
Demanen solucions en  
la convivència entre vianants  
i vehicles i la recollida de la brossa

POLÍTICA
La torrenca Àurea Rodríguez, 

cap de llista  
del PNC a les  

eleccions al Parlament
Pàgina 6

INFRAESTRUCTURES
Pau Ruiz analitza  

el futur de la  
línia ferroviària  

Reus-Roda
Pàgina 7

ESPORTS
Claudia Shu Ortega, la 

creixellenca que combina 
el pentatló i una incipient 

carrera com a model 
Pàgina 14

LLIBRES 
Gabriel Comes escriu  

sobre la seva experiència 
com a voluntari a la  

Fundació Pere Badia 
Pàgina 10

gener 2021

nÚMerO

15
 d

E
m

B
A

R
R

A
ac

tu
al

it
at

TO
R

R
E

w
w

w
.t

D
B

a
c

t
u

a
li

t
a

t
.c

a
t

EXEMPLAR  

GRATUÏT 

 prohiBiDa la seva venDa

Reproducció
assistida positiva+
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Els veïns de Baix a mar 
volen millores al barri
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Persianes abaixades, ter-
rasses recollides, més 
silenci del que és habi-

tual al centre d’una vila amb 
més de 16.000 habitants. 
Aquest és el retrat actual, que 
es replica a cada municipi 
de Catalunya. No ho podem 
veure, el confinament muni-
cipal no ens ho permet. Tots 
hem de passar pel sedàs. Si 
més no, és el que ens toca, 
per responsabilitat. Malgrat 
tot, i tot i que les comparaci-
ons són odioses, és ben cert 

que les mesures no són per a 
tots iguals. Que els 20 quilò-
metres —més o menys— que 
hi ha de punta a punta del 
Baix Gaià per la línia de cos-
ta són els que molts recorren 
cada dia de punta a punta de 
l’avinguda Diagonal de Bar-
celona. Centralisme? Qui 
sap! Que cadascú en tregui 
les seves conclusions.
Són molts els qui fa temps 
que no es reuneixen amb els 
seus amics. Les trobades amb 
els familiars són puntuals i 

reduïdes —o ho haurien de 
ser—. Les videotrucades se-
gueixen col·lapsant les xarxes 
wifi de les cases. Ens hi hem 
acostumat. Pensem: “Com 
serà tot plegat quan això 
passi? Haurem canviat?”. 
Ara, però, cal fer-ho pels qui 
s’esforcen cada dia i lluiten 
per nosaltres. Després, ens 
tocarà ajudar-los a ells. Als 
comerciants, als restaura-
dors, als emprenedors que 
acabaven d’obrir el seu local 
el gener del 2020. Quin mal 

moment!
Fa un any, els carrers de la 
Torre estaven de ressaca de 
les festes de Nadal. Enguany, 
estan tristos i expectants. De-
sitjant que la vida continuï. 
Però són conscients que ara 
és moment de ser observats 
per la finestra, que per om-
plir-se de nou, han de ser 
pacients. Bécquer deia: “Vol-
veran las oscuras golondrias, 
en tu balcón sus nidos a col-
gar”. Siguem com les orene-
tes i tornem als carrers de la 
Torre quan surti el sol i torni 
a fer bon temps. 
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Com orenetes esperant l’estiu

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).

PELS CARRERS dE LA TORRE
Baix a mar  
reclama  
més atenció
El 2013 Baix a Mar va fer 
un salt endavant amb unes 
ambicioses obres de re-
modelació que van con-
vertir el barri en una illa 
de vianants. Parlant amb 
l’associació de veïns sembla 
que aquest canvi ha estat 
més teòric que pràctic, ja 
que són molts els vehicles 
que no respecten les pilones 
que impedeixen el pas en 
carrers en determinades 
hores. Hem volgut dedicar 
el “Tema del mes” al barri 
mariner de Torredembar-
ra. La convivència entre 
veïns i la restauració, que 
necessita ser abastida de 
forma regular, sobretot 
en la temporada d’estiu, 
esdevé sovint difícil i només 
cal alçar la vista per obser-
var els desperfectes en les 
façanes d’un gran nombre 
de cases al carrer Isaac 
Peral. També la recollida de 
residus genera problemes. 
Parlant amb el regidor del 
barri, Raúl Garcia, en els 
propers mesos es veuran 
alguns canvis a Baix a Mar 
que poden calmar aquest 
descontentament creixent. 
Haurem d’estar atents.

En aquest número us do-
nem a conèixer també una 
important novetat: l’edició 
d’un llibre amb els relats 
guanyador i finalista del I 
Premi de narrativa curta 
Far de la Torre-Torredem-
barra Actualitat. A la pàgina 
11 trobareu més detalls so-
bre el llibre i com el podeu 
reservar a un preu especial i 
col·laborar d’aquesta mane-
ra en la seva edició.

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

Estic segura que com 
jo moltes i molts de 
vosaltres vau imagi-

nar la passada nit de Cap 
d’Any com havia estat l’an-
terior. Jo la recordo molt bé: 
vaig riure, vaig ballar i vaig 
brindar abraçada a la meva 
gent. Enguany ha estat una 
nit més intima per a tothom, 
amb somriures i abraçades 
també, però llunyanes. 
El 2020 ha estat un any que 

voldríem no haver viscut. 
Hem perdut persones, ne-
gocis, vida social i llibertat. 
Tanmateix hem après a va-
lorar més el que tenim, hem 
après que la felicitat està feta 
de coses senzilles i que les 
distàncies poden unir. 
Em ve al cap la roba estesa 
a la Baixada de Sant Anto-
ni, durant el confinament la 
veia a través de fotografies 
penjades al Facebook. Ima-

ginava a l’Anna, a la Janet 
i al Gibert cosint finestres i 
balcons amb el veïnat. Ima-
ginava que devia haver estat 
un dia molt divertit. 
El 2020 ha estat un any en 
què hem fet vida als balcons, 
els hem convertit en l’hora 
del vermut, en pistes de ball 
o en el punt de trobada on 
fer la xerrada amb els veïns 
i les veïnes. 
El 2020 hem après que, tot 
i la distància, podem fer 
moltes coses juntes. Sense 
sortir del terrat hem assis-

tit a casaments, hem cantat 
l’aniversari feliç, hem prac-
ticat ioga amb les veïnes i 
ens hem quedat en silenci 
escoltant els alumnes de 
l’Escola de Música assajar. 
Confinades i distanciades, 
juntes hem ballat Al país 
dels segons i ens hem cone-
gut millor. Els moments que 
hem compartit des del balcó 
seran sempre un record per 
a tots, però no amb un mig 
somriure com diu la cançó, 
sinó amb un somriure dels 
grans.

dE mAR ENdINS

No tot ha sigut dolent
ViViAN SegurAnA

AlEix FiguerAS
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25ARA FA

Polèmica de la tanca de 2,5 metres d’alçada a la via 
del tren i imminent finalització de les obres del CAP

L’any 1996 comen-
çava amb una po-
lèmica: l’anunci de 

la construcció d’una tan-
ca de 2,5 metres d’alçada 
per protegir el corredor 
del Mediterrani del tram 
entre Barcelona i Tarra-
gona, per on havien de 
passar trens que podien 
arribar als 220 km/h. 
Si la via del ferrocarril 
ja havia estat sempre 
un element de separa-
ció de Baix a Mar de la 
resta de Torredembarra, 
eren molts els qui con-
sideraven que aquesta 
tanca encara tindria un 
impacte més gran. Ho 
havia anunciat el tècnic 
del Ministeri d’Obres 
Públiques, Transports i 
Medi Ambient (MOPT-
MA) Javier Orrico en 
una reunió amb repre-
sentants polítics de Tor-

JORDiSALVATA
N
Y
S

tORREDEMBARRA Al MOMENt 

excessiva de pedres des 
de la línia de ferrocarril 
cap a la zona humida.

Per altra banda, Torre-
dembarra al Moment 
entrevistava el regidor 
de Sanitat i Benestar So-
cial, Josep Mercadé, que 
anunciava que la previsió 
era que al mes de març es-
taria enllestida “l’estruc-
tura física” del nou Cen-
tre d’Assistència Primària 
(CAP) de Torredembarra, 
però que calia pressionar 
el Servei Català de la Salut 
perquè el nou equipament 
entrés en funcionament el 
més aviat possible. Segons 
Mercadé, els serveis sani-
taris del municipi havien 
quedat desfasats i per això 
s’havia construït el CAP, 
però que des de l’Ajunta-
ment de Torredembarra 
volien aconseguir nous 
serveis especialitzats com 
ginecologia, rehabilitació 
o fisioteràpia.

la possible agressió als 
aiguamolls dels Mun-
tanyans, espai inclòs en 
el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN). Segons 
la denúncia, els treballs 
amb maquinària pesada 
fora de la via del tren ha-
vien malmès greument 
la vegetació autòctona 
de marjal dels aigua-
molls i la concentració 

redembarra i els munici-
pis de l’entorn. El Diari 
de la Torre avançava: 
“El projecte contempla 
solucions diferents per 
a cada població, que en 
el cas de Torredembar-
ra, Creixell i Altafulla, 
serà possiblement una 
barrera mixta, amb un 
fonament de ciment i 
en la part alta una reixa, 
tot i que encara està per 
confirmar.”

Segons el Ministeri, el 
projecte no afectaria la 
fragmentació dels mu-
nicipis afectats i el tren 
no produiria sorolls ni 
vibracions superiors a 
les permeses. Però les 
formacions polítiques 
de l’oposició i diferents 
entitats ecologistes no 
estaven gaires con-
vençudes amb aquesta 
informació rebuda i es 
van organitzar una re-
unió informativa el 12 

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

JORDi salvat

de gener, d’on va sortir 
una coordinadora d’ac-
cions per promoure un 
sistema per obtenir el 
màxim d’informació 
sobre el tema i infor-
mar la població sobre 
les evolucions del tema. 
El regidor d’ERC i dipu-
tat al Parlament Josep 
Bargalló afirmava que 
la construcció d’aquest 

mur per part de Renfe 
suposaria “la desverte-
bració del poble.”

Per la seva banda, la 
Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya acceptava 
la denúncia dels grups 
polítics i els ecologistes 
sobre les obres del cor-
redor del Mediterrani i 

Formacions 
polítiques de 
l’oposició i 
diferents en-
titats ecolo-
gistes s’orga-
nitzaven per 
obtenir més 
informació 
del projecte
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hi ha gent a qui no li 
agradarà estèticament”, 
comenta Ortiz, “però so-
lucionarà el problema”.

La presidenta de l’entitat 
veïnal considera que un 
dels principals cavalls de 
batalla al barri és el de 
l’educació viària, ja que 
“hi ha gent que no ho 
sap i entra pels carrers. 
No s’han posat cartells”. 
Segons Ortiz, cal infor-
mar bé de què es pot fer 
i què no, perquè es po-
den produir situacions 
perilloses, ja que “molts 
nens i nenes del barri 
juguen al carrer, perquè 
no compten que puguin 
venir cotxes”. En aquest 
sentit, també reclama 
més presència policial 
al barri, però com a “po-
licia de proximitat” que 
ajudi en aquesta tasca 
de fer educació viària al 
barri.

En les pròximes setma-
nes també s’instal·laran 
més papereres, sobretot 
a les places del barri, 
mentre que les que hi 
ha al passeig marítim 
es canviaran completa-
ment. Es tracta d’una 
altra acció que s’acull 

Reclamen més 
presència po-
licial al barri, 
però com a 
“policia de 
proximitat” 
que ajudi en 
la tasca de fer 
educació vià-
ria

TEmA dEL mES

Amb l’arribada del 
nou any, l’Ajun-
tament de Tor-

redembarra portarà a 
terme algunes millores 
a la via pública al barri 
de Baix a Mar. Es trac-
ta de petites actuacions, 
però que es venien recla-
mant des de feia temps i 
que busquen donar una 
solució a algunes de les 
demandes dels veïns de 
la zona. Com molts bar-
ris mariners de les loca-
litats de la Costa Dau-
rada, un dels fenòmens 
més destacats de Baix a 
Mar a la Torre és l’aug-
ment poblacional que 
es produeix durant els 
mesos d’estiu, sigui amb 
habitants de segones re-
sidències, sigui amb tu-
ristes que venen a apar-
taments i hotels. Però a 
diferència d’altres loca-
litats, a Torredembarra 
es manté bona part de la 
seva activitat econòmica 
i social durant tot l’any.

Des de l’Associació de 
Veïns de Baix a Mar, la 
seva presidenta, la Me-
ritxell Ortiz, destaca que 
darrerament hi ha gent 
que ha anat a viure a la 
zona. A més, hi ha una 
població permanent que 
dona al barri mariner 
una personalitat pròpia 
respecte a la Torre. Però 
això també genera unes 
necessitats com les de 
qualsevol altre punt del 
municipi i que van més 
enllà de l’estacionalitat 
estiuenca. Amb Ortiz 
recorrem els carrers del 
barri per conèixer quines 

Baix a mar demana  
millores a la via pública
Des del barri mariner reclamen accions per minimitzar 
el pas de vehicles i també solucions als problemes en 
la recollida de la brossa

Una imatge del passeig marítim de Baix a Mar. / JOAN CASAS

JOSEP 
sÁncheZ

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

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

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

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 
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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:

són aquestes necessitats 
i quines reivindicacions 
fan a l’Ajuntament.

Una de les preocupacions 
més importants és la de 
la mobilitat, sobretot per 
l’entrada i sortida de ve-
hicles pels carrers on està 
restringit el seu pas. En 
aquest cas, Ortiz recorda 
que “Baix a Mar és una 
zona de vianants”, però 
que “hi ha gent que no ho 
sap i aparta les pilones, 
perquè algunes es poden 

treure”. Lògicament, hi 
ha un horari en què es 
permet l’entrada de 
cotxes i furgonetes per 
abastir els bars i restau-
rants que hi ha sobretot 
a primera línia de plat-
ja, però això també ge-
nera algunes molèsties, 
per exemple al carrer 
Isaac Peral, el que dona 
just darrere del passeig 
marítim i on aquests  
vehicles acostumen a 
descarregar el seu pro-
ducte.

Desperfectes en 
façanes
Segons Ortiz, han tin-
gut diversos problemes, 
ja que aquests camions 
o furgonetes topen amb 
les façanes i provoquen 
desperfectes. Per això, 
una de les reivindicaci-
ons que fan al consisto-
ri i que serà atesa en les 
pròximes setmanes és la 
col·locació de pilones a 
banda i banda d’aquest 
carrer per evitar que 
els vehicles s’aproximin 

massa als edificis. “Les 
instal·larem a principis 
d’aquest any”, apunta el 
regidor de Via Pública i 
Manteniment, Raúl Gar-
cía, que afegeix que es-
tan esperant que tinguin 
totes les pilones que han 
encarregat per procedir 
a la seva col·locació: “Ja 
han arribat algunes i es-
tem esperant la resta.” 
La imatge d’Isaac Peral 
serà semblant a la que hi 
ha actualment al carrer 
Pérez Galdós. “Potser 
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L’Ajuntament 
té previst 
instal·lar  
noves pilo-
nes aquest 
inici d’any 
per evitar les 
topades dels 
vehicles amb 
les façanes

TEmA dEL mES

Una de les terrasses del carrer isaac Peral afectada pels desperfectes causats pel pas de cami-
ons. / JOAN CASAS

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

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.comwww.rogerborrasjoies.com

amb alegria des de l’as-
sociació de veïns, ja que 
la de la neteja dels car-
rers és una de les pro-
blemàtiques que més els 
preocupen. I en aquest 
sentit, un dels assump-
tes pendents segueix 
sent el de les bateries de 
contenidors de la brossa 
que s’ubiquen al carrer 
Joaquim Costa. Des de 
Baix a Mar demanen que 
l’empresa de recollida hi 
passi més sovint i millor 
il·luminació en aquells 
punts.

recolliDa porta a 
porta
Però la solució a mitjà 
i llarg termini sembla 
estar en la implantació 
del sistema de recollida 
porta a porta. Des de la 
Regidoria de Sostenibi-
litat es volia posar en 
marxa l’estiu de l’any 
passat, però la pandè-
mia va obligar a aturar 
les intencions del go-
vern local, que ja havia 
aplicat aquest porta 
a porta en els mesos 
anteriors a Babilònia, 
Sant Jordi i Clarà. Se-
gons el regidor de Sos-
tenibilitat, Joan Torras, 
aquesta implantació es 
va paralitzar perquè el 
confinament impedia 
fer una campanya in-
formativa adient per 
explicar als veïns i veï-
nes del barri el nou fun-
cionament. Des de l’As-

sociació de Veïns, Ortiz 
pensa el contrari, que 
justament s’havia d’ha-
ver aprofitat el confina-
ment per posar-ho en 
marxa i així evitar que 
la gent sortís al carrer 
per llençar la brossa. 
Des de l’Ajuntament, el 
regidor Raúl García re-
coneix que a l’estiu va 
haver-hi un problema a 
la brossa, però afegeix 
que aquest “va ser comú 
a tot el poble”.

Malgrat aquestes de-
mandes i les diferents 
problemàtiques que té 
Baix a Mar, Ortiz as-
segura que estan molt 
satisfets amb la comu-
nicació que tenen amb 
el seu regidor de bar-

ri, que precisament és 
Raúl García (recordem 
que cada membre del 
govern té assignat un 
barri o districte de la 
Torre per atendre les 
seves peticions). Amb 
ell havien de fer una 
trobada el passat mes de 
març (tot just el cap de 
setmana en què va co-
mençar el confinament), 
però es va ajornar. “La 
intenció del govern és 
fer-la quan la situació 
millori, perquè crec que 
fer-la telemàticament 
faria que perdés el seu 
sentit”, apunta Garcia. 
Una de les eines que 
utilitzen sovint al barri 
i que Ortiz destaca que 
dona bons resultats és 
l’aplicació Millorem 

TDB, que “funciona 
molt bé” per comuni-
car incidències i que les 
resolguin aviat. Des de 
l’Ajuntament, García 
també apunta que “ens 
ajuda molt per identifi-
car els desperfectes que 
hi ha a la via pública”.

‘alfa i omega’ o ‘la 
màquina’?
Parlar de Baix a Mar 
implica fer-ho també 
de l’Alfa i Omega, un 

dels símbols més des-
tacats del barri i també 
del municipi. L’Ajunta-
ment manté la intenció 
de fer un referèndum 
amb dues opcions sobre 
la taula: fer una rèplica 
de l’escultura o crear una 
piràmide de ferro com la 
que hi havia fa dècades 
per varar i treure les bar-
ques, coneguda com “la 
Màquina”. Ortiz explica 
que des de l’associació 
no tenen una postura 
única, però sí que creu 
que és una cosa que 
s’ha de decidir amb tot 
el municipi i no només 
des del barri.

Com tantes altres co-
ses, aquesta consulta 
—que es volia fer l’any 
passat— es va haver 
d’ajornar per la pan-
dèmia i també perquè 
s’havien de desenvolu-
par les eines tecnolò-
giques necessàries per 
fer-la. La intenció del 
govern segueix sent re-
alitzar aquest referèn-
dum, però de moment 
no hi ha data. En can-
vi, sí que semblen més 
immediates les obres de 
rehabilitació del bloc 
sobre el qual s’instal-
lava l’Alfa i Omega. 
Aquests treballs es van 
adjudicar el febrer de 
l’any passat, però entre 
el confinament i algu-
nes incidències internes 
a l’empresa que els ha 
de fer, encara no s’han 
pogut realitzar. Segons 
explica Raúl García, 
aquesta actuació es 
farà aviat, durant els 
primers mesos d’aquest 
2021, sempre en funció 
de les condicions clima-
tològiques i del mar, ja 
que es tracta d’uns tre-
balls complexos des del 
punt de vista tècnic.
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ELECCIONS AL PARLAmENT dE CATALUNYA 2021

To r r e d e m b a r r a 
tindrà per primer 
cop una cap de 

llista en unes eleccions 
al Parlament. Es tracta 
d’Àrea Rodríguez, de 43 
anys i actual directora 
d’Innovació Empresari-
al d’ACCIÓ, que encap-
çalarà la candidatura 
del Partit Nacionalista 
de Catalunya (PNC), la 
formació liderada per 
l’exdiputada i exsena-
dora de CiU i el PDeCAT 
Marta Pascal. Fins ara, 
Torredembarra només 
ha tingut dos diputats 
al Parlament —Josep 
Bargalló i Montserrat 
Palau— però els dos van 
ocupar el segon lloc. El 
primer a ERC i la sego-
na, a Junts pel Sí.

Nascuda el 1977 a Barce-
lona, Àrea Rodríguez fa 
vint anys que viu a Tor-
redembarra. Està casada 
i té dos fills. Llicenciada 
en Bioquímica per la 
Universitat de Barcelo-
na i màster en Adminis-

Àurea Rodríguez, la torrenca que 
serà cap de llista per Tarragona del 
Partit Nacionalista de Catalunya

tració d’Empreses-MBA, 
ha desenvolupat la seva 
carrera professional en 
l’àmbit de la innovació i 
els centres tecnològics i 
actualment és directora 
d’Innovació Empresarial 
d’ACCIÓ, l’agència per a 
la competitivitat de l’em-
presa de la Generalitat 
de Catalunya.

Serà cap de llista del 
PNC com a independent, 

tot i que des de fa uns 
mesos hi col·labora en 
temes d’innovació, tec-
nologia i competitivitat 
a petició de la mateixa 
secretària general de la 
formació, Marta Pas-
cal. Rodríguez explica 
que mai ha militat en 
cap partit i fins fa uns 
mesos no s’havia im-
plicat en política. Va 
començar a col·laborar 
fa un any amb el País de 

Demà, el grup de Poblet, 
tractant temes de tec-
nologia i competitivitat  
empresarial, el seu camp 
de treball des de fa vint 
anys.

reactivació  
econòmica  
i baixaDa D’impostos
Rodríguez considera que 
la prioritat actual de Ca-
talunya és la reactivació 
econòmica i la baixada 

el segle XX.” “Al PNC hi 
he trobat molts professi-
onals i empresaris i ens 
uneix el pensament que 
aquest país ha de tirar 
endavant. Tenim el ca-
talanisme com a deno-
minador comú i que ens 
ha de permetre sumar. 
Volem fer una cosa com-
pletament diferent”, as-
senyala la candidata tor-
renca, que creu que cal 
deixar enrere la política 
de blocs dels darrers deu 
anys, que ha generat un 
empobriment de l’eco-
nomia catalana. “Hem 
de fugir dels extrems”, 
afirma.

Sobre les expectatives 
electorals, considera 
factible aconseguir re-
presentació per Tarra-
gona perquè detecta que 
“molta gent està farta i 
desanimada” i que les 
enquestes indiquen que 
un 35% de l’electorat no 
sap què votar. “Si no hi 
veiés possibilitats, no hi 
seria”, rebla Rodríguez. 
En els propers dies, el 
PNC farà pública la res-
ta de la candidatura per 
Tarragona.

d’impostos —per exem-
ple eliminar l’impost 
de successió— i que la 
demarcació de Tarrago-
na ha d’apostar per un 
model basat en la com-
petitivitat empresarial i 
la innovació tecnològica. 
“Estic preocupada pel fu-
tur de la nostra demarca-
ció, amb un model eco-
nòmic que s’enfonsa. Els 
nostres pilars, que són el 
turisme, la petroquímica 
i el sector agroalimenta-
ri, estan patint molt i 
tanquen moltes empre-
ses”, destaca Rodríguez, 
que aposta per salvar el 
màxim nombre possible 
d’empreses i situar l’em-
prenedoria com una pri-
oritat, cosa que permetrà 
generar més riquesa per 
poder-la destinar a la 
sanitat i les polítiques 
socials.

Afirma que ha entrat en 
política per responsabi-
litat, perquè “és un mo-
ment per ajudar el país” i 
ha escollit el PNC perquè 
“és un partit nou, sense 
motxilles, i ara és neces-
sita un partit disruptiu i 
no els que han quedat en 

Àurea Rodríguez, durant una roda de premsa. / PNC

JORDi salvat

majoria de dones representant el Baix Gaià
Els diversos partits que con-
correran a les properes elec-
cions al Parlament de Cata-
lunya, inclouen candidats del 
Baix Gaià a les seves candida-
tures a la circumscripció de 
Tarragona, amb una majoria 
clara de dones que se sumen 
a la cap de llista del PNC, Àu-
rea Rodríguez. El PSC és qui 
compta amb més represen-
tants baixgaianenques, concre-
tament tres regidores: Laura 
Moya, de Roda de Berà, en el 
vuitè lloc; Maria del Carmen 
Martín Framit, de Torredem-
barra, setzena, i Montserrat 
Muñoz, cap de llista socialista 
a Creixell des de 2003, exalcal-
dessa actualment a l’oposició, 
quarta reserva.

Una altra creixellenca, Roser 
Escrich, ocupa la quarta po-
sició de la candidatura d’En 
Comú Podem. En les darreres 
eleccions municipals va encap-
çalar la candidatura d’En Comú 

Podem a Creixell, però no va 
aconseguir l’escó al ple. En la 
llista dels comuns, també hi 
ha en la setzena posició Carles 
Fuxet, alcaldable de la formació 
a Torredembarra el 2019, que 

tampoc va obtenir l’acta de re-
gidor. En la quarta posició de la 
candidatura del Partit Popular 
hi trobem l’exregidora torrenca 
Núria Gómez, que també va ser 
candidata al Senat el 2019.

En el número 7 de la candi-
datura de la CUP per Tar-
ragona hi ha el sindicalista 
Marcos Rastrilla, i en l’11 de 
la candidatura de Junts per 
Tarragona, Hèctor López Bo-
fill, actual portaveu de Junts 
per Altafulla i que també va 
ser candidat al Senat en les 
darreres eleccions a les Corts 
espanyoles. Finalment, a 
Esquerra Republicana i al 
PDeCAT els representants 
del Baix Gaià hi figuren com 
a reserves. Són dues mili-
tants: Maria Dolors Garri 
(ERC) i Inmaculada San Mi-
guel (PDeCAT). En el cas de 
Ciutadans, no hi ha cap re-
presentant del Baix Gaià a la 
seva candidatura. 

D’esquerra a dreta, Núria Gómez (PP), Roser Escrich (Comuns) i laura Moya (PSC).
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Els millors calçots ara també cuits
I amb la salsa més autèntica

La conservació del patrimoni  
cultural i històric:  
una càrrega o una oportunitat? 

Darrerament han 
sortit algunes 
notícies relaci-

onades amb la conser-
vació del patrimoni a 
la nostra vila que, com 
a mínim, ens han de fer 
reflexionar. 

Què és el patrimoni 
cultural? És el conjunt 
de tots els béns mobles 
o immobles relacio-
nats amb la història i 
la cultura i dels béns 
immaterials integrants 
de la cultura popular i 
tradicional i les parti-
cularitats lingüístiques. 
Atenent aquesta defi-
nició, molt àmplia per 
cert, Torredembarra té 
un patrimoni riquíssim 
i molt divers. Patrimoni 
material (exemple: la vil-
la del Moro, el castell, el 
Pes, les construccions 
de pedra seca, els docu-
ments de l’arxiu, etc.) i 
patrimoni immaterial 
(exemple: els castells, 
les dites marineres, les 
tradicions, etc.) No vol-
dria fer-ne un llistat ex-
haustiu, fora molt llarg. 
Més aviat voldria com-
partir unes consideraci-
ons al voltant de la seva 
gestió. 

Qui l’ha de protegir?, 
i qui l’ha de preser-
var? Tothom té clar 
que els poders públics 
tenen l’obligació de 

QUiM nOLLA
Historiador i arxiverOPINIÓ

Aquest estiu es va fer una petita actuació a la vil·la romana del Moro. / TDB

protegir el patrimoni 
cultural, conservar-lo, 
acréixer-lo, investigar-lo 
i difondre’n el coneixe-
ment. Però quina admi-
nistració? Coincidiríem 
que l’Ajuntament n’és el 
principal responsable. 
Però les altres adminis-
tracions també. De fet, 
la “cultura” és d’aque-
lles competències ano-
menades concurrents, 
tant l’Estat com la Ge-
neralitat poden legislar 
al voltant de la matèria 
i destinar-hi subven-
cions. Així mateix, la 
Diputació i el Consell 
Comarcal també desti-
nen ajudes relacionades 
a l’àmbit cultural. Tot 
plegat, senzill i compli-
cat alhora. No oblidem 
el patrocini privat, via 
mecenatge, amb ajudes 
directes sovint per a ac-
tuacions concretes. Molt 
d’aquest patrimoni per-
tany a l’administració, 
cert, però no oblidem 
que molt també està en 
mans privades. Per tant, 
qui n’és el responsable? 
Potser tots plegats?

Hi destinem prou di-
ners? “Amb el que ens 
costa la cultura podríem 
fer moltes altres coses.” 
Aquesta afirmació l’he 
sentit més d’una vegada 
tant per part dels polí-
tics de torn com d’alts 
càrrecs funcionarials. 

Fem un càlcul ràpid. Pel 
que fa a l’Ajuntament de 
Torredembarra, en els 
darrers pressupostos la 
partida de cultura/fes-
tes/patrimoni ha variat 
entre el 2,5 i el 3%. Pel 
que fa a la Generalitat, 
el pressupost destinat 
a cultura és solament 
de l’1,2% (darrerament 
hem vist com el món cul-
tural agrupat al voltant 
de la plataforma Actua 
Cultura demana el 2%). 
Creieu que s’hi dediquen 
prou diners? Jo perso-
nalment, no. Però segur 
que no tothom hi estarà 
d’acord.

L’hem de conservar 
tot? Tot i que molts de 
nosaltres respondríem 
que sí hem de ser cons-
cients que això és im-
possible. De fet, cal fer-
ne una selecció i el que 
no es pugui conservar, 
deixar-lo documentat 
per a estudis posterior. 
Un exemple el tenim en 
el camp de l’arqueolo-
gia, on sovint es docu-
menten els jaciments i 
es tornen a tapar. O els 
arxivers, que previ anà-
lisi han fixat un sistema  
per eliminar documen-
tació no essencial. No 
tot es pot ni cal conser-
var-ho.

Per a què ens serveix? 
Quin ús li podem do-

nar? D’entrada, respon-
dria que el patrimoni 
forma part de la me-
mòria col·lectiva de la 
població i tenim el deu-
re de conservar-lo. És el 
nostre passat, sí, però 
si el sabem gestionar 
correctament, també el 
nostre futur com a eina 
de dinamització social, 
cultural, educativa i tu-
rística. 

És un tema prou im-
portant per establir lí-
nies d’actuació clares 
entre tots, més enllà de 
les actuacions puntuals 
que el govern de torn 
faci. Crec que una eina 
adequada fora la creació 
i manteniment d’un Pla 
Director del Patrimoni 
Cultural, amb una pla-
nificació integral envers 
la conservació, docu-
mentació i difusió del 
patrimoni cultural. Un 
pla amb un compromís 
i una implicació activa, 
tant des de les admi-
nistracions com de la 
societat civil. Ens calen 
polítiques clares a mitjà 
i llarg termini que el po-
sin en valor, el preservin 
i el promocionin. Pot-
ser així ens el sentirem 
una mica més nostre i 
valorarem la seva con-
servació com un deu-
re i, el més important,  
una oportunitat per a 
futur.

FOTO  
dENÚNCIA

El Joan ens avisa 
de la disjunti-
va en què ens 
podem trobar 
a l’encreua-
ment entre el 
carrer Mèxic i 
l’avinguda Lluís 
Companys. “Es 
pot passar a 
menys de 30 o 
prohibit passar?”, 
es pregunta.

Si vols denunciar alguna 
situació d’incivisme, 
vandalisme o negligència de 
les administracions ens ho 
podeu enviar a la  
secció Foto Denúncia a  
redaccio@TDBactualitat.cat. 
La imatge ha d’anar signada 
amb noms i cognoms, DNI  
i telèfon de contacte. 
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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

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

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

A voltes amb la línia ferroviària Reus-Roda

L’embolic ferroviari tant 
al Camp de Tarragona 
com a casa nostra, al 

Baix Gaià, continua. Si a prin-
cipis del 2020 parlàvem d’in-
auguració d’un nou tram del 
corredor del Mediterrani (la 
variant de Vandellòs), torna 
en escena un actor ja conegut 
al territori: el traçat ferroviari 
de Reus a Roda de Berà. 

A mitjans del mes de desem-
bre, els mitjans de comunica-
ció de la demarcació de Tar-
ragona es feien ressò d’una 
partida als pressupostos ge-
nerals de l’Estat de 200.000 
euros destinada a l’elaboració 
d’un estudi per a la recupera-
ció de la línia Reus-Roda, per 
permetre el pas dels trens 
de mercaderies. Però, exac-
tament, què és aquesta línia 
i que implicaria la seva reo-
bertura dins del corredor me-
diterrani?

L’any 1884 s’inaugurava el 
tram entre Roda de Berà i 
Reus, de l’ambiciosa línia dels 
directos de Madrid a Barce-
lona, que per tal de retallar 
la distància en quilòmetres i 
temps de recorregut, unia les 
dues ciutats a través de Reus, 
Móra la Nova i Casp, fins a en-
llaçar amb la línia existent a 
Saragossa. El tram en qüestió 
suposava ser el tercer traçat 
ferroviari que creuava el Baix 
Gaià.

DecaDència i clausura 
De la línia
L’any 1967, la unificació de 
les línies Tarragona-Lleida i 
Reus-Móra-Madrid a través 
de la nova (i actual) estació 
de Reus, va acabar suposant 
una estocada gairebé defini-
tiva al tram comprès entre 
la capital del Baix Camp i 

PAU  ruiZANÀLISI

D’aquesta manera, es podria 
incrementar el transport de 
mercaderies per ferrocarril (un 
paupèrrim 5%, dels percentat-
ges més baixos de tota la Unió 
Europea) sense saturar més la 
línia de la costa i evitar així el 
pas per nuclis densament po-
blats com Tarragona o Torre-
dembarra. L’opció de desviar 
part d’aquests combois per 
l’interior, tal com reclamen al-
guns agents econòmics del ter-
ritori, topa amb l’oposició dels 
batlles dels municipis afectats 
per aquesta possibilitat, ja que 
temen que hi circulin trens de 
mercaderies perilloses (tot i 
que en l’actualitat ja circulen 
per una part d’aquesta línia 
fins al Morell).

Més enllà de les mercaderies, 
algunes plataformes en defen-
sa del transport públic apunten 
que la recuperació de la línia 
Reus-Roda podria afavorir la 
mobilitat de passatgers tant 
del Camp de Tarragona com 
del Penedès, ja que el traçat 

Roda, ja que els combois que 
circulaven pel directo, podien 
desviar-se fins a Tarragona i 
arribar a Barcelona per la línia 
de la costa (fins aleshores la lí-
nia Reus-Tarragona tenia una 
altra estació a Reus, ubicada 
a l’actual parc de Sant Jor-
di). Tot i tractar-se d’un tram 
electrificat, la reducció de cir-
culacions i un escàs manteni-
ment de la infraestructura van 
suposar la clausura definitiva 
del tram comprès entre Roda 
de Berà i el Morell l’abril de 
1992. Des d’aquell moment i 
fins a l’actualitat, únicament hi 
circulen trens de mercaderies 
des de Reus fins a la terminal 
logística d’Adif a Constantí, i 
de forma més esporàdica, fins 
a la planta petroquímica de 
Repsol al Morell. 

Tot i que el traçat que va que-
dar fora de servei al 92 enca-
ra es pot reconèixer fàcilment, 
ha patit algunes mutilacions 
amb els anys, com per exem-
ple a l’estació de Roda, on es 

va construir l’intercanviador 
d’ample provisional, o bé a la 
Secuita, amb la construcció 
de l’estació del TGV Camp de 
Tarragona, i l’enllaç ferrovia-
ri amb la variant del corredor 
del Mediterrani fins a Vande-
llòs.

reobertura D’un tram 
De 20 quilòmetres
Els pressupostos generals 
de l’Estat preveuen, doncs, 
una partida de 200.000 eu-
ros destinada a l’estudi d’una 
possible reobertura del tram 
fora de servei, de gairebé 20 
quilòmetres entre la petroqu-
ímica Repsol del Morell fins a 
l’enllaç amb la línia de Valls i 
l’antic ramal del TGV a Roda 
de Berà. Segons es desprèn de 
l’estudi, i en declaracions del 
comissionat del Corredor del 
Mediterrani Josep Boira, la 
intenció d’aquest estudi seria 
reobrir la línia per al pas ex-
clusivament de mercaderies, 
desviant part del trànsit que 
actualment ho fa per la costa. 

passa a escassos metres de 
l’estació del TGV, i facilitaria 
connexions directes a un radi 
de menys de 40 km amb Reus, 
Sant Vicenç de Calders, el Ven-
drell i Vilafranca.

via verDa Del baix gaià: 
una atracció turística 
sostenible
No obstant, una de les reivindi-
cacions històriques relaciones 
amb la Reus-Roda és apostar 
per una reconversió a una via 
verda, seguint el model turístic 
d’èxit de les Terres de l’Ebre 
o a la Renegà de Benicàssim. 
Així doncs, una hipotètica via 
verda del Baix Gaià tindria un 
recorregut de 15,5 km, des del 
camí que creua la via uns me-
tres més enllà de l’estació de 
Roda fins passat el túnel de Ta-
pioles, ja al terme de Perafort. 
Com a principals atractius, la 
infraestructura comprèn tres 
túnels (la Pobla de Montor-
nès, el Catllar i Tapioles), i 
dos espectaculars viaductes, a 
la Riera de Gaià i al Catllar. A 
més, la ruta incorporaria qua-
tre de les antigues estacions, 
tres de les quals inexistents, 
exceptuant l’antic edifici de 
viatgers de la Riera de Gaià: la  
Pobla, el Catllar i la Secuita-
Perafort, i passaria molt a prop 
de nuclis molt importants com 
Creixell, Torredembarra i Al-
tafulla. 

Una reobertura 
permetria  
desviar trens de 
mercaderies de 
la línia de la  
costa i obrir un 
nou nus de  
comunicació di-
recte de l’estació 
de l’AVE fins a 
Reus i el Penedès

El projecte de via verda del Baix Gaià podria ser una atracció turística sostenible, seguint el model d’èxit a les 
terres de l’Ebre o Benicàssim. tDB
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Altafulla > el Catllar > Creixell   
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès  
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà  
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT
ACTUALITAT BAIX GAIÀ

El ple de l’Ajun-
tament d’Alta-
fulla ha aprovat 

el pressupost general 
per a l’any 2021, que 
consolida una xifra de 
8.849.442,03 euros, un 
augment d’un 9,06 % 
respecte al 2020, que va 
ser 8.047.445,45 euros. 
Ha estat aprovat pels 
tres grups que formen 
l’equip de govern, l’Es-
querra Independentista 
d’Altafulla (L’EINA-
ERC), el Partit dels So-
cialistes de Catalunya 

Altafulla aprova un  
pressupost municipal que  
creix un 9% respecte al 2020 

REDACCCiÓ
(PSC) i Ara Altafulla, 
i als quals s’ha sumat 
el regidor de Junts per 
Altafulla a l’oposició, 
Hèctor López Bofill. Els 
quatre regidors d’Al-
ternativa Altafulla i el 
segon regidor de Junts, 
Xavier Rofas, s’han abs-
tingut.

El regidor d’Hisenda, 
Dani Franquès, afir-
ma que “es tracta d’un 
pressupost valent, però 
al mateix temps pru-
dent, que no posa en 
perill la solvència de 
l’Ajuntament” i que “té 
com a doble objectiu 
fer front a l’emergència 

social i a l’exigència de 
regenerar l’economia”. 
Per això, el pressupost 
municipal del 2021 
preveu diferents pro-
jectes i millores per a la 
vila amb una inversió 
de 890.966,33 euros. 
Aquests diners faran 
possible l’acabament 
de les obres de millora 
del Casal Municipal La 
Violeta, amb 354.000 
euros; la connexió del 
dipòsit de Sant Anto-
ni amb el de Brises del 
Mar per fer arribar a la 
urbanització aigua del 
Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) i dei-
xi de subministrar-se 

amb l’aigua del pou que 
hi ha a la zona, amb una 
inversió de 448.616,33 
euros, i 34.000 euros 
per a treballs en el so-
terrament de les antigues 
illes de contenidors de la 
brossa que no inclou el 
recent contracte de reco-
llida d’escombraries del 
Consell Comarcal del 
Tarragonès i que va ser 
adjudicat a FCC Medio-
ambiente.

el pressupost  
De la pobla també 
puja un 7%
El pressupost de l’Ajun-
tament de la Pobla 
de Montornès per al 

el psc Dona suport 
al govern  
al catllar
I al Catllar, el govern 
format per ERC-Uni-
cat, Junts i En Comú 
Guanyem ha aprovat el 
pressupost municipal 
per al 2021 amb el su-
port del principal grup 
de l’oposició, el PSC, i 
el vot en contra de Ciu-
tadans i MO1-TE. Es 
tracta d’un pressupost 
un 0,80% més baix que 
l’any passat que queda 
en 3.973.157,84 euros, i 
és equilibrat pel que fa a 
ingressos i despeses. Es 
destinen 160.000 euros 
a mirar de donar suport 
tant a les famílies com 
als negocis i empreses 
afectats per la crisi eco-
nòmica, i s’han previst 
unes inversions per valor 
de 96.700 euros. Destaca 
la construcció de la pista 
poliesportiva de Mas de 
Pallarès, per un valor de 
56.500 euros. 

2021 ha tirat endavant 
sense cap vot en con-
tra —els sis regidors 
del govern a més de 
Podem i el no adscrit 
hi han votat a favor, i  
els dos edils d’AMPM-
PSC s’han abstin-
gut—, amb una pujada 
del 7,47% respecte al 
2020, que el situa en 
2.520.196,79 euros. 
Aquest augment bàsi-
cament es deu a totes 
les subvencions que 
han sol·licitat les dife-
rents regidories, que 
incrementen un 70,45% 
les inversions sobre el 
2020 i un 276,49% so-
bre les del 2019.

El 90% de la població  
de la Nou de Gaià ja té 
accés a la fibra òptica

S’inicien les obres de la 
carretera entre els Masos 
de Vespella i la Nou

El Catllar aposta per la biomassa forestal per 
escalfar diversos equipaments municipals

Des d’aquest mes de desem-
bre, 384 llars i comerços de 
la Nou de Gaià ja compten 
amb l’opció de connectar-se 
a la fibra òptica després dels 
treballs que hi ha realitzat 
Telefónica en el marc del seu 
compromís per garantir la 
cobertura i la qualitat de la 
xarxa en qualsevol punt de 
Catalunya abans que finalitzi 
el 2025. D’aquesta manera, 
més del 90% de la pobla-
ció de la vila de l’interior 

del Baix Gaià ja disposa de 
connexió avançada. Això li 
assegura tenir una xarxa que 
suporta els augments de la 
velocitat de transmissió tant 
de pujada com de baixada 
a mesura que els serveis i 
aplicacions ho requereixin. 
A més, l’accés a la fibra 
òptica garanteix que en el 
futur pròxim la xarxa mòbil 
5G pugui posar-se en marxa 
amb plenes garanties de 
qualitat.

Aquest mes de gener s’han 
posat en marxa les obres 
de condicionament de 
la carretera TV-2021, que 
forma part de la xarxa viària 
de la Diputació, entre el 
final de la travessera urbana 
dels Masos de Vespella i la 
carretera T-202, dins els ter-
mes municipals de Vespella 
i la Nou de Gaià. Els treballs 
duraran 12 mesos i preveuen 
talls intermitents al trànsit 
amb pas alternatiu, així com 

el desviament provisional 
de vehicles al seu pas pel 
torrent de la Serralta.
En el tram on s’actua, on 
es troba l’accés a la zona 
escolar de la Nou, s’efec-
tuarà una millora de traçat 
amb una ampliació de la 
calçada de fins a 7 metres. 
Les obres inclouen un nou 
pas sobre el torrent de la 
Serralta, donat que ara no 
permet el pas simultani de 
dos vehicles.

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 diversos 
equipaments municipals del Catllar. 
En una primera fase arribaria a 
l’Institut-Escola L’Agulla, l’Esco-
la Municipal de Música i el futur 
pavelló poliesportiu. Posteriorment 
es podria plantejar d’ampliar el sub-
ministrament 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 nou muni-
cipis de la demarcació de Tarragona 

que han pres aquesta iniciativa. Les 
actuacions estan cofinançades en 
un 50% pels fons Feder de la Unió 
Europea en el marc del programa 
operatiu Feder Catalunya (2014-
2020).
A través de l’ús de la biomassa 
forestal com a recurs energètic, es 
contribueix a mitigar el canvi cli-
màtic, en aquest cas pel que fa a la 
reducció d’emissions. La utilització 
d’estella permet computar un ba-

lanç neutre d’emissions de CO2 per 
la seva condició d’energia renova-
ble. Alhora, es valoritza un subpro-
ducte com l’estella, resultant de la 
gestió forestal sostenible, del tot 
necessària per defensar persones, 
béns i l’entorn de l’amenaça dels in-
cendis forestals. Aquest fet implica 
afavorir la dinamització del sector 
forestal i contribueix clarament a 
l’impuls de l’economia circular dels 
territoris.
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La idea de les lectures 
sorgeix, tal com ell expli-
ca al llibre, d’observar les 
diferents activitats que 
fan les àvies —són ma-
joria davant dels avis— 
per ocupar les estones 
entre àpats, que es fan 
molt llargues, sobretot 
a l’estiu. Comes pensa 
que la lectura pot por-

En Gabriel Comes 
ha escrit molts 
llibres, la gran 

majoria centrats en el 
món mariner i la vida 
a Baix a Mar durant 
el segle passat. Però 
també n’ha escrit d’al-
tres temàtiques, com 
d’esports o d’ensenya-
ment, i d’aquest any 
tan estrany, marcat per 
la Covid-19, n’ha sorgit 
un nou llibre que par-
teix d’una experiència 
personal, a partir de l’ús 
per part de la seva mare 
del centre de dia de la 
Fundació Pere Badia i 
posterior ingrés a la re-
sidència. 

A Petites estones de lec-
tura amb avis i àvies, 
Comes explica la seva 
experiència com a vo-
luntari a la Fundació 
Pere Badia, on llegia 
textos “interessants i 
agradables” a un grup 
d’avis i àvies amb l’ob-
jectiu de millorar, en-
cara que fos una mica, 
la seva qualitat de 
vida. Aquesta experi-
ència va ser truncada 
bruscament per la Co-
vid-19 però, tot i ha-
ver estat curta, mentre  
espera reprendre-la 
aviat l’ha volgut com-
partir amb els lectors i 
lectores.

crits, curts, amb histò-
ries i relats que puguin 
emocionar els avies i 
àvies, clars i senzills en 
els missatges que volen 
transmetre i amb un vo-
cabulari gens rebuscat i 
força entenedor. Les lec-
tures van començar el 
24 d’octubre i Comes va 
escollir textos d’un dels 
seus autors preferits, 
Josep Maria Espinàs, 
que creia que complien 
les característiques que 
considera adequades. 
Aquests escrits parlaven 
sobre el porró i la bota 
i un altre text sobre el 
paraigua.

Després van venir altres 
lectures, com una del 
torrenc Josep Mercadé 
sobre la Lleva del Bi-
beró, ja que un dels dos 
únics homes del grup 

de la dotzena de parti-
cipants a l’activitat en 
va formar part durant la 
Guerra Civil. En el trans-
curs de les lectures es 
produeixen interessants 
col·loquis, en què s’evo-
quen molts records, que, 
segons Comes, enriquei-
xen l’activitat. El llibre 
està ple de vivències i 
d’anècdotes protagonit-
zades pels participants 
a les lectures i moments 
divertits. També hi ha 
moments tristos, com 
la mort d’alguns dels 
participants, la darrera 
fa pocs dies. Biografi-
es escrites per Néstor 
Luján, reflexions del filò-
sof George Steiner però 
també llegendes budis-
tes o escrits d’una tribu 
índia americana són al-
tres dels textos llegits en 
aquestes sessions.

A partir de la declaració 
de l’estat d’alarma a cau-

Gabriel Comes amb el seu llibre davant de la porta de la Residència Pere Badia. / tDB

Gabriel Comes escriu un llibre sobre 
la seva experiència com a voluntari  
a la Fundació Pere Badia

sa de la Covid-19, el 14 
de març passat, i la sus-
pensió de l’activitat, Co-
mes va espaiant les seves 
anotacions, però relata 
l’evolució de la pandè-
mia i els seus efectes 
letals en la tercera edat 
i en el funcionament de 
les residències. Afortu-
nadament a la Residèn-
cia Pere Badia no s’hi ha 
declarat cap cas, cosa 
que sí que ha passat en 
desenes d’altres centres 
catalans.

El llibre s’acaba el 29 
d’octubre de 2020, just 
quan fa un any que havia 
començat les lectures al 
grup d’avis i àvies de la 
residència torrenca. És 
quan s’està entrant en 
la segona onada de la 
Covid-19, amb el repunt 
de les xifres de contagis 
i morts i amb l’augment 
de les limitacions a la 
Residència Pere Badia, 
per les quals passen de 
dos a un els dies de visita 
als interns. I es pregun-
ta quan podrà tornar a 
fer aquestes lectures i si 
encara hi seran tots els 
avis. Un final ben obert.

El llibre es pot comprar 
a les llibreries Miquel i 
Àgora. La direcció de la 
Fundació i l’autor s’han 
encarregat de fer arribar 
un exemplar del llibre a 
cada un dels usuaris i 
treballadors del centre.

tar molts beneficis als 
ancians —redueix l’es-
très, combat la soledat 
i frena el deteriorament 
cognitiu, entre altres— i 
que a ell li podia servir 
per estar més a prop de 
la seva mare. Ho va pro-
posar com una activitat 
voluntària a la direcció 
de la Fundació, que va 
donar llum verda al pro-
jecte i el va iniciar el mes 
d’octubre de 2019.

la Difícil elecció 
Dels textos
En les més de 150 pà-
gines del llibre, Comes 
explica els seus dubtes 
i pors a l’hora d’enfocar 
l’activitat i com seleccio-
na els textos més adients 
a la finalitat desitjada. I 
defineix les caracterís-
tiques que han de tenir 
aquests textos: ben es-

JORDi salvat

ACTUALITAT TORRREdEmBARRA

‘Petites esto-
nes de lectu-
ra amb avis 
i àvies’ és 
el títol de la 
nova obra de 
l’escriptor de 
Baix a mar 

Comes pensa 
que la lectu-
ra pot portar 
molts benefi-
cis als ancians 
i millorar la 
seva qualitat 
de vida 
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Co m u n i c a c i o n s 
Locals 2020 SL, 
l’empresa editora 

del Torredembarra Ac-
tualitat, editarà en un 
llibre els relats guanya-
dor i finalista del I Premi 
de Narrativa curta Far de 
la Torre-Torredembarra 
Actualitat. El llibre es 
publicarà aquest proper 
mes d’abril.

“Tens carta”, de Raquel 
Martínez, va ser el relat 
guanyador i obrirà el lli-
bre, que seguirà amb “La 
padrina Rosalia i el tresor 
del Roquer”, de Gibert 
d’Artze. El llibre compta-
rà amb il·lustracions del 
dibuixant Víctor Cente-
lles, com la que il·lustra 
aquesta notícia.

Ja podeu  
reservar el  
llibre a un 
preu especial i 
col·laborar en 
la seva edició

ACTUALITAT TORRREdEmBARRA

REDACCiÓ

Gestió i lloguer d’apartaments a la platja de Torredembarra

Confiï’ns el seu apartament

info@lamoga.com  - www.apartamentslamoga.com

El Baix Gaià ha acumulat 
89 nous casos positius de 
Covid-19 en una setma-
na, segons dades del 
Departament de Salut de 
la Generalitat actualit-
zades aquest diumenge 
17 de gener. Es tracta 
de 26 casos més que la 
setmana anterior i una de 
les xifres més altes des 
l’inici de la pandèmia, que 
al Baix Gaià ja acumula 
1.489 positius.

Torredembarra, amb 36 
nous casos, continua 
sent la localitat amb més 
casos positius, i en suma 
nou més que la setmana 
anterior. D’aquests nous 
casos, tres estan localit-
zats entre la plantilla de la 
Residència Pere Badia.
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Torredembarra 634 4.250

Roda de Berà 240 1.406

Altafulla 162 1.366

El Catllar 127 985

La Pobla de Montornès 110 766

Creixell 109 1.035

La Riera de Gaià 58 437

Salomó 23 117

La Nou de Gaià 14 122

Vespella de Gaià 12 102

total baix gaià 1.489 10.586

El Baix Gaià s’acosta al 
centenar de casos positius 
setmanals de Covid-19 

ja pots reservar 
el llibre a través 
d’aquest formulari

també ho pots fer 
a www.tDbactua-
litat.cat o el telè-
fon 649 061 984

El I Premi de narrativa 
curta Far de la  
Torre-Torredembarra 
Actualitat es  
convertirà en un llibre

El PdeCAT treballa per 
constituir la seva secció 
local a Torredembarra

Des d’ara ja podeu reser-
var el vostre llibre i aju-
dar a la seva edició. Si sou 
subscriptors/es el podeu 
adquirir per 8 euros, i si 
no ho sou, us costarà 10 
euros. El llibre també es 
podrà comprar a partir 
del mes d’abril en llibre-
ries del municipi per 12 
euros i els que l’hagueu 
reservat el podreu reco-
llir a la Llibreria Miquel. 
El llibre tindrà un ves-
sant solidari i un 10% de 
la venda anirà destinat a 
Càritas Torredembarra.

Un dels dibuixos de Víctor Centelles que il·lustrarà el llibre.

El PDeCAT s’ha posat en marxa 
per crear la seva secció local a 
Torredembarra. El referent del 

partit postconvergent a la capital del 
Baix Gaià és Jordi Pujol. Graduat en 
Dret i Relacions laborals, es dedica al 
sector de la restauració i el turisme, al 
capdavant d’un negoci del municipi 
que arriba a la quarta generació. Pujol 
ha militat els darrers anys a Esquer-
ra Republicana i ha estat membre de 
l’executiva local, però admet que ha 
acabat veient que el PDeCAT encaixa 
més amb la seva ideologia. El 2015 va 
ocupar el sisè lloc de la candidatura 
republicana a les eleccions munici-
pals.

Pujol ha explicat a Torredembarra 
Actualitat que s’està reunint amb 
persones que vulguin incorporar-se 
al projecte, ja que té detectats dife-
rents perfils que podrien sumar-se al 
partit. Recordem que fa uns mesos, 
el comitè local del PDeCAT es va do-
nar de baixa en bloc i es va passar a 

Jordi Pujol (esquerra) amb el cap de llista 
per tarragona del PDeCAt. / tDB

Junts per Catalunya. L’únic regidor 
de Junts per Torredembarra, Josep 
Maria Calvet, que es manté com a in-
dependent, també s’ha alineat amb la 
formació de Puigdemont.

“Tenim el primer pas, algú que se’n 
vulgui cuidar, que és el Jordi Pu-
jol, i al voltant seu construirem el  
comitè local i l’estructura del par-
tit”, afirma Marc Arza, cap de llista 
del PDeCAT per la circumscripció de 
Tarragona a les properes eleccions al 
Parlament.

NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA
C/Ferran de Querol, 7 Baixos • 43830 • Torredembarra

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95
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primers  
vacunats
Precisament entre finals 
de desembre i primers 
dies de gener, treballadors 
i residents de la residèn-
cia torrenca van rebre la 

primera dosi de la vacuna 
contra la Covid-19. Els pri-
mers dies de l’any també 
van rebre la vacuna a les 
residències de gent gran 
Barà Bahia i L’Ermita de 
Creixell.
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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

ACTUALITAT TORRREdEmBARRA

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

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

Torredembarra vol  
millorar la seguretat  
ciutadana amb  
l’app TdB_Alerta
To r r e d e m b a r r a 

compta amb una 
nova eina per mi-

llorar la seguretat i la 
col·laboració ciutadana 
a través d’una comuni-
cació més ràpida i més 
eficient amb la Policia 
Local. Es tracta de l’app 
TDB_Alerta, que es pot 
descarregar tant de Go-
ogle Play com de l’App 
Store i també mitjançant 
codis QR que es troba-
ran en cartells distri-
buïts pel municipi. Una 
vegada descarregada 
l’aplicació al mòbil cal 
crear un perfil d’usuari 
o usuària, una petició 
que validarà la mateixa 
Policia Local després 
de comprovar les dades 
personals introduïdes. A 
partir d’aquí, l’aplicació 
compta inicialment amb 
cinc opcions d’alerta: 
per violència de gènere, 
petició d’ambulància, 
alerta ocupa, alerta Co-
vid-19 i pànic.

L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
afirma que cal aconse-
guir que la ciutadania 
se la faci seva, que els 
ciutadans i ciutadanes 
la tinguin disponible al 
seu telèfon per si l’han 
d’emprar. També expli-

ca que l’objectiu és que 
ajudi a millorar la se-
guretat i també la seva 
percepció a partir d’un 
contacte més directe 
amb la Policia Local. En 
aquest sentit, el cap de 
la Policia Local, Miguel 
Ángel Marchal, destacat 
que l’ús d’aquesta apli-
cació està pensat per 
a casos d’emergència i 
de risc greu i que s’ha 
adaptat a la realitat del 
municipi. Tot i així, es 
tracta d’una eina viva 
que evolucionarà se-
gons les necessitats. 
També ha comentat que 

desenvolupat l’app, ha 
destacat el fet que l’apli-
cació i les dades que es 
generin al seu voltant es 
troben allotjades en ser-
vidors propis de l’Ajun-
tament, fet que dona 
una garantia addicional 
a la seva protecció.

L’aplicació disposa de 
tres àmbits: ciutadania, 
establiments comercials 
i membres de la Policia 
Local, la qual cosa per-
metrà enviar missat-
ges dirigits als grups 
concrets, segons el seu 
contingut. S’ha realitzat 
en tres idiomes: català, 
castellà i anglès. Aques-
ta nova eina permetrà a 
la Policia Local tirar en-
davant el pla de transi-
ció digital, adaptant-se 
a les noves tecnologies, 
i donant resposta direc-
ta i ràpida a la ciutada-
nia. L’import destinat 
a l’aplicació ha estat de 
14.368,75 euros (IVA 
inclòs).

la ciutadania té una nova eina per millorar la seguretat i la 
col·laboració amb la Policia Local de Torredembarra. / ANNA F. 
/ AJ. tORREDEMBARRA

Lleis i ètica

Aquest cop no 
p a r l a r é  d e 
decrets, ni de 

lleis, ni de normatives 
(que per altra banda 
no es compleixen). 
Avui us explicaré fets 
lamentables que van 
passar durant el con-
finament dins de la 
meva professió. Des 
del torn d’ofici rebo 
temes de tot tipus 
(divorcis, incapaci-
tats, reclamacions 
de quantitats, etc.) I 
també molts desno-
naments, ja sigui per 
ocupació o per impa-
gament del lloguer o 
de la hipoteca.

En ple confinament 
(març, abril, maig i 
juny), Sareb, Divari-
an i altres grans teni-
dors sense escrúpols, 
es van dedicar a envi-
ar demandes de des-
nonament de forma 
massiva i sense cap 
pietat. Si ens cenyim 
a la llei, ho poden fer. 

ClARA  
SOLiVeLLAS
advocada - icaB 29191

TIREm 
PEL dRET

Després, però, hi ha 
un decret que permet 
evitar el llançament, 
que no s’aplica, tal 
com veiem als mit-
jans de comunicació. 
Crec que els advocats 
hauríem d’anar molt 
més enllà de la llei 
en els casos que por-
tem, i quan es tracta 
del dret a l’habitatge, 
encara més.

El col·lectiu d’advo-
cats fem la nostra 
feina, la que ens en-
carreguen, sí. Però 
estudiar una carrera 
per acabar treballant 
per a les grans cor-
poracions, enviant 
demandes de forma 
massiva per fer fora 
a infants de casa 
seva, a gent gran, a 
famílies totalment 
desestructurades, i a 
sobre en plena pan-
dèmia, em fa replan-
tejar moltes vegades 
en quin món estic 
treballant.

permetrà una interac-
ció de la ciutadania i el 
sector comercial amb 
la Policia Local d’una 
forma ràpida, eficient 
i eficaç que redueix el 
temps de resposta.

Carles Aros, de l’em-
presa Cesecat, que ha 
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El duet torrenc Tres i el 
trio Tre Said, amb el tor-
renc Manel Gris entre 
els seus integrants, han 
estat nominats als pro-
pers Premis Enderrock 
2021 en la categoria de 
millor disc de rock. Jordi 
Suñé i David Morlà ho 
estan amb Casa nova, 
que va veure la llum 
el febrer passat, i els 
segons, amb l’àlbum 
del seu debut, All those 
city lights (Els llums del 
carrer), editat al maig. 

els terminis De 
votació
Els premis es decidei-
xen per votació popular. 
Arrenca amb la primera 
fase, que té lloc de l’11 
al 24 de gener a través 
del web de la revista: 
enderrock.cat. A la 
segona, que serà del 29 
de gener al 14 de febrer, 
s’escolliran les deu 
propostes més votades 
de cada categoria. 
Finalment, en la darrera 
volta de votació popular, 
del 15 al 27 de febrer, 

s’anunciaran tan sols 
els tres finalistes de 
cada categoria, i servirà 
per decidir quin artista, 
disc o cançó s’acabarà 
emportant els guardons 
populars, que enguany 
es descobriran a la gala 
prevista l’11 de març a 
l’Auditori de Girona. 

De la utopia al 
camp de concen-
tració (Edicions 

Viena, 2014) és el llibre 
de memòries d’un soldat 
de la Lleva del Biberó, 
el barceloní Ramom 
Arau, que la primavera 
de 1938 va ser mobilit-
zat junt amb milers de 
joves catalans més que 
tenien 17 anys o havien 
just acabat de complir 
els 18. Amb edició a cura 
de Salvador Domènech, 
les 252 pàgines del llibre 
són un testimoni excep-
cional del dia a dia de la 
Guerra Civil espanyola, 
primer a la rereguarda, 
on Arau va tenir una 
activisme polític desta-
cable malgrat la seva jo-
ventut i després al front.

Arau combat a la batalla 
de l’Ebre. Ell mateix ex-
plica que no llança ni un 
tret. La raó és que, grà-
cies als coneixements 
adquirits a l’Institut-Es-
cola Pi i Margall, on ha-
via cursat estudis secun-
daris, és incorporat als 
serveis d’informació de 
la seva brigada, la 31a. 
El gener de 1939, pocs 
dies abans que l’exèr-
cit franquista ocupi 
Torredembarra, el jove 
soldat passa uns dies al 
municipi, on explica que 
s’havia instal·lat la base 
de la seva brigada. Hi 
arriba amb un company 
seu enmig del desordre 
de la retirada republica-
na i després de perdre 
el contacte amb la seva 
brigada. A la capital del 
Baix Gaià contacta amb 
l’alcalde torrenc i els 
aconsegueix allotjament 
en una casa particular 
torrenca, on també els 
renten la roba.

En el seu relat comen-
ta que “els dos o tres 
dies que vam passar a 
Torredembarra van ser 
unes autèntiques vacan-
ces.” Dediquen els dies 
a “passejar i prendre el 

ACTUALITAT TORRREdEmBARRA

Voleu conèixer en  
Ramon Arau? El podeu 
veure entrevistat  
al programa  
‘Els matins de TV3’ 

Llegeix el  
reportatge que 
vam fer del nou 
disc de Tre Said:  

mira el vídeo de la 
visita que vam fer 
a l’enregistrament 
de ‘Casa nova’

sol a la vora del mar”. I 
explica que a última hora 
de la tarda anaven al “ca-
sino del poble a jugar a 
dòmino amb l’alcalde i 
alguns amics seus.” Qui 
era l’alcalde de Torre-
dembarra aquells dar-
rers dies de la guerra? 
Gràcies a en Jordi Suñé, 
he sabut que era Eleute-
ri Papiol Sabanés (1900-
1958), militant d’ERC i 
veterà de la Guerra del 
Marroc, on va ser ferit al 
braç el 1921. Amb l’ocu-
pació franquista, Papiol 
va ser sotmès a un con-
sell de guerra sumaríssim 
i condemnat a cadena  
perpètua. Va patir uns 
quants anys a la presó, 
però almenys va salvar 
la vida.

Tornem a les aventures 
del jove Ramon. Aquesta 
breu estada se li va acabar 
quan el cap de serveis de 
l’estat major de la brigada 
els va dir que es prepares-
sin per tornar al front amb 
ell. Un parell de dies des-
prés la guerra s’acabarà 
per al jove barceloní quan 
és fet presoner a Valls el 
14 de gener i traslladat 
al camp de concentració 
franquista de Deusto.

Arau va tornar a tenir con-
tacte amb Torredembarra 
uns mesos després. Havia 
hagut de marxar cap al 
front sense recollir la bu-
gada, que li havien rentat 
a la casa on havia estat 
acollit. Va dir-los que els 
guardessin la roba i que 

ja els l’enviaria a buscar. 
Un cop acabada la guerra 
va recuperar uns panta-
lons després d’escriure 
dient-los que la hi fessin 
arribar. Quina devia ser 
la casa torrenca on es va 
allotjar aquest jove sol-
dat aquell gener de 1939 
i va ser tan ben tractat? 
Potser no ho sabrem 
mai. O sí.

Tres i Tre Said, del 
torrenc Manel Gris, 
nominats  
els Premis  
Enderrock 2021

HISTòRIES

Vols guanyar un CD  
signat del primer àlbum  
dels Tre Said?

NOMéS ET CALEN DUES COSES:

-Ser subscriptor/a del Torredembarra 
Actualitat: si no ho ets, et pots donar 
d’alta per només 60 €/any.

-Enviar un correu electrònic a redac-
cio@TDBactualitat.cat amb el teu nom i 
cognoms i telèfon de contacte fins al 31 
de gener.

Donarem a conèixer el guanyador/a la 
setmana següent.

JORDi SALVAT
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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

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

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...

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

L’última perla del Club Pentatló Torredembarra

Claudia Shu Ortega Villa 

és una jove creixellen-

ca de 14 anys que s’ha 

convertit en la quarta in-

tegrant del Club Pentatló 

Torredembarra que obté 

una beca de la Federació. 

Des d’aquest mes de se-

tembre estudia i entrena 

de dilluns a divendres 

a la Residència Joaquín 

Blume, d’Esplugues de 

Llobregat, on pot seguir 

amb la seva formació 

esportiva i lectiva; i el 

cap de setmana torna a 

Creixell per estar amb 

la seva família. La seva 

ràpida progressió en 

aquest esport ha fet que 

la Federació es fixés 

en ella i li donés una 

oportunitat per potenciar 

encara més les seves 

aptituds.

L’any 2020 ha estat 

també complicat a 

causa de la Covid-19 per 

a la Claudia Shu, però ha 

obtingut bons resultats 

esportius. Aquest mes de 

desembre ha obtingut el 

setè lloc en el Campio-

nat estatal de pentatló 

modern, disputat el cap 

de setmana abans de 

Nadal. Ha aconseguit 

aquest meritori lloc en la 

categoria U19, tot i com-

ESPORTS PENTATLÓ

A l’esquerra, Claudia Shu lluint medalles, i a la dreta, lluint a la passarel·la. / CEDIDES

demostren la potència de 

l’entitat en el panorama del 

pentatló català i també es-

panyol. A Catalunya, només 

El Llor, de Sant Boi, està per 

damunt del club torrenc, 

creat el 2008 i que actual-

ment compta amb gairebé 

petir per edat en la cate-

goria U-15. Tres atletes 

més del club torrenc van 

participar i van aconseguir 

grans resultats: Benjamín 

Reina, 1r; Enzo Rivadeo, 3r; 

i Talia Reina, 11a després 

de lesionar-se en la prova 

d’esgrima.

Una setmana abans, 

Claudia Shu havia acon-

seguit el primer lloc en 

els campionats estatal i 

català U15 en el Campi-

onat Laser Run, disputat 

el 13 de desembre amb la 

participació de 97 atletes, 

24 dels quals del Club 

Pentatló Torredembarra, 

amb 4 campions d’Espanya, 

3 subcampions d’Espanya, 

4 campions de Catalunya, 3 

subcampions de Catalunya i 

3 tercers llocs de Catalunya. 

Aquests grans resultats 

quaranta atletes, la majoria 

d’entre 5 i 12 anys, però al-

guns més grans. Recordem 

que aquest esport, que ja 

era olímpic el 1896 a Atenes, 

combina cinc disciplines 

diferents: natació, atletisme, 

esgrima, hípica i tir.

La Claudia Shu va arribar a 

Catalunya amb set anys i 

el primer que va fer la seva 

mare va ser apuntar-la a 

natació i en tres mesos 

ja n’havia après. La seva 

primera entrenadora, Maria 

Rosa Serelde, explica que 

la creixellenca tenia “molta 

facilitat” per a la natació i va 

començar a competir amb 

grans resultats. “Té moltes 

qualitats”, assenyala. Des 

del Club Pentatló Torredem-

barra van proposar als seus 

pares que practiqués aquest 

esport i aquí va començar 

una trajectòria més que 

destacada, i ha anat pujant 

de categoria de forma molt 

precoç, enfrontant-se sovint 

a atletes més grans i, per 

tant, amb més experiència 

que elles i superant-les 

molts cops. Ara, amb 14 

anys, competeix amb 

noies de 20.

Aquesta gran carrera en 

el pentatló ha sabut com-

binar-la amb la seva gran 

passió, que és fer de mo-

del. A la Claudia Shu l’hem 

pogut veure en campanyes 

publicitàries de marques 

de xampú i altres de Pull 

and Bear i Mango. També 

ha estat la cara de Nestlé 

en campanyes a l’Amèrica 

del Sud i Àsia. Des de l’inici 

de la pandèmia la seva 

activitat com a model ha 

baixat, però just abans, al 

febrer, va protagonitzar 

a la ciutat de Barcelona 

la campanya d’educació. 

El 2021 està ple de nous 

reptes esportius i en la 

moda i la publicitat pera la 

Claudia Shu.

La Claudia Shu seguirà 

combinant les desfilades 

amb les pistes d’atletis-

me i les piscines mentre 

pugui, però té clar que vol 

dedicar-se al món de la 

moda.

la creixellenca claudia shu ortega combina el talent per a 
aquest esport amb una prometedora carrera com a model

t’AJudem A Fer  
LA miLLor cALçotAdA

SERVEI A DOMICILI
639 146 295 - 659 672 589

Sarments pel foc
Fruits secs per a la salsa
Taronges per les postres
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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

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

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

ressorgir o anar amb tu, 
mare.

Plans, plans, plans. Les 
coses grans de la vida 
s’escriuen soles. Només 
cal tenir a mà un quadern 
de fulles blanques.

“2 de setembre. Dilluns. 
Quina felicitat tan gran! 
El nen ha pesat menys 
de tres quilos, i encara 
perdrà més pes, però ja 
el recuperarà. Té les ca-
mes llargues i els peus 
molt grans. Serà alt el 
meu nen. Encara no ens 
hem posat d’acord amb 
el nom. Carlos vol que 
es digui com el seu pare. 
Jo prefereixo Pau. Li he 
dit que estava cansada, 
i que ho parlaríem més 
tard. He tremolat tant 
en el part que han ha-
gut d’agafar-me per les 
espatlles i aguantar-me 
les cames. No podia con-

LA SOLEdAT dELS mIRALLS

J. A. NiEVES

Les poques vegades 
que hem intercan-
viat paraules en 

aquests mesos han estat 
per fer-nos mal; un duel 
atroç entre el senyor al-
calde i el seu plançó re-
bel. El senyor alcalde, l’il-
lustríssim senyor alcalde. 
El senyor feudal dels úl-
tims dies de la mare. Li 
agrada el poder, somriu 
sentint-se poderós. És la 
seva essència, i la seva 
finalitat. Potser abans 
no era així, o potser sí, i 
sempre ha estat un gran 
fingidor.
Des que va canviar, no-
més viu per sentir-se su-
perior. Fa temps que no 
fa de pare. Jo l’estimava. 
Estimava aquella altra 
persona que jugava amb 
la mare i em va ensenyar 
a mi a jugar i viure els 
escacs. Jo l’estimava, tot 
i que menjava com un 
porc.
Sento que ja no és pos-
sible recuperar l’aire 
d’aquests pulmons cre-
mats. Tant dolor ens cir-
cumda; som com dues 
illes que s’enfonsen mal-
grat que les fulles de les 
seves palmeres es toquin.

A l’octubre de l’any pas-
sat vaig prendre la de-
terminació final. Passats 
els primers dies d’absolut 
silenci, vam començar a 
fer-nos mal amb la mira-

Capítol 15.  
Algú ha de morir

da, després amb les pa-
raules, i ara fins l’alè es 
converteix en una arma 
llancívola. Som dos es-
tranys en lluita constant, 
dos combatents, i un dels 
dos sobra. Estranys sota 
un mateix sostre. Quan 
era nen i m’agafava la 
mà, m’estremia. Recordo 
que recorria el meu cos 
una cremor de segure-
tat, una ona confortable 
de pau. Ara, som dos es-
tranys que es repel·leixen 
perquè han perdut el mi-
llor que tenien. I em pas-
sa que penso amb molta 
força que ha de morir. 
No és just que la mare 
no hi sigui i ELL sí. Ha 
de morir.

Des de fa un temps, 
penso molts dies en la 
mort. Tota mort genera 
una situació nova plena 
d’incògnites, una trans-
formació que cal plan-
tejar com un problema, 
situant-la en un escenari 
matemàtic. Per això, cal 
establir les equacions 
que el regeixen. Després 
cal interpretar les parts, 
o les dades que desitgem 
calcular com a solucions 
de les mateixes. Només a 
través de les equacions es 
pot comprendre en pro-
funditat qualsevol feno-
men, qualsevol canvi en 
la vida.
Avui, 26 d’abril, fa gai-
rebé un mes que vaig 
iniciar la part final de la 
decisió que vaig pren-
dre: el pla concebut per 

trolar-me! Ara miro el 
meu fill (que bé sona!, el 
meu fill), i espero el mo-
ment en què obri els ulls. 
Llavors li diré, xiuxiue-
jant: hola, fill meu, soc 
la mare, i he començat 
a escriure un diari de la 
teva vida.”

Ara tinc catorze anys. 
Les equacions volen en 
el meu cap com si fossin 
aus rapinyaires, pla-
negen i ataquen, devo-
ren el meu interior. De 
vegades soc au, soc el 
seu vol, lliure i pletòric; 
d’altres soc víctima, carn 
devorada, carn de la qual 
surten números com 
cucs en un cos descom-
post. No puc evitar-lo, el 
dolor, no puc evitar-lo. 
Quan els números pre-
nen vida i es combinen, 
quan ballen amb aquesta 
bellesa indescriptible em 
fa mal el cap. Després, 

quan veig la llum, quan 
el resultat pren forma 
com una aparició llu-
minosa, para el dolor i 
em sobrevé la pau. Una 
estranya sensació de ple-
nitud i buit alhora. Una 
mena de debilitat. Però 
soc feliç.
Després, la realitat.

No vull viure amb ELL, 
no suporto que cridi, que 
em faci sentir que sobro, 
que imposi, que trenqui, 
que em foti. No deixa 
marge per a la reflexió, 
per a la decisió personal, 
per al moment adequat. 

Entre nosaltres només 
hi ha dolor. Per això, no 
vull la seva pàtria potes-
tat, vull emancipar-me 
d’ELL. Ja no sento que 
sigui el meu pare. No-
més és ELL.

La majoria d’edat és 
un llindar, una refe-
rència. Si considerem 
adult algú que és major 
d’edat, estem ordenant 
jurídicament només una 
possibilitat. Perquè hi ha 
majors d’edat que tenen 
la possibilitat de ser 
adults, però no ho són. 
I hi ha menors d’edat, 
jurídicament menors 
d’edat, que pensen, sen-
ten i es comporten com 
a adults. Aleshores, si 
no hi ha dependència 
per què no ser-ho? Vull 
reivindicar el meu dret a 
l’emancipació.

Amb l’autoritat sempre 
he tingut problemes. No 
accepto que m’imposin 
les coses, mai ho he ac-
ceptat. La mare va saber 
veure-ho des del princi-
pi, va saber entendre’m i 
acceptar-me. No suporto 
que m’imposin alguna 
cosa simplement pel fet 
de ser menor perquè, de 
vegades, qui pretén im-
posar té menys criteri 
que jo. Si més no, és un 
criteri diferent.

I no suporto que no s’ac-
cepti el meu criteri.
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LA CONTRA

Per un any nou  
en un nou carrer Nou

Ha començat un any 
nou, i perquè sigui 
nou de debò m’agra-

daria veure coses noves al 
meu carrer, que per alguna 
cosa en diem carrer Nou. Co-
ses que demostrin civisme i 
respecte a les altres persones. 
Entenent el carrer Nou i els 
que l’envolten com a metàfora 
de tot el poble. O sinècdoque, 
la figura retòrica de la part pel 
tot. Vull un carrer on passejar 
amb tranquil·litat, sense por 
de ser atropellat, molestat o 
agredit. Un carrer sense bi-
cicletes fent el cavallet i fent 
eslàlom entre gent gran i cot-

xets de criatura. Sense pati-
nets elèctrics ni no elèctrics. 
Ni monopatins, ni patins, ni 
res que patini, rellisqui o es 
xuti. Alguns dies he tingut 
por que em multessin per ser 
l’únic que hi caminava a peu. 
On s’és vist, una cosa tan an-
tiga com l’anar a peu? Vull un 
carrer Nou sense aparells de 
música a tota potència, dia i 
nit. Ho he dit massa cops: hi 
vull viure i dormir. 

Un carrer sense cotxes que 
baixen el carrer Gibert contra 
direcció i s’aturen al cantó de, 
o d’en, Jordi per treure diners 
dels caixers. O que pugen pel 
carrer Francesc Moragas, 
també per treure diners au-
tomàtics, i s’aturen al mig del 

carrer tapant la circulació i 
les entrades als pàrquings. I 
si parlem de caixers, vull que 
s’hi pugui treure diners en 
pau, sense que tinguis una 
persona al darrere que, més 
que demanar-te, t’intimida. 
Vull un entorn sense gent que 
es punxa en carrers cèntrics 
com el de Santa Rosalia —han 
posat un reixat a Cal Maiam, 
és una bona mesura—, i que 
pugui punxar-se en un lloc o 
sala més segur per a ells i per 
a tots. Vull, crec que tothom 
vol, un centre que no sigui un 
camp de mines mòbils i que 
això ajudi a un comerç molt 
castigat per la pandèmia. Vull 
un nou carrer Nou i en pau, 
resumint. Bon carrer Nou a 
tothom!

La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes de febrer

solució sudoku  
mes de desembre
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TwITTER ACTUALITAT

Jordi molinera i poblet  @jordimolinera
alcalde d’altafulla
Marc Tul·li Ciceró, tot dirigint-se al Senat romà preguntà:
“Quant de temps abusaràs de la nostra paciència, Catilina?”
Això em pregunto sovint davant el baix nivell i nul respecte po-
lític de qui va governar Altafulla 8 anys.

oriol maymó Gatell @maymoriol
músic
Avui, per primer cop, m’he somiat amb la mascareta posada.

vicJota @vicJota
tuitaire
Trobo estranyíssim que els Mossos no us truquin a valtros per 
muntar operatius.

ton aymemí @tonaymemi
Biòleg i ambientòleg
No parlo només d’#Altafulla, però si en molts indrets del litoral 
volem tenir #platges a l’estiu, caldrà invertir a l’hivern (esponjar, 
deconstruir, recular, retenir...) i tenir prou diners per bellugar 
sorra a l’estiu. El mar reclama cada cop més sovint la reraplatja 
ocupada

David vendrell Donat @dvendrell
enginyer de camins i empresari
Em pregunto quina deu ser la raó psicológica exacta que fa que 
als teus repressors mai els agradi que marxis...

pau ruiz @pauruiz1993
tuitaire 
Dubte: un Altafullenc que agafa el tren a l’estació d’Altafulla Ta-
marit, estaria trencant el confinament municipal no? #esperau-
namic

carles  
marquÈs

et Donem 10 raons per fer-t’hi!
••Donaré suport a un periodisme de proximitat i qualitat.
••Per què és un mitjà de comunicació fet per periodistes.
••Podré accedir als continguts abans que 

els qui no són subscriptors/es.
••Rebré el periòdic en paper a casa meva cada mes.
••S’escoltarà la meva opinió en trobades 

periòdiques amb la direcció.
••Tindré regals i podré participar en sortejos.
••Participaré en actes exclusius.
••És un mitjà de comunicació amb consciència social.
••Formaré part d’una comunitat.

encara no t’has fet subscriptor del

 
dEmBARRA

actualitatTORRE
només 

em costarà 
60 €/any

i si porto nous/ves 
subscriptors/es

encara em costarà menys
(5 € per cada 
subscriptor/a

que vingui 
de part meva)

per fer-te subscriptor 
ho pots fer en 

menys de 5 minuts a 
www.tdbactualitat.cat

EDUCACIÓ
S’inicia un nou 

curs escolar marcat 
per la pandèmia 

de la Covid-19
Pàgina 10

SOCIETAT
Polèmica amb 

Sorea per les  
darreres factures 

de consum d’aigua
Pàgina 11
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Torredembarra: 
horitzó 2040

EXEMPLAR  

GRATUÏT 

 PROHIBIDA LA SEVA VENDA

La revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal comença amb 
els primers tràmits un llarg procés que acabarà el proper mandat 

CONADELLS
Entrevistem 

David Nel·lo, 
premi Sant Jordi 
de novel·la 2020

Pàgina 06

FESTES
Es presenten 

els nous gegants 
indians durant 

la Festa Major de 
Santa Rosalia 2020

Pàgina 13

DONA SUPORT AL PERIODISME DE QUALITAT
Subscriu-te: www.TDBactualitat.cat • 60 €/any 20€ un trimestre

Foto: JOAN CASAS

CONADELLSCarles Marquès ens  endinsa en el Premi  de Periodisme Mañé i  
Flaquer durant els anys 70

Pàgina 15

SOCIALCom s’ha adaptat  la Fundació  Onada a la situació de pandèmia?
Pàgina 16

OCTUBRE 2020

NÚMERO
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¡Continúa descubriendo el mejor producto con nosotros!

           977 64 33 37PORT TORREDEMBARRAALCAPONERESTAURANT.COM

EXEM
PLAR  

GRATUÏT 

 PROHIBIDA LA SEVA VENDA

FESTESEl Baix Gaià no  tindrà carnavals aquest 2021 a causa de la Covid-19
Pàgina 11

COMERÇEurospar serà el nou supermercat que obrirà portes a Torredembarra a finals de l’any vinent
Pàgina 17

DONA SUPORT AL PERIODISME DE QUALITAT

Subscriu-te: www.TDBactualitat.cat • 60 €/any 20€ un trimestre

Foto: CAROL CUBOTA

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

SEGURETATLa Policia Local  de Torredembarra  vol tenir regularitzada la plantilla a  inicis d’any
Pàgines 4-5

BAIX GAIÀL’aventura de la  rierenca Gemma  Rosell a la Titan  Desert 2020
Pàgina 6

CULTURAMaría Dolores  García ens parla del seu nou llibre:  ‘El pasajero 2228’
Pàgina 10

Raquel Martínez  guanya el I Premi  de Narrativa  curta Far de la Torre- Torredembarra  
Actualitat
Pàgina 14

NOVEMBRE 2020

NÚMERO
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GRATUÏT 

 PROHIBIDA LA SEVA VENDA

DONA SUPORT AL PERIODISME DE QUALITAT
Subscriu-te: www.TDBactualitat.cat • 60 €/any 20€ un trimestre

Entrevistem l’artista i dissenyador vespellenc

Així ho veu  Nil Bartolozzi
Pàgines 8-9

Guanya 2 racions 
de calçots cuits  
de Ca l’Aurèlia 

només et calen dues 
coses:
-ser subscriptor/a 
del torredembarra 
actualitat: si no ho 
ets, et pots donar 
d’alta per només 60 
€/any.
-enviar un correu 
electrònic a redac-
cio@TDBactualitat.
cat amb el teu nom i 
cognoms i telèfon de 
contacte fins al 2 de 
febrer.

Donarem a conèixer 
el guanyador/a la 

setmana  
següent.


