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Roques Planes
afronta la Covid-19
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El polígon industrial torrenc
ha viscut un darrer any complicat
a causa dels efectes de la pandèmia

PR

O

H

IB

E
X
G EM
ID R
A AT P L
LA U A
S ÏT R
E
VA

V

E

N

D

A

JOAN CASAS

DONA SUPORT AL PERIODISME DE QUALITAT

CULTURA
‘Codi ictus’,
el nou projecte
de la productora
altafullenca
Most Wanted
Studio

FESTES
El Carnaval
es trasllada
enguany a les
xarxes socials
a causa del
coronavirus

HISTÒRIES
Jordi Suñé ens
descobreix
les arrels
torrenques
de l’Argimon
mexicà

ELECCIONS 14-F
Els comicis
es viuran de forma
molt diferent
que en
convocatòries
anteriors

EQUIPAMENTS
La piscina
municipal
coberta serà
una realitat
l’hivern
de 2022

Pàgina 8

Pàgina 10

Pàgina 11

Pàgina 12

Pàgina 14

TORRE

ACTUALITAT

DEMBARRA

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

EDITORIAL

PINZELLADES

La Covid-19,
una altra prova
per al Polígon
Roques Planes

GERARD CIURÓ

Un nucli històric mancat de vitalitat
En un post recent a l’Instagram, l’Ajuntament de Torredembarra ens convida a fer
un tomb pel centre històric de
Torredembarra, afegint-hi
imatges de la torre de la Vila,
el castell, el portal de la Bassa,
etc. S’ha de reconèixer que la
bona destresa de qui ha elaborat les instantànies convida
a pensar en un lloc atractiu i
interessant.
Però si ens endinsem en els
carrers d’aquest nucli antic,
podem caure fàcilment en
una petita decepció, quan
comprovem que el que ha-

Un any després del dossier
especial que vam fer sobre
el Polígon Industrial Roques
Planes, hem volgut tornar a
fixar-nos en aquest pol econòmic de Torredembarra, i més
concretament com l’ha afectat
la Covid-19. Per això hem
parlat amb diverses empreses,
de diferents sectors, i podreu
comprovar com s’han adaptat
a les restriccions imposades
pels governs durant aquests
mesos, i que encara duren.
És la segona prova dura que
afronta el polígon industrial
després de la crisi econòmica
de 2008, que va provocar el
tancament de moltes empreses. En uns mesos podrem
avaluar els efectes reals de la
crisi econòmica derivada de la
pandèmia.

via estat el centre neuràlgic
de la població és un espai
sovint mancat d’activitat i
de dinamisme. Situem-nos
per exemple a la plaça de la
Vila, amb un disseny completament obsolet que dificulta
la realització de molts actes
i la converteix en un espai
poc acollidor, amb les antigues peixateries, que no hem
d’oblidar que són un edifici
de propietat municipal, en
estat d’abandó i deixadesa.
Per revitalitzar aquesta zona
es podria començar per donar
un ús a aquest espai. De ben

REPASSEJADES

segur que de propostes no en
mancarien: un local per exposar-hi de manera permanent
alguns elements representatius del seguici o bé un punt
d’informació ciutadana sobre
les diverses campanyes que es
porten a terme són algunes de
les idees que ja s’han plantejat en algunes ocasions i que
possiblement no comportarien una despesa que fes trontollar les malmeses arques
municipals.
L’antic ajuntament és un altre
edifici poc aprofitat, al qual
des que va perdre la condició

ANNA RIUS

Esborrant el passat, venent el futur
Ara que el passeig és la sortida, estic redescobrint una
Torre que feia anys que veia
sense mirar. Caminant-la, hi
ha moments que l’admiro i
d’altres que la detesto, diria
que sovint a parts iguals.
A manera de reconciliació,
intento passar per carrers
que em transporten a altres
temps, alguns d’ells exclosos
de la vida social del poble,
aquells carrers on només
t’acostes quan no tens rumb,

En aquest número del Torredembarra Actualitat
també abordem les eleccions
al Parlament de Catalunya del
14 de febrer i els canvis que
es trobaran els electors en la
jornada electoral, com també
com s’han adaptat els partits
a les limitacions que imposa
la Covid-19, que ha provocat
una campanya electoral poc
viscuda als carrers i més a les
xarxes. El mateix està passant
amb el Carnaval, amb uns
ajuntaments que han hagut de
reinventar-se a través de les
xarxes. Volem recomanar-vos
també la primera part d’un
article tan curiós com interessant que ha escrit en Jordi
Suñé sobre les arrels torrenques del que podríem considerar “l’Argimon mexicà”.

de seu oficial del consistori
no s’hi ha trobat l’ús adequat;
la torre de la Vila podria ser
un bonic escenari per fer-hi
activitats culturals de petit
format, però apareix rodejada per una aparatosa tanca
que en condiciona les possibilitats.
Aquestes senzilles actuacions, que hauria d’emprendre
l’ens municipal, podrien ser
el primer pas per engrescar
altres iniciatives que haurien
de permetre revitalitzar una
zona que, si bé manté una
part del seu encant, ha anat
perdent vitalitat i energia de
manera preocupant.

però que conserven la nostra memòria col·lectiva. El
carrer Santa Rosalia, per
exemple. Quan érem petits
hi anàvem pel cine, per les
obres de teatre de la Caixeta;
de més grans, a fer la “quiniela” (la travessa va venir més
tard), i encara una mica més
grans, a l’Auca. L’altre dia
hi vaig passar. Hi penja un
cartell de venda on s’anuncia que s’hi pot edificar. I em
va fer llàstima, molta llàsti-

ma. El Jordi Suñé i el David
Morlà van presentar fa anys
un llibre amb un títol prou
explícit: El Cafè de Dalt,
patrimoni de la Torre. Un
edifici de més de 130 anys
que, malgrat el seu estat decadent, dona personalitat al
poble i ens proveeix de fonaments on sustentar el nostre
present.
De fet, opino que la conservació i rehabilitació dels edificis públics i privats hauria

ser la primera opció, però si
aquests edificis representen
una època arquitectònica
determinada i una societat precedent, ja no hauria
de ser una opció, sinó una
obligació. Cuidar-los, interpretar-los i integrar-los és
bàsic, perquè el nostre poble
creixi bé. Suposo que el cartell de “solar edificable” que
hi penja ja ho diu tot. Ja no
és ni un edifici patrimonial
que cau a trossos, només és
un solar edificable, ja hem
fet tard... Hem fet tard?
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25

ANYS

ARA FA

JORDI SALVAT

Un Carnaval multitudinari i un registre local d’unions
civils que no tira endavant
JORDI SALVAT

A

quest any ens
hem quedat sense rua de Carnaval a causa de la Covid-19, però fa 25 anys
els carrers de Torredembarra es van omplir de
carrosses i comparses
en un d’aquells carnavals multitudinaris que
vivia la vila els anys
vuitanta i noranta. Les
dades demostren aquell
bon moment del Carnaval de Torredembarra,
que pocs anys després
cauria, però, en una perillosa decadència que
el va deixar a punt de la
desaparició. En aquella
rua de 1996 hi van prendre part 76 comparses i
24 carrosses, amb 1.950
persones participants,
que venien de Torredembarra, la Riera, la
Pobla de Montornès i

Vespella de Gaià. Es
van llançar 9.000 quilos
de confeti i la carrossa
guanyadora va ser la
d’“Els Torrats” de Clarà. També va destacar
la rua infantil el dissabte
a la tarda. El Carnaval
de Torredembarra 1996
estava organitzat per la
Comissió del CarnavalAmics del Carnaval amb
el suport del Patronat
Municipal de Turisme.
Per altra banda, en el ple
municipal d’aquell mes,
el regidor d’Esquerra
Republicana Josep Bargalló va presentar una
moció perquè l’Ajuntament de Torredembarra creés un registre
local d’unions civils, on
es poguessin inscriure
les parelles que formen
una entitat familiar, que
convisquessin juntes encara que no estiguessin
legalitzades. Bargalló

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

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte personalitzat

En aquella
rua de 1996
hi van prendre part 76
comparses i
24 carrosses,
amb 1.950
persones
participants

TORREDEMBARRA AL MOMENT

defensava que “aquestes
persones formaven una
unitat familiar encara
que no estiguessin subjectes a l’ordenament

tradicional que regeix
a l’Estat espanyol.” La
moció va ser rebutjada
per set vots negatius,
tres abstencions i només

centre
L’oportunitat de viure en el
amb un habitatge nou

dos vots a favor. A més
del mateix Bargalló, el
regidor del PSC Manuel
Jiménez també va donar
suport a la moció.

En aquell ple destacava
també un punt de l’ordre
del dia sobre la modificació del repartiment de les
contribucions especials
per obres d’urbanització
al carrer del Codolar i
l’avinguda de la Galera,
que havien acabat l’estiu
passat i havien costat
més de 67 milions de
pessetes, 60 dels quals
havien estat aportacions
dels contribuents.

Passeig Miramar 18, local 4 - Torredembarra · Tel. 656 23 25 30

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

ESPECIALITAT EN COQUES CASOLANES
PANS ARTESANS • PASTES

API Nº 930
aicat 8549

Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra
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C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75
La Riera de Gaià

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
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TEMA DEL MES

Roques Planes en temps de Covid-19
Analitzem com el polígon industrial torrenc ha afrontat aquest any tan complicat a causa de la pandèmia
JORDI
SALVAT

OPTIMUSFERRETERIA
JAUME

F

a un any analitzàvem el passat, present i futur del Polígon Industrial Roques
Planes. Les previsions
que feien en aquella taula
rodona Xavier Valldosera,
president de l’Associació
d’Empresaris del Polígon
Roques Planes; Josep
Maria Guasch, regidor
d’Hisenda, de Comerç, Indústria i Activitats, i d’Urbanisme de l’Ajuntament

ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS

“La majoria
d’empreses
no han fet
pressupostos
per al 2021
i treballen
pràcticament
setmana a
setmana”

de Torredembarra, i Jorge
Ruiz, gerent de l’empresa
Arandipur, van quedar
superades en poques setmanes per la irrupció de
la Covid-19, la declaració
de l’estat d’alarma, el confinament de la primavera
i les restriccions sobre
algunes activitats econò-

“Cada
diumenge al
vespre ens
reuníem i
decidíem com
ens afectaven
les noves
mesures”

Foto: El Polígon Roques Planes ha mantingut la seva activitat durant aquest temps de pandèmia, adaptant-se a les restriccions
de cada moment. / JOAN CASAS

miques que encara duren
actualment.
Hem volgut tornar a posar
el focus en aquest pulmó
econòmic de Torredembarra i del Baix Gaià i en
com ha afrontat la pandèmia i les seves conseqüències les empreses que
l’integren. El president
de l’Associació d’Empresaris del Polígon Roques
Planes, Xavier Valldosera, explica que “les empreses han anat a toc de
xiulet davant les mesures
decretades pels diferents
governs”. Han anat tancant i obrint depenent del
que es publicava al BOE i

Dues noves empreses
el 2020 i una en tràmit
El Polígon Roques Planes
s’ha mantingut estable
durant aquest any al voltant de les 160 empreses,
que combinen la indústria
amb els serveis. Malgrat
la crisi generada per la
Covid-19, durant el 2020
s’hi han instal·lat un taller
de reparació i comerç
d’automòbils i un comerç
de vehicles a motor.
Actualment està en tràmit
un magatzem de venda de
flors, plantes i llavors.
El polígon torrenc va
complir l’any passat el seu

primer quart de segle de
funcionament, ja que la
seva inauguració oficial
es va fer l’abril de 1995. Va
patir amb força la crisi de
2008, però els darrers anys
ha recuperat empenta i
l’arribada de la fibra òptica
al polígon el 2019 després
de quatre anys de gestions
per part de l’Ajuntament
de Torredembarra ha estat
un nou pas per garantir
que el polígon segueixi
creixent els propers anys
en un sector amb molta
competència.

Tot tipus de treballs en ferro i inoxidable

MAQUINÀRIA
BUGADERIA INDUSTRIAL
Servei Tècnic Oficial i Vendes

Província Tarragona, Alt Penedès,
Baix Penedès i Garraf
Tel. 977 64 49 37 Fax 977 64 52 09
tecnosamo@tecnosamoatgirbau.com
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el DOGC. De cara al 2021
hi ha molta prudència per
la inestabilitat que dona
l’evolució incerta de la
pandèmia. “La majoria
d’empreses no han fet
pressupostos per al 2021
i treballen a curt termini,
pràcticament setmana a
setmana”, assenyala Valldosera.
El confinament domiciliari des de mitjan mes
de març fins a finals del
mes de maig va fer que
algunes empreses tanquessin les seves portes,
com és el cas del Restaurant Roques Planes,
instal·lacions esportives o

també el Centre Especial
de Treball de la Fundació
Onada. Altres van seguir
obertes, però treballant
a un ritme molt més
baix de l’habitual. Les
empreses que operaven
online van aconseguir
augments del volum de
negoci estratosfèrics, segons informes publicats
en aquell període. No és
el cas d’empreses del polígon torrenc, que encara
tenen molt de camí per
recórrer en el comerç en
línia. És el cas de Gamma, dedicada a la comercialització de material de
construcció, que els darrers mesos han accelerat
els seus plans de desenvolupament del negoci
online.

ATENTS A LES
MESURES
RESTRICTIVES
L’establiment del Polígon
Roques Planes és un dels
quatre que té Optimus-
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MAYSTAR

Des del novembre
es permet dividir
en dos les naus

“Ens vam
reinventar
i vam
començar a
produir gel
hidroalcohòlic i materials
d’un sol ús”
Ferreteria Jaume al Tarragonès i el Baix Penedès.
La declaració de l’estat
d’alarma va obligar l’empresa a estar molt atents
als canvis continus en les
mesures restrictives impulsades des dels governs
estatal i autonòmic. “Ens
va obligar a analitzar què
podíem fer i què no i a
fer consultes als Mossos
d’Esquadra. Cada diumenge al vespre ens reuníem i decidíem com
ens afectaven les noves
mesures”, explica el gerent de l’empresa, Jaume
Arnal.
Optimus-Ferreteria Jaume té una part de clients
minoristes i altres majoristes. Durant l’etapa de
confinament més dur,
els clients particulars no
podien accedir a les seves
instal·lacions i els havien
de portar els encàrrecs a
casa, i això es va convertir en un “repte logístic”.
Una altra de les mesures
que van aplicar va ser un

Foto: L’establiment d’Optimus-Ferreteria Jaume s’ha hagut d’adaptar a la situació pandèmica.
/ JOAN CASAS

ERTO al 50% de la plantilla, que a finals de maig
van poder aixecar. Aproximadament un 45% de
les vendes de l’empresa
són a particulars i aquest
segment va baixar molt
aquells mesos. Arnal
recorda que van rebre
comandes de material
d’hospitals, ajuntaments
o lampistes que havien de
fer actuacions d’urgència
en domicilis.
Arnal es pregunta per què
les ferreteries no es van
declarar comerços essencials com és el cas d’altres
països europeus. “Una
paella se’t pot trencar o
pots necessitar silicona
per aïllar les finestres de
casa teva. No és una necessitat essencial?”, reflexiona.

Com tots els comerços
oberts al públic, han hagut d’invertir en mesures
contra la Covid-19, com
mampares, circuits segurs, gel hidroalcohòlic
i mascaretes o el reforç
de la neteja. “En el nostres cas no hem hagut
de reduir l’aforament,
ja que mai superem ni
molt menys el 30%”, comenta.

ADAPTAR-SE
AL NOU ESCENARI
Maystar és una empresa
dedicada a la cosmètica
professional amb una
factoria al polígon torrenc on treballen 55 persones. Amb la declaració
de l’estat d’alarma, els
treballadors de l’àrea administrativa van passar a
fer teletreball, mentre que

els empleats de planta
van continuar fent la seva
feina de forma presencial. “Ens vam reinventar i
vam començar a produir
gel hidroalcohòlic i materials d’un sol ús com
tovalloles per al cabell o
quimonos, sobretot per
al mercat estatal”, explica el director general de
Maystar, Dennis Bonan,
que assenyala que hi ha
alguns mercats exteriors,
com és el cas de l’europeu, que va quedar molt
aturat mentre que altres
van créixer, i destaca els
Estats Units, Algèria o els
Emirats Àrabs, on han
pogut obrir nous mercats. Aquesta afectació de
les exportacions a Europa es manté aquest inici
d’any, però altres mercats
continuen en alça.

Polígon Industrial
Roques Planes
C. Montferri s/n
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977

5

641 128

El ple municipal de
l’Ajuntament de Torredembarra va aprovar
el novembre passat la
modificació puntual del
Pla d’Ordenació urbana
municipal (POUM) per
ajustar les superfícies
mínimes que s’exigeixen
per a la implantació
d’activitats a la zona
industrial. El regidor
d’Urbanisme, Josep
Maria Guasch, explica
que 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 anterior
de parcel·lació mínima
i limitació d’activitats

Bonan indica que tot plegat els ha permès no haver de portar a terme cap
ERTO i mantenir la producció, garantir els subministraments i cobrir
la demanda. També les
plantes de Maystar Brasil
i Perú han mantingut la
seva activitat. “Hem pogut mantenir tots els llocs
de treball i aquesta també

al polígon industrial impedia que les activitats
industrials de superfícies inferiors a 500 m2
s’hi poguessin instal·lar,
ja que només es permet
una activitat econòmica
per parcel·la. Amb la
modificació aprovada,
es permetran dues activitats econòmiques per
parcel·la, mantenint-se
la parcel·la mínima en
500 m2.
Des de la Regidoria de
Via Pública i Manteniment de l’Ajuntament
de Torredembarra s’ha
portat a terme el canvi
en la ubicació de l’aparcament per a camions,
que s’ha traslladat del
carrer del Sol Ponent
al carrer del Migdia, on
ja es troba un lavabo
públic que es posarà en
servei i també la zona
de pícnic pensada per
als camioners.

és una manera d’ajudar
la gent en un moment
tan delicat com el que
vivim”, afirma el director
general de Maystar, que
destaca també la inversió
que han fet durat aquest
2020 en la digitalització
de l’empresa, “un procés complex que durant
aquest any ha de donar
els primers fruits.”
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TEMA DEL MES
LA RESTAURACIÓ,
UN SECTOR MOLT
AFECTAT
El Polígon Roques Planes alberga empreses
de serveis, com és el cas
d’equipaments esportius
i restauració, que han
patit amb duresa les restriccions imposades pels
governs català i espanyol.
Amb la declaració de
l’estat d’alarma a mitjan
de març, el Restaurant
Roques Planes va haver
de tancar portes i no va
tornar a obrir fins al 26
de maig, només amb un
30% de l’aforament a
l’interior i un 50% a l’exterior. Al cap de 15 dies
ja van poder atendre a la
barra amb els clients a
dos metres de distància.
Jordi Serrano explica que
el fet de ser un negoci familiar els ha ajudat a tirar endavant en aquesta
situació tan complicada,
i dels tres treballadors en
tenen un en ERTO i un
segon en un ERTO de
mitja jornada.
Serrano assenyala que
els confinaments muni-

cipals decretats des del
mes d’octubre fins ara els
han afectat de forma molt
sensible, perquè tenen
un nombre important de
clients que procedeixen
d’altres municipis del
Baix Gaià. “Tampoc no
entenem massa les limitacions dels horaris de
l’esmorzar. Des de l’inici
de la pandèmia hem perdut entre un 40% o un
50% de la facturació. No
ens hem plantejat tancar,
però si aquesta situació
dura massa estarem en
una situació complicada”,
explica Serrano.

LA COVID-19 REDUEIX
EL CONTACTE AMB
L’AJUNTAMENT
L’Associació d’Empresaris del Polígon Roques
Planes ha mantingut reunions regulars els darrers
anys amb l’Ajuntament
de Torredembarra per
detectar i impulsar millores en l’espai del polígon, però les trobades
s’han vist limitades el
darrer any a causa de la
Covid-19 i han hagut de
ser telemàtiques o con-

RESTAURANT
ROQUES
PLANES

“Des de l’inici
de la pandèmia hem
perdut entre
un 40% o un
50% de la
facturació”
tactes telefònics o per
correu electrònic.

que necessita ara el polígon, segons el president
de l’Associació d’Empresaris, són enllumenat,
seguretat i neteja, i que
esperen poder-ho abordar ben aviat.

polígon industrial i que
està prevista una reunió
les properes setmanes
amb l’Associació d’Empresaris del Polígon per
definir les millores que
són més necessàries.

El regidor d’Hisenda, de
Comerç, Indústria i Activitats, i d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Torredembarra, Josep Maria
Guasch, afirma que el
pressupost municipal de
2021 inclou una partida
destinada a inversions al

La gran preocupació de
les empreses és que el
procés de vacunació culmini el més ràpid possible perquè farà que hi
hagi més confiança per
tirar endavant noves inversions. “Cal seguretat
a l’hora de fer despeses”,

Valldosera apunta que el
polígon es troba en una
bona situació, sobretot
des que fa dos anys hi
arribés la fibra òptica
després de quatre anys
de gestions per part de
l’Ajuntament de Torredembarra. Les millores

apunta Valldosera. Des
de la Ferreteria Jaume,
Jaume Arnal reconeix
que han congelat noves inversions mentre
no s’aclareixi el futur,
tot i que apunta que les
entitats financeres posen a disposició de les
empreses facilitats per
invertir. Es mostra confiat que la recuperació
serà més ràpida que la
de la crisi de 2008, ja que
aquesta no és estructural
sinó a causa d’un fet imprevist.

Més que mai,
al servei
de Tarragona.

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

ServeiTel.
24 hores
977 641

900 231 132

Més que mai,
al servei
de Tarragona.
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.cat

www.memora.cat

DEFUNCIONS – Tanatori de Torredembarra
Andrés Hervás
Berzosa. Va morir
el 6 de febrer als 77
anys.
María del Carme
Lorente Lorente. Va
morir el 4 de febrer
als 71 anys.
Anton Rovira Gallofré. Va morir el 2 de
febrer als 89 anys.
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Manuel Pedreira Villaverde.
Va morir el 2 de febrer als 88
anys.
María Gómez Dusantoy. Va
morir el 30 de gener als 97
anys.
Dolores Melero Labrador. Va
morir el 30 de gener als 92
anys.
Roser Vellet Pàmies. Va morir el 30 de gener als 82 anys.
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20
1,5 m

Cost de la trucada: segons operadora.
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‘Codi ictus’, el documental experimental
que prepara la productora altafullenca
Most Wanted Studio

B

La idea del film
sorgeix d’una
experiència
personal,
l’ictus que va
patir la mare de
Belinda Bonan,
la directora

elinda Bonan i l’equip
de la productora altafullenca Most Wanted
Studio arrenquen el 2021
immersos en el seu nou projecte audiovisual: Codi ictus.
L’instant en què tot canvia. Es
tracta del tercer curtmetratge
que produiran, però serà molt
diferent als anteriors, ja que
serà un documental experimental amb animació.
La idea del film sorgeix d’una
experiència personal, l’ictus
que va patir fa tres anys la
mare de Belinda Bonan, i que
li va fer conèixer de cop i de la
forma més dura una malaltia
que, segons ella, és molt desconeguda per molta gent, tot
i els milions de casos que es
produeixen cada any al món.
“El documental comptarà
amb el seu testimoni a par-

tir d’una entrevista”, explica
Bonan, que es marca com a
objectiu donar visibilitat a la
malaltia.
Codi ictus es troba ja en fase
de producció amb l’animació
i Bonan preveu que el proper
mes d’abril engeguin una campanya de mecenatge per poder

recaptar diners per acabar de
tirar endavant el curt.
La producció va a càrrec de
Joan Rubinat i Belinda Bonan, que també és directora,
guionista i muntadora. La
direcció artística és de Lydia
Sánchez i María Pulido n’és
l’animadora. El documental

està dirigit a un públic major
de 16 anys, tindrà una durada
de 6 minuts i estarà disponible
en castellà i català, subtitulat
a l’anglès.

‘ME, A MONSTER?’
CONTINUA PER FESTIVALS
Mentre ja treballen en la nova
producció, l’anterior, Me, a

monster?, encara es pot veure en alguns festivals. La Covid-19 ha obligat a reformular
els festivals i des del març fins
a l’estiu tot va quedar paralitzat, però des de llavors l’activitat ha continuat, ja sigui
online o combinant online i
presencial. Me, a monster?
ha passat per setanta festivals i ha recollit tres premis,
una trajectòria que ha satisfet
Bonan i el seu equip.

Torna el detectiu tarragoní Pitu Trifàsic amb un
tercer àlbum de la mà de Víctor Centelles

E

l cas de la pubilla desapareguda és el títol del
nou àlbum protagonitzat
pel detectiu tarragoní Pitu Trifàsic, el tercer de la saga escrita i dibuixada per l’altafullenc
Víctor Centelles. Aquest investigador privat “solitari, pessimista i perdedor” —tal com el
defineix l’autor— es mourà,
com en la darrera entrega, en
un atmosfera futurista, semblant a la de la icònica pel·lícula
de Ridley Scott Blade Runner,
però amb tons vintage dels
clàssics negres dels anys quaranta del segle passat. I ho farà
contractat per una important
família tarragonina per trobar
una filla que ha desaparegut i

que el portarà a viure una sèrie d’aventures per la ciutat de
Tarragona i també el Baix Gaià.
Pitu Trifàsic va debutar el 1999
amb El Pelusa de l’Arrabassada i va tornar fa quatre anys
amb Qui és ningú. Centelles
ha recorregut aquest any a
l’autoedició després de treballar intensament durant aquest
confinament, tot i que ja havia
començat abans. L’àlbum està
fet amb la tècnica de rotring
en blanc i negre. Reconeix
influències de clàssics del còmic com Corto Maltès, d’Hugo Pratt, o Rip Kirby, d’Alex
Raymond.
De Pitu Trifàsic en el cas de la
pubilla desapareguda se n’han

Vols guanyar el
nou llibre d’en
Víctor Centelles?
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 redaccio@TDBactualitat.
cat amb el teu nom i cognoms i telèfon de contacte
fins al 22 de febrer. Donarem
a conèixer el guanyador/a
www.TDBactualitat.cat.

editat cent exemplars, que es
poden trobar en diversos establiments: Llibreria Adserà, Llibreria La Capona, Bar El Cortijo, Tarraco Còmics (Tarragona);
Bar Travelin (Reus); Llibreria
Àgora (Torredembarra), i Regal
i Paper i Vermuteria La Ramona
(Altafulla).
Víctor Centelles Miranda (Tarragona, 1966) va estudiar pintura a l’Escola-Taller d’Art de Tarragona. Guanyador el 1992 del
premi Ricard Opisso d’historieta gràfica, ha publicat les seves
vinyetes en diaris de Barcelona i
Tarragona. És col·laborador del
Torredembarra Actualitat amb
la seva secció d’humor gràfic
“Olla barrejada”.

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL
Quiropodologia • Exploracions
Ortopodologia (plantilles)
Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra
8

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)
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L’Ajuntament d’Altafulla
continua les accions que
s’emmarquen en el pla
de gestió de la platja

A

quest mes de
gener s’han acabat els treballs
d’instal·lació de trampes
de captació sedimentària que tenen la funció
de retenció de sorra i
colonització natural
de vegetació autòctona
per reforçar el dipòsit
habitual de la part que
se situa entre el final del
passeig de Botigues de
Mar i el Club Marítim
Altafulla.
D’aquesta manera, la
Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
d’Altafulla segueix amb
el pla de gestió sostenible de la platja. L’objectiu a llarg termini és el
reforç i la recuperació
del sistema sedimentari i la seva continuïtat
cap al sector del Vinyet,
que és la zona que ha

C/. Pare Palau, nº 12, 1r-B - ( TGN)

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com

Sortegem 2 RACIONS més
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
redaccio@TDBactualitat.cat amb el teu
nom i cognoms i telèfon de contacte fins
al 21 de febrer.

Foto: Una imatge d’algunes de les trampes de captació sedimentària instal·lades a la platja
altafullenca. / AJ. ALTAFULLA

de permetre el trasllat
de sorra cap al sector
de Botigues de Mar en
el període estival. En total s’hi col·locaran vuit
trampes, sis de les quals
tindran una llargada de
5 metres, i les altres
dues, de 10. L’altura de
cada trampa és de 80
centímetres.

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

SERVEIS
Necessites assessorament
en comunicació per a la teva
empresa o entitat? A Salvat
Comunicació t’oferim assessorament en comunicació,
elaboració de continguts,
comunicació 2.0, campanyes
electorals, organització d’actes, formació. Truca al 649 061
984, envia un mail a jordisalvat@outlook.com. Més info:
salvatomunicacio.com.

Una imatge de l’exposició que es podrà veure a l’ermita de
Sant Ramon. / ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

del Catllar”, acompanyada
de diverses maquetes d’en
Josep Zaragoza. Al centre
també podem veure la
Xiloteca de la conca del riu
Gaià d’en Joan Teruel, un recull de peces de fusta dels
principals arbres i arbusts
de la conca.
Quan sigui possible, l’Ajun-

Donarem a conèixer el guanyador/a la setmana següent i ho podràs passar a recollir
per la botiga.

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

Aquesta és una de les
accions que s’emmarquen en el pla de gestió,
planificació i recuperació del sistema de platja,
accessos i entorns d’Altafulla, elaborat per la
consultoria ambiental
QU4TRE, del prestigiós
geògraf i geòleg Francesc Xavier Roig Munar.

El Catllar instal·la el Centre
d’Interpretació del Riu Gaià
a l’ermita de Sant Ramon
L’ermita de Sant Ramon del
Catllar acull des d’aquest
any el Centre d’Interpretació del Riu Gaià, que
mitjançant un conveni, es
gestionarà amb l’Associació Mediambiental la
Sínia, entitat ambiental i
de custòdia del territori.
L’antic temple està situat
als afores del nucli del
Catllar, en un turó molt
proper al riu Gaià i l’emplaçament històric industrial
de la Fàbrica. En aquest
espai podrem visitar aviat
dues exposicions, l’una
de temàtica ambiental i
titulada “La conca del riu
Gaià. A pas d’aigua, territori
i biodiversitat”, i la segona,
sobre el patrimoni local,
titulada “El conjunt fabril

ASSESSORIA
D’EMPRESES

tament del Catllar vol fer la
inauguració i presentació
d’aquest equipament i
obrir-lo a visites guiades i
activitats diverses que se
sumaran a les propostes
culturals del municipi.
És, doncs, un pas més del
Catllar per posar en valor el
seu patrimoni.
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TREBALL
Busquem agent comercial
autònom per a la zona del
Baix Gaià. Oferim importants COMISSIONS RECURRENTS i tot el suport
tècnic i comercial que necessiti. No és necessària
una dedicació exclusiva.
Pot aprofitar visites que ja
estigui efectuant per a altres productes, no importa
de quin sector siguin els

seus clients. Interessats/
des truqueu al 650 960 292,
o envieu el CV a gerencia@
tdbactualitat.cat.
Aquest és un anunci per paraules que llegiran 20.000
persones de Torredembarra, Altafulla, Roda de Berà,
Creixell, la Nou, la Riera, el
Catllar, Salomó... interessats truqueu al 630 124 571.
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Un Carnaval virtual
Diferents poblacions del Baix Gaià aposten per les xarxes socials per mantenir l’esperit carnavalesc en temps de Covid-19
REDACCIÓ

L

a situació de pandèmia i les restriccions per evitar el
contagi de la Covid-19 ha
obligat a suspendre totes
les rues i actes multitudinaris que les principals
poblacions del Baix Gaià
organitzen per Carnaval.
Però han estat diversos
els ajuntaments que han
decidit no quedar-se
sense aquesta festa i
han impulsat iniciatives
a través de les xarxes socials per no perdre l’esperit carnavalesc.
La Regidoria de Festes
de l’Ajuntament de Torredembarra, l’Associació
d’Amics del Carnaval i
les colles participants en
edicions anteriors ja van
anunciar el mes d’octubre passat la decisió
de suspendre els actes
multitudinaris del Carnaval 2021 i es va crear
una comissió de treball
per buscar fórmules per
celebrar aquesta festivitat. La fórmula triada
contempla activitats a
les xarxes socials i també una exposició que es
podrà visitar presencialment a la Sala Lluís
d’Icart.

Les activitats previstes
són un concurs a Instagram, en què es premiarà la millor disfressa,
idea original, maquillatge, sàtira, coreografia i mascota disfressada,
amb premis de 50 euros
per gastar en el comerç
local; Arrivo del Rei Carnestoltes i missatges a la
ciutadania a través dels
comptes de l’Ajuntament
de Torredembarra a les
xarxes socials (Twitter,
Facebook, Instagram i
Youtube) el Dijous Gras;
a les 19 hores, es podrà
visionar l’Arrivo del Rei

Carnestoltes; i de l’11 de
febrer al 6 de març, exposició sobre el Carnaval de Torredembarra
des de l’any 1981 fins a
l’actualitat amb cartells
i programes, bona part
dels quals aportats pel
fons de Rafel Núñez.
També es mostraran les
disfresses guanyadores
des del 2010 i vídeos
amb imatges del Carnaval des del 2016 al 2020.

l’Ajuntament d’Altafulla proposa un Carnaval
telemàtic per a totes
aquelles persones que
el vulguin seguir des
dels seus domicilis. Hi
haurà un concurs de
pregons de Carnestoltes i el guanyador, que
serà llegit per Sa Majestat el Rei Carnestoltes
el dijous 11 de febrer a
les 20.00 hores a través
del canal de Youtube de
l’Ajuntament. A més, al
seu autor se li farà entrega d’una targeta moneder per poder gastar als
comerços del poble tot

CARNAVAL TELEMÀTIC
A ALTAFULLA
Per la seva banda, la
Regidoria de Festes de

seguint la campanya impulsada des de les àrees
de Comerç i Acció Social.
Paral·lelament, s’impulsa una rua virtual. Tothom que ho desitgi es
podrà disfressar, fer-se
una fotografia i compartir-la a les xarxes socials
amb l’etiqueta #CarnavalAltafulla2021 i anomenant a l’Ajuntament
d’Altafulla, així com
enviant-la a participaaltafulla@gmail.com.
Totes les fotografies es
penjaran a la web www.
altafulla.cat amb l’objectiu d’assegurar una
desfilada telemàtica, i
els participants rebran
un obsequi. Finalment,
el punt final al Carnaval 2021 es donarà amb
la lectura del testament
del Carnestoltes. Una
iniciativa que serà a càrrec del Grup de Diables
d’Altafulla, i que es podrà seguir el Dimecres
de Cendra, 17 de febrer,
a les 20.30 hores pel
canal Youtube de l’Ajuntament.
Per la seva banda,
l’Ajuntament de Creixell ha decidit readaptar
el tradicional concurs de
disfresses de Carnaval i
enguany serà en format
virtual mitjançant fotografies, a través de www.
creixell.cat. S’hi podrà
participar individualment o amb el grup bombolla de convivència. I la
Pobla de Montornès ha
posat en marxa el Concurs #carnavalsegura-

lapobla, que recopilarà
vídeos a la xarxa social
TikTok que mostrin les
persones disfressades,
ballant i gaudint des de
casa seva. El certamen
compta amb un primer
premi dotat amb una
tauleta. El vídeo guanyador es donarà a conèixer
el 15 de febrer, coincidint amb el Dilluns de
Carnaval.

RODA S’INSPIRA EN
MALUMA
Finalment, a Roda de
Berà, la Regidoria de
Festes organitza el I
Concurs de Disfresses del Carnaval virtual. Amb la tornada de
la cançó Carnaval de
Maluma com a base,
els participants hauran
d’enregistrar un vídeo
disfressats, ballant com
vulguin i divertint-se,
d’una durada màxima de
35 segons i enviar-lo al
departament de Comunicació (comunicacio@
rodadebera.cat) abans
del 15 de febrer a les 14
hores. El jurat escollirà
els tres millors vídeos
de cada categoria, millor disfressa, disfressa
més original i millor
coreografia, els quals
seran compartits a les
xarxes socials de l’Ajuntament els dies 17, 18 i
19 de febrer. Seran els
seguidors els qui, amb
els seus “m’agrada” a
Instagram, a Facebook
i Youtube, escolliran el
millor vídeo de cada categoria, que s’emportarà
150 euros.

David Vives Vernet

ASSESSORIA:
LABORAL
FISCAL
COMPTABLE
JURÍDICA

Agent Exclusiu

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

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
10

TORRE

ACTUALITAT

DEMBARRA

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

HISTÒRIES

JORDI SUÑÉ MORALES

L’Argimon mexicà és fill de Torredembarra (I)

E

l 2020 els epidemiòlegs es van
convertir en estrelles mediàtiques. Tots els
hem escoltat esperant les
novetats de l’epidèmia
que ha ensorrat l’economia i ha acabat amb
milers de vides. Però
d’entre tots els científics,
els que han destacat més
són els que han ajudat
els governs en la gestió
i la comunicació de les
restriccions per aturar
el virus. Tots tenim al
cap el Simón a Madrid
i l’Argimon a Barcelona. Doncs bé, a Mèxic
ha passat el mateix. El
curiós del cas és que
l’epidemiòleg mexicà de
capçalera té les arrels a
Torredembarra.

La Vanguardia, 13 d’octubre de 1934.

Diari de Tarragona.

HUGO LÓPEZ-GATELL
Aquest és el nom de
l’epidemiòleg més mediàtic de Mèxic. Tal com
ha passat aquí, Hugo
López-Gatell, nascut el
1969 a Mèxic, ha tingut
més visibilitat als mitjans i més popularitat
que el mateix president
de l’Estat, Andrés Manuel López Obrador. Format al Colegio Madrid,
centre que va ser fundat
per republicans exiliats,
a la UNAM i als Estats
Units (Universitat Johns
Hopkins), ha desenvolupat una intensa tasca
acadèmica, científica i
de gestió. Actualment,
exerceix de subsecretari
de Prevenció i Promoció
de la Salut del govern
mexicà.
Però, us sonen els seus
cognoms? El seu pare era
Francisco López-Gatell
Trujillo (1925-1999). Va
néixer a Torredembarra i
va arribar a Mèxic de jovenet. Allí va poder fer
carrera i va arribar a ser
un reputat uròleg, “uno
de los mejores”, segons
la revista mexicana Eme
Equis (22-IV-2020).
Com és que va anar a parar a Mèxic? Doncs perquè la seva família eren
exiliats republicans, els
perdedors de la Guerra
Civil. Malgrat les dificultats, l’exili republicà fou
ben rebut a Mèxic, ja que
aportà tota una generació de personalitats ben
formades, professionals,
metges i tècnics que van

Comandaments dels Mossos d’Esquadra arrestats pels Fets d’Octubre de 1934. Al darrere,
Escofet Alsina, Ricart i Bosch. A primera fila, Luengo, Salas Ginestar i López Gatell. / MUSEU
D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT

Francisco López-Gatell Trujillo, al centre de la imatge. / CEDIDA

Hugo López-Gatell. / QUIEN.COM

poder desenvolupar les
seves vides amb força
dignitat.

FRANCISCO
LÓPEZ GATELL
El pare de Francisco
López-Gatell Trujillo,
l’avi de l’epidemiòleg

Hugo López-Gatell, era
Francisco López Gatell,
militar de l’exèrcit espanyol i després capità
dels Mossos d’Esquadra
durant la II República.
Sembla ser que Francisco López Gatell va néixer
el 1897 a Còrdova cir-

cumstancialment, però
que tota la seva família
era, això segur, torrenca.
De fet, les dues branques
familiars eren de la Torre
i havien estat relacionades amb negocis fructífers amb les Amèriques.
Per la part paterna, el
seu pare, Manuel López
Comas, havia nascut a
Cuba el 1859. El seu tiet
Carles era notari a Torredembarra durant el
primer terç de segle XX.
El seu avi Manuel López
Malet vivia a Cuba. El
seu besavi Gaietà López
Acevedo era cirurgià, havia nascut a la Seu d’Urgell i s’havia casat amb la
torrenca Rosalia Malet.
Per la part materna, el
seu avi, Francisco Gatell
Moragas, provenia d’una
família de comerciants
molt important i germà
d’un indià, el Fidel, que
va arribar a ser alcalde
d’Añasco, a Puerto Rico.

ELS FETS D’OCTUBRE
L’avi de l’epidemiòleg
mexicà, Francisco López
Gatell, va abandonar la
seva tranquil·la vida de
militar a l’exèrcit espanyol. Pensem que gaudia del prestigi d’haver
11

participat a la guerra de
l’Àfrica l’any 1921 i que
havia exercit de delegat
governatiu a la zona del
Vendrell durant la dictadura de Primo de Rivera,
durant la qual havia va
participar com a autoritat en la Festa de l’Arbre
de Roda de Berà (1924),
la Festa del Quadre de
Torredembarra (1924) o
la inauguració de les escoles de Salomó (1926).
Durant la II República
va passar-se als Mossos
d’Esquadra, que llavors
era un cos petit comparat amb les xifres d’avui
en dia, amb funcions
molt restringides. Allí
va assumir les responsabilitats de capità i va
esdevenir el màxim col·
laborador d’Enric Pérez
Farràs (Lleida, 1884 Mèxic, 1949), el cap dels
Mossos. Amb la proclamació de l’Estat Català
per part del president
Lluís Companys el 6 octubre de 1934, va viure
de primera mà la defensa del Palau de la Generalitat. Els càrrecs més
importants dels Mossos
de llavors van ser jutjats
per un consell de guerra,

acusats de rebel·lió militar. Sembla que la història es repeteix. Pérez
Farràs, el Trapero d’avui
en dia, seria condemnat
a mort. López Gatell, per
la seva banda, a cadena
perpètua. Les seves penes van ser commutades
i el febrer del 1936 van
ser alliberats arran de la
victòria electoral de les
esquerres i la publicació
del decret d’amnistia del
21 de febrer.
Una curiositat d’aquest
judici és que acusats i
acusador, tots, tenien
relació directa amb Torredembarra. Hem parlat
de López, que era fill de
torrencs. Pérez Farràs
sovintejava la Torre i la
seva filla festejava amb
un veí de la vila. El mes
que ve, en la segona entrega d’aquest article, en
parlem. I el fiscal era el
militar Enrique de Querol, el fill de Ferran de
Querol, l’escriptor amb
casa al costat de ca l’Astut. Però Querol no va
ser indulgent amb els
seus veïns, amb els quals
segurament havia coincidit a la Torre. Al contrari. El fiscal va demanar les penes màximes
per als acusats. Us sona
aquesta música? Enrique
de Querol tornaria a ser
tristament famós quan
exercí de fiscal en el judici farsa contra el president Lluís Companys i
que el condemnà a mort
el 1940.
El mes que ve veurem
com els protagonistes d’aquesta història
aconsegueixen sortir de
la presó, sobreviure a la
Guerra Civil i exiliar-se
a Mèxic.

Els millors calçots ara també cuits
I amb la salsa més autèntica
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Una jornada electoral diferent
Canvi d’ubicació de col·legis electorals i més mesures per augmentar la seguretat davant de la Covid-19

Els partits redueixen
la seva presència als
col·legis electorals

Una imatge de l’Escola Antoni Roig de Torredembarra, que continua sent col·legi electoral, però amb menys meses. / AJ. TORREDEMBARRA

REDACCIÓ

L

es eleccions al
Parlament de Catalunya programades per al proper
14 de febrer es desenvoluparan en una delicada situació a causa
de la pandèmia de la
covid-19. L’objectiu
és que durant tota la
jornada es compleixin
estrictament els protocols que estableix la
Generalitat per contenir el virus i tothom
pugui exercir el seu
dret a vot amb seguretat i, per aconseguir-ho,
els ajuntaments han
introduït canvis en la
ubicació dels col·legis
i les meses electorals,
a més de mesures com
entrades i sortides diferenciades o circuits
segurs.
Torredembarra disposarà de més col·legis
electorals aquest 14-F.
D’aquesta manera, es
passa de tres a sis col·
legis electorals. S’elimina l’Escola Molí de Vent
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En el cas d’Altafulla,
s’han tancat i s’han creat nous col·legis electorals, i altres s’han ampliat a espais propers.
D’aquesta manera, el
14-F en total hi haurà
set meses electorals

repartides en quatre
col·legis. Un d’aquests
nous espais és el pavelló municipal, que agafa
el relleu de les antigues
escoles Teresa Manero,
on per les característiques de l’espai, aquesta vegada no es podrà
votar. Així doncs, les
dues meses s’ubicaran
a la pista del poliesportiu. Pel que fa a l’Escola La Portalada, el col·
legi electoral més gran
d’Altafulla, manté les
tres meses. Finalment,
el col·legi electoral ubicat a la Llar d’Infants
Hort de Pau únicament
acollirà una de les dues
meses habituals. L’altra
es desplaçarà a l’equipament del costat, la
biblioteca municipal.
Per la seva banda,
l’Ajuntament de la Pobla de Montornès també ha desplaçat, per
seguretat, el col·legi
electoral de l’Escola Els
Ametllers al poliesportiu, ja que és un local
més ampli i estarà ben
ventilat. L’Ajuntament
de Creixell ha canviat la

ubicació del local electoral, que estarà ubicat a l’edifici de la Llar
d’Infants Estel de Mar,
al costat de la comissaria de la Policia Local.
Hi haurà un total de sis
meses electorals (dues
meses més que abans).
A Roda de Berà, les
persones que en altres
ocasions havien votat
a l’Escola El Cucurull
s’hauran d’adreçar al
pavelló municipal i els
qui ho feien al col·legi
electoral de la zona de
la platja aniran al local
de l’AAVV Costa Daurada (antiga oficina
de turisme) i a l’antic
consultori mèdic de la
platja.
Recordem que la Generalitat recomana que de
9 a 12 hores es reservi
perquè votin les persones de risc, i de 19 a 20
hores per a les persones
en quarantena o contagiades, mentre que
la resta de la població
compta amb un ventall
prou ampli, de 12 a 19
hores, per distribuir-se
de manera eficient.

• Articles de pesca esportiva
i snorkel

▪
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i els electors/es que anteriorment hi votaven
en aquesta ocasió ho
hauran de fer al Pavelló
Municipal Sant Jordi o
a l’Escola Antoni Roig,
segons la mesa. Pel que
fa a l’Escola l’Antina,
una part es manté sense canvis mentre que
dues meses passen a la
Sala del Mar com a local
electoral. I si bé l’Escola Antoni Roig es manté
com a col·legi electoral,
no acollirà cap de les
meses d’anteriors comicis. Els votants que
en altres ocasions s’havien de dirigir a aquesta escola, ara hauran de
desplaçar-se al castell
(seu de l’Ajuntament),
a la sala gran del Casal
Municipal o al Pavelló
Municipal Sant Jordi
(vestíbul piscina nova),
segons les meses.

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

TROBA’NS A:

Passeig Miramar, 193 - Torredembarra

Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com
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La situació pandèmica
provocarà que durant
la jornada electoral es
redueixi sensiblement
la presència dels representants de les diferents candidatures en
els col·legis electorals.
D’interventors no n’hi
haurà i les candidatures
només comptaran amb
apoderats. Recordem
que els interventors
estan assignats a una
mesa concreta, mentre
que un apoderat, a tot
el col·legi electoral.
És el cas del Partit Socialista, que en lloc de la
quinzena d’interventors
i apoderats amb què
compta en una contesa
electoral habitual, en
disposarà de la meitat,
entre 7 i 8 apoderats, i
només es mouran per
l’exterior del col·legi.
Esquerra també comptarà amb una xifra
semblant d’apoderats i
tampoc passaran de la
porta per “contribuir a
evitar aglomeracions
a les meses”, segons
el seu president local,
Joan Torras, que explica que igual que el PSC
els militants i simpatitzants de més edat no
seran apoderats aquest
14-F.
Ciutadans també és
de les formacions que
habitualment compta
amb més interventors i
apoderats, entre 15 i 20.
Però aquest diumenge
els redueix a vuit, els

apoderats. Toni Cruz,
portaveu del grup municipal, serà l’únic
apoderat que es mourà
entre els diferents col·
legis.
El Partit Popular, per
la seva banda, també
veurà reduïts els 14
apoderats de la darrera convocatòria electoral, ja que els de més
edat no hi participaran
aquest cop. També
canviaran rutines, i
així com normalment
a les vuit del matí ja
estaven als col·legis
electorals per recollir
l’acta i després anaven
a esmorzar plegats per
començar la feina a les
9.30 o 10.00 hores, faran directament l’àpat i
després es distribuiran
pels diferents col·legis i
tampoc entraran a dins
dels recintes ni estaran
presents als recomptes.
Altres partits com Junts
per Catalunya no han
coordinat localment
els apoderats als col·
legis torrencs, sinó que
ho han fet a nivell territorial. El Partit Nacionalista de Catalunya,
que compta amb la torrenca Àurea Rodríguez
com a cap de llista, ha
decidit no comptar amb
presència als col·legis.
“No volem posar en risc
ningú. Ni els votants ni
els interventors. Només
hi anirà qui ho vulgui
fer voluntàriament”,
comenta Rodríguez.
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Cal recordar que el passat 22 de gener els residents i treballadors que
llavors no eren positius
van rebre la segona dosi
de la vacuna contra la
Covid-19. Aquesta podria ser una causa que
els casos positius fins
ara siguin lleus tot i
l’edat molt elevada de la
majoria d’afectats, però
com en tants aspectes
relacionats amb la Covid-19, els experts no ho
poden encara assegurar.

FINAL DE GENER
COMPLICAT
AL BAIX GAIÀ
El Baix Gaià va registrar la darrera setmana de gener el pitjor
nombre de casos positius d’aquesta tercera

Casos
sospitosos

A

quest mes de gener hem conegut
com el brot de
Covid-19 declarat des del
31 de desembre a la Residència Fundació Pere Badia ha anat escampant-se
per aquest centre per a la
gent gran i, segons dades
del Departament de Salut de la Generalitat, ha
afectat 20 residents i 5
treballadors. Les darreres
proves PCR, practicades
a final de la setmana passada a les plantes 2 i 3,
van donar totes resultat
negatiu i tot apunta que
s’està superant el brot i
es començaran a donar
altes. Cap dels casos positius pateix la malaltia de
forma greu, sinó que són
asimptomàtics o presenten símptomes lleus.

Casos
positius

Un brot de Covid-19 afecta
25 residents i treballadors
de la Fundació Pere Badia
Torredembarra

737

4.774

Roda de Berà

260

1.583

Altafulla

184

1.576

El Catllar

142

1.190

La Pobla de Montornès

126

1.144

Creixell

125

858

La Riera de Gaià

87

546

Salomó

25

132

La Nou de Gaià

18

148

Vespella de Gaià

13

122

1.717

12.073

Total Baix Gaià

onada, amb un total de
94. Hi va contribuir un
brot a la Riera de Gaià,
originat a l’escola municipal, que ha deixat

gairebé una trentena
d’infectats.
El febrer ha començat
millor, amb 50 nous ca-
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El Baix Gaià
va registrar
la darrera
setmana de
gener el pitjor
nombre de
casos positius
d’aquesta
tercera
onada,
amb 94 casos
sos positius de Covid-19
aquesta setmana passada, segons dades del Departament de Salut de la
Generalitat actualitzades
aquest diumenge 7 de febrer. Els positius acumulats al Baix Gaià des del
mes de març passat són
ja 1.717. Pel que fa als
casos sospitosos de Covid-19, el Baix Gaià acumula 12.073 des que va
començar la pandèmia.
Aquests 342 nous casos
sospitosos són la meitat
que la setmana anterior.

Ja tenim
guanyadors
del CD de
Tre Said i les
dues racions
de calçots

Aquest mes de gener
sortejàvem entre els iles
nostres subscriptors i
subscriptores un CD del
primer àlbum del grup Tre
Said, una formació que
compta amb el torrenc
Manel Gris entre els seus
integrants. La guanyadora
ha estat Rosina Boronat
Guasch (en la imatge
rebent el disc de les mans
de Manel Gris).
També hem sortejat dues
racions de calçots cuits
gentilesa de Ca l’Aurèlia.
El guanyador ha estat
Joan Rius. Aquest mes de
febrer en sortegem dues
racions més.
Enhorabona a tots dos!!!
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L’hivern de 2022 Torredembarra
comptarà finalment amb una piscina
municipal coberta
JORDI SALVAT

Té un pressupost
d’1.648.440,3
euros i el termini d’execució de
les obres és de 9
mesos

E

l 2011, poc abans de les
eleccions locals, es va inaugurar amb excessiva
pompositat la piscina coberta
municipal de Torredembarra.
Però —aquelles coses estranyes
que passen a la Torre— aquest
nou equipament esportiu tan
esperat no va entrar en funcionament fins cinc anys després,
el 2016, i de forma descoberta
només els tres mesos a l’estiu.
Gairebé una dècada després ja
es veu la llum al final del túnel,
i si es compleixen els terminis
marcats pel govern municipal,
en el pitjor dels casos, l’hivern
de 2022 els usuaris de la piscina ja podran gaudir d’una
instal·lació coberta i quedarà
enrere el cobriment lleuger de
la piscina vella.
L’Ajuntament de Torredembarra va aprovar en el darrer
ple municipal el projecte de
cobriment de la piscina municipal i començarà el procés
de licitació de les obres, amb
un pressupost d’1.648.440,3
euros. El termini d’execució
de les obres és de 9 mesos. El
seu finançament depèn d’un

Imatge de la futura piscina coberta. / AJ. TORREDEMBARRA

crèdit, que es podrà concretar
un cop estigui en vigor el pressupost municipal per al 2021,
que el govern liderat per Eduard Rovira preveu aprovar en
els propers dos mesos. “És una
necessitat urgent i si podem
començar les obres al juliol ho
farem, per poder disposar de la
nova instal·lació el més aviat
possible”, afirma Rovira.
En aquest projecte s’ha renunciat a algunes de les instal·
lacions previstes fa deu anys,
com una sauna, jacuzzi i un
gimnàs, perquè, segons l’alcalde, “és un cost que no es pot
assumir i ho deixem per a més
endavant.” Tampoc no es construiran les dues piscines petites

inicialment previstes i quedarà
en el seu lloc un pati interior
descobert, que es podrà usar
com a solàrium o un espai per
a la realització d’actes. Sí que
es reformaran accessos i vestidors i es canviarà la porta
d’accés de lloc.
El projecte també preveu reformar el fons de la piscina per
poder-hi realitzar activitats
on s’ha de tocar de peu, com
aiguagim. La fondària anirà
d’1,20 a 2,20 metres. Al voltant
de la piscina hi haurà finestres
corredisses per obrir-les a l’estiu i no haver de necessitar la
climatització. La fusta tindrà
un protagonisme important en
l’estructura perquè és el mate-

rial que es manté millor davant
l’agressió del clor i l’aigua. El
projecte preveu reservar un
espai per a la instal·lació de
plaques solars, però l’alcalde
ha explicat que es buscaran
subvencions per col·locar-les
en un futur proper, ja que el
pressupost del projecte de
cobriment és molt ajustat per
no superar el 50% d’endeutament.
El regidor d’Esports, Raúl García, destaca “la dimensió històrica” de l’equipament, tant
des del punt de vista esportiu
com de salut, i dona les gràcies
a tots els usuaris de la piscina
que han aguantat la precarietat
dels darrers anys, que inclouen

veïns de poblacions properes,
fins i tot de Tarragona o el
Vendrell. García assenyala que
molts usuaris que aprofitaran
el nou equipament seran de
municipis del voltant, ja que
entre Tarragona no hi haurà
un equipament d’aquest tipus.

EL FUTUR DE LA PISCINA
VELLA
L’obertura de la piscina municipal coberta significarà el
tancament provisional de la
piscina vella, que cada temporada d’hivern es cobreix amb
una carpa per concentrar les
activitats que no es poden fer a
la piscina nova. L’alcalde assenyala que cal “un repàs de dalt
a baix” de la piscina vella, començant pel maquinari. L’objectiu és disposar d’una segona
piscina a l’estiu, quan hi ha una
demanda més gran d’usuaris.

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

C/Ferran de Querol, 7 Baixos • 43830 • Torredembarra
Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

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

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI
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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
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LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 16.

La comunicació del pla
J. A. NIEVES

E

l meu pla estava
concebut en quatre fases. La primera era la gestació de la
idea, la ràbia promotora,
la incontinent necessitat
de rescabalar el nom de la
mare. El cuc solitari.
La segona, sempre una
fase necessària, consistia a informar els meus
amics de la decisió que
havia pres. Havien de saber-ho perquè això afectava la nostra relació de
manera brutal, i necessitava saber la seva reacció.
Més que la seva opinió, la
seva reacció. Luisma em
va fer una abraçada com
si me n’estigués anant a la
guerra i potser no tornés.
Em va saber greu. Realment em va saber greu,
però em vaig haver de
desenganxar. A Luisma
li diem “el Ceballot”, perquè té el cap molt gran,
amb el cabell ben negre i
és molt tossut.
—Collons, tio, tens un parell d’ous, jo no podria, no
podria. El que necessitis,
amic, el que necessitis, ja
saps. Compta amb mi.

Luisma seguia abraçat a
mi fortament, com si la
decisió que havia pres i
els estava transmetent em
fes molt més fort; un superhome. Mai ens havíem
abraçat —de fet, no sé si
mai algú ha abraçat Luisma—. Les nostres salutacions són sempre amb
les mans, rituals d’hola i
adeu, seguint seqüències que anem modificant
per no semblar-nos als
altres. La salutació ritual
amb les mans és un signe
d’identitat per als grups.
Toño va reaccionar malament. Fatal. Va mirar els
altres alternativament,
com si hagués perdut el
control, com quan jo de
petit, per adormir-me,
balancejava ràpidament
el cap d’esquerra a dreta, colpejant-me amb el
coixí, fins que el mareig i
el mal de cap m’abatien.
Crec que aquí està l’origen dels meus mals de
cap. Després, es va posar
a plorar. Plorava amb
ganes. Les llàgrimes li
queien galtes avall fins a
arribar als llavis, i allà es
quedaven, com volent entrar per tornar a començar. Toño és un any més
petit que jo, i no obstant

això sempre m’ha considerat el seu germà gran.
Té tres germanes, però ell
sempre ha volgut un germà; un germà gran en el
qual reflectir-se, al qual
seguir, al qual imitar.
Eren les tres de la tarda. Al matí els vaig dir
que ens veiéssim al parc
infantil Molí de Vent, al
costat de l’institut i l’escola Molí de Vent, per explicar-los una cosa important. Toño ja venia tocat.
El cabró que està ara amb
la seva mare —el quart o
el cinquè, ja he perdut el
compte— havia arribat
borratxo i havia tingut
bronca amb ella. Els seus
refrecs són espectaculars.
Toño s’havia tret del mig;
no podia suportar-ho,
sempre el mateix rotllo:
els crits, les amenaces,
algun plat trencat, algun
cobert volant; i després,
allà mateix a la cuina, davant els seus ulls, la seva
mare oberta de cames,
agafada al marbre grisós,
amb el davantal posat i
les faldilles aixecades, les
calces baixades, i aquell
fill de puta cardant-la
per darrere. Davant els
seus ulls. Sempre el mateix rotllo insuportable.

Quan va arribar al parc ja
portava els ulls brillants
com neons, i les pupil·les,
tot i el sol, dilatades. Va
arribar fumant. Ens en va
oferir i vam fer una calada. No era un bon moment per rebutjar-ho. El
dolor, molt sovint, també
es comparteix transgredint les normes.
Just quan va arribar Mia,
que sempre arriba tard —
diu que la puntualitat és
un signe d’opressió, una
imposició de la moral
judeocristiana—, els vaig
dir:
—Aquesta és la meva última calada, nois. Deixo
l’herba.
Gairebé tots a l’hora, van
fer:
—I això?
—D’això precisament us
vull parlar; per això us he
dit aquest matí de veure’ns aquí, abans d’anar
a l’insti.
Els vaig començar a explicar el pla que em portava de cap. Primer no
sabien què dir. Després,
Luisma, com ja he dit, em
va abraçar i Toño va començar a plorar. Mia estava asseguda a la rodona
de pedra, amb les cames

creuades. Va fer una calada al peta i el va llançar
lluny. Toño va seguir la
seva trajectòria amb la
mirada. Els altres eren
dempeus. Hi havia altres
col·legues a prop, però no
en el nostre grup. Mia es
va aixecar i em va rodejar
amb els braços a l’alçada
dels malucs.
Gairebé xiuxiuejant em
va dir:
—Quins collons tens, tros
de cabró. M’has posat divertida i tot. Pensar en
l’acció em posa calenta.
Però intueixo que hi ha
alguna cosa més, no?
Seguia abraçada a mi,
amb les mans sobre el
meu cul, posseint-me.
Ara parlava per a tothom.
Quedaven poc més de deu
minuts perquè comences-

sin les classes. Els vaig explicar la fase tres, un cop
exposats els objectius de
la trama i de quina manera podien participar-hi.
Esperava d’ells una fidelitat absoluta. N’estava
segur que així seria.
De la fase tres els vaig parlar de diferents mobilitzacions i accions de protesta
per al deteriorament de la
imatge pública del botxí;
el desafiament; els intents
d’erosió; la guerrilla. I
poc abans de pujar cap a
l’institut, els vaig parlar
de la fase quarta: la lluita
personal, el duel a cara
descoberta, la denúncia
dels fets. També el risc; el
passeig en barca pel llac
de la boira. La incertesa.
La utopia.
Fins i tot, la mort.

SERVEI A DOMICILI
GRATUÏT

Especialidades
en pescados
y arroces

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

Tel. 657 07 04 99
Baixada de Sant Antoni, 7 - Torredembarra
BOTIGA-RESTAURANT

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

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

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

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

977 64 18 05
623 40 34 14

NOU
HORARI:

de 7.00h
a 21.30h

De dilluns a divendres 14,75 €
I els caps de setmana 22,00 €

Busca’ns a:
@jamon.divino
Av. dels Països Catalans, 13 • Torredembarra
Reserves al 977 64 28 79
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Passeig de Colom, 35 • Torredembarra (Baix a Mar)
Tel.: 680 25 79 56
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Una festa ensopida
JORDI SALVAT

D

iumenge vinent tenim
una nova edició de La
Gran Festa de la Democràcia. Una festa estranya
aquest cop. Hi havia gairebé unanimitat per ajornar-la
entre els qui ens hi conviden,
però els encarregats d’organitzar-la han volgut tirar-la
endavant sigui com sigui,
malgrat que l’ambient en els
locals on es desenvoluparà
no serà el més saludable. I el
pitjor del cas: els qui hauran
de servir copes hi van obligats, la gran majoria de mala
gana, i poques excuses valen
per escapolir-se’n.
No ens ha de sorprendre que
els dies previs a La Gran Festa de la Democràcia hi hagi

poc ambient als carrers i places de Torredembarra. Es veuen menys cartells, banderoles i pancartes anunciant-la.
Els que abunden més són del
qui està més decidit a “lligar”
en aquesta festa. El lema que
fa servir en les banderoles
penjades als fanals no pot
ser més explícit: Fem-ho/
Hagámoslo. També estan
molt animats —si tenim en
compte la quantitat de propaganda— els qui parlen d’un
“nou cicle”. Volen unes festes diferents. Els dies previs
d’altres edicions de La Gran
Festa de la Democràcia ens
visitaven molts relacions públiques que ens convidaven
a alguna petita festeta, però
aquest cop, amb la Covid-19
pel mig, aquests esdeveniments per escalfar l’ambient
s’han limitat dràsticament.
Com a molt, hem vist alguna

Toni Cabanillas @toni_caban

passejada de relacions públiques.
Fins i tot ens avisen que podria haver-hi problemes per
completar totes les barres i
començar amb normalitat la
Festa del 14-F, que corre el
risc d’acabar sent ensopida,
amb poca participació. Hi ha
qui anirà a treure el cap i tornarà ràpid cap a casa, però
a més d’un li farà mandra
anar-hi i potser quedaran
moltes entrades per vendre,
com passa amb aquelles
avorrides celebracions europees. Diumenge sortirem de
dubtes. O no! Diuen que podria allargar-se dos dies més.
Mare de Déu quina ressaca!
Esperem almenys que no hàgim de repetir la festa d’aquí
a mig any i que aquesta no
hagi servit de res.

Periodista

Que sapigueu que pràcticament tots aquells qui en públic diuen
que “hem d’extremar les precaucions” o denuncien que “no podem exposar a la gent al virus!” a la premsa ens bombardegen
cada dia amb una allau de convocatòries presencials.
Que la foto és la foto, i la campanya és campanya.

David Vendrell Donat @dvendrell
Enginyer de camins i empresari

Que important seria que el bon temps de primavera s’avancés
enguany i l’oratge d’hivern s’acabés molt abans del 21 de març...
Si més no a la costa, on viu la majoria de població de Catalunya.
#COVID19

Rodrigo Sicilia @rodrigosicilia
Tuitaire

No sé ni com es plantegen salvar res que no sigui la sanitat per
Setmana Santa... #Covid_19 #TerceraOla

Carles Marquès @CarlesMarques
Periodista

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

EL SUDOKU

L’emperadriu no tan sols ha de ser honesta, sinó que no s’ha de
vacunar.

Oriol Maymó Gatell @MaymOriol
Músic

Tampoc passaria res si la secció d’esports del TN durés 10 minuts menys. Si no hi ha notícies rellevants, no cal omplir per
omplir!
Solució Sudoku
mes de gener

Ja pots reservar el teu conte
La Padrina Rosalia i el tresor del Roquer
Escrit per Gibert d’Artze, va ser finalista del I Premi de Narrativa curta Far de la Torre-Torredembarra Actualitat.
El llibre també inclou Tens carta, de Raquel Martínez, relat guanyador del premi
Amb il·lustracions del dibuixant Víctor Centelles

Si sou subscriptors/es el podeu adquirir per 8 euros
i sinó ho sou us costarà 10 euros.
El llibre també es podrà comprar el
mes d’abril per 12 euros

Reserva el conte a través
d’aquest formulari

També ho pots fer a
www.TDBactualitat.cat
o el telèfon 649 061 984

El podràs recollir el proper
mes d’abril a la Llibreria Miquel

Un 10% de la venda del llibre anirà destinat
a Càritas Torredembarra
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