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 prohiBiDa la seva venDa

Reproducció
assistida positiva+

i diagnòstic prenatal

                                   #HoFaremJunts
Reproducció
assistida positiva+

i diagnòstic prenatal

Que res aturi
els teus somnis

Dona suport al perioDisme De qualitat
subscriu-te: www.TDBactualitat.cat • 60 €/any

La mala salut de ferro 
del comerç torrenc

JO
AN

 C
AS

AS

Taller de Planxisteria i Pintura 
Guggi sl

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

si ens portes aquest anunci abans del 31/01/21  
apliquem un 20% de descompte  

en totes les reparacions de xapa i pintura

◗ Canvi d’oli + filtre oli = 83€+IVA
◗ Canvi d’oli + filtre oli + filtre d’aire = 103€+IVA
◗ Canvi d’oli + filtre oli + filtre d’aire + filtre de 
combustible = 128€+IVA
◗ Canvi d’oli + filtre oli + filtre d’aire + filtre de 
combustible + filtre de pol·len = 150€+IVA
reparacions de tot tipus de vehicles  
a preus molt competitius
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EDITOrIAL

Cada ovella al seu corral

La ràdio en la distància

Com resa la tradició. Tret 
dels presos polítics, és 
clar, que ja farà quatre 

Nadals que no hi són, al seu 
corral, subjectes a la bombolla 
del Suprem. Per un fet casual 
els van privar del tercer grau 
tot just l’endemà de l’apro-
vació dels pressupostos més 
moderns, més equitatius, més 
democràtics... més tot i top de 
la història. Què voleu que us 
digui? La frase feta tradicional 

catalana amb què titulo l’hau-
ria signat el mateix Procicat, 
que qualsevol dia el veurem en 
algun pessebre vivent perquè 
sembla Déu nostru senyor, però 
en el qual s’amaguen decisions, 
encerts i misèries humanes. Ho 
diu el Procicat i punt! És com 
l’home del sac quan els nens fan 
parlar. No descobriré res dient 
que les restriccions severes són 
bones per a la salut i dolentes 
per a l’economia i a l’inrevés. 

Inclosos els desprotegits autò-
noms que hagin fet cursets in-
formàtics accelerats per accedir 
a les rifes Homrani. Som més 
pobres i tenim menys diners a 
repartir perquè no som sobi-
rans, però no cal que toquem 
el ridícul. 
Personalment, tornant al tema 
galets, per Nadal no m’estaria 
de moltes hòsties i evitaria els 
dinars familiars, el súmmum de 
l’alt risc, en què la mascareta va 
a la butxaca o dins d’aquests 
sobres tan ben parits amb què 

la industria es frega les mans, 
com fa amb els gels. M’és ben 
bé igual que el Procicat o la 
Mare de Déu digui que dues 
bombolles, deu persones comp-
tant nens o la Bíblia en vers, se-
guint amb el fil religiós. Sense la 
cançó del “caga tió” per no fer 
volar capellans —tècnicament 
denominats aerosols pels Tri-
lles i Mitjans (cognom en plu-
ral amb el do de la ubiqüitat) 
del món— i amb la prohibició 
explícita dels projectils neulifi-
cats: Bon Nadal a tothom! 

Si ara fa un any m’haguessin 
dit que tal dia com avui es-
taria fent ràdio des de casa, 

amb el batí d’hivern i les sabati-
lles, els hauria pres per ximples. 
“Impossible”, hauria exclamat 
jo. “Per fer ràdio cal un estudi 
ben insonoritzat, micròfons que 
garanteixin una bona qualitat 
de so i programes d’ordinador 
especialitzats per poder gravar 
i editar”. I és cert. Tot això és 
necessari. I jo hauria fet bé de 
posar-me les mans al cap. 
Però aquest maleït microbi que 
ha colonitzat les nostres vides 

ens ha demostrat que hi ha ma-
neres alternatives de fer les coses 
i que els resultats són més que 
dignes. 
A principis de març em vaig 
agafar els dies de vacances que 
encara em quedaven de l’any 
passat. Llavors el bitxo ja cor-
ria, però encara no ens l’acabà-
vem de prendre seriosament. 
Poc m’ho imaginava, que quan 
tornaria a la feina ho faria des 
de casa! Fins que va arribar el 
confinament i amb ell, el teletre-
ball. Des de llavors les notícies 
d’Ona la Torre us arriben mig 

des de Torredembarra, mig des 
de Vila-seca. 
Això és possible perquè treba-
llem amb documents de text 
penjats al núvol d’internet on 
podem escriure des d’on sigui. 
I perquè hem descobert que hi 
ha plataformes digitals, com el 
Zoom o el Jitsi, que a més de fer 
videotrucades amb amics i famí-
lia, també ens permeten fer rà-
dio amb una qualitat de so prou 
acceptable. I això no és un invent 
d’Ona la Torre. Ara l’apliquen 
totes les emissores, grans i pe-
tites, per fer moltes entrevistes 
i tertúlies. Fins i tot hi ha recor-
regut la televisió. 

Són pedaços que ens han per-
mès teletreballar, evitar la con-
centració de massa respiracions 
i massa mans en espais petits i 
tancats, com els estudis de ràdio. 
I que ens han permès també 
garantir el servei públic en tot 
moment. 
És fred, però. I m’enyoro. Enyoro 
poder fer les notícies cara a cara 
amb els meus companys, fer en-
trevistes i sobretot passejar pels 
carrers de la Torre i xerrar ara 
amb l’un ara amb l’altre. Però, 
tranquils. Encara no sabem ben 
bé quan, però tornarem. Men-
trestant us seguiré parlant des 
de la distància. 

JOAN MARtí

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).

AssessoriA:
  LAborAL
    FiscAL
      comptAbLe 
         JurídicA

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
977640778 www.anforasmar.com

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

TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE

VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO
ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAMESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM

CASA PAREADA

3 Habitaciones

2 Baños

Jardín

120 m2

OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€

En urb. ClaráCASA PAREADA En urb. Clará

977640778 · www.anforasmar.com

DE FOrA vILA ANNA PlAzA

L’ENDEMà DE LA FIrA JOAN MARtíEl comerç 
afronta un futur 
ple d’amenaces 
i també 
d’oportunitats
Res no tornarà a ser igual 
després de la Covid-19. És una 
frase que sentim molt darre-
rament, però si en un sector 
és molt aplicable és el comerç. 
I Torredembarra és una vila 
històricament amb un sector 
comercial important. Per això, 
hem volgut dedicar el darrer 
dossier informatiu de 2020 
al comerç torrenc. I ho fem 
parlant amb protagonistes i ex-
perts amb l’objectiu de definir 
la situació actual —fortaleses 
i debilitats— i les perspecti-
ves de futur —oportunitats i 
amenaces. El coronavirus ha 
afectat els diferents establi-
ments comercials enguany, 
però hi ha unes dinàmiques 
que s’arrosseguen des de fa 
anys, algunes a nivell general i 
altres més locals.

La transformació digital és un 
dels principals reptes de futur 
davant de l’auge del comerç 
electrònic, que s’ha accelerat 
els darrers mesos. Els propie-
taris de comerços de proximi-
tat han d’adaptar-se a aquests 
nous models de consum, 
sumant esforços entre ells i 
col·laborant estretament amb 
l’administració local. L’ajuda 
pública és vital en un moment 
com aquest. En calen més. 
Malgrat un cert pessimisme 
tradicional inherent entre 
els comerciants, el sector té 
punts forts que ha de ser capaç 
d’aprofitar per minimitzar les 
debilitats i les amenaces. L’eix 
comercial de Torredembarra 
és envejat per altres municipis. 
I el primer que cal que faci el 
comerç torrenc és creure-s’ho.
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25ArA FA

Pujada d’impostos, reconeixement a tres 
expresidents del Tennis de la UDT i article 
de debut al ‘Torredembarra al Moment’ 
L’any 1995 s’acaba-

va amb una mala 
notícia per als so-

ferts contribuents tor-
rencs: una pujada de les 
ordenances municipals 
del 4,5% de mitjana. Així 
ho va aprovar el ple mu-
nicipal en sessió extra-
ordinària, per un marge 
ajustat: set vots del go-
vern a favor i sis regidors 
de l’oposició, en contra. 
L’impost de béns immo-
bles (IBI) era el que feia 
la pujada més alta, amb 
un augment del 0,6%, 
el que representava un 
percentatge del 15%. Al-
menys, pel que fa al sub-
ministrament d’aigua, es 
quedava igual. 

En aquest ple es va 
aprovar el nomenament 
del matrimoni format 

JORDISAlVAtA
N
Y
S

Foto: Imatge del nomenament dels tres expresidents de la Secció de tennis de la Unió Deportiva 
torredembarra com a socis d’honor. / tORREDEMBARRA Al MOMENt 

locals de mig any abans. 
Va guanyar CiU, tant a 
nivell català —en què 
Pujol va perdre, però, la 
majoria absoluta que ha-
via ostentat durant tres 
legislatures— com a Tor-
redembarra. Al nostre 
municipi, totes les can-
didatures augmentaven 
vots respecte als comicis 
locals i, fins i tot el PSC 
doblava resultats. Les 
causes? L’augment de 
la participació i sobretot 
els 1.444 vots obtinguts 
el mes de maig pel ja 
desaparegut Grup d’In-
dependents, una bossa 
important de sufragis 
que tocava repartir entre 
les diverses forces polí-
tiques. Com han canviat 
les coses en un quart de 
segle! A Catalunya i a la 
Torre.

González, en nom de 
tota la junta directiva, 
va fer lliurament d’unes 
plaques que acreditaven 
el nomenament.

En el número de desem-
bre del Torredembarra 
al Moment, vaig publicar 
el meu primer article en 
aquest mitjà, una col-
laboració mensual que, 
malgrat algunes breus 
aturades, es va mante-
nir durant gairebé dues 
dècades. Aquell article 
es titulava “Eleccions al 
Parlament de Catalunya” 
i analitzava aquests co-
micis celebrats el mes de 
novembre de 1995 des 
d’una òptica local i in-
tentant establir uns pa-
trons de comportament 
electoral entre les elec-
cions autonòmiques i les 

pel Manuel Crehuet i 
Maria Rosa Wennberg 
com a fills adoptius de 
Torredembarra en reco-
neixement a la seva apor-
tació i dedicació a la vida 
social del municipi, es-
pecialment en temes re-
lacionats amb la cultura. 
El ple es va desenvolupar 

en un ambient relaxat, 
que contrastava amb la 
crispació de les sessions 
anteriors que s’havien 
portat després de l’estiu.

En l’àmbit esportiu, la 
junta directiva de la Sec-
ció de Tennis de la Unió 
Deportiva Torredembar-

ra va acordar nomenar 
els seus expresidents, 
Josep Viladomat, Carles 
Marquès i Josep Maria 
Punsoda, socis d’honor 
de l’entitat per la seva 
brillant tasca al cap-
davant del club. Va ser 
un acte molt emotiu en 
què el president, Manel 

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

Tel.: 977 078 910
Av. Onze de Setembre, 12 • Torredembarra

Bones  
Festes!

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

API Nº 930
aicat 8549

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

L’oportunitat de viure en el centre

amb un habitatge nou

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

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat
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PrEMI FAr DE LA TOrrE-TOrrEDEMBArrA ACTUALITAT

Més m’estima-
ria no escriure 
aquestes líni-

es. I no me’n puc estar. 
Preferiria parlar-te d’ar-
bres acolorits de fruits o 
de la mar en calma que 
atrapa les mirades. Es-
cric per no fer un crit. 
Un de ben llarg per tots 
els que he callat. Com 
el d’avui amb l’estreba-
da, quan omplia càntirs 
amb la mare. “L’Isidro! 
L’Isidro!”... I correm, 
correm que al refugi de 
la plaça no hi cabrem. 
Al Cosme li calen bra-
ços per fer més clots. Si 
no per amagar-nos, per 
enterrar-nos a molts. 
Quanta set per un raig a 
galet! La mateixa que no 
em deix vessar llàgrimes 
i m’ofega els crits del teu 
nom entre el soroll i els 
precs perquè arribis a 
temps de salvar-te del 
plom. La Carmeta diu 
que ton pare està tip 
de les sirenes, “que les 
‘paves’ no venen”, “que 
qualsevol dia s’acaba el 
món i mentrestant és 
qüestió de sort”...

Remeno la poca tinta 
que em queda imagi-
nant que escuro també 
la meva gola i el nus 
que se m’hi fa de veure’t 
corrent per les vies del 
tren cercant escletxes 

a les parets. Diuen que 
entre la Riera i Vespella 
obren coves per als ve-
ïns del poble. L’Emília 
diu que són dels ferro-
viaris, que quina feinada 
d’arribar-hi i més amb 
els avis. L’he vista en 
passar per mirar si era 
en peu el teu balcó. De 
vegades temo que pugui 
ser blanc de les bombes 
la plaça i el Sabó.

La guerra m’ha fet sentir 
que tinc un cor bategant 
al pit; que se’m vol sortir 
per la boca quan venen 
els avions o batega fei-
xuc com si una pedra hi 
romangués al fons. Com 
quan no dormo pensant 
que no hi ets o que t‘as-
senyalen per ser qui ets. 
I de pensar que et criden 
a files, no puc respirar. 
Si els pobles semblen 
inferns, les trinxeres 
com seran? A l’escola les 
guerres semblaven cosa 
noble. Mai la mestra ens 
va dir que els nens podi-
en morir. O que ens veu-
ríem vius i morts amb els 
ulls fondos com a pous.

La mare em pregunta que 
per qui és aquesta carta. 
No en sap de lletres però 
ningú l’enganya. Li diria 
que escric als fills que no 
tinc. Però em mossego 
la llengua i em faig mal. 
Avui he tingut massa es-
tona subjectat el pal. El 
padrí diu que no l’oblidi 
i que el dugui de penjoll 

Tens carta
obra guanyadora del i premi de narrativa  
curta Far de la torre-torredembarra actualitat

i quan calgui el mossegui 
ben fort. Té por que re-
bentem per dins. I que 
ens quedem sords tot i 
que seria un consol dei-
xar de sentir l’aviació. I 
els plors, gemecs, precs 
i malediccions.

Quina estrebada avui 
la mare! M’ha quedat 
la brusa esganguelada. 
I amb les setmanades 
no m’arriba per una al-
tra. Ni bruses ni tinta 
ni paper. Ni pa blanc, 
viandes o llet. Puc sentir 
enyorança d’allò que no 
viurem?

Voldria no escriure 
aquestes línies que em 
punxen pit endins. Però 
què puc esperar, de tan-
ta amargor i plors ofe-
gats? No sé què en faré 
d’aquestes ratlles però 
ja no em queda més pa-
per. I em dol comprar un 
quadern quan no sé si 
demà menjarem calent. 
Només somio desper-
ta quan escric i somric 
d’imaginar-te llegint. 
Somric però no ric ni 
sé quan va ser el darrer 
camí. A la filla del boter 
d’aquí a la plaça l’han 
sentida riure en sortir 
de casa. “Beneita!” li han 
dit a la cara. Sembla que 
l’alegria no està pas ben 
vista.

A qui escric? La mare hi 
torna. T’escric a tu sense 
saber si t’arribarà la car-

Foto: ANNA F. / AJUNtAMENt DE tORREDEMBARRA

ta. O si gosaré d’entre-
gar-te-la. Ni si et veuré 
mai més... Les llàgrimes 
m’han esborrallat el pa-
per. Ploro i no hi puc fer 
res. Ploro pels gemecs del 
Manelet, amb el seu cava-
llet desfet, al bell mig del 
carrer Nou, entre les cor-
redisses i l’enrenou. Plo-
ro per l’Hermínia, que no 
pot córrer ni quan li va la 
vida. I per la cara del Ra-
mon quan li han dit que 
al refugi de la Font no hi 
cabíem i ha respost que al 
cementiri ens trobaríem. 
I per la Rosalia, que no 
li fiaven més sardines i 
s’ha venut les cortines. I 
pels nens que ja no ju-

guen a la plaça i han per-
dut la llum a la mirada... 
Tanco els ulls però ja no 
sé dormir per fer passar 
la gana.

No vull escriure això que 
escric. Més m’estimaria 
cantar com refilen els 
ocells o pintar els colors 
del cel del capvespre al 
Roquer. Però és que el 
padrí ha vingut trist. A 
cal barber deien que el 
parte de la ràdio era per 
desmoralitzar. Però ve-
nen mal dades. Que em 
guardi molt i vigili amb 
qui vaig o m’afaitaran. I 
que no és una manera de 
parlar, que a molts po-

bles ho fan. I coses que 
més val no explicar.

Són per a tu aquestes lle-
tres i no espero més per 
plegar la carta, amagar-
me-la i venir a donar-te-
la. I em fico vermella de 
pensar-ho, com un dels 
pocs tomàquets que ahir 
arribaven a plaça. Hi 
deien que què farem si 
queden els camps erms. 
Què menjarem? L’esti-
ma és l’aliment primer. 
I l’aire que respirem... 
que em falta quan sento 
que no ens queda temps.

Fes per trobar-me. O es-
criu-me!

RAqUEl 
martínez

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

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42

PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ I DE RESTES VEGETALS
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Si ets subscriptor  
o subscriptora,  
podràs llegir  
el relat finalista 
La Padrina Rosalia  
i el tresor del Roquer,  
de Gibert d’Artze
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TEMA DEL MES

El 2020 no haurà 
estat un bon any 
per al sector del 

comerç a Torredembar-
ra. Durant els darrers 
mesos, ha hagut d’afron-
tar els efectes de la Co-
vid-19, que ha obligat a 
tancar els establiments 
durant la primavera més 
de dos mesos, afrontar 
una temporada estiuenca 
més fluixa i, més recent-
ment, els confinaments 
municipals de cap de set-
mana. Aquesta inespera-
da crisi ha arribat quan 
els comerços no s’havien 
recuperat del tot de l’an-
terior, iniciada el 2008, i 
disposen de menys mús-
cul per afrontar aquesta 
difícil situació. 

»DeBilitats
Estacionalitat
El cap de Projectes i Com-
petitivitat de la Cambra 
de Comerç de Tarragona, 
Jordi Cáceres, que està 
col·laborant estretament 
els darrers anys amb la 
Regidoria de Comerç de 
Torredembarra en la di-
namització del sector de 
retail —comerços dirigits 
al consumidor final—, as-
senyala que Torredem-
barra és “un cas típic de 
municipi turístic”, amb 
una població censada de 
poc més de 16.000 habi-
tants i 45.000 de flotant. 
Aquest teixit comercial 
depèn sobretot de la de-

manda de la població 
de segona residència i, 
per això, la majoria de 
facturació es concentra 
sobretot en dos mesos 
d’estiu, des de mitjan 
de juliol fins a mitjan de 
setembre, tot i que des 
de Setmana Santa fins al 
12 d’octubre es nota un 
augment significatiu de 
les vendes. El regidor de 
Comerç de l’Ajuntament 
de Torredembarra, Jo-
sep Maria Guasch, ho 
té clar: “La segona re-
sidència és qui salva el 

On és i cap a on va 
el comerç de Torredembarra?
posem la lupa en el sector comercial del nostre municipi i a partir de les opinions de diferents 
protagonistes hem elaborat un DAFO, identificant, per una banda, debilitats i fortaleses per fer una 
radiografia de la situació actual i, per l’altra, amenaces i oportunitats, per fer una mirada al futur

comerç de la Torre els 
caps de setmana i les 
vacances.”

El president de la Unió 
de Comerciants, Empre-
saris i Professionals de 
Torredembarra (UCEP), 
Víctor Jimeno, calcula 
que la temporada d’es-
tiu representa el 40% 
del total de la factura-
ció de tot l’any dels es-
tabliments comercials. 
Sobre l’estiu 2020, afir-
ma que s’esperava una 
pitjor temporada i “s’ha 

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

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

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

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

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

JORDI  
salvat

salvat amb les segones 
residències”. Lamenta 
el tancament i la poca 
afluència als hotels alta-
fullencs, que també ho 
han notat. La tardor va 
ser “prou bona”, segons 
Jimeno, fins que a l’oc-
tubre van tancar bars i 
restaurants: “Novembre 
i febrer són mesos do-
lents i ni el Black Friday 
ho ha arreglat.” 

Alta rotació 
D’aquesta estacionalitat 
del comerç torrenc se’n 

deriva com a principal 
característica una alta 
rotació, amb obertures 
de cara a la temporada 
d’estiu que abaixen la 
persiana definitivament 
al cap de pocs mesos. 
Des de Pimec Tarragona, 
Florenci Nieto assenyala 
que “tots els anys hi ha 
un 10% dels comerços 
que tanquen a finals 
d’any, però se n’obren 
entre un 9% i un 11% 
que compensen aquests 
tancaments, però aquest 
any això no passarà a 

causa dels efectes eco-
nòmics de la pandèmia”. 
Guasch comenta que des 
de l’Ajuntament adver-
teixen que hi ha moltes 
persones que es queden 
sense feina que capitalit-
zen la prestació d’atur i 
obren una botiga, però a 
molts els falta un estudi 
seriós de mercat i això 
provoca que un alt nom-
bre fracassin i hagin de 
tancar en pocs anys i al-
gun cop, en pocs mesos.

Per la seva banda, Ji-
meno (UCEP) diu que 
el comerç de Torredem-
barra té històricament 
una gran rotació, amb 
establiments que obren 
abans de l’estiu i des-
prés de la temporada 
forta tanquen. Aquests 
locals no tarden a trobar 
un altre inquilí que tira 
endavant un nou nego-
ci. “Hi ha gent que té un 
concepte equivocat quan 
veu la gran quantitat de 
gent que passeja per l’eix 
comercial i es pensa que 
vendrà molt. I no és 
així”, adverteix Jimeno.

Poques ajudes 
de les administracions

Nieto (Pimec Tarragona) 
denuncia la poca ajuda 
per part del govern es-
panyol per afrontar la 
crisi econòmica derivada 
de la Covid-19, que per 
exemple no permet als 
ajuntaments fer sevir el 
superàvit de què dispo-
sen. Ho contraposa amb 
Portugal, que ha destinat 
moltes més ajudes a les 
petites i mitjanes empre-
ses. Qualifica la situació 
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tagonisme al carrer 
Antoni Roig, plaça de la 
Font i carrer de la Sort. 
Durant el mandat passat 
es va fer una remodela-
ció molt important del 
carrer Pere Badia, amb 
l’ampliació de les vore-
res com a canvi més im-
portant, com reconeix 
Guasch.

Capitalitat comercial
Torredembarra exerceix 
la capitalitat comercial 
del Baix Gaià i compta 
amb un 25% del total 
del comerç i les activi-
tats econòmiques de la 
subcomarca. “Torredem-

properes, mentre que la 
resta de vies ofereixen 
una forta discontinu-
ïtat comercial. El pas-
seig Miramar —antiga 
carretera N-340— i el 
polígon Roques Planes 
són altres zones amb un 
teixit comercial, encara 
que més limitat. “El de 
Torredembarra és un 
eix comercial molt de-
finit, en una zona amb 
atractius monumentals”, 
explica Cáceres. 

L’eix comercial de Tor-
redembarra va fer un 
salt molt importat l’any 
2007 amb la conver-
sió en zona de vianants 
d’una part important. 
Des de llavors, els via-
nants tenen tot el pro-

El teixit  
comercial 
torrenc depèn 
sobretot de la 
demanda de 
la població  
de segona 
residència

TEMA DEL MES

actual de “molt preocu-
pat”: “Molts comerciants 
han hagut d’acollir-se a 
crèdits ICO per tirar en-
davant i en els propers 
mesos els hauran de 
tornar sense que hagin 
tornat a tenir beneficis. 
S’hauran d’hipotecar per 
fer-ho.”

Jimeno coincideix amb 
Nieto i explica que molts 
dels membres de la 
UCEP han hagut de re-
córrer a estalvis i crèdits, 
ja que des de l’Estat i la 
Generalitat no han tin-
gut gairebé ajudes o han 
estat ridícules, incapaces 
de cobrir les pèrdues, i 
només ha estat l’admi-
nistració local la que ha 
dedicat algunes ajudes. 
Per contra, el màxim di-
rigent de la UCEP asse-
nyala el gran nombre de 
despeses a les quals han 
de fer front cada mes per 
apujar només la persia-
na cada dia: autònoms 
i Seguretat Social, IVA, 
electricitat, gas, aigua, 
escombraries i lloguer 
en la majoria de casos. 
Un 78% té la seu social 

al municipi i un 53% són 
autònoms, segons dades 
de la cambra tarragoni-
na.

Tot això ha arribat just 
quan els comerços es 
començaven a recupe-
rar de la greu crisi eco-
nòmica que va començar 
el 2008 i que va provo-
car que molts comerços 
de Torredembarra tan-
quessin i altres arrosse-
guessin greus problemes 
que s’han allargat molts 
anys. 

Manca de continuïtat 
Baix a Mar – eix 
comercial i d’activi-
tat comercial al port 
esportiu
Cáceres apunta un gran 
hàndicap a Torredem-
barra, i és que no hi ha 
una continuïtat entre les 
dues àrees turístiques 
del municipi —Baix a 
Mar i eix comercial— 
i la via del tren és un 
gran obstacle. Recoma-
na treballar en la millo-
rar d’itineraris per unir 
les dues zones. Una al-
tra debilitat que apun-

ta Cáceres és la manca 
d’activitat comercial del 
port esportiu, cosa que 
no passa en altres zones 
d’aquest tipus de la geo-
grafia catalana. Port de 
Torredembarra va ser 
inaugurat el 1995 i en 
aquest quart de segle no 
ha sabut consolidar una 
oferta comercial a les se-
ves instal·lacions.

»Fortaleses
Concentració 
en l’eix comercial
La façana comercial de 
Torredembarra és ben 
contínua en els dos car-
rers principals —Antoni 
Roig, sobretot, i Pere 
Badia— i carrers i places 

barra és l’eix comercial 
de Creixell, la Pobla de 
Montornès o Altafulla”, 
afirma Cáceres. Segons 
dades de la Cambra de 
Tarragona actualitzades 
a setembre de 2020, Tor-
redembarra compta amb 
1.374 activitats econò-
miques i un 25,62% són 
comerços. Alguns són 
establiments amb dues 
llicències, per exemple 
tabac i regals. La super-
fície mitjana dels establi-
ments és superior a la del 
conjunt de Catalunya. Els 
establiments comercials 
de Torredembarra repre-
senten el 6% del total de 
la costa dels municipis 
de costa del Camp de 
Tarragona. Josep Maria 
Guasch adverteix, però, 
que les campanyes con-
juntes amb els altres 
municipis del Baix Gaià 
no acaben de funcionar i 
és un aspecte que caldria 
millorar els propers anys.

Turisme
Torredembarra és un 
municipi eminentment 
turístic i, per això la 
Cambra de Comerç i 

Segons dades de la Cam-
bra de Comerç i Indústria 
de Tarragona, la majoria de 
clients del comerç torrenc 
són turistes de l’Estat, 
concretament un 77%. 

D’aquests, un 67% són ca-
talans, un 20% aragonesos 
i gairebé un 5%, bascos. 
Del client internacional, 
la gran majoria són fran-
cesos.

qui compra als 
comerços de la torre?

et Donem 10 rAOns per Fer-t’hi!
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Analitzem la recollida de residus, 

que registra deficiències importants 
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Santa
Rosalia

FESTA MAJOR DE TORREDEMBARRA

Del 28/8 al 6/9 de 2020
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La revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal comença amb 
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Amb articles de l’empresari David Vendrell  

i els arquitectes Meritxell Solé i Josep Maria Calvet 

Prenem el pols  al sector de la construcció en  un dossier especial
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Entrevistem l’artista i dissenyador vespellenc

Així ho veu  Nil Bartolozzi
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TEMA DEL MES

l’Ajuntament treballen 
en una proposta de va-
lor, que combini comerç, 
oci i turisme. La gran 
oferta de restauració i la 
cooperació amb el sector 
turístic són punts a favor 
que cal explotar més. El 
municipi basa el seu tu-
risme en la segona re-
sidència, amb una gran 
quantitat d’aparcaments 
de lloguer, i de càmping 
—amb unes 2.500 pla-
ces disponibles—, que 
donen una gran rotació 
al turisme. En canvi, hi 
ha una manca evident 
de places hoteleres des 
de fa molts anys.

Aparcament
Hi ha unanimitat que 
l’aparcament és una de 
les fortaleses de l’Eix 
comercial de Torre-
dembarra, amb zones 
d’estacionament prope-
res. Guasch recorda que 
deixar el cotxe a l’apar-
cament subterrani del 
carrer Filadors només 
costa 60 cèntims/hora 
i apunta la possibilitat 
que, amb les compres 
importants, els comer-
ciants puguin costejar 
el pàrquing als clients 
com a mesura per poten-
ciar les vendes. Jimeno 
també considera que 
l’aparcament no és un 
problema per al comerç 
torrenc, que aquestes 
darreres setmanes està 

veient com s’està mi-
llorant el pàrquing del 
passeig de la Sort, amb 
l’asfaltatge i reforç de la 
il·luminació. Igual pen-
sa Cáceres (Cambra de 
Tarragona), i afegeix que 
caldria millorar-ne una 
mica la senyalització.

»amenaces
Tancament d’establi-
ments 

Fins al moment, Cáceres 
apunta que Torredem-
barra ha resistit força 
bé la crisi a causa de la 
Covid-19 i que durant el 
2021 es poden veure els 
efectes en forma de tan-
cament de negocis, i un 
estudi del Departament 
d’Empresa pronostica 
que al municipi torrenc 
aquesta xifra arribi al 15-

17%. “Alguns comerços 
estan funcionant ara en 
reserva. Amb la crisi de 
2008 es van descapita-
litzar i aquesta crisi els 
és molt complicada”, 
diu.

Nieto (Pimec), per la 
seva banda, adverteix de 
la desertització dels cen-
tres de les gran ciutats, 
com és el cas de Tarra-
gona, en carrers emble-
màtics com l’Unió. “Els 
locals comercials que es 
lloguen creen riquesa. Si 
no, l’economia circular 
que es trenca deixa de 

tenir atracció per a les 
famílies i joves. En mu-
nicipis d’interior ja està 
passant”, avisa.

Covid-19
El confinament de la 
primavera va ser molt 
dur per als comerços 
torrencs, però quan va 
acabar la immensa ma-
joria van tornar a obrir, 
malgrat algunes excep-
cions de sectors molt 
tocats per la pandèmia, 
com per exemple agèn-
cies de viatges. El confi-
nament municipal el cap 
de setmana ha agreujat 

la situació i un exemple 
és aquest pont de la Pu-
ríssima, amb poc movi-
ment el cap de setmana 
i una mica més dilluns, 
quan ja es podia circu-
lar pel país. “La gent de 
Torredembarra tampoc 
ha comprat aquí malgrat 
no poder anar a Tarra-
gona, Reus o Barcelona, 
només coses de primera 
necessitat”, explica Ji-
meno (UCEP). En canvi, 
Cáceres (Cambra) veu el 
confinament municipal 
com una oportunitat per 
atraure cap al comerç lo-
cal la gent que els caps 

de setmana va a comprar 
a municipis com Tarra-
gona o Reus, però han de 
trobar la manera d’acon-
seguir-ho.

A més, la Covid-19 ha 
impedit fer promocions 
per evitar les aglome-
racions de gent, com 
les fires o promocions 
com el Fora Stocks o la 
Shopping Night, i s’han 
de conformar aquest Na-
dal amb campanyes com 
la Gimcana d’Aparadors.

Poca implicació dels 
comerciants
Guasch lamenta que els 
cursos gratuïts que orga-
nitza l’Ajuntament amb 
la Cambra de Tarragona 
des de fa tres o quatre 
anys, de temàtiques com 
xarxes socials, e-com-
merce, anglès o apara-

“Malgrat tot el que ha passat 
aquest any, estic contenta”
cristina rodríguez fa un any que ha obert un nou negoci

“Ens hem traslladat perquè 
el client estigui més còmode”
núria pijuan ha canviat de lloc per adaptar-se millot a la Covid-19

Cristina Rodríguez fa poc 
més d’un any que va obrir 
un negoci propi després de 
més de dues dècades tre-
ballant en el sector de la 
floristeria per compte aliè. 
Es tracta de Pupi Flors, 
situada al carrer Joan 
Güell. “Malgrat tot el que 
ha passat aquest any, estic 
contenta. La gent ha res-
post”, comenta la Cristina, 
que va aprofitar l’oportu-
nitat d’una jubilació per 
aconseguir el traspàs del 
negoci. Explica que el que 
li ha costat més, en els pri-
mers mesos del negoci, és 
“saber si podies fer front 
als pagaments, acostu-
mada a una nòmina cada 
mes.” Reconeix que amb 
el confinament va perdre 
dos dels dies més forts de 

l’any per a una floristeria, 
com són Sant Jordi i el Dia 
de la Mare, però que ha 
pogut anar tirant endavant, 
tot i reconèixer que el seu 
és un sector no impres-
cindible. Espera que, amb 

l’arribada de la vacuna, el 
negoci podrà anar a millor 
i que el comerç torrenc es 
recuperi del desànim ac-
tual que diu que hi regna.

Decora és un dels esta-
bliments més antics del 
carrer Antoni Roig. El va 
obrir fa 33 anys Joan Maria 
Pijoan en el número 53 del 
carrer històricament més 
comercial de Torredem-
barra, però des del passat 
12 de setembre té una 
nova ubicació: el número 
47 del mateix carrer. La 
raó del canvi l’hem de 
trobar en la Covid-19. Com 
tots els comerços que no 
són de primera necessi-
tat, Decora va haver de 
tancar a partir de mitjans 
de març fins a finals de 
maig. En reobrir, amb totes 
les mesures per evitar el 
contagi del coronavirus, 
Núria Pijuan, que actual-
ment està al capdavant 
del negoci, explica que es 

van trobar que a causa de 
l’estructura molt allargada 
de l’interior del local 
costava molt mantenir les 
distàncies quan hi havia 
més d’un client. Van deci-
dir buscar un nou espai al 

mateix carrer i ara poden 
garantir la seguretat a tres 
clients alhora. “Ens hem 
traslladat perquè el client 
estigui més còmode i la 
gent ho agraeix”, comenta 
la Núria.

El Departa-
ment d’Empre-
sa pronostica 
que Torre-
dembarra po-
dria perdre 
entre un 15 i 
17% de nego-
cis a causa de 
la Covid-19 

Guasch  
lamenta 
la poca 
participació 
dels comer-
ciants en els 
cursos gratu-
ïts que orga-
nitza l’Ajunta-
ment

JO
AN

 C
AS

AS
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Zona de repartiment: 
torredembarra, 
creixell, altafulla,  
la móra, la pobla  
de montornès  
i la riera de Gaià

Servei a domicili gratuït

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

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

TEMA DEL MES

dors, compta amb pocs 
inscrits i mai superen la 
desena de persones.

La poca afiliació a la 
UCEP és també un in-
dicador d’aquesta poca 
implicació, ja que l’or-
ganització només aple-
ga actualment uns 80 
associats, una xifra esta-
ble els darrers anys per 
les altes que compen-
sen les baixes. Es tracta 
de menys d’un terç del 
total d’establiments co-
mercials. “Amb la quota 
es fa el que es pot i no es 
pot pujar en un moment 
com aquest”, afirma el 
seu president.

Augment dels basars
L’augment de basars 
—no sempre en mans 
de migrants— els dar-
rers anys el considera 
negatiu Cáceres perquè 
es tracta de comerços 
indefinits que ocupen 
llocs emblemàtics i 
provoquen la pèrdua 
de valor comercial. A 
Torredembarra aquests 
tipus d’establiments re-
presenten un 5,4% i un 
4,2% de la superfície co-
mercial. El tècnic de la 
Cambra assenyala que 
els ajuntaments poden 
regular a través de les 
ordenances municipals 
establint distàncies 
mínimes entre els ma-
teixos tipus d’establi-
ments.

Des de l’Ajuntament, 
Guasch no té clar que la 
normativa actual perme-
ti limitar la proliferació 
de basars i verduleries, 
però el que sí que han 
regulat són els “penja-
dors” que envaïen la via 
pública. I és que alguns 
establiments —i no no-
més basars— treuen el 
seu producte a l’exterior 
de manera poc organit-
zada i regulada, envaint 
en ocasions l’espai de 
passeig tranquil i els 
negocis adjacents.

Proliferació 
de locals buits
En els carrers fora de 
l’eix comercial es pot 
observar la presència 
d’un alt nombre de lo-
cals buits, alguns des de 
fa uns quants anys. En 
els carrers de l’eix co-
mercial no n’hi ha tants, 
però els pocs que hi ha 
provoquen mala imatge 
i trencament del continu 
comercial calent. El car-
rer Joan Güell i la plaça 
de la Vila eren espais 
tradicionalment comer-
cials, però els darrers 
anys han perdut força i 
hi ha gran quantitat de 
locals buits.

»oportunitats
Transformació digital
“La transformació di-
gital no és d’avui per 
demà. En nou mesos 
de pandèmia hem fet el 
que hauríem fet en cinc 
i sis anys. Hi ha hagut 
un gran creixement de 
la venda digital i és allò 
de si no hi ets, no hi ets 
comptat. La Covid-19 
ha evidenciat que molts 
establiments no estan 
preparats per afron-
tar-ho”, afirma Cáceres, 
que reconeix que cal un 
esforç econòmic inicial i 
que l’edat determina ha-
bitualment l’interès del 
comercial per fer aquest 
salt. Hi ha un procés 
de canvi dels hàbits de 

consum que s’ha acce-
lerat aquest any amb la 
pandèmia i Cáceres re-
comana que cal treballar 
bé el canal de comercia-
lització i l’online és una 
oportunitat: “No es pot 
viure com fa 20 anys. 
Has d’anar a buscar el 
client i internet i xarxes 
socials ha de ser cohe-
rent amb la teva botiga.”

Jimeno reconeix que 
entre els establiments 
torrencs, la venda onli-
ne està poc estesa, ja que 
cal una inversió inicial 
molt potent i els és difícil 
d’afrontar. I més en un 
moment com aquest. De 

de Pimec, Nieto considera 
que a l’adaptar-se al co-
merç electrònic perquè 
és una tendència impa-
rable i recomana “copi-
ar el millor de les grans 
plataformes com Ama-
zon.” Guasch aposta per 
la creació de plataformes 
de comerç electrònic que 
apleguin diversos establi-
ments si sols no poden 
assumir el cost d’aquesta 
transformació, que funci-
onen en altres actualment 
en altres municipis.

Col·laboració 
publicoprivada
Cáceres (Cambra de 
Tarragona) considera 

que a Torredembarra 
li cal apostar per la di-
namització del comerç 
i la suma d’esforços en-
tre els sectors públic i 
privat. “És un municipi 
amb un gran potencial, 
com per exemple els 
Ranxets o la Fira d’In-
dians, però a vegades 
sembla que els comer-
ços no s’ho creguin. 
Aquesta dinamització 
s’ha de fer de baix a dalt, 
que vegin una oportuni-
tat”, assenyala. Guasch 
també aposta per la col-
laboració publicopriva-
da, amb una fórmula 
que ja està funcionant 
amb èxit en altres paï-
sos, com és l’aportació 
de diners per les dues 
parts per potenciar i fer 
més atractiu el comerç. 
L’Ajuntament gestio-
naria els diners en co-
ordinació amb la part 
privada.

Actualment ja hi ha 
una col·laboració entre 
l’Ajuntament i la UCEP 
amb una subvenció anu-
al i activitats conjuntes 
i publicitat, que la Co-
vid-19 ha reduït aquest 
any. El regidor també 
defensa la creació fa uns 

mesos de la web redes-
cobreix.turismetorre-
dembarra.cat, però que 
està costant molt que els 
comerços hi participin 
omplint una fitxa que 
tenen disponible.

Millora de les habili-
tats

L’especialització dels 
establiments i la pro-
fessionalització dels 
seus comerciants és 
un dels punts forts del 
teixit comercial torrenc 
segons Cáceres, però 
recomana millorar algu-
nes habilitats, sobretot 
les relacionades amb la 
transformació digital. 
En els darrers anys, 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra, junt amb la 
Cambra de Comerç de 
Tarragona i VAM Con-
sultors, ofereix cursos 
gratuïts als comerciants 
del municipi.

Descens del preu 
dels lloguers
La majoria de comerços 
de Torredembarra estan 
en locals de lloguer i 
representa un cost im-
portant a final de mes. 
Jimeno (UCEP) explica 
que els preus dels llo-
guers s’han ajustat els 
darrers anys, després 
de l’esclat de la bombo-
lla immobiliària. “Amb 
la Covid-19 han pogut 
renegociar lloguers a la 
baixa. Hem trobat gran 
majoria de propietaris 
receptius”, comenta. 

Des de l’Ajuntament, 
Josep Maria Guasch 
coincideix en aquesta 
baixada dels lloguers 
durant la Covid-19, ja 
que els propietaris han 
preferit reduir els seus 
ingressos abans d’arris-
car-se a quedar-se amb 
el local buits, ja que en 
els carrers que no són 
de l’eix comercial hi 
abunden els cartells de 
locals tancats en venda 
o lloguer.

Entre els  
establiments 
torrencs, la 
venda online 
està poc  
estesa i la 
Cambra i la 
Pimec fan una 
crida a poten-
ciar-la

Segons les dades del 
Cens d’establiments 
comercials de Catalunya 
(CECC), del Departament 
d’Empresa de la Gene-
ralitat, disponibles des 
de 2017, s’adverteix una 
certa estabilitat amb una 
lleugera tendència a la 
baixa els darrers anys. 
Dels 282 establiments 
el 2017 s’ha passat a 262 
el 2019. La superfície de 

venda va pujar de 2017 a 
2018 de 35.093 a 36.123 
m², però el 2019 ha baixat 
sensiblement fins a 27.425 
m². La densitat comercial 
ha passat de 17,93 establi-
ments/1.000 hab. a 16,19, 
mentre que la densitat co-
mercial ha baixat de 2.232 
a 1.695 m²/1.000 habitants. 
La superfície mitjana per 
establiment també ha cai-
gut, de 124 a 105 m².

quants establiments 
hi ha a torredembarra?

tD
B
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Foto: Eduard Suárez amb els trofeus guanyats aquesta  
temporada 2020. / CEDIDA

CONADELLS

entrevista a eDuarD suÁrez, JuGaDor De FutBol platJa

“Tenim la millor platja per al nostre 
esport, però cal entrenar-hi moltes 
hores per triomfar”

CARlES MARQUÈS

Aquest mes toca 
un “conadell” 
d’actualitat i pro-

jecció internacional. Si 
avui hi ha una activitat 
que porta el nom de la 
Torre arreu del món és 
el futbol platja, amb ju-
gadors destacats com 
Llorenç Gómez, Adri 
Frutos o Eliott Mou-
noud. O com Eduard 
Suárez Molina (Torre-
dembarra, 1990), que 
ha assolit grans fites, 
i que les viu amb nor-
malitat, en família, amb 
els peus ben clavats a la 
sorra del seu poble.

Eduard, tres lligues 
en un sol any. Hi ha 
gaires jugadors que 
ho puguin dir?

Som dos al món, 
Antonio Mayor i jo, que 
n’hem guanyat tres: 
l’hongaresa, la portu-
guesa i la de Polònia.

En quants equips has 
jugat aquest 2020?

En futbol platja pots 
jugar en diferents equips 
durant l’any. Tinc con-
tracte amb el Llevant, i 
quan no hi jugo, puc ju-
gar en diferents lligues. 
Enguany he jugat les de 
Polònia, Ucraïna i Hon-
gria, on també vam gua-

nyar la Supercopa, i vaig 
ser escollit jugador més 
valuós de la Supercopa. 
I la de Portugal, potser 
la més forta del món. 
A més, he estat màxim 
golejador del Mundialet, 
abans de la pandèmia.

Parlant de pandè-
mia, en quina situa-
ció estàs?

En standby, espe-
rant bones notícies. Te-
nim ja el primer torneig 
confirmat, la Interconti-
nental a Dubai, al març. 
Són vuit seleccions in-

vitades de tot el món, i 
no és segur encara si hi 
va l’espanyola. I a partir 
d’aquí no hi ha res més 
amb dates tancades, tot 
i que hi ha bones expec-
tatives.

És cert que vas 
començar al futbol 
platja per casuali-
tat?

Sí, el Llorenç Gómez 
es preparava a la plat-
ja per a l’Eurocopa del 
2014. Vam jugar un 
partidet, i ell em va dir 
que hi anés a entrenar, 

si volia. L’any següent 
vaig jugar la lliga es-
panyola amb el Xiri’s 
Nàstic, l’equip de Tor-
redembarra. El mateix 
2015 em van trucar de 
la selecció catalana, i el 
seleccionador espanyol 
Joaquín Alonso m’hi 
va veure jugar, i em va 
trucar per a un amistós 
contra França. I la set-
mana següent no l’altra 
em va cridar per jugar al 
Mundial. O sigui, el meu 
debut en el futbol platja 
va ser en un mundial, 
contra el Brasil!

Què passa a la nos-
tra platja que n’han 
sortit tants jugadors 
internacionals?

En gran part, grà-
cies al Llorenç, que va 
iniciar el bum. Després, 
la manera d’entrenar 
que tenim, que dona 
un estil característic. I 
finalment, el secret és 
passar-hi moltes hores 
si vols triomfar. I que 
tenim la millor platja del 
món, per entrenar-hi tot 
l’any.

Quin panorama veus 
ara a la Torre?

El 2016 va desapa-
rèixer el Xiri’s i ara hi ha 
el Futbol Platja Torre-

dembarra. S’ha donat un 
boom, sortim a la tele, la 
gent veu que es pot tri-
omfar, i et prenen com a 
exemple. Hi ha planter, 
però cal que tinguin una 
filosofia de treball molt 
dura, perquè és difícil 
triomfar en aquest es-
port, és molt solitari.

La carrera d’un 
jugador de futbol 
platja quant dura?

És que és professi-
onal i no ho és. No és 
professional en el sou. 
Normalment l’edat de 
retirar-se és 35-36 anys. 
Depèn del teu físic, la 
teva disponibilitat...

En tens trenta.  
Et queden cinc,  
sis anys?

Espero que el cos 
aguanti i que l’esport 
evolucioni per allar-
gar-ho el màxim possi-
ble. Aquest any, amb el 
coronavirus, he pogut 
jugar amb els clubs, 
però amb la selecció no 
he pogut jugar cap tor-
neig i és fotut. 

On et veus aquests 
anys?

Veuré fins on m’arri-
ba el físic i les ganes de 
jugar, perquè la motiva-

ció és molt important. 
Si no estic a dalt, per 
poder lluitar amb els 
millors, no seguiré ju-
gant.

I després?  
vols dedicar-te  
a entrenar futbol 
platja?

Quan acabi de 
jugar no hi seguiria 
vinculat, en principi. 
El que m’agradaria és 
tenir un campus, quan 
tingui més temps. No 
vull tenir un campus 
i no ser-hi. Vull gau-
dir-lo amb els nens, i 
fer-lo, si no a Torre-
dembarra, en una altra 
platja.

Quins han estat  
fins ara els teus  
moments top?

El millor gol del 
món, del 2018. El vaig 
marcar a l’Europeu, 
de xilena. És per vota-
ció popular, van votar 
més de 40.000 per-
sones. I el millor gol 
de la lliga russa amb 
l’Spartak de Moscou, 
el 2016. I la medalla 
olímpica dels Euro-
peus de Minsk. Tenir 
una medalla de plata, 
i que te la doni el COI, 
és molt especial!

Taller de tions 
19 de desembre

Casal de Nadal
Inscripcions fins al 

21 de desembre

Un 1r Bany de
l'any diferent

1 de gener

Voleu que els Reis d'Orient 
us portin els regals a casa?

Inscripcions fins al 28 de desembre

www.torredembarra.catAjuntament de
Torredembarra

Gimcana d'aparadors
Fins al 4 de gener Bústies reials

2, 3 i 4 de gener
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Menú 
13 € - dies laborables 

i 18 € 
caps de setmana i festius

EspEcialitat  
en carns a la brasa  

i esmorzars de forquilla
Ctra. de la Pobla de Montornès, 25 · Torredembarra

Tel. 638 27 94 74 / 977 64 11 52

OBRADOR:  
Tel. 977 65 03 84  
C. de Dalt, 24

VENtA:  
Altafulla 
Tel. 977 65 03 84  
C. Miquel Amorós, 5

VENtA:  
Torredembarra 
Tel. 977 64 26 14 
C. Montserrat, 27

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòS CAlDóS, PAEllA DE MARiSC,
FiDEuEjAT, TAPES

edificis Constelación, 
construïts a inicis dels se-
tanta i que compten amb 
uns 250 habitatges, que a 
més, cada tenen més resi-
dents habituals. Assenya-
la que el problema parteix 
de quan la Generalitat el 
2005 va incloure el Gorg 
dins el Pla d’Espais d’In-
terès Natural (PEIN) i en 
va deixar fora els edificis 
Constelación, que ara és 
una illa en aquest espai 
protegit i tenen l’obligació 
de permetre-hi l’accés en 
vehicle. 

En PErill lA  
sosTEniBiliTAT  
AMBiEnTAl
L’associació Salvem el 
Gorg de Creixell es mostra 
radicalment en contra del 
projecte perquè “prioritza 
clarament el desenvolu-
pament econòmic versus 
la conservació de l’espai 
PEIN.” Al seu entendre, la 
dinamització econòmica i 
l’atracció de nova pobla-
ció cap a la zona protegi-
da atemptarà greument 
la seva sostenibilitat 
ambiental. L’associació 
també ha expressat la 
seva profunda decepció, 
perplexitat i indignació 

Altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès  
renau > la riera de Gaià > roda de Berà  
Salomó > vespella de Gaià

SUPLEMENT
ACTUALITAT BAIX GAIà

El projecte per a la 
remodelació del 
passeig del Fer-

rocarril Sud de Creixell 
ha tornat a posar sobre 
la taula el futur de l’Es-
pai Natural del Gorg. 
Entitats ecologistes i la 
CUP adverteixen dels 
efectes negatius que pot 
tenir aquesta actuació 
en la zona i hi veuen in-
teressos privats darrere i 
presentaran al·legacions, 
mentre que el republicà 
Jordi Moliné, regidor 
d’Urbanisme, ho veu com 
un mal menor i defensa 
que la revisió del POUM 
permeti protegir definiti-
vament aquest espai. 

Recordem que aquest 
projecte va ser aprovat 
inicialment per la junta 
de govern local el passat 
4 de novembre, amb un 
pressupost d’execució per 
contracte de 148.721,95 
euros. Consisteix a pa-
vimentar amb una mena 
de sauló un vial d’una su-
perfície de 7.241,00 m2, 
íntegrament localitzat a 
la zona protegida del Pla 
d’espais d’interès natural 
(PEIN). Moliné defensa 
el paper d’ERC dins del 
govern evitant una in-
tervenció més agressiva, 
ja que altres forces polí-
tiques eren partidàries 
d’asfaltar el camí, a més 
d’il·luminar-lo i posar-hi 
voreres, cosa que final-
ment no es farà. 

El regidor republicà re-
corda que la raó de la 
millora del camí són els 

La remodelació del passeig del Ferrocarril 
de Creixell genera polèmica pels possibles 
efectes en l’Espai Natural del Gorg

tament. Moratòria que 
se sol·licita també per a 
qualsevol actuació priva-
da que vulgui dur a terme 
l’únic establiment privat 
que actualment ocupa 
la zona PEIN, el Gavina 
Camping Village.

rEvisió DEl PoUM
També la CUP de Crei-
xell, que no té represen-
tació al consistori, s’ha 
pronunciat amb duresa 
contra el projecte en un 
comunicat i avisa que 
pot posar en perill l’Es-
pai Natural del Gorg. “És 
evident que l’actual equip 
de govern i, en concret, el 
regidor d’Urbanisme, fan 
el contrari del que defen-
saven abans que el govern 
vigent es constituís”, afir-
ma la CUP, que afegeix: 
“Desconeixem les raons 
per les quals en tan poc 
temps han canviat de pa-
rer. Podria ser que fos la 
submissió del consistori 
als interessos empresari-
als del Gavina Càmping 
Village? Moliné, per la 
seva banda, insisteix que 
aquest càmping no té res 
a veure amb aquestes 
obres, que tenen la seva 
raó en els edificis Cons-

telación.

La formació anticapita-
lista defensa la neces-
sitat de d’elaborar un 
nou Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal 
(POUM). Moliné coin-
cideix en la necessitat 
d’un nou POUM i afirma 
que des d’ERC aposten 
per declarar la zona no 
urbanitzable a través 
de la revisió del POUM, 
pendent des de fa anys, 
ja que el vigent és de 
1992. Des de l’oposició, 
ERC ja va presentar el 
mandat passat una mo-
ció a favor de revisar el 
POUM, que no va tenir 
el suport del govern, i 
en aquest mandat espe-
ren desencallar-ho i po-
der blindar la zona, que 
continua sent urbanitza-
ble però una normativa 
superior com el PEIN 
impedeix construir-hi 
habitatges.

La CUP adverteix que 
tornar a pavimentar el 
camí amb sauló posa en 
risc la conservació de 
l’espai natural del Gorg 
i les espècies protegides 
que hi viuen i avisa que 

Bones festes i feliç 2021!

és una zona inundable i, 
en cas de fortes pluges, el 
sauló afegit podria ser ar-
rossegat a la zona PEIN i 
malmetre-la ambiental-
ment.” També denuncia 
que el projecte no inclou 
un estudi mediambiental 
rigorós.

Moliné, per la seva ban-
da, apunta que l’estudi 
de les al·legacions i la 
més que possible peti-
ció d’un informe a Urba-
nisme de la Generalitat 
endarrerirà un any més 
les obres, ja que no es 
podran fer abans de Set-
mana Santa i s’hauran 
de deixar per després 
de l’estiu. Aquests dies, 
a més, manté reunions 
amb Salvem el Gorg i 
GEPEC.

lA UrBAniTzACió 
DEl BArrAnC DE lA 
MAsiETA
La CUP també acusa ERC 
Creixell d’haver signat a 
favor de la construcció 
de 300 habitatges i altres 
equipaments al barranc 
de la Masieta, segons ells, 
un dels últims pulmons 
naturals de la vila i corre-
dor natural que alimenta 
de sediments i nutrients 
la zona del Gorg, accep-
tant d’aquesta manera 
de tirar endavant un pla 
parcial sense la prèvia re-
visió del POUM que tant 
prometia en el seu pro-
grama electoral. Moliné 
explica que han acon-
seguit un projecte amb 
menys volum d’edifica-
ció i impedint que l’aigua 
baixi avall, prioritzant la 
conservació com a espais 
naturals del bosc de l’Er-
mita i el Gorg.

davant del fet que l’única 
actuació que ha plantejat 
l’Ajuntament de Creixell a 
la zona PEIN, desprès de 
més de 15 anys, sigui pre-
cisament aquesta. “Això 
condemna el Gorg a un 
escac ambiental continu-
at que podria acabar en 
un escac i mat”, afirmen. 
Moliné admet que en el 
projecte hi ha hagut un 
error de redactat per part 
de l’empresa que dona a 
entendre que es vol po-
tenciar l’espai per atraure 
gent quan no és així, sinó 
que volen conservar-lo 
mediambientalment.

Les al·legacions que pre-
senta l’associació inclo-
uen diversos arguments 
tècnics i ambientals que 
desaconsellen totalment 
l’execució del projecte 
presentat per l’Ajunta-
ment. També reiteren la 
necessitat de redactar i 
aplicar un pla integral de 
gestió, usos, restauració i 
ordenació de l’espai PEIN 
del Gorg de Creixell. Fi-
nalment, l’associació sol-
licita una moratòria que 
impedeixi actuacions 
matusseres i parcials com 
la projectada per l’Ajun-

JORDI salvat

A l’esquerra, dunes del Gorg amb els edificis Constelación al darrere, i a la dreta, una imatge del camí on s’actuarà. Foto: TDB
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El Departament 
de Justícia, a tra-
vés de la Direcció 

General de Memòria 
Democràtica, ha recu-
perat 22 individus en 
l’excavació a la fossa del 
cementiri de Salomó. 
Els arqueòlegs han tro-
bat esquelets amb restes 
de metralla i ferides de 
bala, a més de botons i 
indumentària de l’exèr-
cit republicà.

Els estudis antropolò-
gics ho hauran de con-
firmar, però les troballes 
indiquen que es tracta 
dels soldats republicans 
que van morir durant 
l’ocupació de l’exèrcit 
franquista a Salomó, 
el gener de 1939. Veïns 
del poble van recollir 
amb un carro els cadà-
vers que havien quedat 
estesos al terra i els van 
enterrar en una fossa 
cavada expressament 
al cementiri. Ho van fer 
de pressa i corrents, per 
por a represàlies. Els 

recuperen 22 individus de la fossa 
del cementiri de Salomó

REDACCCIÓ
esquelets, de fet, han 
aparegut de forma total-
ment desordenada.

L’excavació es dona per 
acabada. Els treballs, 
però, duraran un dies 
més perquè els arque-
òlegs estan retirant un 
per un els individus de 
la fossa. Les restes es 
traslladen al laboratori 
de la Universitat Autò-
noma de Barcelona per 
a l’estudi antropològic i 
l’extracció d’ADN. L’ex-
cavació va començar el 
passat 21 d’octubre.

Els solDATs BEllET 
i CArné

A la fossa hi havia una 
creu amb dos noms 
inscrits: Josep Bellet i 
Ramon Carné. Eren dos 
joves soldats republi-
cans nascuts a Bell-lloc 
d’Urgell (Pla d’Urgell) 
que haurien mort durant 
l’ocupació. Les famílies 
van assabentar-se’n al 
cap d’uns dies a través 
de testimonis i hi van fer 
instal·lar la creu. Cada 
any, per Tots Sants, vi-
atjaven en tren fins a 

Salomó i hi deixaven 
flors. Les nebodes dels 
soldats van sol·licitar 
l’obertura de la fossa a 
la Generalitat i van do-
nar mostres d’ADN. Els 
encreuaments genètics 
determinaran si els dos 
homes estan entre els 
22 individus recuperats.

A uns metres de la fossa 
hi ha una làpida amb el 

nom d’Emilio Monte-
mayor Ruben de Celis, 
un soldat republicà que 
va poder ser identificat 
durant la recollida de 
cadàvers amb carro, grà-
cies a la foto del carnet 
d’identitat. La Direcció 
General de Memòria De-
mocràtica va aconseguir 
contactar amb una filla, 
que va preferir no desen-
terrar el cos. Segons el 

extracció d’ADN d’un 
individu d’una fossa té 
un cost aproximat d’uns 
1.000 euros. És un pro-
cés complex i car. En 
canvi, la donació d’ADN 
per part de familiars és 
gratuïta i indolora, i és 
clau per poder identifi-
car les víctimes. Els fa-
miliars que vulguin do-
nar una mostra genètica 
s’han d’inscriure al Cens 
de persones desapare-
gudes. L’Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron  
és l’encarregat d’extreu-
re la mostra del frotis 
bucal.

El Cens de persones 
desaparegudes dispo-
sa d’uns 6.000 casos 
inscrits, uns 1.500 dels 
quals corresponen a 
persones naturals de la 
resta de l’Estat que van 
morir o desaparèixer a 
Catalunya. Es calcula 
que a Catalunya hi ha 
unes 20.000 persones 
enterrades en fosses de 
la Guerra Civil. La Direc-
ció General de Memòria 
Democràtica té docu-
mentades 527 fosses.

relat familiar, l’home va 
ser exhumat de la fossa i 
va ser enterrat on ara hi 
ha la làpida.

MosTrEs D’ADn
El Programa d’identi-
ficació genètica dispo-
sa actualment d’unes 
2.500 mostres d’ADN 
de donants vius i d’uns 
300 perfils genètics de 
restes de fosses. Cada 

la consellera Capella a la fossa del cementiri de Salomó. / DEPARtAMENt DE JUStíCIA

Joan Coll: salomonenc de soca-rel
Embolcallada de silenci; sen-
se fer cap mena d’advertència. 
La mort, “amb el seu pas tan 
glaçat”, com la descriu Lluís 
Llach, es va emportar el Joan 
Boronat i Boronat. Tenia 74 
anys. Tres dies abans havia 
llaurat les oliveres. Recordo, 
com si fos ahir, la trucada d’un 
nebot seu: “T’he de donar una 
mala notícia: el Joan és mort.” 
“Quin Joan?”, pregunto. El 
Joan Coll. Així era conegut, 
popularment, en referència 
als seus orígens pairals. “Què 
dius?”, exclamo incrèdul. “Sí, 
noi! El Joan ens ha deixat.”

El Joan era pagès; així doncs, 
d’origen humil i format en el 
dia a dia sobre la terra. Un pa-
gès de soca-rel; mai més ben 
dit. Però un pagès atípic. És 
poc habitual, entre la pagesia, 
l’existència de persones amb 
tant d’interès per la cultura; 
amb tant d’esperit de servei, 
fins a desenvolupar el càrrec 
d’alcalde de Salomó durant 
27 anys. I és que el Joan era 
un home apassionat. Només 
calia parlar uns minuts amb 
ell per adonar-se’n. Passió 
per la família, per la terra, pel 
poble, pel país. Un dels seus 

grans actius, justament, fou 
saber-ho compaginar. Només 
des de la passió es pot entendre 
que es donés en cos i ànima a 
Salomó i al Ball del Sant Crist, 
aquest meravellós retaule que 
representa uns fets centenaris 
i extraordinaris que cavalquen 
entre la història, la llegenda i 
el mite.

L’alcaldia i el Ball del Sant 
Crist eren una amalgama in-
destriable perquè el retaule 
posava en el mapa de la cultu-
ra popular el poble de Salomó. 
L’Ajuntament era l’aglutinant 

i les representacions del Ball 
eren l’aparador. El Joan era 
un home treballador, tenaç, 
perseverant, constant i molt 
tossut. Qualsevol idea capaç de 
projectar el Ball del Sant Crist 
i Salomó madurava en el seu 
cap per tal de trobar els instru-
ments per fer-la realitat. Així, 
sense el Ball del Sant Crist i la 
fe que hi tenia no haurien pas-
sat per Salomó ni el president 
de la Generalitat, ni consellers 
del Govern, ni arquebisbes de 
Tarragona, ni altres personali-
tats del món de la política i de 
la cultura.

Persona de fortes conviccions 
religioses, el Joan era també 

generós i obert. Ell, la Maria 
Dolors i els seus fills, coneixe-
dors de la importància de tenir 
dins a casa, a cal David, una 
premsa de lliura centenària 
(de l’any 1679), l’activen cada 
any i conviden tothom a gau-
dir d’una experiència única i 
inoblidable: admirar un enginy 
capaç de funcionar malgrat la 
seva antiguitat.

El millor homenatge que po-
dem fer al Joan és tirar enda-
vant les coses que ell hauria fet 
i les que li hauria agradat de 
fer. I sens dubte, mantenir viva 
la tradició i representar el Ball 
del Sant Crist era una d’elles. 
Probablement, la principal.

ANtONI VIRGIlIOPINIó
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Caves Reverté:   
el resultat de tres generacions dedicades a la vinya
Caves Reverté és una em-
presa de caràcter familiar 
que va néixer l’any 2007 a 
Salomó en un entorn rode-
jat de vinyes i després de 
tres generacions dedicades 
a la vinya i el vi amb una 
filosofia clara: elaborar un 
producte refinat per l’alta 
restauració i enoteques 
selectes.

Els Caves Reverté són arte-
sanals de reduïda produc-
ció, però apostant al màxim 
per la qualitat de cada 
ampolla posant-hi el conei-

xement i la riquesa que ens 
ofereix la nostra terra.

Els caves Reverté són de 
llarga criança de mínim de 
3 a 4 anys d’envelliment 
sota les caves subterrànies 
amb uns 18 graus de tem-
peratura constant, l’aclari-
ment de les ampolles amb 
pupitres i el desgorjat de 
forma manual, 100% natural 
sense licors d’expedició. 

Actualment s’elaboren 
dos tipus de cava més el 
magnum:

◗Cava reverté reserva 
Brut nature collita 2016: el 
cupatge és del 60% xarel-
lo, 20 % macabeu i 20% 
parellada. Al tast a cegues 
de la Guia de Vins de Cata-
lunya 2018 va obtenir una 
puntuació de 9,02 sobre 10 i 
al tast a cegues de la Guía 
Peñín 2018, 87 punts.

◗Cava reverté “electe” 
reserva Brut nature collita 
2016: cupatge del 40% 
xarel·lo, 20% macabeu, 20% 
parellada i 20% chardon-
nay. Al tast a cegues de la 

Guia de Vins de  
Catalunya 2018 va 
 obtenir una puntuació  
de 9,08 sobre  
10 i al tat a cegues de la 
Guía Peñín 2018, 90 punts

◗D’aquest cava reverté 
“electe” fem l’ampolla 
magnum. La diferència 
del format magnum és que 
la criança amb ampolla 
més gran proporciona més 
cremositat i una aroma 
més fresca. Al tast a ce-
gues de la Guía Peñín 2019 
va obtenir 91 punts.

CONTINGUT ESPECIAL CAves revertÉ

El vinyet de Tamarit, per fi protegit
Situada a l’esquerra de la de-
sembocadura del riu Gaià, a la 
plana al·luvial de Tamarit, els 
terrenys que coneixem amb el 
nom del Vinyet, ocupen una 
superfície d’unes 37 hectàrees, 
limitant al nord amb la línia 
ferroviària, a l’est amb el terme 
d’Altafulla i al sud amb la línia 
de costa, la platja de Tamarit 
i d’Altafulla. Un espai litoral 
obert, d’antics aiguamolls, que 
encara resta natural. Constitu-
eix una de les peces de territori 
no fragmentada ni urbanitzada 
i no protegida per la legislació 
ambiental amb més extensió, 
valor i potencial paisatgístic, 
natural, social i cultural dels 
ambients litorals mediterranis 

amb influència fluvial a escala 
de Catalunya.

Aproximadament el 80% dels 
terrenys son propietat de 
l’empresa Endesa (accionista 
majoritari de Fecsa), que fins 
al present manté la parcel-
lació de les finques amb un 
ús agrari. Segurament, molts 
lectors us preguntareu com 
és que una empresa elèctrica 
és propietària d’uns terrenys 
agrícoles a primera línia del 
litoral. Doncs bé, la casuística 
ha fet que el Vinyet, adquirit 
per Fecsa als anys setanta, no 
hagi patit canvis importants i 
es mantingui sense urbanitzar. 
Pel que hem pogut esbrinar, 

Fecsa va comprar aquests ter-
renys a la vegada que també 
en va adquirir uns de similars 
a Cubelles, perquè volia instal-
lar-hi una tèrmica. Finalment, 
es va decidir pels terrenys de 
Cubelles i els terrenys de Ta-
marit van quedar de moment a 
l’espera de projecte. Va passar 
el temps i a principis dels anys 
noranta s’hi va plantejar la 
construcció de la depuradora 
d’aigües residuals d’Altafulla. 
Ràpidament, es va organitzar 
un moviment social en con-
tra, que va aconseguir aturar 
el projecte. Anys més tard, una 
successió de propostes han es-
tat objectiu d’aquest espai, des 
d’una urbanització, un camp 

HÈCtOR  HERNÁNDEzOPINIó

de golf, un càmping, etc. Però 
sobretot la classificació com 
a sòl no urbanitzable del Pla 
Urbanístic de Tarragona i la 
protecció que li va conferir el 
Pla director del sistema costa-
ner a principis dels anys dos 
mil, han possibilitat que cap 
d’aquests projectes arribés a 
materialitzar-se, fet que ha 
afavorit la preservació del Vi-
nyet.

I arribem a la tardor d’en-
guany, quan Endesa finalment 
decideix vendre’s els terrenys. 
A partir d’aquest moment, la 
Generalitat de Catalunya, a 
través del Fons del Patrimoni 
Natural, actua i fa la propos-
ta per comprar els terrenys, 
per posar fi a quasi cinquanta 

anys d’incerteses i garantint 
la preservació d’aquest espai 
natural. El valor patrimonial i 
paisatgístic de l’espai, l’interès 
natural i social, el projecte de 
custòdia de la desembocadura 
del riu Gaià i l’oportunitat de 
comprar-ho, han estat claus 
per afavorir aquest desenllaç. 
Ara, un cop es faci efectiva la 
compra, s’ha d’iniciar el se-
güent gran repte, la seva ges-
tió.

vols saber més sobre 
el futur de El vinyet?
Mira l’entrevista a Hèctor 
Hernàndez a TDBActualitat Tv

Enquesta a Altafulla sobre 
violències sexuals  
als entorns públics d’oci

El Catllar escalfarà diversos equipaments 
municipals a partir de biomassa forestal 

La Regidoria de Polítiques de 
Gènere de l’Ajuntament d’Al-
tafulla ha posat en marxa una 
enquesta a la ciutadania sobre 
violències sexuals als entorns 
públics d’oci. Aquesta enquesta 
forma part de la diagnosi que 
està elaborant el consistori, jun-
tament amb Towanda Equitat, 
amb la finalitat de dissenyar el 
Protocol d’actuació davant les 

conductes sexistes i les violèn-
cies masclistes, especialment 
en espais públics d’oci.
L’objectiu és recollir informa-
ció sobre les experiències, les 
percepcions i les opinions de 
la ciutadania per tal de poder 
construir un protocol adaptat 
a la realitat del territori. El qües-
tionari és anònim i confidencial i 
el trobareu a www.altafulla.cat.

El Servei d’Assistència Municipal 
(SAM) de la Diputació de Tarragona 
està redactant el projecte “Xarxa 
de calor de proximitat”, que ha de 
subministrar calefacció a partir de 
la biomassa forestal en una primera 
fase a diversos equipaments muni-
cipals del Catllar: l’Institut-Escola 
L’Agulla, l’Escola Municipal de Mú-
sica i el futur pavelló poliesportiu. 
Posteriorment es podria plantejar 
d’ampliar el subministrament de 
calefacció a altres edificis públics 

del municipi.
El projecte “Xarxa de calor de proxi-
mitat” pretén crear un model propi 
de referència d’instal·lacions de 
xarxes de calor municipals alimen-
tades amb biomassa forestal de 
qualitat, un sistema més econòmic, 
sostenible i respectuós amb el medi 
ambient. Se centra en la utilització 
d’aquest combustible (estella fores-
tal) en substitució d’altres d’origen 
fòssil, per tal de reduir emissions de 
CO2. Actualment ja hi ha 9 municipis 

de la demarcació de Tarragona que 
han iniciat aquesta iniciativa. 
Les actuacions estan cofinança-
des en un 50% pels fons Feder de 
la Unió Europea en el marc del 
programa operatiu Feder Catalunya 
(2014-2020). La utilització d’este-
lla permet computar un balanç 
neutre d’emissions de CO2 per la 
seva condició d’energia renovable. 
Alhora, es valoritza un subproducte 
com l’estella, resultant de la gestió 
forestal sostenible. 
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Adeu a Mossèn Cabayol, 
l’home coratjós d’afany 
missioner

El diumenge 29 de 
novembre ens va 
deixar mossèn 

Josep Cabayol Magri-
nyà, pocs dies després 
d’haver complert els 
85 anys, un referent 
del món missioner i de 
total lliurament als al-
tres. “Els nens de l’Àfri-
ca ho comparteixen 
tot, fins un caramel, si 
no en tenen cap més”. 
Amb aquesta simpli-
citat i pueril exemple, 
mossèn Josep Cabayol 
i Magrinyà ens donava 
a entendre, als d’aquí, 
quin és l’esperit i l’es-
til de vida dels humans 
als països africans, en 
els quals va missionar 
i amb qui va compartir 
gairebé mitja vida. Ca-
bayol es va imbuir tant 
d’aquests valors, in-
tensament viscuts, que 
s’esmerçava quan venia 
a casa nostra per trans-
metre’ls a la nostra so-
cietat, tallada amb uns 
altres patrons. Va ser 
un capellà dels que en 
diem que “va predicar 
amb l’exemple”. Així ho 
expressava l’arquebisbe 
de Tarragona, Joan Pla-
nellas, en afirmar que 
amb el seu testimoni 
“mossèn Josep Cabayol 
va proclamar l’evangeli 
més pur i dur, sense co-
mentaris”. Paraules pro-
nunciades pel prelat en 
l’homilia de les exèquies 
de mossèn Cabayol, ce-
lebrades el dimarts dia 1 
de desembre, a la parrò-
quia de Santa Margarida 
de la Riera de Gaià, d’on 
era fill el missioner.

Josep Cabayol ha estat 
viu reflex del compro-
mís cristià, de vocació 
missionera gairebé in-
nata, tasca que inicià 
l’any 1976 com a mis-
sioner diocesà a Ruan-
da i que es va estendre 

també al Zaire i el Ca-
merun, testimonis d’una 
vida lliurada amb amor, 
esperit evangèlic i com-
promís, on va treballar 
també en el camp sa-
nitari com a infermer 
titulat que era. El zel 
missioner de mossèn 
Cabayol va engrescar 
un bon nombre de laics, 
laiques, metges, religio-
sos, sacerdots i simples 
voluntaris que van fer-
li costat a l’Àfrica, inte-
grant l’equip missioner 
de l’Església diocesana 
de Tarragona, amb el ri-
erenc de “pal de paller”.

A la missió de Kampan-
ga (Ruanda) va dirigir 
la construcció de 8.600 
habitatges, senzills però 
dignes, amb el suport de 
diverses institucions i la 
complicitat de moltes 
persones. Abans de re-
tornar definitivament a 
l’arxidiòcesi de Tarrago-
na el setembre de 2014 
Josep Cabaayol havia 
culminat la construcció 
d’un modèlic centre de 
formació laboral i assis-
tència social a la parrò-
quia de Kampanga, un 
projecte encarregat per 
l’Església de Tarragona 
el 2008 amb motiu de la 
celebració de l’Any Ju-
bilar de Sant Fructuós.

Així mateix, Josep Ca-
bayol ha descrit una es-
tela d’admiració i pro-
funda estima a la nostra 
Església diocesana amb 
el seu pas per diferents 
parròquies, entre elles 
unes quantes al Baix 
Gaià, com Creixell, la 
Pobla de Montornès i 
Salomó. En totes aques-
tes comunitats va deixar 
l’empremta d’home de 
fe, practicant de forma 
incondicional entre tota 
la gent l’amor i la caritat 
cristiana.

JOAN BORONAt Un pla d’ocupació impulsat per la Diputació 
millora entorns naturals de l’interior  del Baix Gaià

El Catllar homenatja Josep Maria Miquel,  
jutge de pau del municipi els darrers 31 anys

La Diputació de Tarragona, en col-
laboració amb el Consell Comarcal 
del Tarragonès, ha impulsat un any 
més el Pla d’Ocupació en aquesta 
comarca, amb l’objectiu d’afavorir 
la inserció al mercat laboral de 
persones en situació d’atur i, alhora, 
de condicionar entorns naturals, 
tenint en compte les necessitats 
dels municipis. La major part dels 
municipis on s’ha actuat estan a 
l’interior del Baix Gaià.

El Pla d’Ocupació del Tarragonès 
s’emmarca en els plans d’ocupació 
que la Diputació de Tarragona im-
pulsa anualment en col·laboració 
amb els 10 consells comarcals. 
Enguany, la Diputació ha destinat 
732.624,25 euros per a la realitza-
ció dels 10 plans previstos per al 
2020, que actuaran en 115 muni-
cipis i proporcionaran feina a 50 
persones.

Els integrants del Pla d’Ocupació 
del Tarragonès, que està en marxa 
des del 2 de desembre, estan 
treballant en la neteja, el des-
brossament i la poda de diversos 
espais naturals amb l’objectiu de 

El Catllar va fer el 4 
de desembre un acte 
d’homenatge a qui durant 
31 anys ha estat jutge de 
pau del municipi: Josep 
Maria Miquel. Van assistir 
a l’homenatge prenent 
totes les mesures de 
seguretat els quatre 
alcaldes que han estat 
durant el temps que ha 
exercit de jutge de pau: 
Josep Maria Gavaldà, 

Antonio López, Joan Díaz 
i Joan Morlà. Josep Maria 
Miquel Palau —en la 
imatge amb els quatre 
alcaldes— va rebre una 
placa en reconeixement 
a la seva tasca aquestes 
tres dècades. Empresari 
de professió i actual-
ment jubilat, ha ocupat 
el càrrec de jutge de pau 
del Catllar des del 1989 
fins a aquesta tardor.

millorar-ne la seguretat, facilitar 
el pas de senderistes i afavorir la 
prevenció d’incendis. El Catllar, la 
Nou de Gaià, la Riera de Gaià, Sa-
lomó i la Secuita són els municipis 
d’actuació.

sis MEsos DE fEinA i AMB 
oriEnTACió lABorAl En ACABAr
Un grup de 5 persones (4 peons i 
un cap d’equip), que es trobaven en 
situació d’atur, són les encarrega-

des de dur a terme les actuacions 
de millora previstes, durant un 
període de 6 mesos. Els integrants 
reben formació complementària 
dirigida a millorar les seves habi-
litats personals i professionals i a 
afavorir la posterior inserció en el 
mercat laboral. A més, en finalitzar 
el pla, la Diputació també els ofe-
rirà orientació laboral i suport en 
la recerca activa de feina i els farà 
un seguiment per avaluar la seva 
situació laboral.
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Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

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

La Riera de Gaià

EspEcialitat En coquEs casolanEs  
Pans artesans • Pastes

“Les persones que viuen al carrer  
se senten sobretot soles”

Josep sÁnchez

ACTUALITAT TOrrEDEMBArrA

Coneixem el cas d’en tomasz, un polonès que fa mig any que demana diners 
i conversa amb els vianants al carrer antoni roig

“Cada persona 
que està al 
carrer té una 

història, però sigui quina 
sigui, segueixen sent per-
sones.” El Tomasz, sen-
sesostre de 46 anys, s’ha 
convertit en els últims 
mesos en algú força co-
negut a Torredembarra. 
Cada matí se’l pot trobar 
al carrer Antoni Roig, 
demanant diners i con-
versant amb els vianants 
que passen, sempre amb 
un somriure a la cara. Fa 
sis mesos que va arribar 
a la Torre després de ca-
minar des de Cartagena, 
on havia estat durant una 
temporada.

El fenomen de les per-
sones sense llar ha estat 
sobre la taula durant 
els últims mesos per 
com s’havia de gestio-
nar tenint en compte 
les restriccions contra la 
Covid-19. Per exemple, 
amb el toc de queda. A 
Tarragona al novembre 
s’ha habilitat un alberg 
temporal al Palau Firal 
on es poden acollir unes 
50 persones. Tot i que la 
imatge de sensesostre 
al carrer acostuma a ser 
més habitual a les grans 
ciutats, a la Torre també 
se’n poden trobar alguns 
casos, sigui de gent que 
dorm directament al car-
rer o d’altres que ho fan 
en espais que no estan 
adaptats per acollir un 
habitatge.

Des de Càritas Torre-
dembarra, el seu presi-
dent, Pere Bosque, ex-

plica que “no hi ha hagut 
un augment de persones 
sense llar per la pandè-
mia”, com sí que ha pas-
sat en el cas de les famí-
lies que demanen ajuda 
per obtenir aliments bà-
sics. Afegeix també que 
a vegades es troben nous 
casos i que el que inten-
ten fer és “ajudar en tot 
allò que podem i tot el 
que volen ells”. Així, des 
de Càritas els ofereixen 
un espai per dutxar-se, 
aliments, i els ajuden a 
buscar un habitatge pro-
visional pagant un llo-
guer. Des de la Regidoria 
d’Acció Social, expliquen 
que estan en contacte 
amb Càritas per conèi-
xer les necessitats que 
van sorgint i que els casos 
que apareixen els tracten 
des del Consell Comarcal. 
En la primera onada, el  
personal de l’ens supra-
municipal sí que va de-
rivar algun cas nou a la 

Creu Roja; en aquesta se-
gona onada, no en consta 
cap de nou.

En el cas del Tomasz, 
els tres primers mesos 
a la Torre els va passar 
dormint directament al 
carrer. Després va estar 
un temps a l’Hostal Coca 
fins que va trobar una 
habitació per llogar. “Ara 
dormo amb els dos ulls 
tancats”, explica, tot des-
tacant la seguretat que li 
ofereix el fet de tenir un 
llit. “El carrer és el carrer. 
No saps qui et pot venir. 
Abans no tenia por, però 
he tingut males experi-
ències en altres ciutats. 
A més, dormir al terra 
també t’acaba afectant 
físicament. És per això 
que m’agrada ser agraït 
amb el que tinc”, afegeix.

Si hi ha una cosa que 
defineix el Tomasz és la 
seva alegria i positivisme 

malgrat la situació que 
viu. Parlem amb ell pas-
sejant pel carrer Antoni 
Roig després que hagi 
passat tot el matí al seu 
lloc habitual i ens explica 
com és la vida d’un sen-
sesostre i com ha acabat 
a Torredembarra. “Estar 
al carrer és dur, creu-
me, i necessites ser fort. 
Les persones que viuen 
al carrer se senten molt 
sols”, comenta, “però jo 
em sento bé quan la gent 
ve a parlar amb mi”. I és 
que per a ell, “el més im-
portant és la companyia”: 
“Els amics. No tinc famí-
lia i tothom per a mi és la 
meva família. Molta gent 
té bon cor. Parlar no cos-
ta res. M’agrada parlar, 
m’agrada somriure.”

Aquest polonès, que ha 
treballat de cuiner i de 
relacions públiques a pa-
ïsos com Gran Bretanya, 
Suïssa o Espanya, assegu-

ra que l’ésser humà sovint 
és “massa negatiu. Ens 
queixem tota l’estona, 
però hi ha persones que 
amb menys coses són més 
felices. Jo soc feliç amb 
un llit i menjar”. Posa 
l’exemple d’altres sense-
sostre que consideren que 
anar a una gran ciutat és 
millor per aconseguir més 
diners. Però això “depèn 
d’allò que tu esperis. Sé 
que a Barcelona podria 
fer més diners, però és 
més insegur i aquí tinc 
gent amb qui parlar”.

Des de Càritas, en Pere 
Bosque apunta que el 
perfil majoritari dels 
sensesostre és el d’homes 
adults, però que es troben 
casos de tota mena. En 
Tomasz assegura al res-
pecte que al carrer “hi ha 
moltes històries” i que no 
sempre estan vinculades 
a problemes amb alcohol 
o drogues. “He conegut 

gent molt intel·ligent que 
estaven en una bona si-
tuació i que han acabat al 
carrer, i això et demostra 
com de ràpid et pots en-
fonsar quan no tens ajuda 
professional”.

Una de les prioritats per a 
Càritas a l’hora de tractar 
aquests casos és aconse-
guir un sostre i un llit per 
a aquestes persones. El 
problema, com destaca 
Bosque, és que és molt di-
fícil trobar lloguers a Tor-
redembarra a preus asse-
quibles i amb propietaris 
que acceptin destinar els 
seus pisos a usos socials. 
Des de la parròquia de 
Sant Pere Apòstol també 
intenten oferir escalf als 
sensesostre, “a vegades 
només per parlar”, com 
explica mossèn Joaquim 
Gras. Allà coincideixen 
amb Càritas sobre la ne-
cessitat de tenir un pis 
social on es pugui passar 
una temporada i, de fet, 
Gras assegura que volen 
buscar-lo un cop hagin 
passat les festes.

Això, sempre que els sen-
sesostre es deixin ajudar i 
vulguin trobar un treball. 
És el cas del Tomasz, que 
té clar que quan es reacti-
vi el turisme buscarà fei-
na en aquest sector com 
a relacions públiques, ja 
que, per exemple, parla 
set idiomes diferents: 
“Ara és un moment difí-
cil, però quan passi vull 
anar a algun lloc on hi 
hagi turistes a buscar fei-
na.” Mentrestant, seguirà 
al seu indret habitual del 
carrer Antoni Roig, com-
partint una estona i con-
versant amb qui es trobi 
pel carrer.
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La ciutadania haurà d’escollir 
entre tornar-hi a instal·lar l’escultura ‘Alfa 
i Omega’ o l’antiga ‘Màquina’

El passat mes de fe-
brer havien de co-
mençar les obres 

de restauració del bloc 
de Baix a Mar i durant el 
primer semestre de l’any 
s’havia de portar a terme 
la votació popular per 
decidir si en aquest espai 
emblemàtic de la cos-
ta de Torredembarra hi 
tornaria l’escultura Alfa i 
Omega, obra de l’artista 
Rafael Bartolozzi, o l’an-
tiga piràmide metàl·lica 
que hi havia abans i que 
servia per varar i treure 
les embarcacions. Però 
la irrupció de la pandè-
mia de la Covid-19 ho va 
paralitzar tot. Tot i indi-
ca, però, que el 2021 serà 
l’any que es desencallarà 
el futur del bloc i què llu-
irà a partir d’ara al seu 
damunt.

Des de l’Ajuntament de 
Torredembarra han con-
firmat al Torredem-
barra Actualitat que 
alguns problemes de 
l’empresa adjudicatària 
han endarrerit unes set-
manes les obres en el bloc 
que havien de començar a 
inicis d’aquest mes de de-
sembre. Per altra banda, 
el consistori ja ha iniciat 
els tràmits per adjudicar 
a una empresa especi-
alitzada la implantació 

2021: L’ANy DEL BLOC DE BAIX A MAr?

del procés participatiu, 
que culminarà amb una 
votació en què la ciuta-
dania del municipi podrà 
optar entre dues opcions: 
una rèplica de l’antiga 
Alfa i Omega, amb un 
cost d’uns 120.000 eu-
ros, o recuperar l’antiga 
piràmide metàl·lica que 
havia servit per varar i 
treure les embarcacions, 
amb un cost de 30.000 
euros. 

El resultat de la votació és 
incert i ho demostra, per 
exemple, la divisió exis-
tent a la junta de l’Asso-
ciació de Veïns de Baix a 
Mar. La seva presidenta, 
Meritxell Ortiz, reconeix 
que hi ha la meitat de 
partidaris d’una opció i la 
meitat de l’altra. La parti-
cipació serà molt impor-
tant i encara està fer fixar 
el límit d’edat per partici-
par-hi: 16 o 18 anys.

DEsConfiAnçA 
A l’oPosiCió
Recordem que el passat 
15 de juny es van complir 
ja dos anys del desmun-
tatge de l’Alfa i Omega. 
Va seguir de molt a prop 
aquesta delicada operació 
el llavors regidor de Via 
Pública i Manteniment 
i número dos del govern 
tripartit del moment, el 
socialista Vale Pino. Pre-
cisament Pino, portaveu 
ara del principal grup 
de l’oposició, va treure 

L’alcalde, Eduard Rovi-
ra, va respondre que ell 
també té ganes que es 
decideixi el futur del bloc 
i que el procés tira enda-
vant, però com es vol fer 
electrònicament i no amb 
urnes al carrer el procés 
va lent perquè el depar-
tament d’Informàtica de 
l’Ajuntament té altres 
coses prioritàries i la Co-
vid-19 també ha afectat.

Per la seva banda, el re-
gidor de Junts per Tor-
redembarra Josep Maria 
Calvet també mostra el 
seu escepticisme i afirma 
que no han vist gaire vo-
luntat per part de l’alcalde 
per tirar endavant el pro-
cés participatiu: “L’alcal-
de no té molta pressa. A 
mi m’agradaria que es fes 
la consulta. L’Alfa i Ome-
ga és una obra d’art, una 
icona, però hi ha qui no 
hi està a favor”, comenta 
Calvet, que recorda que 
durant la campanya elec-
toral van mantenir con-
tacte amb la viuda i el fill 

de Rafael Bartolozzi, que 
els van fer arribar la de-
cepció amb l’Ajuntament. 
Nil Bartolozzi denunciava 
en el número anterior del 
Torredembarra Actu-
alitat que l’Ajuntament 
de Torredembarra no res-
ponia els correus electrò-
nics que els havia enviat.

liCiTACió CoMPliCADA
Les obres de restauració 
del bloc de Baix a Mar 
de Torredembarra va ser 
adjudicada el desembre 
de 2019 per la junta de 
govern local a l’empresa 
Draser Europa SL per 
80.000 euros, amb la 
fórmula de licitació de 
procediment negociat 
sense publicitat, en què 
es convida directament 
tres empreses capacita-
des a participar. Va ser 
el segon intent, ja que 
la primera licitació, a 
l’octubre, va quedar de-
serta. El regidor de Via 
Pública i Manteniment, 
Raúl García, va explicar 
un cop es va aconseguir 
fer l’adjudicació que el 
termini d’execució és de 
sis setmanes. El projecte 
preveu totes les actuaci-
ons necessàries per dur 
a terme i instal·lar un re-
vestiment de formigó ar-
mat al bloc i es requereix 
disposar d’un equip de 
submarinistes habilitats 
professionalment i amb 
experiència per fer obres 
subaquàtiques. 

JORDI salvat

aquest tema en el ple 
municipal d’octubre en 
una pregunta al govern 
sobre la situació del fu-
tur del bloc i va recordar 
que després de la retirada 
de l’escultura van arribar 
a un compromís dins 
del govern per fer una 
consulta per veure què 
volia decidir la població 

de fer i que el procés de 
participació ja el va deixar 
preparat el maig de 2019. 
“Crec personalment que 
vostè no la vol posar. S’es-
tà fent una mica el ronso 
per fer aquesta pregunta. 
No podem ser demòcra-
tes només quan sabem 
la resposta”, va etzibar-li 
Pino en aquell ple.

Foto: Desmuntatge de l’Alfa i Omega el juny del 2018. / ANNA F. / 
AJUNtAMEt DE tORREDEMBARA

L’Ajuntament ja 
ha iniciat 
els tràmits 
per adjudicar 
el procés 
participatiu, 
que culminarà 
amb una  
votació popular
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Miquel Bonet, roger Escapa, Arnau  
Martínez i David Oliete, distingits en el 
XXXIII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer
El passat 20 de no-

vembre va tenir 
lloc l’acte de lliu-

rament del XXXIII Pre-
mi de Periodisme Mañé 
i Flaquer, que organitza 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra, a través de la 
Regidoria de Cultura, i 
la Demarcació de Tar-
ragona del Col·legi de 
Periodistes de Catalu-
nya, amb Repsol com a 
patrocinador principal i 
la col·laboració del Port 
de Tarragona. 

El treball guanyador 
de la modalitat Camp 
de Tarragona (en què 
hi han participat 28 
treballs) és l’article “La 
clau que obre tots els 
panys”, de Miquel Bo-
net, publicat al Catalu-
nyaDiari.com i al Tar-
ragonaDigital.com el 
28 d’octubre de 2019. 
L’obra guanyadora ana-
litza mig segle després 
l’arribada de la indústria 
petroquímica a Tarrago-
na, una activitat que ha 
quedat definitivament 
lligada a l’esdevenir de 
la regió. El jurat ha re-
marcat d’aquesta peça 
periodística la voluntat 
divulgativa de l’article, 
la bona redacció, el sen-
tit de l’humor i l’excel-
lent combinació entre 
la informació històrica 
i l’estil amè i actual. El 
premi té una dotació de 
8.000 euros.

L’article guanyador de 
la modalitat de Perio-
disme Turístic (en què 
han participat 61 tre-
balls) és el reportatge 
radiofònic “El dia que 
va caure el mur”, de 
Roger Escapa, emès al 
programa El suplement 
de Catalunya Ràdio, el 
2 de novembre de 2019. 
Trenta anys després de 
la caiguda del mur de 
Berlín, l’autor torna a 
la capital alemanya per 
descobrir què queda de 
la ciutat socialista i els 
canvis que hi ha hagut 
al llarg de tot aquest 
temps. I ho fa aprofi-
tant tots els recursos 
del llenguatge radiofò-
nic, fet que han destacat 

els membres del jurat. 
La dotació és de 6.000 
euros i el compromís de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra d’encarregar 
al guanyador/a un tre-
ball periodístic remu-
nerat sobre la vila per 
ser publicat en un mitjà 
de comunicació d’àmbit 
català. 

La categoria de Comu-
nicació Local (amb 48 
treballs a concurs), s’ha 
atorgat a l’article “Quan 
les campanes van dei-
xar de tocar a morts”, 
d’Arnau Martínez, pu-
blicat al número 92 de 
la revista NW, l’abril 
de 2020. El treball ens 
presenta com va viure 

Guardian, Abc News i 
The Washington Post, 
entre d’altres (via As-
sociated Press). És 
tracta d’una imatge de 
l’explosió a les instal-
lacions de l’empresa 
química Iqoxe, ubicada  
al polígon sud del com-
plex petroquímic de 
Tarragona, que el jurat 
ha qualificat com “La 
foto”, tant pel resul-
tat tècnic com pel seu 
valor periodístic. “És 
l’instant d’una de les 
notícies més destacades 
del darrer any al Camp 
de Tarragona, que va 
desbordar fronteres i 
arribar a publicar-se a 
mitjans de gran relle-
vància mundial”, des-
taca el jurat. Aquesta 
categoria està dotada 
amb 3.000 euros.

ACTUALITAT TOrrEDEMBArrA

la ciutat de Reus l’epi-
dèmia de grip espanyo-
la del 1918. El jurat ha 
valorat com l’article 
permet reivindicar la 
memòria històrica per 
posar-nos en situació i 
constatar que allò que 
ens sembla nou i ex-
cepcional ja s’ha viscut 
abans. La dotació del 
premi és de 3.000 eu-
ros. 

El primer premi de la 
nova modalitat Foto-
periodisme Camp de 
Tarragona (48 treballs 
participants) és per a la 
fotografia “Explosió”,  
de David Oliete, rea-
litzada el 14 de gener 
de 2020 i publicada el 

Imatge dels guanyadors d’enguany del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer junt amb autoritats i patrocinadors. / ANNA F. / AJ, 
tORREDEMBARRA

Bones festes
i bon any
2021
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15 de gener de 2020 
a The New York Ti-
mes, Le Monde, The 

Bones festes!
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13a EDICIÓ

Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO, 
Batx o CFGM, inscriu-te fins al 8 
de febrer de 2021 a:

www.ficcions.cat
Participa i guanya!

FEM DE 
L’ESCRIPTURA 
UN JOC...

PlayStations iPads

Organitza:

Amb la col.laboració de:

Amb el suport de:

iPhones
Smartphones

Auriculars 
sense fils

ACTUALITAT TOrrEDEMBArrA

Modificació del Pla General  
per afavorir les activitats  
econòmiques de petita dimensió 
al polígon industrial
La Regidoria d’Urbanisme treballa en la 
modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbana municipal (POUM) de Torredem-
barra per ajustar les superfícies mínimes 
que s’exigeixen per a la implantació 
d’activitats a la zona industrial. Tal com 
ha explicat el regidor d’Urbanisme, Josep 
Maria Guasch, l’objectiu de la modificació 
és descongestionar els nuclis més urbans 
d’algunes activitats que poden tenir millor 
encaix al polígon industrial i ara no s’hi 
poden instal·lar perquè les superfícies 

mínimes són massa elevades per als seus 
negocis.
En aquest sentit, la configuració actual de 
parcel·lació mínima i limitació d’activitats 
al polígon industrial impedeix que les acti-
vitats industrials de superfícies inferiors a 
500 m2 s’hi puguin instal·lar, ja que només es 
permet una activitat econòmica per parcel-
la. Amb la modificació que ara es proposa, 
es permetran dues activitats econòmiques 
per parcel·la, mantenint-se la parcel·la 
mínima en 500 m2.

Celebració amb 
prudència i se-
guretat. Amb 

aquesta premissa han 
treballat diferents regi-
dories de l’Ajuntament 
de Torredembarra per 
oferir un calendari d’ac-
tivitats de Nadal adap-
tades a l’actual situació 
d’emergència sanitària 
per la Covid-19. Cal 
destacar l’organització 
de l’arribada dels Reis 
d’Orient al municipi. 
No serà possible dur a 
terme la tradicional ca-
valcada, però els Reis es 
traslladaran a les cases 
dels infants d’entre 2 i 
10 anys que ho dema-
nin per fer entrega dels 
regals.

REDACCCIÓ

Torredembarra ofereix un programa  
de Nadal adaptat a la situació sanitària

De l’11 de desembre 
al 4 de gener 
Gimcana Dels 
aparaDors De naDal De 
torreDemBarra.
Amb 52 comerços participants.
tota la informació:  
ow.ly/lwdg50CEmdB

Dissabte 19 de desembre, 
d’11 a 13 h i de 17.30 a 19 h.
tió traGiner
Es tracta d’una activitat itine-
rant. El tió traginer passejarà 
pels carrers de la vila repar-
tint il·lusió i alegria entre els 
infants.

Dissabte 19 de desembre: 
d’11.30 a 13.30 h.
taller De tions De naDal
a la plaça 
Mossèn Joaquim Boronat
Un taller màgic, de tions de 
fusta, on l’infant podrà perso-
nalitzar el seu tió de Nadal. Se 

li proporcionarà a cada parti-
cipant un tros de fusta d’alzina 
o roure preparat per al seu 
muntatge i un sobre individual, 
prèviament desinfectat, amb 
tot el material necessari per 
desenvolupar l’activitat.

inscripció prèvia a l’envelat 
de turisme, situat a la pl. mn. 
Joaquim Boronat. preu : 1 €

28, 29 i 30 de desembre 
i 4 i 5 de gener 
casal De naDal 
“Gaia, els Follets 
i les FaDes”
Per a nens i nenes de 3 a 12 
anys, amb inscripció gratuïta 
fins al 21 de desembre i places 
limitades. El casal s’organit-
zarà en dos blocs, el primer 
correspon als dies 28, 29 i 
30 de desembre de 2020 i es 
realitzarà al Pavelló Municipal 
Sant Jordi de torredembarra, 
en horari de 17 a 20 h. El segon 
bloc serà els dies 4 i 5 de 

gener del 2021, a la Sala Gran 
del Casal Municipal, de 10 a 13 
h. Es podrà triar entre les dues 
opcions o demanar plaça per 
als dos blocs.
les inscripcions es duen a 
terme a la pàgina web www.
viulleure.cat i per a qualsevol 
informació cal dirigir-se al 
telèfon 722851002 o al correu 
electrònic torredembarraviu-
lleure@gmail.com

1 de gener
1r BAny De l’Any
Serà un 1r Bany de l’any 
diferent. Properament, més 
informació a www.turismetorre-
dembarra.cat

2, 3 i 4 de gener 
Bústies reials
Podeu portar les vostres cartes 
per als Reis d’Orient a: torre de 
la Vila, plaça de Mn. Joaquim 
Boronat, plaça de l’Església de 

Clarà i plaça de Josep Valls 
Ibern.

5 de gener, a les 17 h
ArriBADA Dels reis D’Orient 
a torreDemBarra 
i repartiment De reGals 
a les cases
Els Reis d’Orient arribaran 
puntualment a torredembarra 
i petits i grans ho podran veure 
a les xarxes socials municipals. 
Després de rebre les claus de 
la vila, iniciaran el repartiment 
de regals per les cases amb 
infants de 2 a 10 anys. Si voleu 
que els Reis us visitin perso-
nalment, us heu d’inscriure 
gratuïtament a:
https://torredembarra.reser-
vaplay.cat/view/reserves/acti-
vidades
Us hi podeu apuntar fins al 28 
de desembre, a les 10 h.

Programa d’activitats

Els nous casos de Covid-19 al Baix Gaià 
van superar la barrera psicològica del 
miler a final de novembre, quan hi va 
haver una acceleració de la pandè-
mia. Durant el desembre s’ha frenat 
una mica l’acumulació de nous casos. 
Segons dades del Departament de Salut 
de la Generalitat actualitzades aquest 
diumenge 13 de desembre, el Baix Gaià 
ja suma 1.169 casos positius des de 
l’inici de la pandèmia. Torredembarra 
s’aproxima ja al mig miler de casos 
positius.
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Torredembarra 485 3.637

Roda de Berà 191 1.184

Altafulla 127 1.181

La Pobla de Montornès 95 663

El Catllar 91 770

Creixell 86 865

La Riera de Gaià 51 381

Salomó 21 97

Vespella de Gaià 11 92 

La Nou de Gaià 11 107

Total Baix Gaià: 1.169 8.977

Els casos positius de 
Covid-19 al Baix Gaià 
ja han superat el miler
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ACTUALITAT TOrrEDEMBArrA

A inicis de novem-
bre, la Regidoria 
de Via Pública i 

Manteniment de l’Ajun-
tament de Torredembar-
ra havia retirat la barca 
de pesca Guadalupe, que 
es trobava ubicada des de 
feia gairebé dues dècades 
a la rotonda d’entrada al 
port de Torredembarra. 
Doncs fonts municipals 
han confirmat a Torre-
dembarra Actualitat 
que l’embarcació serà 
finalment desballestada 
i no tornarà a lluir a la 
via pública torrenca. La 
vila diu adeu a un nou 
testimoni del seu passat 
mariner.

La retirada d’aquest tes-
timoni del passat mari-
ner de Torredembarra es 
va portar a terme a causa 

REDACCCIÓ

La barca de pesca Guadalupe  
passa definitivament a la història

Carretera de la Riera, s/n

Torredembarra

Tel. 977 641 857

Per aquest motiu, diferents 
parts de l’embarcació s’han 
lliurat a l’Institut Ramon de 
la Torre perquè els alum-
nes en puguin fer ús en les 
pràctiques que realitzen i la 
part de la barca on es troba 
el nom de Guadalupe s’ha 
lliurat com a record a la 
família Fortuny, que va fer 
donació l’embarcació.

Una imatge recent de la Guadalupe en terrenys municipals. / tDB

L’Associació de  
Pessebristes de  
Torredembarra  
impulsa  
enguany una 
Mostra virtual
La Mostra de 
Pessebres Virtuals 
és la proposta 
de l’Associació 
de Pessebristes 
de Torredembar-
ra davant de la 
situació creada 
per la Covid-19. 
“Donades les 
circumstàncies 
excepcionals, hem 
decidit continuar 
fent pessebres 
amb la mateixa 
il·lusió de sempre 
però en un altre 
format. Desitgem 
que tots hi parti-
cipeu com cada 
any i que convideu 
amics, coneguts i 
familiars a parti-
cipar-hi”, afirmen 
des de l’entitat.

Per participar 
en la Mostra de 
Pessebres Virtuals, 
cal enviar una 
fotografia general 
i dues amb algun 
detall interessant, 
divertit o curiós del 
vostre pessebre a 
associaciopesse-
bristeslatorre@
gmail.com. S’ac-
ceptaran imatges 
fins al 4 de gener. 
Cal incloure-hi: 
nom de la persona 
/ família que ha fet 
el pessebre i l’edat 
dels participants.

A partir del 24 
de desembre, es 
podran veure els 
pessebres al blog 
pessebreslatorre.
wordpress.com.

del seu estat de degrada-
ció, i va ser traslladat a 
terrenys municipals per 
analitzar si és possible la 
seva restauració.

Després de la retirada 
de la Guadalupe el mes 
passat, un dels professors 
del Programa de Forma-
ció i Inserció d’Auxiliar 

de Manteniment d’Em-
barcacions Esportives i 
d’Esbarjo de l’Institut 
Ramon de la Torre va 
inspeccionar l’embarca-
ció per determinar si se-
ria possible dur a terme 
tasques de restauració. 
L’estat en què es troba-
va la barca, però, no ho 
fa possible.

Els productes Can Pistraques,  
en mans dels millors xefs

Reconeguts xefs han escollit 
alguns dels productes de Can 
Pistraques per delectar els seus 
clients amb les seves creacions 
culinàries. Els xefs Oriol Castro, 
Eduard Xatruch i Mateu Casañas 
ofereixen el plat “Llonganissa amb 
bolets de temporada i cebetes 
rostides amb herbes mediterràni-
es”, al seu servei de delivery i take 

away dels restaurants Compartir & 
Disfrutar. Per altra banda,”Timbal 
de manetes de porc desossa-
des” és el plat que proposen els 
xefs Jose Pizarro y Monty Aguiló 
als seus restaurants Pizarro de 
Londres.

Can Pistraques és una empresa 
familiar de la Riera de Gaià, de 

trajectòria centenària. Els seus 
orígens es remunten al 1873, data 
en què apareix la factura més 
antiga que es conserva del negoci. 
La seva especialitat sempre ha 
estat l’elaboració d’embotits, així 
com diversos productes carnis 
derivats del porc, amb què al llarg 
dels anys han donat servei a mol-
tíssimes llars de tot Catalunya. 

CUiTs sEnsE  
ADDiTiUs
El procés d’elaboració és total-
ment artesà i seguim emprant 
l’ancestral forma de treballar que 
ja utilitzaven els nostres avant-
passats, fet que es tradueix en una 
qualitat i sabor immillorables. Un 
exemple en són els seus cuits —
botifarra blanca i negra, bull blanc 

i negre—, que no porten additius, 
una característica que els fa únics 
al mercat, ja que altres marques sí 
que n’hi afegeixen.

A més, des de fa poc temps, pots 
trobar els nostres productes als 
centres de El Corte Inglés de Ca-
talunya, a més dels supermercats 
Bonpreu, Esclat, Caprabo i Spar.

CONTINGUT ESPECIAL
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Passeig Miramar, 193 - Torredembarra

• Articles de  
pesca esportiva  
i snorkel

• Tenim esquer viu

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

Troba’ns a:
BON 

NADAL!

ETA i Batista (i també Torredembarra)
En un dinar davant del mar a 
Torredembarra, del qual tinc 
un testimoni, el meu amic An-
tonio Sonsona, Madariaga va 
afirmar taxativamemt: “Fui-
mos nosotros.”

El darrer llibre de l’Antoni 
Batista, ETA i nosaltres, tam-
bé passa a Torredembarra. En 
aquesta frase de la pàgina 92, 
qui va ser fundador d’ETA, 
Iulen de Madariaga, reconeix 
en un àpat davant la façana 
marítima del nostre munici-
pi que va ser l’organització 
terrorista, sense l’ajuda de la 
CIA, qui va matar el cap de 
govern franquista Luis Car-
rero Blanco. Aquest suport 
dels serveis d’intel·ligència 
nord-americans en el mag-
nicidi era una versió que els 
serveis secrets franquistes ha-
vien escampat. De fake news 
ja n’hi havia quan no existia 
internet. 

El desè llibre sobre ETA de 
Batista és una delícia per di-

verses raons. Una primera 
és que és un repàs molt ex-
haustiu de la història de l’or-
ganització des de la fundació 
a la seva dissolució —perquè 
ETA ja està dissolta malgrat 
que molts s’entestin a dir que 
continua existint. Els qui ja 
hem complert més de trenta 
anys tenim una determinada 
relació amb ETA i el conflic-
te basc segons la generació a 
la qual pertanyem. És el meu 
cas. Mentre capítols com els 
primers atemptats o judicis 
com els de Burgos són imat-
ges de TV o capítols de llibre 
i la massacre d’Hipercor em 
trasllada a la infantesa, recor-
do molt clarament què feia la 
nit que van assassinar Ernest 
Lluch. Tots tenim la nostra 
relació emocional amb ETA.

M’ha interessat molt com Ba-
tista, en alguns moments del 
relat, passa de ser observador 
a protagonista. O almenys 
secundari de luxe. Entre els 
anys 2003 i 2008 va formar 

part de l’equip de comunica-
ció del govern català i va tenir 
un paper actiu en les relacions 
entre ETA i el seu entorn amb 
l’executiu encapçalat per Ma-
ragall i després Montilla. En 
una primera etapa a l’equip de 
Josep Bargalló com a conse-
ller primer. Torna a aparèixer 
Torredembarra. Molt interes-
sant també és la incursió de 
Batista en el conflicte irlan-
dès i dels aprenentatges que 
en podem treure per Euskadi. 
Per La Vanguardia, a finals 
dels noranta, va seguir el 
procés de pau de Stormont 
i el Congrés Extraordinari 
del Sinn Féin que havia de 
ratificar l’alto al foc defini-
tiu per l’IRA. Per les pàgines 
del capítol 17 desfilen Gerry 
Adams, Martin MacGuiness, 
Tom Hartley... però també 
Ian Paysley, John Major i el 
Príncep.

ETA i nosaltres és també un 
manual de periodisme, de com 
fer bon periodisme. És el que 

JORDI SAlVAtOPINIó

Batista denomina la polifonia 
de veus, documentant-se pri-
mer i buscant després el testi-
moni dels diferents implicats 
en un conflicte tan complex 
com el basc. Però també és 
molt didàctic explicant com 
accedir a aquestes veus so-
vint oposades, superant els 
obstacles, els anticossos que 

pot generar el periodista. 
L’exemple més paradigmàtic 
és Jon Idígoras. Un capítol 
que arriba a ser entranyable. 
El llibre de Batista és un ma-
nual de com fer bon periodis-
me d’investigació, que res té 
a veure amb el periodisme de 
filtració, de dossiers, tan estès 
actualment. ETA i nosaltres 
hauria de ser obligatori a les 
facultats de periodisme.

Són 260 pàgines que es fan 
molt agradables de llegir —i 
segur que encara més de re-
llegir— per com les escriu 
l’autor. Et tracta com a lector 
intel·ligent, amb aclucades 
d’ull i fina ironia que abun-
dant en tots els capítols. Us 
animo a llegir, doncs, no no-
més aquest llibre sinó tam-
bé els anteriors que l’autor 
torrenc ha escrit sobre ETA 
i el conflicte basc. I és que 
hem d’estar orgullosos que 
la persona que sap més sobre 
el conflicte basc —almenys 
de fora d’Euskadi— i que ha 
volgut compartir-ho en cente-
nars d’articles i una desena de 
llibres visqui entre nosaltres.

Bones 
Festes!Ja tenim  

guanyador 
del llibre 
‘El pasajero 2228’
El guanyador del llibre El pasajero 2228, 
la darrera novel·la escrita per la torrenca 
María Dolores García Pastor, que hem sortejat 
entre els subscriptors i subscriptores 
del Torredembarra Actualitat, 
ha estat José Manuel Cubino. 

ENhORABONA!
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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

Regust agredolç de l’aventura 
al Brasil de Llorenç Gómez, 
la darrera de l’any

Bona actuació de les patinadores 
locals en el campionat estatal  
disputat a Torredembarra

Llorenç Gómez ha 

acabat la temporada 

competint al Brasil du-

rant una setmana aquest 

mes de novembre. ho ha 

fet amb un regust agre-

dolç després de que-

dar-se a les portes de la 

final de la lliga brasilera. 

Tampoc la lluita pel 

bronze ha caigut del seu 

costat i el Flamengo va 

haver de conformar-se 

amb la quarta plaça.

El partit definitiu contra 

l’Anchieta, amb el bronze 

en joc, va seguir el 

El Club Patinatge Torre-
dembarra va organitzar 
el primer cap de setma-
na de desembre el VII 
Campionat de Solo Dan-
ce d’Espanya i el I Trofeu 
Nacional Solo Dance 
i Línia Torredembarra, 
juntament amb la Reial 
Federació Espanyola de 
Patinatge i l’Ajuntament 
de Torredembarra, i amb 
el suport de la Federació 
Catalana de Patinatge. 
La competició, que va 
ser a porta tancada, va 
comptar amb la partici-
pació de 111 patinadors 
i patinadores d’onze 
comunitats autònomes 
de les modalitats de solo 
dance i patinatge artístic 
de línia. La Reial Federa-

ESPOrTS

ESPOrTS

FUTBOL PLATJA

PATINATGE

Foto: llorenç Gómez celebrant un gol amb el Flamengo. / CEDIDA

Una imatge del podi del campionat sènior, amb les torrenques Paula Martínez i Elena Fortuny. / 
PAtINAtGE tORREDEMBARRA

contracte per a tot l’estiu. 

Però ni tan sols la pandèmia 

ha aconseguit frenar el de 

Torredembarra, que tanca 

el 2020 amb l’or i el títol de 

màxim golejador aconseguit 

a la lliga hongaresa i l’or a 

la Supercopa hongaresa, 

ció una altra torrenca, Elena 
Fortuny, amb 43,27, que 
hauria estat quarta  
estatal. Janet Jordan ha 
estat quarta en el Trofeu 
Nacional

mateix patró que l’enfronta-

ment de semifinals contra el 

Vasco da Gama i va acabar 

amb una ajustada derrota 

per 5-6. Els roig-i-negres 

van començar amb molt bon 

peu i ja en el primer període 

van aconseguir posar-se al 

davant en el marcador amb 

un contundent 1-3. Amb 

aquest resultat, el rival va 

començar a pressionar a dalt 

a partir del segon temps, una 

situació amb què el Flamen-

go no va saber bregar i que 

va permetre que l’Anchieta 

acabés marcant distàncies 

amb un 3-5 que no van ser 

ció Espanyola de Patinatge, 
davant de la situació excep-
cional, ha comunicat al club 
torrenc que el juny vinent hi 
haurà el campionat estatal, 
aquest cop amb públic.

Recordem que després de 
l’anunci el mes d’octubre 
de les restriccions de la 
Generalitat de Catalunya, 
la Federació Catalana de 
Patinatge va prendre la difícil 
decisió de no inscriure cap 
patinador/a en aquests cam-
pionats estatals. Finalment, 
després de diverses conver-
ses, es va arribar a un acord 
entre les federacions espa-
nyola, catalana i els clubs 
implicats que ha permès 
els patinadors i patinadores 
catalans poder participar en 

capaços de remuntar. Dos 

gols de Rodrigo, dos de Filipe 

i un d’Igor van ser insufici-

ents per assolir la victòria.

UnA TEMPorADA 
TorTUosA
La temporada 2020 ha 

estat complicada a nivell 

de calendari a causa de la 

situació sanitària mundial, 

que ha obligat a suspendre 

i ajornar molts esdeveni-

ments, i que no li ha permès 

concentrar-se ni amb la 

selecció espanyola ni amb 

el Lokomotiv de Moscou, 

amb qui havia tancat un 

aquesta competició estatal, 
però ho han fet en el format 
de Trofeu Nacional. Va ser 
una competició simultània 
però amb dues classifica-
cions que fàcilment han 
estat ser comparables i han 
demostrat el gran nivell de 
les patinadores i patinadors 
torrencs.

GrAns rEsUlTATs 
DEl PATinATGE 
TorrEnC
Els resultats dels patina-
dors i patinadores torrencs 
han estat més que nota-
bles. Paula Martínez es va 
proclamar campiona sènior 
del Trofeu Nacional amb 
47,66 punts i, per puntuació, 
hauria estat tercera estatal. 
L’ha seguit en la classifica-

els tres amb la samarreta 

del BSC Aramis; la plata i el 

reconeixement de màxim 

golejador a la lliga polonesa 

amb l’FC10 Zgierz; el guardó 

de màxim golejador a l’Euro 

Winners Cup amb l’Artur 

Music; i el bronze a la lliga 

Lídia Alomà ha estat cam-
piona del Trofeu Nacional 
en categoria cadet i segona 
d’Espanya, mentre que Ot 
Font ha pujat al més alt del 
podi en masculí i també 

portuguesa amb el Casa 

Benfica Loures. Uns títols 

als quals ara s’hi suma la 

quarta plaça de la lliga 

brasilera.

Si la situació millora i tot 

avança segons el previst, el 

2021 es presenta molt in-

teressant. El de Torredem-

barra parla “d’un any molt 

bonic a nivell de selecció 

amb el classificatori per 

al Mundial de Moscou i la 

consegüent competició en 

cas d’aconseguir-lo”. Pel 

que fa a clubs, caldrà espe-

rar a veure com evoluciona 

la pandèmia. Una vegada 

posat el punt final a la tem-

porada, ara toca descansar, 

desconnectar i gaudir de la 

família i els amics aquest 

Nadal.

hauria estat campió esta-
tal amb la gran puntuació 
que ha assolit. Mireia 
Vidilla i Marta Roca, quarta 
i cinquena posicions res-
pectivament.

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

Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra

Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es

Bones 
festes!

Servei a doMicili 
gratuït  

de dimecres a diumenge 
de 19:00 a 23:00 hores 

tel. 657 07 04 99

Baixada de Sant Antoni, 7 - torredembarra
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ment. Tal vegada sigui, única-
ment i exclusiva, un escenari 
de probabilitats.

La mare va morir com una for-
miga aixafada en la seva prò-
pia closca de pipa. Un tot ter-
reny va envair el carril contrari 
i va destrossar la seva carn, la 
seva bellesa, la seva bondat, la 
seva passió pels llibres, la seva 
immensa capacitat d’estimar. 
El seu cos es va clivellar sota 
un mantell de metall defor-
me. Faltaven cinc dies per al 
meu tretzè aniversari aquell 2 
de setembre de 2009. Aquell 
accident va ser molt estrany.

L’últim paràgraf del seu diari 
és descoratjador:

“Ja no puc més. Falten cinc 
dies per a l’aniversari del meu 
petit amoret, i Carles ha me-
nyspreat totes les propostes 
que li he plantejat per cele-
brar-ho junts. M’ha tornat a 
retreure el meu error, m’ha 
insultat i m’ha dit que em fiqui 
l’infant pel cul. Que ja no vol 
fingir més. Ahir a la nit vaig 

LA SOLEDAT DELS MIrALLS

J. A. NIEVES

De vegades, guardem 
coses que causen un 
dolor immens. Per 

què? No tinc la resposta. Però 
és aleshores quan penso que 
l’amor i l’odi pertanyen a un 
mateix continu. Un continu 
on el més terrible és la faci-
litat amb què s’intercanvien.

No he trobat al diari de la mare 
—dotze quaderns de tapa dura 
amb fulls quadriculats, inici-
ats el dia del meu naixement, 
un per any— cap pàgina, cap 
línia on digui, expressament, 
que ELL la maltractava. O que 
parli dels motius de la seva 
transformació. Com a màxim 
alguna reflexió condescen-
dent, on intenta justificar els 
seus rampells d’ira, fins i tot 
justificant-se ella mateixa. El 
tamís de l’amor (o de la por). 
Aquest és, potser, el continu 
més contradictori i pervers, el 
d’argüir la violència en nom 
de l’amor. Com si fossin el 
mateix cos, a què es treu i es 
posa la pell. Dues cares de la 
mateixa moneda; una doble 
personalitat contradictòria i 
perversa.

Capítol 14. 
El duel

Cada vegada que ELL li deia 
a la mare que la volia, que 
era seva, mentre ella plorava 
continguda per no mostrar-se 
més fràgil del que es sentia, jo 
volia matar-lo. Sí, vaig arribar 
a aquest punt, a aquest estat, 
complex i demolidor. Cada 
vegada que en els últims anys 
ELL li deia a la mare que la 
volia, jo sabia que havia de 
rebel·lar-me d’alguna manera, 
que havia de fer alguna cosa 
concloent, demolidora com els 
desitjos de matar. Però només 
en els meus pensaments. No 
vaig tenir en compte que la 
vida és cruel en si mateixa, 
que devora les seves criatures 
quan li plau, que mata fins i 
tot sense tenir un pla precon-
cebut. La vida es va vestir de 
mort i es va endur la mare. No 
sé si la vida és atzar, única-

ELL i jo cara a 
cara; dos éssers 
orgullosos amb 
l’obligació  
d’entendre’s i 
ser la mínima 
expressió d’una 
família

ELECTRICITAT • FONTANERIA • 
ANTENES •  

sistemes De seGuretat  
ViDeo - porters

BON NADAL!

c/ comerç, 3 - baix a mar · 43830 torredembarra (tarragona)
Telèfon 977 64 10 18 • info@sanchez-mair.com · www.sanchez-mair.com

acabar la traducció de Nouve-
lles de la maison du silence, 
del meu admirat Skif, i he que-
dat esgotada. L’editorial em va 
encarregar una traducció dife-
rent, més personal, opinada, 
i m’ha costat horrors concen-
trar-me. No he trobat la fluïde-
sa acostumada. He tardat una 
setmana més del previst i ara 
cal córrer. Córrer, sempre cor-
rent. Són les nou i mitja, i a les 
onze he d’estar a Barcelona,   a 
l’editorial. Sé que Carles no em 
perdonarà mai, però tampoc 
em mereixo el seu menyspreu. 
Ja no puc més. Si no fos pel 
meu petit, avui mateix faria 
caure el cotxe per la costa, em 
deixaria devorar pel mar en 
aquest dia d’estranya llum. 
Cal pagar tant per...”.

Cal pagar tant per... per què? 
Per què, mama? Aquí s’acaba 
tot, amb una pregunta incon-
clusa. Des de llavors, la seva 
carn seccionada pel metall 
m’acompanya a les nits. Cada 
nit. Sens falta.

Deia Proust que l’instint dic-

ta el deure i la intel·ligència 
dona pretextos per eludir-lo. 
Amb la mort de la mare, ens 
vam quedar sols. ELL i jo cara 
a cara; dos éssers orgullosos 
amb l’obligació d’entendre’s i 
ser la mínima expressió d’una 
família. Per a ELL era una càr-
rega, més que un fill era una 
alteració apareguda en el seu 
ordenat món polític.

—Ets com un gra que m’ha 
sortit als ous, i encara que no 
deixo de gratar-me, cada ve-
gada molesta més, i més; no 
t’imagines quant. Però no et 
queda més remei que fotre’t 
i aguantar-me, xaval —em va 
dir una nit en què ens vam di-
rigir la paraula. Va ser la nit en 
què em va comunicar que una 
dona viuria amb nosaltres—. I 
si no t’agrada, ja saps... —es va 
colpejar les dues mans amb els 
punys tancats.

—Ningú no et demana que 
exerceixis del que no sents! —
li vaig dir mentre recollia els 
plats del sopar—. Saps?, no et 
necessito, sé cuidar-me sol. 
És més, fins i tot podria com-
prar i cuinar per a tu, com feia 
mamà. Però no, és clar, això 
seria humiliant, reconèixer 
que la mare va fer una bona 
feina amb mi. Això fa mal, eh... 
I, bé, gràcies per avisar-me. 
Pensava que esperaries una 
mica més per substituir la 
mare.

Ens vam mirar desafiants.  
El més ràpid hauria matat 
l’altre.

Bones 

Festes

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES
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LA CUINA DE L’AvI MACIà

Escudella i carn d’olla,  
un plat indispensable 
per Nadal 

L’escudella i carn 
d’olla és el plat 
de sopa docu-

mentat més antic 
d’Europa. L’escriptor 
franciscà català del 
segle XIV a la Coro-
na d’Aragó Francesc 
Eiximenis explica 
que aleshores era un 
plat que menjaven 
tots els catalans cada 
dia. Té origen en les 
famílies pageses que 
bullien les restes de 
la collita i altres ali-
ments que arreplega-
ven del rebost. De fet, 
la paraula escudella 
es refereix al bol amb 
què, a l’edat mitjana, 
se servien les sopes i 
els plats amb salsa, 
que es menjaven amb  
pa. Avui, a molts llocs 
de Catalunya, es tradi-
ció i un plat indispen-
sable per Nadal. 

AlBERt  
JansÀ inGrEDiEnTs PEr A qUATrE  

PErsonEs

◗ 3 o 4 litres d’aigua

◗ Galets

◗ Carn: porc salat i fresc (ossos 
de l’espinada, cansalada, cua, 
morro, peu, orella i un tros de 
pernil o d’os)

◗ Vedella: ossos, os del moll, gar-
ró, pit, falda, conill de l’espatlla, 
i cua

◗ Gallina o pollastre: pit, ales, po-
tes, pedrers, carcanada, oueres

◗ Xai: braó, cua, pit o coll

◗ Embotits: botifarra negra i 
blanca

◗ Verdura: un grapat de cigrons 
(uns 100 grams), un quilo de 
patates, mig cap de col verda 
o d’olla. També hi podeu afegir 
mongetes, cigrons, api, pastana-
ga i porro.

◗ Pilota: 200 grams de carn ma-
gra, de vedella i porc; 50 grams 
de cansalada, molla de pa, un ou, 
all i julivert, farina, i una bola de 
sagí enfarinada (uns 50 grams)

◗ Sal, alls i julivert

ElABorACió:

Abans que cap altra cosa, poseu 
les mongetes a bullir uns minuts 
en un cassó amb aigua. Traieu-les 
del foc i repeleu-les. Poseu una olla 
grossa al foc amb aigua abundant i 
sal amb la carn i els ossos, tallats a 
trossos mitjans i rentats prèviament; 
així com les mongetes repelades, 
els cigrons, que els haureu deixat 
remullar tota la nit, i la bola de sagí 
enfarinada. Quan comenci a bullir, 
escumeu-ho. Deixeu-ho bullir durant 
una hora amb l’olla tapada i a foc 
no gaire alt. Procureu tenir aigua 
bullent sempre a punt, per afegir-n’hi 
si fes falta, ja que es va evaporant.

Mentre teniu l’olla al foc, aprofiteu 
per fer la pilota. Poseu en una plata 
la carn magra i la cansalada picada, 
la molla de pa, i l’all i el julivert 
picats. Pasteu-ho amb una forquilla 
i afegiu-hi l’ou. Doneu-li forma de 
massa oblonga, és a dir, que sigui 
més llarga que ampla. Passeu-la per 
farina, que quedi consistent. Afegiu 
la pilota a l’olla juntament amb la 
botifarra negra i blanca, les patates 
pelades, senceres i marcades amb 
una creu, i la resta de les verdures. 
Al cap d’una mitja hora de cocció, 
coleu el brou i poseu-lo de nou al 
foc. Quan bulli, tireu-hi els galets i 
feu-los coure.

Per obtenir un bon caldo, l’aigua ha de ser de bona 
qualitat, sense clor. hi ha gent que a la pilota també hi 
posa pebre i canyella. Si us grada amb un regust més 
fort, proveu-ho, us encantarà. Com marca la tradició, 
serviu primer l’escudella i, com a segon plat, una plata 
amb la carn, la botifarra i la pilota tallades a rodelles un 
pèl gruixudes, i una altra plata amb les mongetes, les 
patates, la col i la resta de les verdures. També n’hi ha qui 
afegeix safrà a l’escudella i l’aixafa al plat mateix; altres 
s’amaneixen les patates amb oli. 

En comptes de galets, també hi podeu posar com a pasta 
macarrons, arròs i fideus, tot i que per Nadal no s’esti-
la. Amb una altra versió més elaborada, els galets van 
farcits amb carn de pilota, o bé amb mandonguilles. Que 
vagi de gust i gaudiu de les festes!

CONSELLS

polígon industrial  
roques planes

C. Montferri s/n  
torreDembarra

telèfon: 977 641 128

Especialidades 
en pescados  
y arroces

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 €

BOTIGA-RESTAURANT

Carrer Hort de l’Oca, 12 • Torredembarra
info@pitocuixa.es • www.pitocuixa.es

Esmorzars/dinars • Menjar per emportar 
Menja-t’ho aquí o emporta-t’ho a casa

Obert  
de 8:30 a 

15:30 hores
De dimarts  
a diumenge

977 64 18 05
623 40 34 14

Tots els nostres 
plats són casolans

Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra 
telèfon: 977 641 228

Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors

Aquest Nadal encarrega els teus 
farcits, pollastre, gall d’indi, capó... 

i també els nostres assortits 
d’embotits i patés! Bon Nadal!

Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

Forn Cristià
Prova el nostre 
tortell de reis, 

t’encantarà.  
Bones Festes

Av. dels Països Catalans, 13 • Torredembarra
Reserves al 977 64 28 79

Busca’ns a:
   @jamon.divino

Nou 
horari:

de 7.00h
a 21.30h
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LA CONTrA

Fins a exhaurir existències

A principis de novembre 
milers de treballadors 
autònoms es van lle-

var, ben d’hora, per engegar 
l’ordinador i poder accedir a 
l’ajuda de 2.000 fantàstics 
euros que la Generalitat va 
tenir a bé de repartir. No era 
una broma: qui primer l’en-
xampava, premiat, i així fins 
a exhaurir existències. No 
m’estendré en l’absoluta fal-
ta d’empatia del Govern amb 
els autònoms: aquella “ajuda” 
(2.000 euros!), que es va re-
partir com si de la Grossa es 
tractés, ha estat la gota que ha 
fet vessar el got.

A Catalunya el tancament 
de petits i mitjans negocis 
és un degoteig constant per-

ClARA  
solivellas

què les mesures restrictives 
o de tancament no han anat 
acompanyades de mesures 
econòmiques serioses. Aques-
ta situació revela una manca 
de previsió, vuit mesos des-
prés del primer confinament, 
d’un govern que no ha pensat 
que els autònoms suposen un 
percentatge altíssim de l’eco-
nomia catalana, que el petit 
botiguer, la petita empresa, 
el petit comerciant, són qui 
creen llocs de treball, o, sim-
plement, creen la riquesa base 
del nostre país. Catalunya és, 
de fet, model d’emprenedoria 
i treball. 

En aquesta situació, el Go-
vern hauria de ser exemple 
d’humilitat, mirar els països 
que ens envolten i copiar 
models d’ajuda que han sal-
vat els autònoms en altres 
països. És cert, no tenim la 
caixa d’Alemanya, i per això 

cal replantejar el pressupost. 
Avui (mentre escric aquest ar-
ticle) la Generalitat anuncia 
que no es tornaran a repartir 
ajudes amb el sistema “fins a 
exhaurir existències”. Però el 
mal ja està fet, alguns ja no 
existeixen, perquè no tenim 
un sistema base per ajudar els 
autònoms en cas de desastres 
com el que vivim actualment. 
Tampoc hem vist que, de for-
ma activa i ferma, el Govern 
demani a l’Estat espanyol la 
suspensió de pagament de la 
quota dels autònoms (que a 
sobre serà més alta), o reco-
manacions generals de reduc-
ció o suspensió del cobrament 
de taxes municipals. 

Amb tot, cal que reflexionem 
profundament, abans d’haver 
de tornar a veure el cartell 
“Per tancament del negoci, 
tot al 50%, fins a exhaurir 
existències”.

La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes de desembre
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solució sudoku  
mes de novembre
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TwITTEr ACTUALITAT

Guillem Bargalló @guillembargallo
periodista
El que més em sobta és que, uns i altres, encara diguin que la 
seva prioritat és governar plegats després del 14-F.

David vendrell Donat @dvendrell
enginyer de camins i empresari
Mare meva, se’ns farà llarga la precampanya per al #14F , amb 
tants ganivets amunt i avall voleiant per tot arreu...Gest de 
somriure amb boca oberta i suor freda.

Gerard recasens @gerardrecasens
periodista
Dec ser l’únic de tot el Twitter que no es presenta a les primàries 
de JxCat.

Gemma Maymó Masip @GemmaMaymo
regidora de l’Ajuntament d’Altafulla
Fer-se gran i adquirir autonomia, per mi més que evident, però 
quina pressió que rebo.
-  Va Tarragona tot sol i sense mòbil?
- Si! Si té algun contratemps sap què fer i espavilar-se.

vicJota @vicJota
tuitaire
He conegut gent durant aquest mesos que no els reconeixeré 
sense mascareta


