
i en el seu nou paper
a l’oposició, lleialtat
institucional combinant
la fiscalització i la col·
laboració amb el govern.

FEM DE
L’ESCRIPTURA
UN JOC...
Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO,
Batx o CFGM, inscriu-te fins al 8
de febrer de 2021 a:
Però en Damià era molt
més que això. I ho demostra com es van inundar
de missatges de condol i
record les xarxes socials
el dia de la seva mort. I
és que el Damià era una
persona polifacètica,
amb una inquietud que
havia dinamitzat el teixit
associatiu de la Pobla,
ja fos tocant la gralla,
apareixent al Pessebre
Vivent o disfressant-se
per Carnaval. O protagonitzant el curtmetratge

www.ficcions.cat

fa quatre anys La Pobla
de la Bèstia, posant-se
a la pell del Professor
Mundana Pons, una mena
d’Indiana Jones local,
barreja de Doctor Gadget
i superheroi desastrós,
que investiga fenòmens
paranormals. Així era en
Damià. Per això ens volem
acomiadar d’ell amb una
foto d’aquest alter ego
seu, el Professor Mundana Pons, un record que
sempre quedarà als qui el
van estimar i apreciar.

Participa i guanya!
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L’ENTREVISTA del mes
JORDI
SALVAT

Nascut en una nissaga d’artistes que fa
cinc generacions va
arribar a Espanya
procedent d’Itàlia,
el seu pare, Rafael
Bartolozzi, va ser
un dels grans referents del pop art i
el neofigurativisme
a l’Estat el darrer
terç del segle XX i
es va acabar instal·
lant a Vespella de
Gaià, d’on va ser
alcalde dotze anys.
És l’autor de l’escultura ‘Alfa i Omega’,
que des del 2000
al 2018 es va poder
veure a la platja de
Baix a Mar. En Nil,
el seu fill, va créixer
a Vespella compartint estones amb
personatges com
Joan Brossa, Bigas
Luna o Fernando
Arrabal. Ara viu a
cavall de Barcelona
i Vespella, on cada
cop està més arrelat
a la terra i el paisatge municipi del Baix
Gaià.
Com va passar el
primer confinament?
Com ha afectat la
seva obra?

Com a dissenyador,
treballo normalment a
Barcelona i el confinament em va agafar allí.
Soc dels que va prendre
consciència des d’un inici. A casa meva hi ha persones de risc per edat i
vaig decidir quedar-me a
Barcelona tot el confinament. Durant el confinament em vaig entretenir
bastant. Dibuixava, feia
música, mirava sèries,
mil coses. D’alguna manera, el confinament el
vaig mig gaudir.

I la feina?

Es van anul·lar algunes coses, però en altres,
com eren digitals o per
premsa, no vaig tenir
tant de problema. Ara fa
un mes es va fer un esdeveniment per la Festa de
Fil·loxera a Sant Sadurní
d’Anoia i vaig pintar un
quadre en directe. I tot
amb les mesures de seguretat contra la Covid-19.
Si es prenen les mesures
adequades, ho podem
fer pràcticament tot. I
sobretot fer coses als espais oberts, tornar cap a
l’exterior. Crec que és cap
aquí cap a on han d’anar
els nous paradigmes:
semblava que tothom havia d’anar cap a les ciutats
i molta gent s’està adonant que les ciutats són
focus d’infecció, perquè
allí som massa gent.

“Crec que a
la llarga em
quedaré a
Vespella,
perquè és
el lloc on
m’agrada
viure i on soc
més creatiu”
En el seu cas, viu entre
Barcelona i Vespella
de Gaià.

Quan intento desconnectar vinc a Vespella i
em poso a llaurar, passejar o pintar, en grans
formats, cosa que a Barcelona és més complicat.

Està molt vinculat
a la terra, a aquest
paisatge d’oliveres i
garrofers.

A part del clima que
ens acompanya, aquesta
flora perenne és la gràcia.

Som a la tardor i sembla
que siguem a la primavera. Això és el paradís per
als sentits. Cada cop vinc
més i crec que a la llarga
m’hi quedaré, perquè és
el lloc on m’agrada viure
i on soc més creatiu i em
sento en harmonia. En
qualsevol passeig que hi
faig topo amb una pedra
a la qual trobo mil històries, i això ja m’omple.

redembarra. Havia estat
crític d’art i va dir que per
a ell era l’obra d’art total
perquè tenia tot els elements —ja fos per entorn
o per simbologia— i feia
un homenatge al poble,
la democràcia i a la cultura mediterrània. I va
arribar en una època en
què podia veure el sol just
pel mig de l’escultura.
Això el va captivar. L’Alfa i Omega original és a
Torredembarra, però es
pot trobar en altres llocs
on ha esdevingut símbol,
com els Andes, on n’hi ha
reproduccions amb altres
materials.

L’inspira més que el
paisatge urbà?

Sí. Les ciutats al final
estan molt fetes i està tot
molt estandarditzat, molt
a gust de la gent potser.
Per a mi, la ciutat és un
paisatge imaginari, fictici, que, en aquest sentit,
seria el súmmum de la
creativitat humana, perquè no té res a veure amb
la natura. Trobo que a la
natura hi ha una arquitectura més intel·ligent que
no pas la que hem creat
els humans a la ciutat.
Avui en dia no és com fa
trenta anys, quan aquí
a Vespella no tenies internet per exemple. Ara
els municipis del voltant
tenen bastanta oferta en
tots els sentits. I a mi
m’agrada el menjar sa i
aquí se’n troba. Si el que
busco és qualitat de vida,
no és tenir un hospital al
costat de casa, sinó tenir-hi un hort.

“Si es
prenguessin
mesures
que no es
prenen amb
la Covid-19, es
podria fer tot, i
més en l’àmbit
cultural”
L’‘Alfa i Omega’ va
ser retirat del bloc de
Baix a Mar ja fa dos
anys i mig per problemes en la seva estructura i fa temps que no
en sabem res del seu
futur.

Per casa Margodi ha
passat molta gent de
la cultura i de les arts.

No en sabem res. Les
últimes notícies difoses
des dels mitjans de comunicació deien que estava
tot preparat per tornar-lo
a posar al mateix lloc, tenien pressupost i estava
en vies de desenvolupament. Seguim a l’espera.
Des de l’Ajuntament de
Torredembarra no responen correus electrònics.
Em sap greu, perquè soc
el primer que he fet de
tot perquè torni. L’Associació de Veïns de Baix a

De la cultura i de les
ciències de tot tipus. El
meu pare era un home
molt eclèctic i li agradava
parlar amb tothom. Recordo un filòsof, Dietrich
Mahlow, un dels creadors
de la teoria del caos, que
es va emocionar i plorar
perquè va anar dos o
tres matins a veure com
sortia el sol a l’escultura
de l’Alfa i Omega a Tor-

“A la natura hi ha
una arquitectura
més intel·ligent
que la que hem
creat els humans
a la ciutat”
Per a aquest primer
aniversari del ‘Torredembarra
Actualitat’ hem buscat
oferir-vos una portada
especial, memorable.
I hem trobat un còmplice
ideal, l’artista i dissenyador
Nil Bartolozzi, que als seus
35 anys ja té una trajectòria
destacada en els dos àmbits.
Mar i els partits polítics
m’han transmès que volen que es torni a posar.
El pressupost que vam
presentar era bastant viable. Refer el bloc és més
car que refer l’escultura.
A nivell econòmic no ha
de ser un problema perquè és una cosa amb què
molta gent s’ha enriquit.
Què vol dir?

S’han fet samarretes,
penjolls... Aquí hi ha un
brànding, que és una
cosa tangible i intangible que amb la retirada
s’han carregat. Era un
element que tothom havia fet seu. No entenc la
desídia. A mi, l’excusa de
que “ja estava malament
abans que jo vingués” no

em val. També penso
que s’hauria pogut arreglar sense retirar-la. No
hi ha cap pont que es retiri per arreglar-ne una
part. Si es pot soldar sota
el mar, com m’ha dit algun especialista, es pot
fer fora. És qüestió de
voluntat.
Parlem de la seva faceta de dissenyador.
Fa un parell d’anys va
fer el disseny d’una
ampolla d’oli d’oliva
que va guanyar premis.

El primer premi que
va guanyar va ser el del
millor packaging d’aliments de tot l’Estat. Ho
vaig fer amb Mas Montseny, que són uns pro-

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
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NILBARTOLOZZI

Artista i dissenyador
les possibilitat de poder-se realitzar. L’edició
d’aquest any es va anul·
lar i es van gravar totes
les experiències dels artistes en aquell entorn. Si
al final es fa, es faria en
les mateixes condicions.
En un entorn natural i
mantenint bé les distàncies, amb la higiene adequada, tot es pot fer. No
entenc la situació actual.

“Amb l’‘Alfa
i Omega’
seguim a
l’espera.
Des de
l’Ajuntament
no responen
correus”
Per què?

M’he informat moltíssim, soc molt conscient
del que és la Covid-19 i
que en aquest país no es
fa el que s’hauria de fer.
Si es prenguessin mesures que no es prenen
es podria fer tot, i més
en l’àmbit cultural. No
s’han de parar les coses,
sinó buscar alternatives.
Els esdeveniments que
s’han suspès es podrien
haver fet, com el de Sant
Sadurní d’Anoia en què
vaig participar, amb 500
persones on tothom que
entrava donava les dades
i l’asseien en un lloc concret, amb un metre i mig
entre persona i persona.
S’hauria d’invertir més en
medicina, a fer hospitals,
a fons perdut. La salut, la
cultura o el benestar físic
o mental no s’han de calcular.

Foto: CAROL CUBOTA

ductors d’oli del Morell
amb els quals he seguit
fent més dissenys i hem
guanyat més premis
internacionals, com al
Japó i als Estats Units.
Compagina la faceta
de dissenyador amb
la d’artista.

El que m’agrada fer
tant en art com en disseny
és el que jo crec. En art, o
tens l’avantatge que caus
en un lloc on et deixen fer
el que vulguis o el mateix
mercat et marca molt. El
disseny em dona l’espai
que jo necessito per fer
el que vulgui, quan ho
vulgui i segons vulgui.
M’agrada fer les coses
amb temps. No m’agradaria fer vint exposicions

a l’any sinó una o dues a
l’any o una cada dos anys.
M’agrada tenir temps per
pensar, donar-hi voltes i
potser a l’últim segon ho
canvio tot. El disseny el
compagino amb l’art perquè em dona una mica
més d’ales, la possibilitat
de poder desenvolupar
un discurs.
Com ho fa?

En tenir un cap dispers o creatiu, jo necessito fer una mica de tot.
No em puc quedar pintant o dibuixant, sinó
que m’agrada criticar. Per
altra banda, vaig estudiar
en una escola d’art i disseny i tinc molts amics
dissenyadors, alguns
que feien disseny i ara

són artistes plenament.
En el disseny, de mica en
mica, m’agrada posar-hi
el meu segell. Hi ha una
part funcional i industrial
que has de tenir en compte. Intento adaptar-me a
la situació i, amb la Covid-19, el disseny m’ha
permès no estar preocupat per quan faria una
exposició, com sortiria...
Ha afectat exposicions la pandèmia?

La Covid-19 ha aturat coses o almenys les
ha posposat. Ara tenim
un projecte entre uns
quants artistes, “Natura
i arts”, que és un esdeveniment artístic dins
d’un parc natural i, en
aquest sentit, té totes

Mira el vídeo
de l’entrevista
al nostre canal
de Youtube

L’abecedari
intangible i el sac
de bacteris
Nil Bartolozzi va crear
un abecedari per a una
exposició que va portar a terme a Sant Sadurní d’Anoia. Explica
que és un homenatge
a les paraules i el va
titular L’abecedari intangible. “És un vocabulari que el meu pare
m’ha regalat sense dirm’ho, sense poder-se
calcular. D’on has tret
això o allò? Doncs del
dia a dia, el fer, xerrar
de qualsevol cosa...”,
comenta.
I d’aquest abecedari
en sorgeix aquesta
portada tan especial

DEPARTAMENT IMMOBILIARI I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Tel. 977 80 09 57 - 686 16 56 89
C/ Iglesia 1 i Mercat de Creixell - Local 6
Creixell

Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com
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I així veu els nostres
caps Bartolozzi. ”Un
dia em va quedar gravat que som sacs de
bacteris. Som caps
d’humans plens de
bacteris i històries”,
comenta.

ASSESSORIA:
LABORAL
FISCAL
COMPTABLE
JURÍDICA

Moltes felicitats
Torredembarra
Actualitat per al
vostre primer aniversari

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

del primer aniversari
del Torredembarra
Actualitat ideada per
l’artista de Vespella
de Gaià. “L’1 es pot
relacionar amb Torredembarra d’una certa
manera: per les anemones, les formes marines, el cel estrellat, la
bandera catalana”, ens
explica.
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María Dolores García s’endinsa en
el gènere del terror amb la seva
quarta novel·la, ‘El pasajero 2228’
JORDI SALVAT

L

a quarta novel·la
de l’escriptora torrenca María Dolores García, El pasajero
2228, estava preparada per sortir el passat
mes de març, però la
Covid-19 ha provocat
que fins a aquest mes
d’octubre no hagi vist la
llum. Palabras de Agua,
editorial amb què García publica per segon
cop, va decidir esperar
si es feien diverses fires
de llibres, com Madrid i
València, però finalment
han decidit publicar-la
aquesta tardor de cara a
la campanya nadalenca.
El pasajero 2228 arriba
després d’El susurro de
les árboles (2009), El
café de la luna (2012) i
El domador de lagartijas (2018).
García explica que El
pasajero 2228 la va escriure el 2014, però tant
aquesta novel·la com
la darrera, El domador
de lagartijas, les havia
“mogut” molt poc per
ser publicades. “L’experiència amb l’editorial Alrevés el 2012 no
va ser bona perquè van
promocionar molt poc El
café de la luna i em vaig
haver de buscar la vida.
Jo era una aposta d’un
dels editors, aquest va
morir i em vaig quedar
una mica desemparada.
Vaig continuar escrivint
perquè m’agrada i és el

que sé fer. Vaig escriure
les dues últimes novel·
les que he publicat i una
altra. No les vaig moure
perquè estava molt desenganyada i creia que
no valia la pena”, recorda. El 2017 va entrar en
contacte amb Ana Coto,
de l’editorial Palabras
de Agua, que va llegir El
domador de lagartijas
i va decidir publicar-la.
El pasajero 2228, el
nou llibre de l’escriptora torrenca, té una part
històrica, una altra de
misteri i una de terror.
“La mòmia és una de
les figures cabdals de
terror clàssic, però no
té un llibre que en parli
i li doni una rellevància
i se li va quedar. També té de novel·la negra,
amb una investigació”,
explica l’autora, que és
defineix com una apassionada de l’egiptologia: “Als onze anys vaig
comprar el primer llibre
sobre l’antic Egipte i he
fet diversos cursos a la
Universitat Autònoma
sobre egiptologia. Després d’acabar un curs i
amb el bagatge que ja tenia, vaig decidir que era
el moment d’escriure la
novel·la.”

A CAVALL DE
DIFERENTS GÈNERES

Garcia considera que El
pasajero 2228 és molt
diferent a tot el que havia fet fins al moment.
Sí que havia treballat
el terror en relats curts.
“M’agrada anar provant

diferents temàtiques i
gèneres i veure els meus
límits. Espero que els
lectors s’ho prenguin bé
i, si se sorprenen, que
sigui positivament”,
assenyala. Gràcies a les
xarxes socials manté
una relació estreta amb
molts lectors: “Em llegeix gent de tot l’Estat
i també d’altres països
com Mèxic i mantinc
molt contacte a través
de xarxes socials i també
de les fires, que aquest
any s’han suspès. A València fa dos anys vaig
conèixer gent que ara
està llegint la novel·la
i m’envien missatges.
Aquesta professió és
una muntanya russa i
sempre et poses a prova. Quan et diuen que
estan esperant un altre
llibre teu o estan llegint
aquest i et pregunten si
tens més llibres és una
pujada de moral important”, comenta.

Foto: M. Dolores García amb la seva nova novel·la. / CEDIDA

Kundera, Isabel Allende
o Rosa Montero.

“No he pagat mai per
publicar i em dedico
professionalment a la
literatura, amb una
editorial darrere. Viure
d’aquesta professió és
complicat. No hi tinc
res en contra, però no he
hagut de recórrer a l’autoedició. No contemplo
pagar per publicar. Autoeditant amb Amazon
potser ara guanyes més
diners, però el plantejament és diferent”, explica García, que admet
que està influïda per
molts autors i autores i
destaca noms com Milan

PROJECTES FUTURS

García té diversos projectes literaris en marxa. “El 2012, l’editorial
Alrevés no va moure
gaire El cafè de la luna
i la vaig haver de moure jo. S’ha promocionat
poc. La gent que l’havia
llegit en demanava una
segona part. No m’he
plantejat cap història
com a trilogia o primera
i segona part. Fa un any
m’hi vaig posar i durant
el confinament li vaig
donar una última vol-

ta un cop allunyat. Ara
està en mans de la meva
editora. Junt amb la primera. Es poden llegir independentment.”
A més, avança que El
domador de lagartijas
també tindrà una segona part: “En un club de
lectura a Roda de Berà,
una noia em va dir que
volia saber més sobre
la història d’un dels
personatges, l’Úrsula,
i pensant em va sortir
una preqüela, i a més,
hi haurà segona part.
Serà una trilogia sense
plantejar-m’ho.”

Vols aconseguir
gratis un
exemplar d’‘El
pasajero 2228’?
Només has de fer
tres coses:
Ser subscriptor/a
del Torredembarra
Actualitat.
Seguir a Facebook
‘Editorial Palabras
de agua’.
Enviar un correu electrònic a redaccio@
TDBactualitat.cat amb
el treu nom i cognoms
i telèfon de contacte
fins al 7 de desembre.
Donarem a conèixer el
guanyador/a aquella
mateixa setmana.

Polígon Industrial
Roques Planes
C. Montferri s/n
TORREDEMBARRA

NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA
C/ Ferran de Querol, 7 Baixos · 43830 Torredembarra
Tel.: 977 07 84 81 - 655 89 05 95

Telèfon:
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977640778 · www.anforasmar.com
www.an
977640778
977 641 128
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El far, un trosset

del port de Tarragona
a Torredembarra
El far de Torredembarra,
situat a la punta de la
Galera, és una infraestructura que gestiona el port
de Tarragona. Un vincle
material i emblemàtic que
uneix Torredembarra amb
el port de Tarragona i amb
la xarxa de senyalització
marítima des de Vilanova i
la Geltrú fins a Sant Carles
de la Ràpita.
El far té dues característiques que el fan especial.
D’una banda, ostenta un
rècord català: és la torre
més alta de tots els fars
de Catalunya; i, per altra
banda, és l’últim far que
es va construir a l’Estat en
ple segle XX. Edificat l’any
1999, va entrar en funcionament el primer dia de l’any
2000, i té una alçada del
pla focal sobre el nivell del
mar de 58 metres —de 38
metres sobre el terreny— i
un abast geogràfic de 20
milles.

Però el far de Torredembarra també s’ha convertit
en aquestes dues dècades
en una referència per a
torrencs i torrenques i
visitants. Les xarxes socials
van plenes d’imatges del
far i del seu entorn i més
encara després de la retirada del monument de l’Alfa
i Omega davant la platja
de Baix a Mar. També hi ha
la possibilitat de participar en les visites guiades
organitzades per Turisme
de Torredembarra. No és
estrany que aquest mitjà
hagi posat com a nom al
concurs literari que ha creat
Premi de narrativa curta Far
de la Torre-Torredembarra
Actualitat.
El naixement del far l’hem
d’anar a buscar en el Pla de
senyals marítims 1985-1989,
que establia la construcció
dels fars necessaris per garantir una navegació segura
per la costa catalana i que

va determinar la necessitat
de construir un nou far a
Torredembarra per cobrir la
zona fosca situada entre els
termes de Salou i Vilanova
i la Geltrú, on els criteris
esmentats no s’acomplien. El 1987 s’establien les
característiques que havia
de tenir aquest nou far, amb
una aparença de grup de
cinc llampades blanques
i un abast geogràfic de 17
milles, i se’n fixava la ubicació en les proximitats de la
platja del Canyadell.

el Servei de Costes de Tarragona. I era aquesta institució la que demanava a la
Comissió de Fars el canvi
d’emplaçament a la punta
de la Galera per dues raons: per una banda, la major cota del terreny exigia
una torre de menys alçada,
fet que suposava un menor
impacte ambiental; per
l’altra, en el reconeixement
a l’emplaçament inicial, es
van detectar mines en el
terreny que plantejaven un
important perill per a la futura estabilitat de la torre.
Davant d’aquesta situació,
el president de Puertos del
Estado n’aprovava el canvi
d’ubicació el juliol de 1997.

DE LA PLATJA DEL
CANYADELL A LA
PUNTA DE LA GALERA
El 1993, però, tot va canviar.
Amb l’entrada en vigor
de la Llei de ports i de la
marina mercant, l’Autoritat
Portuària de Tarragona es
feia càrrec de les competències que, en matèria
de senyalització marítima,
ostentava fins aleshores

A partir d’aleshores
l’arquitecte José Llinás,
guanyador del concurs
d’idees per a la construcció del nou far, va iniciar
la redacció del projecte
executiu, que finalitzaria
el 31 d’agost de 1998. En
un primer projecte, Llinás
plantejava una torre
octogonal blanca de 50
metres, coronada per un
mirador i un voladís ornamental. La il·luminació
interior s’aconseguia
mitjançant unes finestres
que ascendien seguint el
compàs de l’escala i estava previst un ascensor
per salvar els 50 metres
d’alçada. La major eleva-

ció del terreny de la nova
ubicació va provocar que,
en el projecte definitiu,
es reduís l’alçada de la
torre fins als 38 metres.
Les obres del far de
Torredembarra començarien el 7 de gener
de 1999, amb un cost
de 114.623.315 pessetes (688.900 euros), i
s’enllestirien el 31 de
desembre del mateix any.
L’encesa del far es dugué
a terme a les 00.00 hores
de l’1 de gener de 2000.
D’aquesta manera, el far
passava a la història com
el darrer construït en el
segle XX, i el primer dels
encesos en el segle XXI.

Un any de TDB Actualitat!
Felicitats!
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Primeres millores en la via pública
al barri de Sant Jordi
REDACCIÓ

L

’Ajuntament de
Torredembarra ha
impulsat aquest
mes de novembre les
primeres actuacions en
la via pública al barri de
Sant Jordi. Han estat la
instal·lació de bandes
reductores al carrer Rosella, una via que dona
accés a la Unió Deportiva, molt freqüentada
per vehicles dels quals,

segons els veïns, una
part important agafaven
una velocitat excessiva,
i des d’aquest dilluns, i
el condicionament de la
zona verda situada entre
els carrers Gladiol, Viola i Gerani, una actuació
que inclourà la instal·
lació d’un parc de salut.
S’hi treballa des del 9 de
novembre.
Altres accions, segons
el regidor, que es portaran a terme propera-

dels quals és Sant Jordi.
García també assenyala
que es farà un “rentat
de cara” a la zona verda
al costat de les instal·
lacions del Club de Tennis Torredembarra.

Foto: Banda reductora instal·lada al carrer Rosella. / TDB

ment, són la instal·lació
de bancs en diferents
punts del barri i el canvi
de papereres del passeig

marítim, que permetrà
reubicar-ne algunes que
ara són allí en diferents
punts del municipi, un

La junta directiva de
l’Associació de Veïns
de Sant Jordi valora
positivament aquestes
actuacions després de
gairebé un any d’haver
fet arribar les seves demandes a l’Ajuntament.

Denuncien que fins ara
no havien vist cap actuació a la via pública en un
barri que ells consideren
“abandonat.” La junta
havia posat com a data
límit proper el 31 de desembre perquè atengués
almenys una part de les
seves múltiples reivindicacions de millora dels
carrers i zones verdes
del barri. En cas contrari, dimitiran perquè
la seva feina “no serveix
per a res”.

La Covid-19 endarrereix la posada en marxa
del grup d’Alcohòlics Anònims de Torredembarra
En Gabriel ho tenia tot
preparat per posar en
marxa la primavera passada un grup d’Alcohòlics
Anònims a Torredembarra.
Té 42 anys d’experiència
en la creació d’aquests
grups de suport a persones que estan intentant
deixar l’addicció a l’alcohol, primer a Barcelona i
després en altres munici-

pis, com el cas de Salou.
Però el confinament a
causa de la Covid-19 va
obligar a endarrerir la trobada inaugural. Finalment
es va programar per a
aquest passat dissabte 7
de novembre, de deu del
matí a dotze del migdia,
en un dels despatxos del
Casal Municipal, però les
darreres mesures davant

de la segona onada han
tornat a frustrar els plans
d’en Gabriel.

al CAP i en farmàcies.
“Havien de venir almenys
20 o 30 persones i era molt
difícil fer les trobades amb
grups de sis, però les darreres mesures han obligat
a tornar a endarrerir-ho”,
explica Gabriel, que també
descarta la possibilitat de
fer-ho de forma telemàtica, com estan fent altres
grups.

En aquesta primera sessió,
oberta a tothom, estava
previst que hi assistissin
membres de grups d’Alcohòlics Anònims d’altres
municipis i estava a punt
de fer una campanya de
promoció amb cartells

BOTIGA-RESTAURANT

Especialidades
en pescados
y arroces

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

“No és el mateix fer una
trobada per internet. En
aquestes trobades és
molt important el tu a tu,
l’actitud, el llenguatge no
verbal de les persones
que estan recuperades i
que són un exemple per
a les que comencen”,
explica Gabriel, que
vol deixar clar que, en
aquestes trobades, “no

977 64 18 05
623 40 34 14

s’aprèn a deixar de beure
sinó a aprendre a viure
sense veure beure.” Avisa
que és un procés llarg
i que l’OMS considera
l’alcoholisme una droga
incurable: “No es cura
mai.” En Gabriel espera de
cara a la primavera vinent
començar les trobades i
fa una crida als interessats a participar-hi.

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

David Vives Vernet

Per molts anys més Torredembarra Actualitat

Agent Exclusiu

ELECTRICITAT • FONTANERIA • ANTENES •
SISTEMES DE SEGURETAT VIDEO - PORTERS

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

C/ Comerç, 3 - Baix a Mar · 43830 Torredembarra (Tarragona)
Telèfon 977 64 10 18
info@sanchez-mair.com · www.sanchez-mair.com
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L’Ajuntament congela la
majoria de taxes i impostos
per al 2021 i bonifica l’ús
de l’energia solar
REDACCIÓ

L

’Ajuntament de
Torredembarra ha
aprovat en el ple
ordinari d’octubre una
congelació de les principals ordenances fiscals per al 2021 i aposta
per bonificar la instal·
lacions d’elements que
aprofitin el sol com a
font d’energia elèctrica.
D’aquesta manera, els
principals impostos i taxes que afecten la majoria de la ciutadania —ni
l’IBI, ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua— no
s’incrementaran.

#Torredembarra #EnsEnSortirem

Entre les modificacions que sí que es duen
a terme, destaca que es
preveuen bonificacions
de fins al 50 % en l’IBI
—segons valor cadastral
i potència d’instal·lació—
durant tres anys per a
aquells habitatges en què
s’instal·lin sistemes per a
l’aprofitament elèctric de
l’energia solar. En el cas
concret d’edificis d’habitatges plurifamiliars
que tinguin una instal·
lació d’autoconsum amb
energia solar fotovoltai-

ca —amb un mínim de 2
kW de potència nominal— per subministrar
energia als elements
comuns, cadascun dels
habitatges vinculats tindrà dret a una bonifica-

Es bonificarà
un 50%
l’IBI per a
aquells
habitatges
amb sistemes
per a
l’aprofitament
elèctric de
l’energia solar
ció del 5% sobre la seva
quota íntegra.
En la mateixa línia, també es preveu una bonificació del 90 % de l’impost de construccions en
aquelles que incorporin
sistemes que utilitzin el
sol com a font d’energia
elèctrica o tèrmica que
no siguin d’obligatòria
incorporació per la normativa vigent.

Pel que fa a l’impost de
vehicles, es mantenen
els imports per als turismes de fins a 11,99
cavalls fiscals i augmenten els de més potència
de la següent manera: de
12 fins a 15,99 cavalls fiscals , 129,49 (ara 125,20
euros); de 16 fins a 19,99
cavalls fiscals, 170,26
(ara 155,85 euros), i
de 20 cavalls fiscals en
endavant, 212,80 (ara
194,93 euros).

MESURES COVID-19

Una altra modificació
prevista es troba en la
taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires, amb
finalitat lucrativa, que
passa a incloure com a
concepte únic l’ocupació 24 hores, eliminant
la de 18 hores. Aquest
canvi no suposarà un
increment general dels
preus. A més, s’inclou
una clàusula adaptada a la crisi sanitària
per la Covid-19 davant la previsió de les
possibles restriccions
d’aforament durant el
2021, de manera que a
les taxes afectades per
aquestes limitacions es
puguin aplicar els cor-

Vale Pino, nou primer
secretari del PSC de
Torredembarra

responents coeficients
reductors addicionals.
En la línia de mantenir
reduccions destinades
al sector econòmic del
municipi per ajudar
a pal·liar la crisi derivada de l’emergència
sanitària, es preveu
per al 2021 la reducció
d’un 50% per als canvis
de titularitat, i també
mantenir la bonificació del 50% en els diferents supòsits que ja
es van rebaixar al mes
de maig de les taxes
per a la prestació dels
serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable.
D’altra banda, també es
preveu una nova redacció per a la taxa per la
instal·lació de parades
de venda no sedentària que serà vigent un
cop s’hagin realitzat les
corresponents licitacions de les parades en
els termes establers a
l’ordenança de mercats
de venda no sedentària.

Foto: CAROL CUBOTA

L’actual portaveu del
grup municipal socialista a l’Ajuntament de
Torredembarra, Vale Pino,
es va convertir el 24 d’octubre en el nou primer
secretari de l’Agrupació
Socialista de Torredembarra, que ha escollit els
seus representants per
l’executiva local de forma telemàtica a causa
de la Covid-19. La candidatura presentada per
Pino va ser l’única que es
va presentar i aconseguir
els avals necessaris i ha
estat votada favorablement per la totalitat dels
assistents. Pino substitueix Mari Carmen Martín,
que seguirà formant
part de la nova executiva, en prendre el relleu
d’en Matías com a nova

secretària d’organització.
L’edil ha configurat una
executiva “per continuar [re]
evolucionant la Torre, formada per bones persones”
que ostentaran secretaries adaptades als seus
coneixements o interessos.
El major repte d’aquesta
executiva serà el d’aconseguir mobilitzar la joventut
cap a les seves files i seguir
augmentant el nombre
de militants. L’agrupació
socialista torrenca compta
actualment amb 23 afiliats.
Llegeix a www.TDBactualitat.cat
ANÀLISI.
La pau ha arribat
al PSC de
Torredembarra
després d’una
dècada turbulenta

Servei d'assessorament de subvencions i ajuts
Per a famílies, empresariat, autònom@s i ciutadania en general
687 60 79 18
subvencions@torredembarra.cat
Formulari en línia a www.torredembarra.cat
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Raquel Martínez guanya el
I Premi de narrativa curta Far de
la Torre-Torredembarra Actualitat
El jurat atorga una menció d’honor a Joan Gibert
REDACCIÓ

L

a primera edició
del Premi de narrativa curta Far de
la Torre-Torredembarra
Actualitat ja té guanyadora: la periodista i filòloga
que viu a la Riera de Gaià
Raquel Martínez López.
La seva obra, Tens carta,
presentada amb el pseudònim Rephu Giada, ha estat
l’escollida pel jurat format
per María Dolores García
Pastor, Marta Magrinyà
Masdeu, Carles Marques
Virgili i Josep Antoni Nieves Alarcón, que han destacat l’alt nivell literari dels
quinze originals presentats
en aquesta primera convocatòria del premi.

Foto: Raquel Martínez i Joan Gibert. / CEDIDES

El jurat assenyala que la
guanyadora “ha aconseguit en una extensió molt
curta fer arribar al lector
un missatge i uns sentiments molts forts des del
principi.” I afegeix que “es
tracta d’un relat amb molta força que demostra el
futur prometedor en la li-

Els casos positius de
Covid-19 al Baix Gaià
s’acosten ja al miler
Aquest darrer mes hem vist un augment molt important
de nous casos positius de Covid-19 al Baix Gaià a causa
de la segona onada de la pandèmia. Segons dades del
Departament de Salut de la Generalitat actualitzades
aquest diumenge 15 de novembre, el Baix Gaià acumula
941 casos positius des de l’inici de l’epidèmia. D’aquests,
388 es localitzen a Torredembarra i dues poblacions més
superen el centenar de positius: Roda de Berà (130) i Altafulla (107). La darrera setmana, però, els nous casos s’han
reduït i han passat de 140 a 63 setmanals.

teratura de la seva autora.”
Martínez, que actualment
és coordinadora d’Ona la
Torre, s’emporta un premi
250 euros.

del roquer, de Joan Gibert
i Artze, amb domicili a Sant
Vicenç de Calders, al Baix
Penedès. En destaquen
“l’alta qualitat literària del
relat, amb una gran bellesa
i nivell d’escriptura”, i animen l’autor a seguir escrivint i continuar demostrant
els seus dots literaris.

El jurat també ha decidit
atorgar una menció d’honor
a l’original amb el títol La
padrina Rosalia i el tresor

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

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

20201116_ANUNCI_TDB ACTUALITAT_121 x 78,5 mm.indd 1

3/11/20 11:03

14

Casos
Casos
positius sospitosos
388
3.006
130
1.064
107
1.009
88
590
83
668
69
759
35
330
21
86
10
79
10
96
941
7.687

Mor en un accident
aeri el president local
de Junts per Catalunya,
Marc Francesch
El president de l’agrupació
local de Junts per Catalunya de Torredembarra,
Marc Francesch, va morir
el passat 3 de novembre
en un accident aeri en
caure al mar l’avioneta que
pilotava. L’acompanyava
un agent del cos de Mossos d’Esquadra, que també
va perdre la vida. L’aeronau
va desaparèixer del
radar mentre realitzava el
trajecte Eivissa-Reus. El
senyal es va perdre enmig
del mar Mediterrani a 40
milles nàutiques de l’aeroport de Reus, on havia previst l’aterratge. L’Armada
va organitzar un dispositiu
de recerca, que el 9 de
novembre va localitzar
l’aeronau a 100 metres
de profunditat. Dos dies
després, uns pescadors de
Castelló van trobar un cos
sense vida a prop d’on es

van localitzar les restes
de l’avioneta i el van portar
fins a la costa valenciana,
on va ser identificat.
Marc Francesch Estévez,
de 42 anys, era president
de l’agrupació local de
Junts per Catalunya a
Torredembarra i, a més,
gerent del Càmping Trillas
de Tarragona i vicepresident de l’Associació de
Càmpings de Tarragona.
Des del Torredembarra Actualitat ens unim al condol
a amics i familiars per la
pèrdua d’en Marc.
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LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 13. El Canvi
J. A.
NIEVES

H

i va haver un
moment en què
només em va arribar el plor de la mare.
Plor confós entre roncs.
Aquella nit em vaig dir
que cada un de nosaltres
té a les mans la possibilitat de canviar el món.
Com? Passant a l’acció.
L’insomni és un gran aliat per planificar. Aquella
nit vaig començar a ordir
la trama del canvi; però
no comptava amb els
canvis que la vida assumeix per si mateixa, colpejant-nos fins que som
capaços de reaccionar i
de reprogramar els plans.
Mentre escoltava les
campanes de l’església
vaig recordar una dita
de Pío Baroja: “És possible que en el rostre dels
que pateixen hi hagi més
expressió que en el rostre dels que gaudeixen.”
La cara de la mare cada
dia que passava era més
expressiva. Com les campanes de l’església.

Els dies passaven ràpids,
amb un vertigen de suspens. Al 2007 ELL va
guanyar les eleccions.
Tots els mitjans se’n van
fer ressò i van omplir pàgines sobre aspectes negres del procés, maniobres ratllant la il·legalitat
per conquerir l’alcaldia.
Ara no em detindré en
això. De fet, m’importa
un bledo. El que destaco és que el seu orgull i
menyspreu va anar creixent fins a límits punibles.
Cada cop passava menys
temps a casa i compartia
poc amb la mare. Crec
que ella sentia aquella
terrible contradicció entre l’alleujament i l’enyorança. Una de les perversitats de l’existència.
“A mesura que passen
els dies, Carlos s’interessa menys per mi. Ja
no fem res nosaltres sols,
únicament anem a actes
i celebracions, compromisos del seu càrrec que
no m’interessen gens ni
mica. Hi vaig perquè
sé que li agrada, i perquè m’abraça la por.
Por als seus retrets, als

seus excessos d’ira, a les
seves massa últimes copes. Déu! Trobo a faltar
aquells dies de bogeria,
aquells dies que no tenien prou hores per a nosaltres, i no obstant això
les inventàvem. Se’m cau
el cabell, sí, no va ser un
miratge. Cada dia en
deixo el lavabo ple, i em
miro al mirall i veig una
altra dona; sento que soc
una altra dona, una estranya que ha usurpat el
meu cos i el deixa disposat per al repòs del guerrer. Ja no em fa l’amor
com abans, quan m’abocava als orgasmes sense
parar, tornant-me boja,
fent-me la seva presonera; perquè el goig lliga,
el goig desmesurat, animal, empresona.”
Amb el discórrer dels
dies jo també vaig anar
patint les absències de la
mare. De vegades la mirava i veia una altra persona; no era la mare, veia
una altra dona en la seva
mirada perduda, buida,
fixada en un objectiu
indeterminat. La mare
agafava llibres i els tancava immediatament, els
tornava a obrir, resseguia

alguna línia, la colpejava, i tancava novament
el llibre. I així, tot. Obria
els seus dies, i els tancava, colpejant alguna de
les seves línies. Aquells
dies, vaig trobar a faltar
l’amor de la mare. Vaig
augmentar la meva necessitat d’ella. Va ser
tant l’amor que ella em
va donar des que es van
encendre els llums de la
meva vida que, a mesura que va anar tancant
les portes del seu món,
jo també vaig començar
a colpejar les línies del
meu. L’insomni, el meu
insomni, es va fer més
present, més punyent.
El meu amor per ella,
també.
No va passar ni un dia
sense atendre les “seves” obligacions familiars. Els matins els dedi-

cava a la casa. Aquesta
casa impol·luta i buida,
buida de calor, viciada
de ràbia i dolor. Neta
i endreçada. Feia els
llits, ordenava la roba,
comprava, cuinava, netejava sobre net. Després de dinar cosia,
havia començat a fer
patchwork. Després les
seves traduccions del
francès, d’autors algerians gairebé totes. Sobre
la seva taula de treball
tenia obres d’Achour
Fenni, i d’Hamid Skif,
poetes algerians. Treballava quatre hores,
potser una mica més.
Pels teus ulls estava
obert sempre, i, per alguna raó, sempre per la
mateixa pàgina:
“Un home sol caminava
al prat / La seva ombra

li pesava / La portava
en braços, travessada
/ I li gotejava / al llarg
del camí / L’home estava trist / Volia menjar-se el propi cervell /
i els peus / Per oblidar
el temps / viscut en va /
el marbre estava calent
/ va dipositar en ell la
seva ànima i va deixar
anar un llarg plor / per
regar les flors del paradís.”
Sempre per la mateixa
pàgina. Va ser llavors
quan vaig començar a
mirar-la hores i hores,
no em cansava de mirar-la, d’intentar entendre-la, d’estimar-la.
De guardar-la dins meu.
Per mai, per sempre.
A casa sempre s’ha
guardat tot. Fins i tot
les hòsties.

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra
Tel. 977
Felicitats per
al vostre
1r aniversari
Torredembarra
Actualitat

641 857

Enhorabona al Torredembarra Actualitat pel seu primer aniversari!
Has tingut el cotxe parat tot aquest confinament?
És hora de revisar-lo!

A Neumáticos Torredembarra
trobaràs el millor servei al MILLOR PREU.
Condueix segur!

Passeig de Colom, 35 • Torredembarra (Baix a Mar)
Tel.: 680 25 79 56
De dilluns a divendres 14,75 €
I els caps de setmana 22,00 €
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TWITTER ACTUALITAT

LA CONTRA

1970 - 1980 - 2020,

Guillem Bargalló @guillembargallo
Periodista

“una estafa intel·lectual”
he viatjat 50 i 20 anys enrere. He rellegit la novel·la de
Ramon Solsona No tornarem
mai més, publicada el 1999.
L’acció té lloc al campament
de Castillejos, prop de la Mussara, en dos moments, 1970
i la primera llum del 2000, i
és un text molt recomanable
per entendre coses que passen en aquests dies d’operació
Volkhov de la División Azul.
Coses de la mentalitat del poder profund, que es copsaven
cruament fent la mili. Una
experiència que no recomano gens, però que reflecteix a
la perfecció el llibre, que m’he
posat a versionar teatralment.

CARLES
MARQUÈS

P

er coses de la vida, porto
uns dies revisitant el passat. Aquest novembre fa
40 anys que faig de periodista.
Quatre dècades en què hem passat de ser el quart poder a estar
en poder dels que tenen els quartos. Vaig publicar el primer article al Diari de Barcelona – que
havia dirigit el torrenc Mañé i
Flaquer – el novembre del 1980,
any en què el Brusi va passar de
ser un diari d’ultradreta a un
d’esquerres, autogestionat pels
treballadors.

Un dels llocs que s’hi esmenten, gairebé mitificat per un
dels personatges, un capità

Molt en relació amb aquell
temps, aquests
mateixos dies
Dificultat: Mitjana

conservador però amb dubtes sobre què fa a l’exèrcit,
és Torredembarra. Una
població del pla, una possible llum a l’horitzó, que ell
mira des del cingle militaritzat, un món tancat i ple de
boira. Els deu anys entre el
1970 i el 1980 són clau per
entendre on érem, on volíem ser i on som en realitat:
en una democràcia vigilada a què hem arribat des
d’una Transició tutelada.
Solsona narra amb precisió
un desencant agredolç que
us sonarà. Han passat vint
anys del 2000, però els mots
d’un altre protagonista, que
se sent “víctima d’una estafa intel·lectual” en un país
“volgudament mediocre”
2 més vàlids.
8
3 1
són

Dificultat: Mitjana

EL SUDOKU
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La solució la trobareu
9 3 en2el
Torredembarra
Actualitat
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Pau Ruiz @pauruiz1993
Tuitaire

Sobre el tema dels grafitis a trens de @Renfe, els que intenten
blanquejar-ho, quina diferència hi ha en vandalitzar un tren
(molts cops empleant mètodes tant “simpàtics” com fer aturar
el tren amb el fre d’emergència, baixar i pintar el comboi) i no,
per exemple, un cotxe?

Toni Cabanillas @toni_caban
Periodista

Sort que visc en un poble bonic. No vull ni pensar com deu
ser això de passar dies sense sortir de municipis com, què sé
jo, Torredembarra.
Alba Muntadas @albamuntadas
Coalcaldessa d’Altafulla

Unes matinades estranyes, un Sant Martí estrany, però Festa
Major malgrat tot! Esperem tornar a gaudir aviat de les festes
i al cultura popular!

5 7 8

8

3 2 7

Tot això que està passant és culpa de qui porta anys prioritzant
el hooliganisme i el procés a la gestió. Alguns partits han fitxat
(i fitxen) a cop de tuit i de lleialtat i ara en veiem el resultat.
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Carles Perdiguero @socenperdi
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Al final el que serà notícia és que pugui ser l’advocat qui comuniqui la sentència al client.
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Solució Sudoku
mes octubre
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Gràcies a tots els
que esteu donant
la vostra millor
energia
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