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El doctor Carles
Miracle ens explica
la seva experiència
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Covid-19 Pàgina 6
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EDITORIAL

I ha passat

un any
Aquest mes de març es
compleix un any de la declaració de l’estat d’alarma
i el confinament total que
va significar l’inici de la
pandèmia de la Covid-19 i
un estat d’excepció en les
nostres vides que, amb diferents nivells d’intensitat,
es manté actualment. En
aquest número del Torredembarra Actualitat
hem volgut fer una mirada
a aquests dotze mesos que
han marcat i marcaran la
vida de tots nosaltres. Hem
volgut analitzar a través
de les xifres l’impacte que
ha tingut la Covid-19 en
el nostre municipi i també hem parlat amb una
persona que ha estat al
peu del canó en la batalla
contra el coronavirus, el
doctor Carles Miracle. Ho
ha viscut com a metge de
família i com a director de
la Residència Pere Badia,
on amb el seu equip ha
aconseguit el que molts
altres centres de les seves
característiques no han
assolit: no haver patit cap
cas greu de la malaltia ni
cap mort.
Un tema que també hem
volgut tractar són els greus
episodis que van afectar
la convivència ciutadana
a Torredembarra fa unes
setmanes i que van acabar
amb uns fets lamentables
davant de la casa ocupada del carrer Mimoses i
encara més greus al centre
de menors, amb destrosses
en les seves instal·lacions.
Aquest problema d’inseguretat, legítimament denunciat pels veïns i veïnes
afectats, va fer aflorar unes
actituds racistes i moments
de tensió que haurien pogut acabar molt malament.
Una crisi que s’ha tancat
en fals i pot tornar a rebrotar si no s’aborda d’una
manera integral.

VISIÓ 2000

Tornarem
Ja fa un any. Pràcticament
no ens n’hem adonat i ja han
passat 365 dies d’ençà que tot
aquest malson va començar.
Cap de nosaltres s’ho imaginava. La malaltia que fins
aleshores vèiem com un fet
llunyà arribava per quedar-se i
a temps indefinit. La població,
entre incrèdula i espantada,
ens refugiàvem a casa després
de buidar les estanteries dels
supermercats. Els carrers de
Torredembarra, del país i de

ISAURA VALLE
mig món s’aturaven mentre el
silenci i la incertesa passaven
a regnar el nostre dia a dia en
una vida que, encara avui, segueix a mitges.
Durant aquells dies, vam acostumar-nos a les videotrucades
i a les classes online, a fer reptes virals, veure moltes sèries,
fer esport i creure’ns cuiners
per haver fet pa o pastissos.
Les hores passaven i els dies
es feien cada vegada més
llargs i van ser molts els veïns
que van començar a guarnir
els balcons i carrers. De fet,

TUITS XL

re i viure el poble com mai
abans. De fet, encara el veiem
mig apagat. Que estrany que
es fa passejar pel carrer Nou
i veure tants negocis tancats,
haver viscut un febrer sense
rua i festa de Carnaval, creuar-se amb coneguts i només
veure’ls els ulls o no poder
anar a la plaça dels Bars i
estar-s’hi fins a les tantes
amb els amics. Simplement,
que estrany es fa portar un
any sense poder gaudir de la
Torre i de la vida com sempre
havíem fet.

VIC JOTA

La dreta no sap perdre
El 28 de novembre del 2012
vaig fer el següent tuït: “Convergents que voleu ERC al
govern: haver votat ERC.”
Des d’aleshores no ha canviat res. La dreta, si perd, ha
d’arreglar-ho pels “puestos” i
si no, el resultat de les eleccions és equívoc; ho s’ho fan venir bé perquè ho sigui. Aquell
any, Esquerra feia un sorpasso a CiU i això li va molestar
molt. El gir independentista
que havien fet no els era prou
efectiu i van perdre milions de
vots. En aquell moment, tota
la maquinària convergent es

en alguns casos fins i tot van
passar tardes jugant al bingo.
Gaudint de la companyia del
veïnat i fent temps fins a la
cita de les vuit. Els carrers de
la Torre bategaven en aplaudiments sincers cap als que estaven en primera línia de batalla. I, seguidament, dansaven i
cantaven a ritme de Resistiré,
Tusa i moltes altres. És més, a
càrrec de la policia, en diverses ocasions, també hi havia
lloc per felicitar l’aniversari als
més menuts de casa.
Durant aquells dies vam veu-

va posar en marxa per fer
veure que els bons eren a la
seva base i els “dolents equivocats” (això m’ho vaig haver
de sentir) eren a Esquerra. I
allò va acabar amb un convergent convertit en president
per generositat d’ERC.
Ara, no sé com, nou anys després hem tornat a la mateixa
dicotomia. Hem passat un
procés, uns empresonaments,
un 155, una fiscalització de
competències... i tornem a estar amb els convergents (exconvergents, però tothom sap
que res s’oblida) fent exacta-

ment el mateix que feien quan
guanyaven eleccions.
Doncs no. Ara Esquerra ha
quedat al davant de Junts per
Catalunya. Se siente. La majoria dels independentistes
han decidit que ERC estigui
davant de Junts. Ja no podeu
dir-los el que han de fer, ja ho
han de decidir sols.
I això em congratula, perquè
el tuit del 2012 no el vaig fer
per dir que no volia veure
governar la dreta, el vaig fer
perquè volia que els avenços
socials que volia Esquerra
formessin part del programa
de govern de la dreta que tenia dret al poder. Ara estem

al revés però diferent. Junts
no és Convergència, i qui
sap si les exigències d’ERC el
2012 van fer convertir molts
dels militants en persones
més d’esquerres socialment
parlant. Però actuen de la
mateixa forma com ho feia
Convergència.
M’he estalviat el tuit. Aquest
any, de “si volíeu dir-li a ERC
com governar, haver-vos fet
militants d’ERC¨; però trobo
indecent que Junts continuï
fent servir les mateixes tàctiques de pressió i que continuï
posant condicions sine qua
non com si les haguessin guanyat, les darreres eleccions.
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25

ANYS

ARA FA

JORDI SALVAT

Temps de canvis als Armats, 15è aniversari de la Penya
Barcelonista i uns campions de Catalunya de botifarra
JORDI SALVAT

Els armats
torrencs van
començar una
Setmana
Santa molt
intensa el
Diumenge
de Rams a
Tortosa

E

ls Armats de Torredembarra compliran aviat dues
setmanes santes sense
poder participar en processons ni viacrucis. No
era el cas de fa 25 anys,
quan els armats torrencs
van començar una Setmana Santa molt intensa
el Diumenge de Rams
a Tortosa, en la que era
llavors la segona processió més important de les
comarques tarragonines.
El Dimecres Sant prenien part en la processó de
Tarragona, mentre que el
Divendres Sant ho feien
a casa, a la processó del
Sant Enterrament de Torredembarra. Per preparar
aquestes sortides, havien
assajat durant un mes. Els
Armats de Torredembarra estaven llavors formats
per 21 membres i vivien
moments de canvis.
S’havien marcat l’objectiu de crear una confraria
i comptar amb la col·
laboració de més gent. Les
sortides a Tortosa i Tarragona també eren una
manera de finançar-se, i
una de les claus perquè els

TORREDEMBARRA AL MOMENT

contractessin era el canvi
dels vestits feia dos anys,
que havia tingut un cost
de 12.000 euros.
Una altra entitat que
demostrava el seu bon
moment era la Penya
Barcelonista Torredembarra. El 8 de març de
1996 va celebrar el seu
quinzè aniversari amb un
sopar al restaurant Morros amb la presència de

l’exjugador i directiu Ferran Olivella, el jugador
del primer equip Quique
Álvarez i el regidor d’Esports, Octavi Solé. Hi van
acudir gairebé un centenar de persones. Al final
de l’àpat es va lliurar una
placa al soci Isidre Riudeubas per la seva col·
laboració durant aquests
dos darrers anys amb la
Penya, que presidia Manel Guasch. També es van

fer sortejos de pilotes, samarretes i entrades del FC
Barcelona.
Una altra torrenca que
va rebre un emotiu homenatge va ser la Maria
Teresa Gallofré, durant la
celebració del segon aplec
de sardanes del municipi,
que va anar a càrrec de la
colla sardanista L’Antina i
va reunir més de 500 persones. Gallofré va ser una

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com
Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32
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destacada impulsora de
la revitalització de l’agrupació sardanista. Va ser
una jornada amb diverses ballades, concursos i
audicions amb les colles
Blanes, Sant Jordi i Principal de Llobregat. També hi va haver un dinar de
germanor.
I acabem amb uns campions de Catalunya. I és que
el 16 i 17 de març d’aquell

1996 va tenir lloc a Balaguer els actes del II Congrés de Cultura Popular
i Tradicional Catalana, i
dins del programa es va
disputar el I Campionat
de Catalunya de Botifarra, organitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Hi van participar 60 parelles d’arreu de Catalunya
i Andorra i representant
el Tarragonès hi van
prendre part la parella
formada per Josep Maria Miracle Solé i Rafel
Hernández Sagarra, de
l’Associació de Botifarrers
de Torredembarra. Miracle i Hernández van anar
superant les diferents
rondes i es van acabar
proclamant campions.

TORRE

ACTUALITAT

DEMBARRA

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

TEMA DEL MES

1 any de Covid-19
JORDI
SALVAT

A

quest mes de
març complim
un any convivint
amb la Covid-19. El 14
de març es declarava
l’estat d’alarma i el confinament total. Ha estat
un any molt dur, des del
punt de vista de la salut
—física i psicològica— i
també de l’economia.
En dotze mesos la nostra vida ha canviat. L’ús
de la mascareta, el gel
hidroalcohòlic i el distanciament són els signes més evidents, però
també podem advertir
l’excepcionalitat que
hem viscut i que vivim
analitzant algunes xifres.
La pandèmia ha afectat
el dia a dia de Torredembarra des de mitjan
mes de març de l’any
passat. L’anàlisi de diverses xifres demostra
aquesta afectació. La
població amb què la
capital del Baix Gaià
va tancar l’any 2020
ha estat de 17.255 habitants (*), un augment
del 4,1% respecte als
16.567 de desembre de
2019. Ja es venia d’una
pujada important però
menor l’any anterior, un
2,3%. Torredembarra
manté l’acceleració de
l’augment de població,
gràcies sobretot a persones que han convertit la
seva segona residència
en la primera durant la
pandèmia.

MENYS INGRESSOS
MUNICIPALS
La comparativa entre
algunes xifres del 2019
amb el 2020 evidencia

vira, reconeix que “hem
rebut menys ajudes de
les que havíem previst.”

El descens
total de
la recaptació
amb les taxes
de les diferents
ordenances
municipals
l’any 2020
ha estat d’un

44%

AJUDES A EMPRESES
I FAMÍLIES

LA PORTADA • Un any de pandèmia segons Jordi Morera
La imatge sobre el Covid-19 té un marc conceptual. El marc és el confinament/
claustre. Els mots conformen el marc: “fragilitat, incertesa, vacuna, take away,
etc.”. El virus amb màscara és present a la “O”. La creu vermella és la icona humanitària indefugible per al servei que els/les sanitàries ens donen. El transfons va
d’un blau fosc a la base cap a la llum esperançadora. La “C” guarda a la penombra
Costa Daurada.

58,3%

partament d’Activitats
de l’Ajuntament de Torredembarra s’han donat
ajudes a través de la reducció de taxes de les ordenances. Pel que fa a la
taxa de residus, s’ha passat de 374.003,74 euros
a 267.155,38 euros. Es
tracta d’un 28,56% de
reducció d’ingressos.

l’impacte de la Covid-19
a les arques municipals
torrenques. Des del De-

En altres taxes, la baixada encara és més
acusada. En la reducció
d’ocupacions municipals
i altres, l’any 2019 es va
arribar a 140.156,05 eu-

L’accés a les
instal·lacions
esportives
municipals
s’ha reduït un
respecte
al 2019

ros, mentre que el 2020
va caure a 48.369,49
euros. Un descens del
65,48%. En la taxa del
mercat del dimarts
s’ha passat de 64.664
a 19.070,04 euros, una
caiguda del 70,5%. En
el Pla d’usos, la reducció
ha estat del 59,45%, de
102.057,36 a 41.383,70
euros. La tramitació
d’activitats ha passat
de 44.731,90 a 30.310
euros, un 32,2%. El
descens total ha estat
de 319.324,45 euros, un
44%.
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L’Ajuntament de Torredembarra va obrir una
línia de subvencions per
a l’adquisició d’equips
de protecció individual
i altres materials o prestacions per fer front a la
Covid-19 atorgades per
la Regidoria de Comerç,
Activitats i Indústria.
S’han atorgat 53 subvencions per un total
de 18.886,07 euros dels
80.000 pressupostats.
Només s’han desestimat 3 sol·licituds per
manca de presentació
de documentació i 2
s’han desestimat per
no complir amb els
requisits de les bases.
Així doncs, s’ha atorgat
menys d’un quart de la
partida prevista. El regidor de l’àrea, Josep
Maria Guasch, afirma
que de cara al 2021 revisaran les bases d’aquest
tipus d’ajuts perquè hi
puguin entrar el màxim
de negocis, donant més
facilitats també en els
tràmits.
En els ajuts econòmics d’urgència social
Covid-19 ha passat el
mateix. Es va preveure
una partida de 110.000
euros i només se n’han
donat 28.150. Van arribar 278 demandes —265
atorgades i 13 denegades—. La regidora d’Acció Social, Margaret Ro-

L’ESPORT, UN ALTRE
GRAN AFECTAT
L’esport ha estat un dels
àmbits més afectats per
les restriccions a causa
de la pandèmia i l’anàlisi de les dades de l’ús
del pavelló Sant Jordi
i les piscines de Torredembarra ho demostren.
L’accés a aquestes instal·
lacions s’ha reduït un
58,3% el 2020 respecte
a l’any 2019. S’ha passat de 40.909 a 17.062
accessos. Durant dos
mesos i mig —de mitjan
març a inicis de juny—
aquestes instal·lacions
van estar tancades.
Cal tenir en compte que,
tot i que no es portava
fins a la situació generada pel Covid-19 el control exhaustiu d’usuaris
en aquesta instal·lació,
la incidència sobre l’accés d’usuaris al minipavelló Els Caus és més
elevada que al pavelló
Sant Jordi, atès que
ha estat tancat des del
12 de març fins al mes
d’octubre, i quan s’han
reprès els entrenaments
ha estat amb reducció
d’horaris i d’aforament.
I també s’ha vist afectat
pel tancament de l’1 al
23 de novembre 2020.

ACCIÓ SOCIAL
CANVIA LA MANERA
DE TREBALLAR
Una àrea de l’Ajuntament de Torredembarra
que ha notat molt l’impacte de la Covid-19 ha
estat Acció Social. Les
tècniques de la regidoria estaven molt acostumades a l’atenció
presencial i han hagut
de canviar radicalment
la seva manera de treballar, amb videoconferències, trucades i correus
electrònics, i això no és
el mateix, i més tenint
en compte les situacions complicades amb
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Un any de pandèmia (I)

Un any molt dur
a Càritas Torredembarra

Alcapone Restaurant

Una voluntària fent la trucada del “Bon dia”. / JOAN CASAS

Ni en els mesos més
durs de la pandèmia
Càritas Torredembarra
va aturar la seva activitat. A l’inrevés: va
haver d’atendre més
persones. El president de l’entitat, Pere
Bosque, explica que
van passar d’atendre
194 famílies abans
de la declaració de
l’estat d’alarma a un
màxim de 408 en el
moment més dur del
confinament. “Hi havia
molta gent acabada
d’arribar al nostre país.
Sobretot vam haver
d’atendre moltes famílies sud-americanes.
Actualment atenem
unes 150 famílies. Moltes de les que ateníem
l’any passat han trobat
feina o han marxat”,
comenta Bosque.
Aquesta gran demanda va fer que a
Càritas Torredembarra

què tracten. Del tancament total des del març
passat es va passar a una
obertura gradual de servei a partir del juny, però
la presencialitat només
s’ha recuperat amb cita
prèvia, fins i tot les urgències. “Ha estat estressant
per a les treballadores,
perquè la solució als problemes ha estat menys ràpida”, admet la regidora
d’Acció Social, Margaret
Rovira.
Només fa un parell de
setmanes han recuperat l’atenció personal
espontània per a casos
molt concrets de consultes urgents. Un exemple
en són els problemes des
de la darrera setmana de
febrer amb Endesa, que

correguessin el risc
de quedar-se sense
aliments per distribuir
entre les famílies necessitades del municipi i van haver de fer ús
de diners que tenien
estalviats per poder
fer front a aquest gran
augment de la demanda. A més, durant el
confinament van haver
de tancar les botigues
Filigrana i d’articles
de la llar. Recentment,
han tingut una reunió
amb l’alcalde i la
regidora de Serveis
Socials i han acordat
un ajut suplementari
en els pressupostos
municipals d’aquest
any per regularitzar la
situació.
A partir de finals
d’agost van reobrir tots
els serveis que ofereix
Càritas Torredembarra,
adaptats a la nova
situació de convivèn-

Les tècniques
d’Acció Social
han hagut de
canviar la
manera de
treballar, amb
videoconferències, trucades,
etc.
ha tallat el subministrament a famílies vulnerables. L’atenció de persones ateses en primera
acollida ha estat de 110
el 2020, una xifra molt
semblant a la del 2019.
L’alta afluència de persones d’origen llatinoamericà va compensar l’aturada durant la pandèmia.

cia amb la Covid-19.
Altres serveis no van
tancar en cap moment, com el servei
“Bon dia” per a la gent
gran, que estava sola,
i es va passar de 60 a
90 persones ateses. Hi
havia voluntaris que
feien les trucades des
de casa i altres, per
torns, des del local.
Amb el nou escenari
pandèmic, han hagut
d’adaptar algunes
activitats com les manualitats i els tallers
de memòria, que ara
han de portar a casa
dels usuaris i recollir-los després, com
si fossin “deures”. “No
hem deixat d’atendre
cap persona gran i el
responsable nostre
d’aquesta àrea, en
Joan Esteve, s’ha encarregat de solucionar
qualsevol situació”,
destaca Bosque.

La restauració ha estat,
sens dubte, un dels
sectors més afectats
per la crisi econòmica
derivada de la Covid-19.
Un exemple és l’Alcapone Restaurant, situat al
port de Torredembarra,
que s’ha mantingut
obert sempre que les
restriccions imposades
per la Generalitat ho
han permès. Una de les
principals queixes del
seu propietari, Andrea
Della Rocca, és la precipitació dels tancaments,
que els ha produït
pèrdues econòmiques
importants perquè s’han
declarat just abans del
cap de setmana, amb
molt gènere comprat a
les neveres per afrontar
els dies de més feina.
“Ha passat tres cops”,
lamenta.
Tampoc no entén les
limitacions horàries tan
dures, quan la restauració s’ha adaptat a la
situació pandèmica amb

Hi ha hagut 55 casos
d’assessorament en
estrangeria, a més de
20 casos de reagrupaments familiars i 28
d’informació sobre
arrelament social.
La pandèmia no
ha impedit que se
seguissin fent els
cursos per a nouvinguts, com el de
coneixement de la
societat catalana i de
coneixement del català. S’ha combinat
l’online amb la semipresencialitat. S’han
emès 53 certificats de
català de nivell bàsic.
(*) Dada que encara ha de
revisar l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).
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moltes mesures que
garanteixen la seguretat
de clients i treballadors:
“No ens ha arribat que
cap client nostre hagi
patit el coronavirus, i
cap dels treballadors
tampoc.” També creu
que caldria diferenciar
les mesures en grans
ciutats o en municipis
com Torredembarra.
Della Rocca explica
que les fortes restriccions que pateix la
restauració afecta de
forma important altres
sectors, com els diferents proveïdors, ja sigui
d’aliments o vaixella o
les bugaderies.
Calcula que a causa
de les restriccions de
la Covid-19 ha patit un
descens de la facturació de més d’un 80% i
que la situació econòmica del seu negoci és
complicada, ja que va
engegar el 2018 i, des
de març de 2020, els
ingressos han baixat

dràsticament mentre
que les despeses fixes
són les mateixes. Amb
la declaració de l’estat
d’alarma va posar set
treballadors en ERTO i
encara en té quatre que
no n’han sortit. Tampoc
no veu clara la normativa legal, ja que per
les poques hores que
obre no pot treure més
treballadors de l’ERTO
ni contractar altres
treballadors. “Caldria
més flexibilització”
considera.
Della Rocca demana
més previsió o claredat,
que no veu de cara a
Setmana Santa, i que es
consulti més el sector. Té l’esperança que
l’estiu li permeti agafar
una mica d’aire, com va
poder fer d’una manera
mínima l’any passat.
“Per recuperar-nos del
tot tardarem dos o tres
anys i molts no ho podran fer perquè hauran
tancat”, sentencia.
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L’ENTREVISTA CARLES MIRACLE

Metge i director de la
Residència Pere Badia

“A Torredembarra la tercera onada
de la Covid-19 ha fet mal”

venien moltes grips i li
vaig dir a la secretària:
“Diuen que el virus no
està aquí, però hi ha
moltes grips.” Quan passen els mesos em venen
alguns malats que s’han
fet proves de serologia i
aquella grip resulta que
era un coronavirus. En
aquell moment ni portaves mascareta ni mantenies distàncies. Visitaves
“a pèl”.

JORDI
SALVAT

S

i una persona ha
viscut de molt a
prop la pandèmia
de Covid-19 a Torredembarra, tot i afortunadament no haver-la
patit, és el doctor Carles Miracle. Des de la
seva doble vessant com
a metge de família i
director de la Residència Pere Badia, és un
testimoni d’excepció
d’aquest darrer any. En
aquest centre per a la
tercera edat s’han registrat vint casos positius de residents i cinc
de treballadors. Tots
asimptomàtics o lleus.
Quan es va adonar
que ens trobàvem
davant d’una pandèmia sense precedents?

Recordo molt bé que
era a finals de febrer.
Llavors començaven
a haver-hi els primers
casos a Itàlia i, des de
la Generalitat, ens van
fer arribar un full Excel
per veure quines previsions tindríem de necessitats de mascareta, bates, bussos... En aquell
moment estava reunit
amb la tècnica higienicosanitària, la Rosalia
Busquets, i dèiem “això
no va bé”, “això és una
bomba”. No sabíem
què demanar. Quantes
mascaretes? Cent? Dues-centes? Tres-centes?
Ens semblàvem moltíssimes. Bussos? No
sabíem ni que era un
bus. No sabíem que era
FPP2 o una mascareta
amb vàlvula exhalatòria o inhalatòria. I vam
dir: “Com arribi aquí,
no té solució en una
residència. Persones
grans, amb moltes patologies, molt delicats,
tots junts...”. Vèiem que
érem la diana perfecta.
I malauradament no
ens vam equivocar. En

Molta gent es pregunta per què hi ha
qui no agafa la Covid-19 o l’agafa lleu i
altres desenvolupen
una malaltia greu i
en alguns casos acaben a l’UCI.

“El virus
ha entrat tard
a la residència
i això ens
ha salvat”
quinze dies començaven
a tancar residències, ens
van confinar...
A la Residència Pere
Badia van aconseguir aguantar fins a
finals de desembre
sense cap positiu de
Covid-19. Quina va
ser la clau d’aquest
petit èxit?

M’ho ha preguntat
molta gent. Primer de
tot, s’han de fer les coses bé. I ho hem fet tan
bé com hem pogut. Però
també cal tenir una gran
dosi de sort. No ho puc
negar. El virus ha entrat
tard i això ens ha salvat.
La persona que va entrar
el virus aquí era una persona asimptomàtica i ho
vam saber perquè fèiem
cribratges cada setmana
i van sortir tres positius.
I una era una gericultora de nit, que tomba
per totes les plantes de
la residència. I això ens
va posar en alerta. Era
el desembre passat i els
residents i el personal ja

amb trobades familiars i àpats, famílies
que no van respectar
les recomanacions...

havien rebut la primera
dosi de la vacuna.
Anem enrere. Com
van ser els primers
mesos de pandèmia
a la residència?

De famílies que no
van respectar les recomanacions segur que
n’hi van haver moltes.
Era cantat que passaria.
Hi ha un company metge que em diu: “Hi ha
tantes bombolles que al
final fas escumeta.” I és
veritat. És un concepte
que no sé si va ajudar o
va enredar més. Si fas
una bombolla, l’has de
mantenir. Si cada festa et barreges amb una
bombolla diferent ha
passat el que ha passat:
uns mesos de gener i febrer duríssims.

Com a tot arreu.
Pors, angoixes, dubtes...
Era una època molt fosca. Cada febre d’un resident o d’un treballador
era una angoixa. No hi
havia PCR. Havies d’esperar dues setmanes i,
si transcorregut aquest
temps no passava res i
ningú queia, et quedaves tranquil. Va ser molt
dur. Amb la distància del
temps se’n pot parlar
més fredament, però en
aquell moment era una
angoixa contínua.

Han estat més durs
que el març o l’abril
de l’any passat?

La desescalada de
finals de primavera
i inicis d’estiu es va
fer bé?

Els números ho diran, però la meva impressió com a metge és
que la primera onada va
impactar poc al Camp
de Tarragona. La segona, una mica més. Però
la tercera ens va agafar
verges i el virus va trobar
camp per córrer i ha fet
mal. A la tercera onada,
tots podem posar molts
noms i cognoms de malalts. A finals de febrer,
començaments de març
de l’any passat, jo constatava a la consulta com

Si aquesta pregunta
la fas a un sanitari, tots
et direm que es va córrer
massa a la d’estiu, la de
la tardor i també la de
Nadal. Però ja ho va dir
el doctor Argimon: som
un país pobre i no ens
podem permetre tancar.
És així. Com a sanitaris,
hauríem volgut més fermesa.
El Nadal ha estat un
moment complicat,
6

Preguntes sense resposta avui en dia, però
espero que d’aquí a uns
anys les tindrem. Sents
a dir moltes coses, però
informacions amb fiabilitat científica, poques.
Ara, però, es tracten
millor els malalts. En
sabem més.
Com ha estat l’impacte de la Covid-19
a Torredembarra?

De la primera onada
no en teníem números,
però a l’estiu en teníem
8 o 10 casos actius habitualment. En la segona
onada, uns 30, i en la
tercera, 80 o 90 algun
dia. Era un no parar per
telèfon i derivar gent a
fer PCR o tests d’antígens.

sitiu en una PCR. Aquell
dia vam fer tests d’antígens a la residència, fins
a un quart d’onze de la
nit. No podíem esperar. Les PCR també van
sortir negatives, però
el virus té quinze dies
d’incubació. L’11 o 12 de
gener ens surten tres treballadors positius —una
de recepció, una planta i
una de nit—. Deu o dotze
dies més tard ens posen
la segona dosi de la vacuna, just quan ens van
arribar dos nous casos.
Tots ho han passat molt
lleument.
Anar al metge ha
canviat molt.

La visita presencial,
durant temps es reduirà, i la visita telefònica
i amb videotrucada es
mantindran, perquè tothom n’ha vist els avantatges. Per comentar una
analítica no cal anar a
cal metge. Avui mateix
m’han enviat una foto
d’una gola i era clar que
eren unes angines. Hi
ha coses, però, que has
de veure-les i tocar-les i
llavors cal fer una visita
presencial.
Tornarem a veure les
sales d’espera dels
CAP plenes?

Algun dia. La humanitat és molt resilient.
El virus conviurà amb
nosaltres. Tindrem les
vacunes. Una relació
més estreta metge-malalt tornarà.
Des del punt de vista
personal, com a metge, l’ha canviat viure
aquesta pandèmia?

Espero que ens equivoquem, gràcies a la vacuna.

No m’imaginava que
viuria una cosa com
aquesta. Quan feia Medicina no estudiàvem
com actuar en una pandèmia d’aquest estil.

A la Residència Pere
Badia ha funcionat
la vacuna. Han estat
una mica conillets
d’Índies.

MIRA L’ENTREVISTA
A TDB ACTUALITAT TV:

I ara vindrà la quarta onada.

Ens ho han dit. La
vacuna la van començar
a posar a finals de desembre, i el 31 van començar a vacunar aquí.
Aquell mateix dia una
treballadora em va avisar que havia donat po-
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La Tecla
a casa
Entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya

Botiga de Salut
Plaça d’en Jacint Verdaguer, 2
Tarragona
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Cambrils
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HISTÒRIES

JORDI SUÑÉ MORALES

L’Argimon mexicà és fill de Torredembarra (II)

A

l’anterior número del Torredembarra Actualitat vam veure que el
subsecretari de Prevenció i Promoció de la Salut del govern mexicà,
Hugo López Gatell, té
les arrels a Torredembarra. Per conèixer la
seva història, vam iniciar un recorregut a
través d’avantpassats
i d’esdeveniments que
ens van portar fins als
Fets d’Octubre de 1934.

REBUDA A
TORREDEMBARRA
Arran de la victòria
del Front Popular a
Espanya i el Front
d’Esquerres a Catalunya i al País Valencià
el gener de 1936, els
càrrecs electes van poder tornar a exercir de
representants públics.
Els regidors torrencs i
el seu alcalde Eduard
Fité van fer la primera
reunió plenària el 18 de
febrer, i hi van acordar
l’enviament de telegrames de salutació a l’excomandant dels Mossos
d’Esquadra Pérez Farràs i al capità Francesc
López Gatell, presos a
Cadis i Cartagena.
En aquella època Pérez
Farràs i López Gatell ja
havien forjat una bona
amistat. Arran d’això
i de les seves estades
a Torredembarra, la
filla del cap dels Mossos d’Esquadra va conèixer un jove torrenc
que seria el seu marit,
el Josep M. Camps Soler. Així, el 8 de març de
1936 arribaven a Torredembarra els acabats
d’alliberar López Gatell i Pérez Farràs per
passar-hi uns dies de
descans. Aquella visita
va aixecar una gran expectació. Llegim al Diari de Tarragona del 10

Josep M. Camps Soler. Fitxa del servei d’immigració mexicà.
1944. / PARES.MCU.E

El Govern de Catalunya empresonat després dels Fets d’Octubre de 1934. / CEDIDA

Josep M. Camps Soler
va casar-se setmanes
abans de l’esclat de la
Guerra Civil amb la filla del cap dels Mossos
d’Esquadra Enric Pérez
Farràs, l’Anna M. Pérez
Coëmans.

GUERRA CIVIL
Arribà la guerra i tant
Farràs com López assumiren responsabilitats militars a l’exèrcit
republicà.

El subsecretari de Prevenció i Promoció de la Salut del govern
mexicà, Hugo López Gatell. / TWITTER

de març: “A les vuit del
vespre, hora que, més
o menys, es creia que
havien d’arribar, gran
quantitat de gent s’havia congregat a l’entrada de la població amb la
finalitat de retre’ls una
rebuda entusiàstica”.
Els republicans de la
vila van organitzar una
manifestació amb les
banderes dels diferents
partits polítics i música.
Des del balcó de la casa
de la vila, els protagonistes van dirigir unes
paraules al poble.

JOSEP M. CAMPS
SOLER
Josep M. Camps, pèrit
industrial, va néixer el
1913. La seva mare era
Rosalia Soler Güell de

López Gatell comandarà una de les columnes que anaren al
front d’Aragó l’estiu
del 1936. Curiosament, entre l’octubre i
el febrer del 1937 el seu
xofer seria un torrenc,
l’Eleuteri Papiol Sabanés, del carrer Antoni
Roig. Papiol, militant
d’ERC, seria alcalde
de la vila des de l’any
1938 fins al final de la
guerra.

cal Tarragoní i el seu avi
matern, el Pere Soler
Ferrer, va ser fundador
el 1860 d’un pròsper negoci de compra i venda
de productes agraris.
El pare de Josep M.
Camps era Josep Camps
Sardà (Torredembarra,
1867-1922), que havia
estat alcalde de Torredembarra (1899-1901),
membre del primer col·
lectiu catalanista local
a finals del segle XIX
i president del Centre
Nacionalista de Torredembarra a principis
de la dècada de 1920.
Diversos avantpassats
seus van tenir negocis
fructífers amb Cuba
i Puerto Rico, com
Josep Camps Oliver
(1809-1874) i Pere Oliver Guàrdia. Doncs bé,

Enric Pérez Farràs fou
un dels oficials que va
participar en la reducció dels militars revoltats a Barcelona, arran
de l’alçament militar
del juliol de 1936, dirigint l’atac a la Capitania General de Catalunya. Durant la guerra
exerciria d’assessor de

Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla

Telèfon: 977 65 25 47
977640778 · www.anforasmar.com
www.anforasmar.com

977640778

Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona

Más de 25 Años en Torredembarra
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la Columna Durruti,
de comandant militar
a Tarragona i més tard
a Girona.

EXILI
Tots van haver de marxar a l’exili. En acabar
la guerra, 500.000 republicans travessaren
la frontera amb França.
Josep M. Camps Soler,
l’Anna M. Pérez i el seu
fill Lionel van arribar a
Mèxic el 12 de juny de
1942. Ho van fer al port
de Veracruz a bord del
buc Nyassa. Camps va
mantenir vincles amb
Torredembarra i algunes propietats. L’Anna
M., traspassada fa pocs
anys, el Lionel i els seus
dos fills han visitat en
diverses ocasions la
seva família de la Torre.
Mèxic també va acollir
Pérez Farràs i la seva
família i uns 20.000
republicans més. Pérez Farràs treballaria
a Industrias Mecánicas Manuel Suárez i al
despatx dels germans
Josep i Jeroni Bertran
Cusiné.
López Gatell va passar
a França, on sembla ser
que va prendre part en
la lluita contra els nazis. Fou capturat i conduït a un camp de concentració. Aconseguí

fugir i reunir-se amb
la seva parella, Mercedes Trujillo Luís (Jaca,
1897 - Mèxic, 1972) i els
seus tres fills. Partiren
cap a Mèxic a principis
de la dècada de 1940.
El 1984 López Gatell
va morir a la Ciutat de
Mèxic, als 87 anys. Un
dels seus fills seria un
reputadíssim uròleg i
un dels seus nets, l’Argimon mexicà.

FONTS
Per escriure aquest reportatge, a part dels articles esmentats al cos
de text, he consultat el
web de geneanet.org,
memoriaesquerra.cat,
l’article de Josep Bargalló “Il·lustres americans d’origen torrenc”
(Recull de Treballs,
18, 2017), el treball de
Genís Puente i Josep
Fàbregas “L’emigració a Llatinoamèrica
(1778-1833): el cas de
Torredembarra” (Recull de Treballs, 15,
2014), “Historia de
los Gatell”, publicat a
la premsa mexicana
per Irving Gatell; el
llibre La Torredembarra republicana i
federal, la recerca “Els
inicis del catalanisme
al Baix Gaià” (Estudis Altafullencs, 32,
2008) i documentació
diversa del web dels
arxius de l’Estat pares.
mcu.es.
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Si el reserveu i sou subscriptors/es del Torredembarra
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L’haureu d’anar a buscar a
la Llibreria Miquel a partir
del 8 d’abril. També es podrà comprar en llibreries
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La Padrina Rosalia i el tresor
del Roquer, de Gibert d’Artze,
compta amb il·lustracions del
dibuixant Víctor Centelles, i
és un conte deliciós per als
més petits de la casa. És el

Gibert d’Artze

Il·lustracions de Víctor Centelles
Inclou
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La Padrina Rosalia
i el tresor del Roquer
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ins al 7 d’abril pots
reservar encara a un
preu especial el primer
llibre que publiquem des de
Comunicacions Locals 2020
SL, l’empresa editora del Torredembarra Actualitat. És
un llibre amb els relats guanyador i finalista del I Premi
de Narrativa curta Far de la
Torre-Torredembarra Actualitat.

relat finalista del premi.
També hi podreu llegir Tens
carta, de Raquel Martínez,
la narració guanyadora, que
poden llegir infants més
grans i adolescents.

RESERVA EL LLIBRE
a través d’aquest formulari
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reparacions
I, com sempre,
multimarca.
de pintura
de vehicles
la millor marca
nals
Treballem amb
uns professio
comptem amb
del mercat i
anys.
des de fa 43

ANUNCI

AQUEST
SI ENS PORTES o un polit de fars (gratuït).
itv
descompte
i revisió Pre
i.es
tindràs un 20% d’oli i filtres neumàtics
464 407 · info@gugg
Només pel canvi
640 812 · 694
BARRA - 977
18 - TORREDEM
Av. Sant Jordi,

••És un mitjà de comunicació amb consciència social.

HAZ TU RESERVA E
DESCUBR
ONLINE Y
PRODUCTO
EL MEJOR

••Formaré part d’una comunitat.

ALCAPONE

RESTAURA

NT.COM —

PORT TORREDEM

BARRA —

977 64 33

37

¡Continúa
descubriendo
el mejor producto
con nosotros!

977 64 33 37
PORT TORREDEMBAR
RA
ALCAPONERES
TAURANT.COM
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CONADELLS

CARLES MARQUÈS

Josep Bargalló,
conseller primer (2004 – 2006),
Torredembarra al Govern

E

scric aquestes ratlles
quan encara no s’ha
constituït el Parlament.
Per tant, no sé qui formarà el
nou govern. Espero que serà
un govern independentista.
Tampoc sé si Josep Bargalló
tornarà a ser conseller d’Educació. No li valoraré aquesta
tasca ni les mesures empreses
enfront la pandèmia. Això correspon als sectors implicats:
famílies, professorat i alumnat. Tampoc tinc intenció de
valorar l’altre cop que va estar
al capdavant d’aquesta conselleria, entre 2003 i 2004.
Del que vull parlar és de l’època de què el conec en persona,
quan Bargalló va ser conseller
primer, de febrer de 2004
a maig de 2006. I encara en
aquest cas no entraré en el balanç de la gestió de la conselleria. Cadascú pot fer-se’n el
seu, i el temps i la perspectiva
ajuden que sigui més just. Del
que m’interessa parlar és d’un
aspecte, que compto entre els
positius del balanç que en faig
jo, com és el paper que ha de
tenir el conseller primer del
Govern. O el conseller en cap,
com se’n deia fins al 2005. Des
del 2008 existeix el càrrec de
vicepresident, sempre que no
es nomeni un conseller primer.
Un paper de coordinació entre
departaments, d’harmonització de missatge, que és clau, i
més en un govern de coalició,
com ho va ser aquell i com ho

atraccions de PortAventura
juntes. I defensaré davant qui
convingui que l’equip de Bargalló ho va fer força bé.
Bargalló admetia (Agència
EFE, 31/5/2006) que el primer tripartit va tenir “problemes en alguns moments” amb
“l’entorn” del president Maragall. També en dono fe, però
la mà esquerra i discreció del
gabinet del CP, i la bona relació entre Maragall i Bargalló
facilitaven la feina.

Celebració institucional del Dia Internacional de les Dones el març de 2004. / GENERALITAT DE CATALUNYA

serà el que aviat, espero, es
posarà en marxa. Un paper
imprescindible i que, com dic,
conec de prop. Vull recordar
que entre 2004 i 2006 vaig ser
redactor de l’Oficina de Comunicació del Govern, sotsdirector d’Anàlisi i Estratègia del
conseller primer i director de
Comunicació del mateix conseller primer.
Se’n digui com se’n digui, el
conseller primer, en cap o vicepresident és estratègic en
qualsevol govern. És, o hauria de ser, el director de l’orquestra, ja que el president és
alhora el gran solista i el com-

positor de la partitura de país.
En el cas de Catalunya, a més,
el CP és la primera autoritat
del Govern com a tal, perquè el
president, tot i no ser un règim
estrictament presidencialista,
ho és de la Generalitat. És a dir
del “general”, el conjunt de la
població de Catalunya. Recordeu-ho cada cop que critiqueu
la “Generalitat”; us esteu criticant a vosaltres.
El primer tripartit va estar
envoltat de soroll mediàtic i
de la imatge de desgavell del
Dragon Khan, molt ocurrent
i explotada fins a avorrir per
certs mitjans de comunica-

ció. El canvi de color polític a
Presidència i algunes actituds
personals hi van ajudar. Però
he de dir, vist des de dins, que
gran part d’ensurts provenien
no del mateix Govern sinó de
fora, de les relacions entre els
partits i també en l’interior de
cada partit. El Dragon Khan
era més fora que dins.

Ara cal una figura semblant.
Un primus inter pares, del
segon partit en coalició, que
vetlli més pel Govern que pel
partit. A més, crec, cal un
altre conseller o consellera
portaveu que sigui independentista i independent. Per
una qüestió d’equilibri i pau.
Es va fer en el segon tripartit,
amb Aurora Massip, tot i que
en aquest cas hauria de tenir
rang de conselleria.

El del conseller primer Josep
Bargalló, a més, és el govern
més torrenc fins avui perquè,
a banda d’ell al lloc més alt,
hi érem més gent de la Torre. I encara més; a la foto
(7/3/2004) s’hi veuen, com
Tots plegats, polítics, perioa mínim, dos consellers amb
distes i opinió pública, érem
vinculacions familiars torreningenus i qualsevol minúcia
ques: la consellera Tura i el
del tripartit era llaminera.
conseller Rañé. La presència
Ara bé, els governs que hem
de persones de Torredembarvist des d’aleshores, i les seves
ra no és condició imprescindipujades i baixades vertiginoble per a un bon govern, però
24 hores
ses, deixen curtes totes lesServei
ajuda.
I és bo recordar-ho!

Més que mai,
al servei
de Tarragona.
900 231 132
www.memora.cat

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 28 de març.

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

900 231 132
www.memora.cat

Donarem a conèixer el guanyador/a la setmana següent i ho podràs passar a recollir
per la botiga.
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DEFUNCIONS – Tanatori de Torredembarra
Ana Maria Arpa Bach. Va
morir el 12 de març als
58 anys.

Beatriz Fuentes Gómez.
Va morir el 26 de febrer
als 58 anys.

Juan Francisco Martínez
Carrillo. Va morir l’11 de
març als 88 anys.

Montserrat Riñé Parés.
Va morir el 25 de febrer
als 67 anys.

Ramon Juan García
Domènech. Va morir el 3
de març als 67 anys.

José Luis Mondéjar
López. Va morir el 22 de
febrer al 71 anys.

Jennifer Martín Gómez.
Va morir el 28 de febrer
als 30 anys.

José Vidiella Abat. Va
morir el 20 de febrer als
86 anys.
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SUPLEMENT

Altafulla > el Catllar > Creixell
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà
Salomó > Vespella de Gaià

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Cal Dalmau de Dalt:
dotze generacions vivint en
una mateixa casa a la Nou
JORDI SALVAT

Gaià! Ha estudiat la història
d’aquest poble del Baix Gaià
des dels romans fins als nostres
dies. El meu agraïment envers
el Lluís no s’acaba”, afirma
l’autor.

F

ins a la Teresa Dalmau,
dotze generacions han
viscut a Cal Dalmau de
Dalt, una casa de la Nou de
Gaià i que és una de les protagonistes d’Arrelats, un nou llibre de impulsat per l’Editorial
Sidillà. Judit Pujadó i Xavier
Cortadellas —els editors— van
tenir la idea d’entrevistar famílies que, com a mínim, fa
deu generacions que viuen a la
mateixa casa. Volien saber si
la memòria pot quedar fixada
en una casa, si es transmet de
generació en generació.
I van afegir al projecte l’escriptor lleidatà Ignasi Revés, a qui li van encarregar
quatre entrevistes a famílies
i una d’aquestes cases està a
la Nou de Gaià: els Dalmau.
Explica que les van trobar
per internet i preguntant a
molta gent. De vegades, una
família “antiga” els adreçava
a una altra família “antiga”.
“El més curiós és que ens vam
haver d’espavilar, perquè no
hi havia cap llista amb famílies que visquessin des de fa
segles i segles a la mateixa
casa. Un llibre així, a Catalunya, no s’havia fet mai”, explica Revés.

L’escriptor
lleidatà Ignasi
Revés s’endinsa
en la història de
la casa i la
família en el
llibre ‘Arrelats’

Dues imatges de Cal Dalmau de Dalt, a la Nou de Gaià. / CEDIDES

FINS AL SEGLE XVI

Revés va parlar amb en Ricard
Ramon, de la Riera de Gaià,
company d’estudis i amic seu,
per si em podia adreçar a Cal
Dalmau de Dalt. Ell em va posar en contacte amb el Lluís
Virgili, historiador de la Nou
de Gaià, i el Lluís va fer possible l’entrevista amb la Teresa
Dalmau, de Cal Dalmau de
Dalt.

L’any 1583 en un document
apareix Antoni Dalmau. El trobem com Antoni Dalmau “del
pou”, perquè a dins de casa hi
havia un pou. Aquest pou encara és a dins de Cal Dalmau de
Dalt. “Històricament, els Dalmau havien estat els batlles de
la Nou. Tenien moltes terres.
Controlaven la producció d’oli
i vi. A dins de casa hi havia un
molí d’oli i molts estris per fer
vi i aiguardent. Estaven emparentats amb moltes cases fortes
de Vespella, del Catllar, de la
Pobla de Montornès, dels Pa-

llaresos... Es casaven propietaris amb propietàries”, explica
Revés, que destaca el paper de
l’historiador local Lluís Virgili
en el treball.
“Sense el Lluís Virgili el capítol seria molt pobre. És ell qui
em facilita l’arbre genealògic
de Cal Dalmau de Dalt i Cal
Dalmau de Baix. Originàriament tot era una mateixa casa,
però al segle XVII la casa es va
partir. M’ha estalviat una feina monstruosa! El Lluís Virgili
ha recopilat, dels últims segles,
7.000 cognoms de la Nou de

“Totes les cases que he fet jo
—la Nou de Gaià, Montbrió
del Camp, Porrera i Puiggròs— havien tingut o tenen
vinya”, apunta Revés, que afegeix: “Tenien cup, celler, botes
i, per descomptat, vinyes. I
moltes de les altres cases que
han fet la Judit i el Xavier, des
de la Catalunya Nord fins al
Garraf, passant per l’Empordà o el Penedès, també. La
vinya i el vi han fixat, han arrelat, moltes famílies al nostre
país. Per tant, quan brindem
amb una copa de vi català,
brindem per les arrels de Catalunya.”
“Amb Arrelats volem reflectir/
il·lustrar com han afectat els
grans esdeveniments del nostre país els últims segles —fil·
loxera, Guerra de Successió— ‘a
la menuda’, això és, sobre les
famílies que apareixen en el
llibre. O sigui, com ha afectat/influït la història ‘gran’ en
la història ‘petita’”, assenyala
Revés. El llibre ja es pot trobar
a les llibreries o adquirir per
internet.

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

David Vives Vernet

CARNES, EMBUTIDOS,
QUESOS, ELABORACIÓN
PROPIA, VINOS, PRODUCTOS
ARTESANALES, ALIMENTOS
GOURMET Y MUCHO MÁS...

Agent Exclusiu

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

977 539 387
Carrer de Pere Badia, 34
622 709 270
Torredembarra - Tarragona
www.eltallantcarniceria.es info@eltallantcarniceria.es

Visítanos en

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

11

TORRE

ACTUALITAT

DEMBARRA

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

SUPLEMENT

Altafulla > el Catllar > Creixell
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà
Salomó > Vespella de Gaià

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Neix l’AEH Baix Gaià amb
l’objectiu de dinamitzar el sector
de l’allotjament i la restauració
Montornès, entre altres
poblacions d’aquest territori únic del Camp de
Tarragona.

REDACCIÓ

E

l passat dilluns
1 de març es va
presentar la nova
Associació d’Hostaleria
del Baix Gaià, amb què
culminava una tasca de
dos mesos de treball en
aquest sector econòmic
bàsic en aquest territori.
Al capdavant de la nova
entitat hi ha Alejandro
Francino, acompanyat
de diferents representats d’aquest sector.
L’AEH Baix Gaià neix
amb una cinquantena de
membres amb l’objectiu
de sumar nous associats
per poder tenir més força
davant de les administracions.
L’acte de celebració es va
portar a terme a la Masia
Can Martí de la Riera del
Gaià i va comptar amb la

REPTES I INICIATIVES

Foto: Una imatge de la junta de l’AEH Baix Gaià i autoritats. / TDB

presència de l’alcalde de
la Riera de Gaià, Jaume
Casas; el president de
l’AEHT, Francesc Pintado; el president de l’AEH
Baix Gaià, Alejandro
Francino, i el president
del Consell Comarcal del
Tarragonès, Joan Martí
Pla, a més de membres
de la junta i els alcaldes
de la majoria de poblacions del Baix Gaià.

Amb la constitució
d’aquesta nova associació, l’AEHT segueix amb
el propòsit de regenerar i dinamitzar el sector arreu del territori, i
com comenta Francesc
Pintado: “Després de
tres anys creant associacions al Baix Penedès, Tarragona Ciutat,
Reus, Salou, Vila-Seca,
Cambrils, Terres de

l’Ebre, Conca de Barberà i Priorat Enoturisme,
avui fem gran l’Associació de Restaurants de
Torredembarra (ART),
convertint-la en AEH
Baix Gaià.” Així doncs,
la nova associació passa des d’avui a englobar
Torredembarra, Altafulla, Creixell, Roda de
Barà, la Riera de Gaià,
Salomó, la Pobla de

Ja tenim guanyadors
del còmic d’en
Pitu Trifàsic i les dues
racions de calçots

L’AEH Baix Gaià neix
amb l’objectiu de fer
guanyar força, visibilitat
i suport en uns moments
molt difícils per al sector.
Un dels reptes plantejats
per la nova junta és també posicionar la marca
turística Baix Gaià. Un
destí que sempre ha
mostrat un gran atractiu equilibrat entre mar i
muntanya; entre cultura
i gastronomia.
Entre les iniciatives que
vol tirar a terme l’AEH
Baix Gaià hi ha l’organització de jornades
gastronòmiques, quan
les restriccions de la
Covid-19 ho permetin;
formacions sectorials;

Aquest mes de febrer sortejàvem entre els/les nostres
subscriptors i subscriptores un
exemplar del nou àlbum d’en
Pitu Trifàsic, el còmic creat per
en Víctor Centelles. El guanyador ha estat Daniel Cañellas (en
la imatge amb el llibre).

IALIS

S.L.

ARINISM

PEC

La nova associació està
formada per “una junta espectacular”, com
destaca Francesc Pintado, que aglutina alguns
dels establiments més
destacats del Baix Gaià:
Alejandro Francino,
de Frankfurt Altafulla;
Manel Fernández, d’El
Capitán (Torredembarra); Josep Maria Lloret,
del Grupo Gran Claustre
(Altafulla); Sandra Fabré, d’Hotel Chekin VM
(Torredembarra); Pau
Tules, de La Torre d’En
Guiu (el Catllar); David
Amorós, de Lola Bistro
(Altafulla); Xavi Mercadé, de l’Oxid (Torredembarra); Joan Anton
Giménez, de La Gavina
(Creixell); Ernest Molina, de La Bota (Roda de
Berà), i Roberto Iserte,
d’Els Fogons del Drac
(Riera de Gaià).

També hem sortejat dues racions de calçots cuits gentilesa
de Ca l’Aurèlia. El guanyador
ha estat José Manuel Cubino.
Aquest mes de març sortegem
dues racions més.
ENHORABONA A TOTS DOS!!!

• Articles de pesca esportiva
i snorkel

▪
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col·laboracions publicoprivades i trobades
territorials. “Actualment
som pocs associats, però
esperem augmentar per
tenir més pes davant de
les diferents administracions”, explica el president de l’AEH Baix Gaià,
Alejandro Francino.

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

TROBA’NS A:

Passeig Miramar, 193 - Torredembarra

PER
SETMANA
SANTA
MONES I
ROTLLES
OBRADOR:
VENTA:
Tel. 977 65 03 84 Altafulla
C. de Dalt, 24
Tel. 977 65 03 84
C. Miquel Amorós, 5

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

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

CENTRE PODOLÒGIC
ASSESSORIA
D’EMPRESES
C. Fildors, 23 C
Tel i Fax: 977 64 54 71
43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

C/ Higini Anglès, 12, Escala B, Entresòl 2º ( TGN)

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com
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NÚRIA MUNTANÉ GIROL
Quiropodologia • Exploracions
Ortopodologia (plantilles)
Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)
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S’aproven definitivament les obres a
la carretera TP-2039 al Catllar
el nou vial d’accés al nucli del Catllar per la zona
anomenada Eixample
del Catllar.

REDACCIÓ

E

l ple de la Diputació de Tarragona ha donat llum
verda a l’aprovació definitiva de les obres a
la carretera TP-2039 al
Catllar, entre la intersecció amb la T-203 i
la rotonda d’intersecció
amb la N-340, al terme
municipal de Tarragona. Amb aquesta actuació es millorarà un tram
de 4,238 quilòmetres
de la via. Compta amb
un pressupost d’execució per contracte de
5.147.113,65 euros.
La carretera TP-2039
forma part de la xarxa

OPINIÓ

viària de la Diputació
i comunica el nucli del
Catllar amb l’antiga
N-340 a Tarragona. En
total té una llargària de
6.085 metres i és la sortida natural del Catllar i
de les diverses urbanit-

zacions cap a l’A-7 i cap
a les zones de platja.
Amb l’objectiu de regular el trànsit i millorar
la seguretat viària en
aquest tram de la carretera, també es preveuen
altres actuacions. Una

U

El tram objecte
d’aquest projecte té
un trànsit de 2.190
vehicles al dia i la
calçada actual té amplades variables i insuficients, amb molts
encreuaments amb urbanitzacions amb gran
quantitat d’entrades i
sortides a la carretera,
algunes amb molt volum de trànsit.
Per tot això, per l’alt
índex de sinistralitat
i per l’important ús
de la via, tant de vehicles com de ciclistes, l’actuació està
considerada de prioritat alta.

HÈCTOR HERNÁNDEZ

Obstacles fluvials al riu Gaià
n informe recent publicat per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha
inventariat 981 estructures que poden suposar
un obstacle a la continuïtat fluvial dels rius de les
conques internes de Catalunya (tots els rius, excloent-ne la conca de l’Ebre).
Aquesta continuïtat fluvial pot afectar sobretot la
població de peixos del riu,
i depenent de l’alçada de
l’estructura i de la captació d’aigua que en faci,
pot afectar greument a
la resta de fauna i flora.
Al riu Gaià, d’aquestes

és la construcció de tres
rotondes: a l’accés de la
urbanització Llevantina
i Boscos de Tarragona,
a l’accés a Monnars i
a la intersecció amb la
T-203, a l’accés al cementiri del Catllar i amb

Altres actuacions que
es duran a terme per
pacificar el trànsit i
millorar la seguretat
en aquesta via seran la
construcció de voreres i
la instal·lació de passos
de vianants per reduir
la velocitat dels vehicles
entre les urbanitzacions
dels Cocons i Pinalbert
del Catllar. També es
reordenaran els accessos a la carretera des de
diverses finques i urbanitzacions i s’adequaran
les parades d’autobusos
que hi ha al llarg de la
carretera.

MÉS DE 2.000
VEHICLES AL DIA

estructures transversals
n’hi ha inventariades un
total de 21, en què trobem un embassament,
4 estacions d’aforaments
i 16 rescloses. Entre les
diverses actuacions de
millora de recuperació
de la morfologia, la connectivitat i les riberes dels
rius que està duent a terme l’ACA, hi ha la demolició d’algunes estructures
que han quedat obsoletes.
I aquest és el cas de dues
estacions d’aforament del
Gaià, les del gorg Negre a
Querol i la de l’estret de
Cadernal, al municipi de
Vespella de Gaià, a la cua

de l’embassament. En
el primer cas, l’ACA ha
redactat un projecte de
demolició, respectant al
màxim l’entorn natural i
alguns elements del mateix aforament que no
afecten la connectivitat
del riu, amb l’objectiu
de preservar-ne també el
patrimoni fluvial. Pel que
fa a l’aforament de l’estret
de Cadernal, el projecte està més endarrerit i
presenta un grau més de
complexitat.
D’entrada, pensem que
el projecte s’hauria de
fer de la mateixa mane-

Prensa_AR Torredembarra_80x37mm_nov2020.pdf

1

ra que a Querol, però en
aquest cas hem demanat
que se n’endarrereixi el
enderrocament i vincular-lo al projecte de desconstrucció parcial de
l’embassament del Gaià.
Actualment, les aigües de
l’embassament acullen el
major nombre d’espècies
exòtiques invasores del
riu, que sobretot són peixos. D’alguns d’ells, com
és el cas de l’alburn, hem
pogut comprovar, en el

marc del projecte Empesca’t de seguiment de la
fauna aquàtica del Gaià,
que ja han aconseguit remuntar el riu fins a Santes Creus. Creiem, doncs,
que aquesta estructura de
l’antic aforament de Vespella està fent una certa
funció de barrera i evita
la dispersió d’aquestes
espècies exòtiques per
la resta del riu, cosa que
suposaria una greu amenaça per a la conservació

DESCOBREIX EL PORT!
Visita’l a bord de la Golondrina

de la biodiversitat. Així
doncs, apostem perquè
quan es plantegi la intervenció a l’embassament
del Gaià que en suposi
la deconstrucció parcial, conjuntament amb la
recuperació ambiental
de l’entorn s’hi inclogui,
entre altres mesures, el
control de les exòtiques
invasores i la demolició,
ara sí, d’aquesta antic
aforament de l’estret de
Cadernal.

VISITES GRATUÏTES AMB RESERVA PRÈVIA.
Març 2021:
13, 14, 20, 21, 27 i 28
Horaris:
Matí: 11.00 h, 12.00 h i 13.00 hores
Setmana Santa 2021:

30/11/20

29/03, 30/03, 31/03, 01/04, 02/04, 03/04,

15:39

4/04 i 05/04 (05/04 Només matí)
Excursions marítimes

C

www.tarragonablau.com

Matí: 11.00 h, 12.00 h i 13.00 hores
2-MH-1114

M

2-MH-1114

MY

CY

CMY

Tarda: 16.30 i 17.30 hores
Fes la teva reserva a:

Y

CM

Horaris:

NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA

Excursions marítimes
www.tarragonablau.com

www.taquilla.coop
Per a més informació (no inscripcions):
portciutat@porttarragona.cat

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

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI

K
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SUPLEMENT

Altafulla > el Catllar > Creixell
la Nou de Gaià > la Pobla de Montornès
Renau > la Riera de Gaià > Roda de Berà
Salomó > Vespella de Gaià

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

OPINIÓ

JORDI ROIG MORERA

Via verda: Reus-Roda “R que R” Roda-Perafort

E

n el T Actualitat
de gener, en Pau
Ruiz feia una anàlisi detallada de l’estat
present de la línia ferroviària Reus-Roda i viceversa. He rellegit amb
molt d’interès i li agraeixo les dades històriques
que hi aporta. L’article
acaba fent esment de la
reivindicació històrica
de la via verda feta per
la ciutadania i els moviments ecologistes del
territori.
El 2003 la Generalitat
anunciava la recuperació de la línia fèrria
desmantellada i preveia una inversió de 6 milions d’euros en el pla
director per reobrir-la
i facilitar així la connexió a la nova estació del
TGV del Camp de Tarragona. L’abril del 2006,
l’Ajuntament d’Altafulla
reclamava afegir abaixadors a Creixell, la Pobla,
Torredembarra, Altafulla, la Riera i el Catllar,
per tal de facilitar la comunicació amb l’estació
de la Secuita-Perafort.
Aquest consistori demanava, en paral·lel al
traçat de la via fèrria,
una ruta verda aprofitant camins rurals
que ja existeixen. Els
moviments ecologistes
del territori vam seguir
reivindicant aquesta
via verda en la Moció al
Consell Comarcal 2006.
Les raons per al projecte
via verda segueixen sent
vàlides avui dia: proposaven un creixement
sostenible, dinamitzar
la comarca i una opció
diferenciada del seu sector turístic.
El 19 de novembre del
2006, la Marxa per
la Via Verda del Baix
Gaia vàrem reivindicar
de nou, no només les
inversions necessàries
per garantir una mobilitat en transport públic,

sinó també un traçat que
donaria a conèixer els
valors patrimonials, tant
naturals com culturals.
Tot i que ha plogut molt
i en els anys de crisi tot
va quedar enterrat, ara
és l’hora de recordar-ho.
Aprofitant l’avinentesa
vull fer algunes reflexions molt personals. Tant
de bo el que plantejo
reobri el debat, en què
totes i tots estem implicats. El primer que vull
constatar és que un cop
anul·lada la circulació
aquesta via (1967) ha estat abandonada per l’Estat negligentment i permanent durant 50 anys.
L’Estat-ADIF l’hauria
pogut posar a disposició
de la ciutadania reconvertint-la en línia verda,
tal com s’ha fet a la resta
de l’Estat (www.viasverdes.com).
El projecte que es pugui tirar endavant per
“revitalitzar” aquesta
via ocupa i preocupa
al territori. Donat que
estem en una democràcia i en un estat de dret
haurem de convenir que
les reglamentacions de
la Comunitat Europea,
redactades i consensuades pels estats membres aquests darrers 20
anys, també s’hauran de
tenir en compte a l’hora
de redactar l’estudi del
projecte ja pressupostat.
Estem parlant de l’Estratègia Territorial Europea
(2000) i de la seva aplicació consensuada pels
estat en el Conveni Europeu del Paisatge (CEP) a
partir del 2004.
L’ús que es faci d’aquesta
via, en cas de posar-la en
funcionament, no només
afecta el trànsit, sinó el
territori i el paisatge que
creua.
Els criteris que el CEP
contempla afecten la

sada també en autònoms,
petites i mitjanes empreses, ha quedat greument
afectada per la pandèmia.
Hi ha molt en joc. El projecte via verda&tramvia
del Camp de Tarragona
és més necessari que mai.
Protegir, gestionar i ordenar integralment i sostenible un territori que ha
estat abandonat durant
lustres és una obligació
de totes l’administracions.

gestió integrada, i per
racionalitzar les infraestructures. Això vol dir
que en la planificació hi
han d’intervenir tots els
agents implicats per tal
de garantir la cohesió
social, la sostenibilitat
ambiental i combatre
la desigualtat entre territoris. És a dir, l’EstatADIF ha de garantir la
mobilitat dels mitjans
de transport públic, a
l’hora que estructura el
territori en una xarxa
homogènia i equilibrada que respecti el futur
del medi i les persones.
La pregunta és: una línia
que només serveixi per
transportar mercaderies,
respon a les necessitats
del territori?

pagesia com a patrimoni
tangible/intangible que
afavoreix alhora un turisme de qualitat.
L’Estat-ADIF té l’oportunitat de realitzar un
projecte consensuat
que recompensi l’abandonament secular i la infrainversió que ha tingut
Catalunya. Una via verda i tramvia elèctric que
unís el Baix Gaià, Tarragonès i Baix Camp. Des
de la costa a l’interior,
respectant un paisatge
únic, i que respondria a
les necessitats reals del
territori i la seva gent. La
democràcia és un exercici del dia a dia. Un cop
aprovat el projecte, que
s’hauria de consensuar
prèviament per totes les
parts, cal una consulta
popular/referèndum per
tal ratificar el suport de
la majoria.

Contextualitzo: la pandèmia de la Covid-19 i
la crisi del canvi climàtic ens posen davant
d’un nou paradigma.
Pensem que la indústria
fòssil s’ha de reconvertir
en energies renovables,
el canvi climàtic urgeix
a plantejar infraestructures de mobilitat sostenibles (tramvies elèctrics
i connectors verds per
poder caminar i/o anar
amb/en bicicleta, etc.).
També hem de valorar,
per ètica ambiental, el
camp i el paisatge cuidat durant segles per la

Per això esperem que
els treballs des dels
departaments de Política Territorial i Medi
Ambient conjuntament
amb l’Estat siguin informats públicament i
amb transparència per
tal de poder intervenir
en el debat. El procés de
negociació/participació
es tan important com els
resultats. Tenim dret a
participar en el projecte i
14

sabem que la “nova normalitat” no pot seguir
fent polítiques del segle
XIX, dissenyades des
dels despatxos per afavorir interessos parcials.
Ara tenim l’oportunitat
d’aprofitar el traçat per
reconvertir-lo en un connector verd que relligui
la corona verda del Baix
Gaià - Tarragonès - Baix
Camp, que respondrà a
una millora qualitativa
social, turística i ecopaisatgística.
Per això seguirem
amb atenció el procés d’aquest projecte
anunciat sotto voce. La
societat civil, oenagés,
ecologistes, biòlegs, arquitectes paisatgistes,
unions de pagesos, clubs
excursionistes, associacions ciutadanes, etc.,
hem de poder asseure’ns
en una “taula de diàleg”
amb les administracions
per treballar en xarxa,
de forma cooperativa i
poder tirar endavant un
projecte que respongui a
les necessitats reals del
segle XXI. Estem a punt
de rebre la partida de
fons europeus (140.000
milions d’euros).
Aquests fons serviran
únicament per afavorir
el lobby petroquímic.
L’economia catalana, ba-

Amb aquest escrit aprofito l’avinentesa per
recordar-li-ho al recent
ministre de Polítiques
Territorials del Reino
de España, Sr. Iceta. El
finançament d’aquesta
obra podria ser a càrrec
tant de l’Estat com de
les empreses del lobby
petroquímic. D’aquesta manera retornarien
al territori l’abandonament secular. Necessitem aquest projecte que
relligui els pobles del
Baix Gaià, el Tarragonès
i l’Alt Camp. Necessitem
revitalitzar i gestionar la
corona verda d’aquest
paisatge únic i establir
connectors verds amb
viles i pobles biofílics…
D’aquest tema en podem parlar en properes
ocasions.
Reitero finalment que
transformar la via fèrria
abandonada en un tramvia i via verda de forma
sostenible crearia riquesa i prosperitat, i si ens
hi posem de ben segur
que ens ho agrairan el
planeta i les futures generacions.

DOCUMENTS
A CONSULTATS:
◗Conveni Europeu del
Paisatge / Consell d’Europa
◗Nova cultura del territori i ètica del paisatge
/ Albert Cortina Ramos
◗Hemeroteca facilitada
pel J. Suñé
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Els pagesos demanen solucions per al
problema del mal estat de les rases
Les avingudes
d’aigua
provoquen
problemes
als cultius i
erosionen
els murs de
pedra seca,
d’alt valor
patrimonial

JORDI SALVAT

L

’aigua sempre ha
buscat com arribar al mar i a
Torredembarra trobem
diverses rases, petits torrents que discorren per
diversos punts del municipi i que fan aquesta
funció des de fa molts
anys. La Torredembarra del 2021 té ben poc
a veure amb la de fa 50
o 60 anys. La població
s’ha multiplicat per cinc,
s’han urbanitzat àmplies zones que abans eren
cultius i altres terrenys
abans treballats ara estan abandonats. A més,
les grans avingudes cada
cop més freqüents pels
aiguats sobtats i de gran
quantitat de precipitació en pocs minuts. Tots
aquests canvis també
han afectat aquestes petites rieres i un cas paradigmàtic i problemàtic
és del de la rasa que limita els termes de Torredembarra i Altafulla.
Aquesta rasa recull aigües pluvials des de la
urbanització Brises del
Mar i l’autopista AP-7
fins al Polígon Roques
Planes. L’acumulació de
branques, canyes, herbes
i altra matèria orgànica
i també de residus plàstics provoca cada cop
més sovint taps quan hi
ha pluges intenses que
causen problemes als
cultius quan l’aigua hi
arriba, com va passar la
tardor de 2019, quan va
inundar els camps de calçots de l’Horta Torrenca.
Aquestes rierades també
erosionen els marges
centenaris de pedra seca.
Algunes pedres ja s’han
desprès i els murs poden
acabar enfonsant-se. Són
construccions que tenen
un alt valor patrimonial i
paisatgístic.

EL DARRER CAS,
A FINALS DE FEBRER
Unes obres a la base d’una
torre elèctrica l’alta tensió

CONVENI AMB L’ACA
PER AL MANTENIMENT

Una imatge de l’estat de la rasa que limita els termes torrencs i altafullencs després del darrer aiguat. / CEDIDA

que es van fer el dilluns
22 de febrer van causar
una gran acumulació de
sediments i deixalles després que els aiguats del
mateix dia malmetessin
la recent intervenció i
creessin un tap. L’empresa va retirar el material de
construcció, però va deixar la matèria orgànica
i altres residus plàstics.
S’hi pot veure de tot, inclosos trossos d’ampolles
de plàstic que els camioners fan servir per orinar
durant els trajectes per
l’autopista. Després de
tres setmanes sense solució, els pagesos no han
tingut més remei que fer
cremes controlades per
reduir una mica el volum
de la brossa acumulada,
que impedeix el pas de la
maquinària agrícola.
Els propietaris de les finques veïnes insisteixen
des de fa temps a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i a l’Ajuntament de
Torredembarra que actuïn davant d’aquestes situacions que es repeteixen
cada cop de manera més
freqüent. Un d’aquests
pagesos, Daniel Rovira,
va més enllà i creu que
s’hauria d’apostar per
una solució definitiva i
una possibilitat seria as-

faltar la Rasa, com ja es va
fer en el tram més proper
al mar l’any 1993 i que ha
acabat amb els problemes
en aquesta zona. “Si no es
fa una canalització el problema hi és sempre”, afirma Rovira, que apunta
que una actuació d’aquest
tipus permetria també
crear una nova ruta de
senderisme i bicicleta en
un dels espais més poc coneguts de l’entorn natural
de la vila.
Fonts de l’ACA han explicat al Torredembarra
Actualitat que cada cas
s’ha d’estudiar, perquè les
rieres aporten sediments
a les platges, i, a més,
hi ha un debat molt viu
sobre adoptar solucions
naturals o d’altres enfocades a infraestructures
de defensa davant les inundacions.
També hi ha una segona
rasa que discorre més a
prop de la carretera d’enllaç amb l’autopista. Totes
les aigües pluvials de Sant
Jordi i del pàrquing Mañé
i Flaquer travessen la
carreta d’enllaç a l’autopista i van a parar en una
rasa que baixa paral·lela
a aquesta via. Abans era
molt petita, de mig metre,
però al llarg de la darre-

ra dècada el llit ha anat
creixent i en moments
de pluja intensa baixa
amb molta força arrossegant deixalles diverses
que s’acumulen en alguns
punts. Rovira ha hagut
de descartar poder cultiva una de les partides de
terra per on passa la rasa
per l’acumulació d’aigua
i deixalles.

MIRAR A MITJÀ
I LLARG TERMINI
El biòleg i ambientòleg
altafullenc Ton Aymemí
assenyala que el gran
problema per a aquestes rases és la gran superfície permeable que
hi ha al seu voltant i
que fa que rebin grans
quantitats d’aigua quan
es registren grans precipitacions en poc temps.
Considera cal fixar la
vista a mitjà i llarg termini cap a l’aprofitament de l’aigua, preveient que en els propers
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anys es començarà a notar el canvi climàtic en
forma d’escassetat d’aigua. “Cal perspectiva.
En els propers quinze
anys tindrem problemes
amb l’aigua i l’energia”,
diu.
Aymemí aposta per
“solucions” per derivar
aquesta aigua que s’acaba perdent al mar cap
als cultius, alimentant
les capes freàtiques. Assenyala que hi ha solucions que no són difícils.
Indica també que des de
la Unió Europea ja no
s’aposta actualment per
la canalització i menys
cimentar lleres, sinó
tornar a les lleres tradicionals. També destaca
que cal impulsar la pagesia i revertir l’abandonament dels cultius
perquè un sòl ben cuidat és la millor garantia
per a una millor gestió
de l’aigua.

Des de l’Ajuntament, el
regidor de Via Pública i
Manteniment, Raúl García, recorda que tenen
un conveni amb l’ACA a
través del qual cada any
es fan treballs de manteniment i conservació
de les lleres públiques.
L’ACA en paga un 80%
i la resta del cost l’assumeix l’Ajuntament.
El 2020 es van fer dues
actuacions. La primera,
al tram no urbà Cal Dània, amb un pressupost
10.125 euros, i una altra
al tram no urbà Sagunyoles, amb un cost de 5.318
euros. García explica que
hi ha un contacte directe
entre pagesos i tècnics
municipals quan es fan
aquestes actuacions.
Des de l’Ajuntament no
hi ha actualment cap
projecte que vagi més
enllà d’aquest conveni
que permet un manteniment periòdic però que
esdevé insuficient, però
el regidor no veu amb
mals ulls poder abordar
amb l’ACA una actuació
de més envergadura tenint en compte el canvi
climàtic i l’escassetat
d’aigua creixent les properes dècades.
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JORDI SALVAT

Dies de fúria

UNA COMISSIÓ
D’INVESTIGACIÓ

A

quest mes de febrer Torredembarra ha tornat a
sortir a les notícies. Fins
i tot vam gaudir d’una
connexió en directe a
l’informatiu del vespre
de Tele5. Des de l’esclat
del cas Masagué que no
ens passaven aquestes
coses. El punt de partida
va ser una concentració
veïnal contra la inseguretat i el vandalisme al
municipi que va acabar
amb greus incidents racistes.
La guspira va ser el focus delictiu en què s’havia convertit l’ocupació
d’una casa al número 14
del carrer de les Mimoses, que tenia terroritzat
el seu entorn. Aquests
veïns i veïnes no van trobar resposta en l’Ajuntament. En la reunió que
l’alcalde i caps policials
van mantenir amb representants dels veïns
del carrer de les Mimoses i de San Clemente,
els van explicar que estaven treballant en diferents àmbits —policial,
judicial i social— i que la
solució anava per llarg,
perquè, segons l’alcalde, Eduard Rovira, no
disposaven de les eines
i competències per a una
solució ràpida i radical.
Davant de la sensació
d’impunitat —hi havia
onze detencions i vint
denúncies sobre els
habitants de l’immoble
ocupat— els veïns van

La casa ocupada del carrer Mimoses protegida pels Mossos de desenes de persones que hi volien accedir./ TDB

decidir fer-se sentir al
carrer.
Així doncs, es van donar
cita a la plaça Mossèn
Joaquim Boronat el vespre del 18 de febrer. Eren
al voltant de 300 persones d’un ampli espectre
ideològic, incloent-hi
grups amb clares actituds racistes —tot i que
alguns no ho sabien o no
ho volien saber—. Altres
zones de la Torre també
han patit robatoris darrerament. Un cop acabada la concentració, en
el transcurs de la qual,
enmig dels cops de cassola i xiulet, es va llegir
un manifest que tothom
podia subscriure, més

d’un centenar de persones es van dirigir al xalet
ocupat, que va haver de
ser protegit pels Mossos. Era un guió previsible, malgrat les bones
intencions dels veïns
convocants i la insistència en no assenyalar
ni criminalitzar ningú.
S’havia obert la caixa de
Pandora i hi havia ganes
de gresca.

inexplicable absència de
vigilància policial, hi van
causar greus destrosses.
L’endemà, els ocupes havien desaparegut, el propietari havia fet tapiar la
casa i tot eren condemnes a les agressions i les
destrosses. Trist ensenyament per als qui feia
unes hores havien amenaçat, agredit i destrossat. Havien assolit el seu
objectiu: la desocupació.
O això creien.

El que va venir després
va ser vergonyós. Dos
menors que res tenien a
veure amb la casa ocupada van ser agredits —un
va acabar a l’hospital— i
la turba es va dirigir a
peu al centre de menors
dels Munts i, davant la

Al mateix temps, Torredembarra Antifeixista
convocava una segona
concentració dos dies
després per denunciar
aquests greus incidents.
En aquesta concentració,
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davant la mirada de tres
furgonetes d’antiavalots,
van produir-se enfrontaments verbals entre antifeixistes i els qui no paraven de repetir que no
eren racistes ni fatxes i
que van intentar rebentar l’acte i van aconseguir no deixar parlar un
dels representants del
col·lectiu de MENA i exjoves tutelats. Afortunadament, no es va passar
dels atacs verbals. Les
diputades de la CUP Laia
Estrada i Basha Changue
van participar en la concentració, mentre que de
regidors torrencs només
hi van ser els republicans
Joan Torras i Guillem
Pujol.

Des de llavors poca cosa
més ha passat més enllà de les investigacions
policials. Des del PSC
s’ha demanat insistentment la creació d’una
comissió d’investigació per esclarir els fets
d’aquells dies de vergonya per al nostre municipi. Aquesta setmana
es reuneixen per primer
cop, amb molta feina sobre la taula. Continua
havent-hi moltes zones
d’ombra en aquest cas i
cal posar-hi llum. Massa preguntes i massa
rumors. Diverses ONG,
la Generalitat i el Consell Comarcal estaven
treballant des de feia
setmanes amb els ocupes del xalet del carrer
Mimoses. Fins i tot hi
va intervenir la cònsol
del Marroc. I es va haver d’arribar a aquella
perillosa i lamentable
situació?
El problema dels MENA
i els menors tutelats que
compleixen els 18 anys
sense cap sortida laboral ni vital hi és i no la
podem amagar sota la
catifa. Mimoses va ser la
punta de l’iceberg d’un
problema més profund,
que va fer supurar en
forma d’indignació ciutadana el pus del racisme i la xenofòbia. Ara
no és el moment d’amagar el cap sota l’ala, sinó
de fer un diagnòstic i
afrontar els problemes
de cara abans no sigui
massa tard.
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REDACCIÓ

F

a setmanes que
arribaven notícies
del deteriorament
de la relació entre els
regidors del grup municipal de Ciutadans
de l’Ajuntament de
Torredembarra, però
el ple extraordinari
del 25 de febrer per
aprovar la Relació de
llocs de treball (RLT)
i el pressupost municipal ha evidenciat amb
fets la divisió entre
els tres edils. Mentre
el cap de llista i portaveu municipal, Toni
Cruz, es va abstenir en
la votació de la RLT,
reconeixent que “és una
eina necessària però
amb manca de transparència i sense comptar ni amb Ciutadans ni
amb els representants

Foto: D’esquerra a dreta, Cruz, Ramírez i González. / AJ. TORREDEMBARRA

dels treballadors”, els
altres dos regidors, Javier Ramírez i Noelia
González, hi van votar
en contra.
Ramírez va argumentar
el vot en contra d’ell i
la seva companya Noelia González, afirmant
que no s’ha explicat el
vot de la RLT i que serà
una “RLT per a rics i

pobres” que fomentarà
la “desigualtat” entre
els treballadors. En la
votació del pressupost
municipal no hi va haver marge al vot diferent entre els tres regidors de Ciutadans, però
en la seva intervenció
Cruz va deixar anar
alguna referència a la
manca d’entesa amb
els seus companys de

grup: “El nostre grup
o jo…” o “No sé quants
serem…”.

La Covid-19 va a la baixa
aquest mes de març
al Baix Gaià
La incidència de la Covid-19
al Baix Gaià apunta a la
baixa aquest mes de març a
Torredembarra i el Baix Gaià
després d’uns mesos de
gener i febrer complicats.
Els nous casos positius
s’han situat al voltant de la
trentena setmanals, que
han baixat a 27 la segona
de març, segons dades del
Departament de Salut de
la Generalitat actualitzades aquest diumenge 14
de març. Són cinc casos
menys que els darrers set
dies. D’aquests 27, 11 són a
Torredembarra i 5 a Roda de
Berà. Els positius acumulats en el conjunt del Baix
Gaià des del mes de març
de l’any passat són ja 1.877.

Per ara, els membres del
grup municipal guarden
silenci, però tot apunta
que en les properes setmanes o mesos hi haurà
novetats. Veurem qui es
queda al grup municipal
de Ciutadans. Si es queda algun regidor.

INAUGURACIÓ
DIMECRES 17 DE MARÇ - 09.00 h

C/ Pere Badia, 16-18
+ info al facebook @BonÀreaTorredembarra
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Casos
positius

Crisi en el grup municipal
de Ciutadans

Torredembarra

806

Roda de Berà

288

Altafulla

200

El Catllar

156

La Pobla de
Montornès

142

Creixell

129

La Riera de
Gaià

99

Salomó

25

La Nou de Gaià

19

Vespella de
Gaià

13

Total Baix Gaià

1.877
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Torredembarra aprova un
pressupost per al 2021 adaptat a la
Covid-19 que augmenta un 5,20%
REDACCIÓ

Algunes xifres
PRESSUPOST 2021

L

’Ajuntament de
Torredembarra va
aprovar en un ple
extraordinari el passat
25 de febrer el pressupost per al 2021, que
ascendeix a un total de
24.204.871,12 euros, el
que representa un increment del 5,20 % respecte al del 2020, amb un
augment dels recursos
destinats a inversions,
benestar social i subvencions al teixit econòmic.
A més de l’equip de govern, socialistes i Junts
hi van votar a favor i només va fer-ho en contra
Ciutadans.
Es tracta d’un pressupost adaptat als efectes
presents i futurs de la
pandèmia de la Covid-19, amb descensos
en alguns ingressos, com
l’impost de construcció
(ICIO), i la renúncia a
projectes, com estudis
previs del Pla d’Ordenació Urbana Municipal
(POUM), un document
imprescindible abans de
redactar el nou pla.
Els principals increments en el pressupost
municipal es dirigeixen a les transferències
corrents —s’augmenta
un 22,58 %—, ja que es
destinaran més recursos
al conveni en matèria
de benestar social signat amb el Consell Comarcal del Tarragonès
i l’obertura d’una nova
línia de 80.000 euros
destinada a subvencions
Covid-19 per a activitats
econòmiques afectades.

RS
INVE

DESPESA PERSONAL

24.2

10,2

milions
d’euros
+5,2%

milions
d’euros
+2,19%

IONS

,6 %

+26

3,5’euros

PRINCIPAL INVERSIÓ

cobriment i climatització
de la piscina municipal

ns d

milio

1,7 milions d’euros
PRÉSTEC

2,3

PREVISIÓ RÀTIO
ENDEUTAMENT

menor al

milions d’euros

També creixen les inversions en un 26,61 %, que
arribaran enguany als
3.527.337,40 euros, en
què destaquen les obres
de cobriment i climatització de la piscina.

PUJA EL CAPÍTOL DE
PERSONAL
Un altre capítol que
s’incrementa, en aquest
cas lleugerament amb
un 2,19 %, és el de les
despeses de personal.
La principal novetat és
que la despesa de personal està vinculada amb
l’aprovació de la Relació
de llocs de treball (RLT)
i la proposta econòmica
de la valoració dels mateixos. Amb la nova RLT
s’han definit nous llocs
de treball i enguany es

50%

preveu cobrir, principalment, els de responsable
de la brigada municipal,
tècnic/a de residus i neteja de la via pública i
tècnic/a informàtic/a.
També s’hi inclou l’increment d’un 0,9 % salarial d’acord amb els
pressupostos generals
de l’Estat.

igual —30.000 euros—.
Els recursos destinats a
l’amortització de préstecs creix un 12,10% i
arriba a 1.519.000 euros.

PRUDÈNCIA EN ELS
INGRESSOS
Pel que fa al pressupost d’ingressos, s’ha
realitzat “una previsió
molt real i prudent.” Es
mantenen pràcticament
igual l’ingrés per impostos directes, amb un
total d’11.966.000 euros
—increment del 0,69
%—. En canvi, la previsió d’impostos indirectes cau un 33,33 % i se
situa en 200.000 euros,
ja que el seu comportament va lligat a l’evolució
del mercat immobiliari.
També s’ha ajustat a la

La despesa general s’ha
previst en 8.202.883,22
euros i es manté pràcticament igual que el
2020. Baixen les despeses financeres —interessos préstecs, comissions, etc.— un 14,10 %
i se situen en 134.000
euros. Les subvencions
a entitats culturals i la
Fundació Antoni Roig es
mantenen pràcticament

baixa la previsió d’ingressos per taxes, preveient 4.425.054,60 euros
—un 3,63 % menys— basant-se en les dades de
recaptació efectiva del
2020 i anteriors.
Les transferències corrents pugen un 13,91 % i
se situen en 4.932.444,07
euros. Principalment,
l’increment ve donat per
un increment de 130.000
euros de la participació
als tributs de l’Estat, la
previsió de 142.000 euros
del Fons extraordinari de
la Generalitat Covid-19 i
per una subvenció de la
Generalitat de 131.000
euros per finançar les
llars d’infants municipals.
Es renuncia a projectes
com estudis previs del
POUM, un document
imprescindible abans
de redactar el nou pla i
que té un cost mínim de
70.000 euros. D’aquesta
manera, la modificació
d’aquest document bàsic
per al desenvolupament
urbanístic i econòmic
del municipi quedarà
per al mandat següent.
Tot i això, el regidor
d’Hisenda i Urbanisme,
Josep Maria Guasch, ha
explicat que es continua
treballant en altres documents previs per a la modificació del POUM, com
el Pla Local d’Habitatges
o el Pla de Desenvolupament Socioeconòmic.

PRÉSTEC DE
2,3 MILIONS D’EUROS
PER FINANÇAR
INVERSIONS
Una altra dada destacada és la previsió de
sol·licitud d’un préstec

per finançar inversions
per valor de 2.300.000
euros. Aquesta operació
és possible gràcies a la
bona salut financera de
les arques municipals,
que permeten un préstec d’aquest import sense
superar la ràtio del 50 %
d’endeutament.
Les inversions previstes en el pressupost
del 2021 ascendeixen a
3.527.337,40 euros, els
quals es finançaran de la
següent forma:
◗ Ingressos corrents:
643.084,83 euros
◗ Endeutament:
2.300.000 euros
◗ Subvencions:
216.447,97 euros
◗ Quotes urbanístiques
365.804,60 euros
El projecte més destacat
és el cobriment i climatització de la piscina municipal amb un pressupost
d’1.700.000 euros finançats a través d’un préstec.
També s’ha previst l’adquisició d’una nau per
a l’Arxiu Municipal per
un import de 320.000
euros que es finançaran
amb una subvenció del
Pla d’Acció Municipal
2021 de la Diputació de
Tarragona de 216.447,97
euros, i la resta amb recursos ordinaris. També
s’han previst actuacions
de protecció del patrimoni artístic i cultural
de Torredembarra. Concretament, 120.000 euros per a la Vil·la romana
del Moro i 123.000 euros
per a la Sínia de la vila.

ACTIVA EL TEU CABELL
Horaris
De dimarts a dijous:
de cara al bon temps
9:00-13:00 i 16:00-19:00 hores
977 078 910
Divendres: 9:00-19:00 hores
Av. Onze de Setembre, 12
43830 Torredembarra
Dissabte: 9:00-15:00 hores
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Manel Pujol, el torrenc que
s’ha emportat el pot de 38.000
euros de l’‘Atrapa’m si pots’
JORDI SALVAT

A

quest darrer diumenge
de febrer al vespre vam
veure a TV3 com un
professor d’institut torrenc,
en Manel Pujol, guanyava el
pot acumulat durant vint setmanes del concurs Atrapa’m
si pots. O el que és el mateix:
s’embutxacava 38.000 euros.
En Manel és nascut a Barcelona i ha viscut en diverses
poblacions catalanes fins que
el 2007 va instal·lar-se definitivament amb la seva família a
Torredembarra. Treballa com
a professor d’institut al Complex Educatiu de Tarragona.
El concurs que presenta Llucià Ferrer no és el primer en
què podem veure en Manel.
Fa uns anys va participar a El
gran dictat, també a la cadena

autonòmica catalana, i va resistir tres programes, però va
guanyar un premi molt menor.
“No em fa por fer el ridícul ni
el que diran. Recomano a qui
tingui al cap anar a un concurs
com l’Atrapa’m si pots que hi
vagi, que no es quedi enrere”,
recomana.
Per gravar l’Atrapa’m si pots
va haver de viatjar amb l’AVE
a Saragossa, en un plató on
es grava aquest programa per
a diverses cadenes autonòmiques, com l’aragonesa, la
valenciana i la canària. Això
va ser al novembre i li van demanar que el desenllaç no el
revelés més enllà de la família.
Les eleccions del 14-F van endarrerir una setmana la data
d’emissió prevista. Finalment
els dos programes en què va
prendre part es van emetre
el 27 i 28 de febrer. En la primera entrega va ser finalista,

i en la segona va endevinar
les cinc preguntes de la prova
final, una gesta que pocs concursants han aconseguit en la
història del concurs.
Els dos programes en què participa un concursant es graven
en un sol matí i a la tarda ja
tornava amb el tren cap a la
Torre: “L’experiència m’ha
agradat. M’ho he passat molt
bé.” Reconeix que va tenir una

REDACCIÓ

L

Un exemple de plaques acústiques com les que es podrien ubicar a
Torredembarra. / CEDIDA

 En les zones més urbanes, amb major densitat
d’habitatges, la substitució
de les plaques acústiques
per murs verds.
 Una reducció de l’altura de les plaques acústiques, que haurien de ser
d’un màxim de 3 m (ara
es preveuen d’entre 3 i 5
metres d’alçada al llarg de

Explica que les hores posteriors a l’emissió del programa han estat intenses, amb
moltes trucades i missatges
de whatsapps. “De gent molt
diversa. Algunes que ni coneixia”, riu. Té clar com aprofitarà el premi i una part el dedicarà a pagar la hipoteca. Va
tenir molt bon rotllo amb la
resta de concursants i encara
s’envien algun missatge pel
grup de Whatsapp que van
crear. Del presentador, en
Llucià Ferrer, també té bones paraules: “És una persona
molt correcta, molt dinàmica
i molt divertida.”

Foto: Manel Pujol celebrant la seva victòria a l’Atrapa’m si pots. / CCMA

L’Ajuntament de Torredembarra
demana a ADIF que substitueixi
les plaques acústiques
per murs verds
’Ajuntament de Torredembarra ha demanat a ADIF que
modifiqui el projecte de
construcció de plaques
acústiques en diferents
trams de la via del tren al
seu pas pel nucli urbà del
municipi. El consistori torrenc considera que cal evitar el greu impacte visual i
l’efecte mur, que agreujaria
la percepció ciutadana de
divisió del territori que ja
comporta la mateixa línia
del ferrocarril. Amb aquesta finalitat, i entenent que
s’ha de donar també solució
a la problemàtica del soroll,
l’alcalde de Torredembarra,
Eduard Rovira, ha explicat
que l’informe dirigit a ADIF
demana que s’incloguin al
projecte les següents solucions:

uen per contacte sexual?” va
ser la darrera pregunta que va
haver de respondre en Manel.

bona part del traçat ferroviari. Fins als 4 metres les
plaques són metàl·liques i
en les de 5 metres, majoritàries a Torredembarra, aquest últim metre
és transparent de metacrilat).
 L’enjardinament frontal
de las pantalles acústiques
per reduir l’efecte mur.
19

mica de sort en algunes preguntes que li van tocar i que
no es va posar molt nerviós.
O almenys tant com altres
concursants. “Has d’estar pel
que et toca estar. I en la darrera pregunta no vaig pensar
que em jugava 38.000 euros i la resposta em va venir
molt ràpid”, recorda. “A quin
terme, que remet a la deessa
Venus, es designaven fa anys
les infeccions que es contre-

 Compromís de manteniment de les mesures
correctores i de les pantalles acústiques, per evitar el
deteriorament i les accions
vandàliques.
 Establir una velocitat de
circulació més reduïda per
al transport de mercaderies
i, especialment, en horari
nocturn (entre les 23 h i
les 7 h).
La formulació d’aquestes propostes també ha
tingut en compte els suggeriments dels diferents
grups municipals i de la
seixantena d’opinions que
la ciutadania ha fet arribar
aquestes dies a través del
correu electrònic de Participació Ciutadana i de les
xarxes socials.
L’alcalde, Eduard Rovira,
també ha explicat que ha
mantingut contacte amb
els càmpings del municipi
i que l’Ajuntament proposa
a ADIF que doni resposta a
la demanda del sector per
solucionar també la problemàtica del soroll en aquest
àmbit, que ara no queda
contemplat en el projecte.

Aquí pots veure el
programa en què en
Manel Pujol va guanyar
el premi

Nous canvis de
circulació per
descongestionar de
cotxes el nucli antic
L’Ajuntament de Torredembarra continua amb
els canvis la circulació de vehicles després
de les darrers modificacions. A partir del 17 de
març es posen en marxa un seguit de modificacions del trànsit rodat amb l’objectiu de descongestionar al màxim la presència de vehicles
en aquesta zona, tal com ha explicat l’alcalde,
Eduard Rovira. Es tracta d’unes mesures acordades en el marc de la Taula de Mobilitat del
municipi. Els canvis seran els següents:

◗ El portal de Padrines serà exclusivament de
sortida del nucli antic.

◗ El portal de la Bassa serà d’entrada al nucli
antic.

◗ El carrer Ample serà de pujada des del portal
de la Bassa fins al carrer del Forn. El darrer
tram d’aquesta via estarà tallat al trànsit rodat
amb pilons mòbils.

◗ El carrer de l’Escorxador serà d’entrada a la
plaça i el carrer dels Clapers i el carrer Nord,
de sortida.

◗ El carrer de la Carnisseria serà només de
pujada al llarg de tota la via, de la plaça de la
Vila al carrer del Freginal.

◗ El carrer d’Eduard Benot esdevindrà de
sentit únic, de sortida a la plaça del Castell, i
es prohibirà aparcar al lateral de l’església de
Sant Pere.

◗ Es prohibeix aparcar al carrer del Freginal.
Actualment estava permès en un costat entre
la plaça del Castell i el carrer de la Carnisseria.
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S’aprova la RLT, que
posarà ordre a l’Ajuntament
després de gairebé
dues dècades intentant-ho
REDACCIÓ

E

l ple extraordinari del 25 de febrer
va aprovar la Relació de llocs de treball
(RLT) de l’Ajuntament
de Torredembarra. Ho
va fer amb deu vots a favor —els nou del govern
d’ERC i el regidor de
Junts—, l’abstenció dels
quatre edils del PSC i el
portaveu de Ciutadans,
Toni Cruz, mentre que
els altres dos regidors
de la formació taronja —
Javier Ramírez i Noelia
González— hi van votar
en contra. D’aquesta
manera culmina un
procés de quatre anys
i que ha estat el tercer
intent de posar ordre a
la plantilla del consistori torrenc. La RLT és
el document que contempla tots els llocs de
treball, estiguin ocupats
o vacants, dels empleats
(funcionaris, laborals i
eventuals) d’una administració pública.
Aquest document inclou
la informació essencial
sobre el lloc de treball
quant a la descripció de
les tasques que té assignades i els requisits de
formació i d’accés per

ocupar-los. Per tant, és
la descripció del lloc de
treball, no de la persona
que l’ocupa. En total, la
nova RLT descriu fins a
121 llocs de treball diferents.
L’Ajuntament de Torredembarra porta
gairebé dues dècades
intentant posar ordre
en una plantilla que a
partir dels anys vuitanta va créixer de forma
tan gradual com imparable per fer front a
l’augment de població
i dels serveis. El 2003
el consistori liderat per
Miquel Àngel Lecha ja
va encarregar a la prestigiosa consultora Faura Casas una relació de
llocs de treball que va
quedar sense aplicació.
Tampoc no es va aprovar el document que
el 2007, amb Manuel
Jiménez com a alcalde,
va elaborar la Diputació
de Tarragona.

LLOCS DE TREBALL
DESFASATS
Actualment, les tipologies de llocs de treball i
descripcions estan desfasades i no existeix la
corresponent valoració
econòmica dels llocs
d’acord amb criteris
tècnics i objectius. La

sional. El complement
específic és aquell que
recull les circumstàncies concretes de cada
lloc de treball i que s’ha
valorat d’acord amb un
seguit de factors relacionats amb la dificultat
tècnica, la responsabilitat, les condicions
ambientals i de risc i la
dedicació.

La Relació
de llocs de
treball (RLT)
és una eina
actualitzada
que respon a
les necessitats
actuals del
municipi

ció 2.0, campanyes electorals, organització d’actes,
formació. Truca al 649 061
984, envia un mail a jordisalvat@outlook.com. Més
info: salvatomunicacio.
com.

En aquests moments,
l’Ajuntament disposa de
249 treballadors i treballadores. En el període
d’al·legacions previ a
l’aprovació de la RLT
es van presentar un total de 63 al·legacions, de
les quals 40 es proposa
estimar-les totalment o
parcial i 23 es proposa
desestimar-les.

redacció de la nova RLT
i la corresponent valoració de llocs de treball
que ara es porta a aprovació es va iniciar l’any
2017 i es va adjudicar
a una empresa externa
(Consultors de Gestió
Pública, SL), i el manual bàsic de valoració
econòmica dels llocs
de treball s’ha acordat
conjuntament amb els
representants sindicals
dels treballadors.

La nova RLT permet
disposar d’una eina
actualitzada que respon a les necessitats
actuals del municipi,
que comportarà una
millora professional
dels serveis que es donen a la ciutadania.
També permetrà mantenir-la actualitzada
amb les modificacions
que s’hagin d’aplicar
segons les necessitats
del moment.

Cal tenir present que
les retribucions dels
empleats públics contemplen el salari base
segons categoria laboral
i l’antiguitat que marca
el pressupost general
de l’Estat, així com el
complement de destí
vinculat directament
a la categoria profes-

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

Abocadors per
falta de civisme
“Caminante, son tus huellas el camino y nada más:
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al
andar se hace el camino, y volver la vista atrás...”
Els camins ja no són com els descrivia Antonio Machado en les seves obres o com ho feia José Antonio
Labordeta amb la motxilla. El civisme és el concepte
que fa referència al compliment dels deures de la
ciutadania, els quals contribueixen al funcionament
correcte de la societat

FREGANT ELS 250
TREBALLADORS

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.
SERVEIS
Necessites assessorament en comunicació per
a la teva empresa o entitat? A Salvat Comunicació
t’oferim assessorament en
comunicació, elaboració
de continguts, comunica-

ESPAI DELS LECTORS

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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En canvi, la falta de civisme que darrerament observo
en les rutes dels camins està afavorint la proliferació
d’autèntics miniabocadors, amb gran acumulació “de
restes de tota mena”. Cal recordar que els nostres camins són un espai natural de gran diversitat ambiental
i d’alt valor ecològic paisatgístic, alhora que constitueixen una mostra dels autèntics miniabocadors, amb
acumulació de restes de tota mena, fins a esdevenir
inquietants muntanyes d’electrodomèstics, sacs
d’escombraries, cotxes vells, residus domèstics, restes
de poda…
Per això, reclamo que hi hagi més coordinació entre
els organismes per portar a cap una “actuació urgent
i necessària”, donat que els camins s’estan convertint
en abocaments, autèntiques muntanyes. Actualment,
existeix una manca de vigilància i desídia per part dels
ajuntaments afectats, els quals no posen fil a l’agulla
per resoldre aquest problema ambiental i social.
Diuen que “parlant la gent s’entén”; jo crec que la gent
s’entén molt poc. Ara bé, l’única manera d’entendre’s
és parlant, i aquesta és la millor manera de lluitar pel
nostre medi ambient i, el més important, respectar-lo.
Aconseguir que tots el respectem.
“Vuelve hacia atrás la vista, caminante, i verás lo que
te queda en el camino.”
Miguel Ortega
(Torredembarra)

Tres membres de l’ANC
passen pels jutjats pel
tall de la Jonquera
El divendres 5 de març
van passar pels jutjats de
Figueres els tres membres
de l’ANC de Torredembarra
citats a declarar sobre
el tall de l’autopista a la
Jonquera, que es va portar
a terme el novembre
del 2019. Francesc Pujol,
Jaume Estévez i Francesc
Miquel es van acollir al
dret a no declarar davant
del jutge.

Els advocats dels torrencs
i de citats d’altres punts
del país es mostren confiats que el cas no passarà
d’aquí i que no es convertiran en investigats, però
davant la deriva judicial
espanyola no poden descartar del tot res.
Els tres socis de l’ANC van
estar acompanyats per
altres militants de l’entitat
i de la CUP.
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ESPORTS

FUTBOL PLATJA

Una imatge de la selecció espanyola concentrada a Cambrils./ CEDIDA

Quatre jugadors torrencs continuen sent
la columna vertebral de la selecció espanyola
REDACCIÓ

Llorenç Gómez, Eduard
Suárez, Adrián Frutos i
Jose Arias es van exercitar la darrera setmana de febrer amb
la selecció espanyola
de futbol platja. Els
quatre jugadors torrencs van formar part
dels seleccionats per
Christian Méndez per

ESPORTS

entrenar-se amb la Roja
al Cambrils Park Sport
Village. La concentració
va acabar el diumenge
dia 28 de febrer.
L’staff del combinat
nacional porta mesos
planificant una temporada
amb dos grans reptes: el
classificatori i el Mundial
de Moscou 2021. Un any i
unes fites que arriben de
la mà del nou selecciona-

dor, Christian Méndez, que
assumeix el càrrec “amb
moltes ganes i molta ambició”. La seva planificació
se centra tant en aspectes
tàctics i tècnics com en
aspectes d’adaptació a la
nova filosofia i metodologia
de treball.
I no només l’equip tècnic
té ben clars els objectius.
Els atletes també han fixat
aquestes dues fites en

el punt de mira i porten
mesos preparant la seva
tornada amb la Roja. Feia
més d’un any i mig que no
es retrobaven i la motivació salta a la vista.
Llorenç Gómez celebra
“el gran treball individual”
que han fet cadascun dels
jugadors durant el temps
de pandèmia, i destaca
“l’energia tan positiva i el
bon clima que es respira”,

un aspecte que per a ell
és “crucial”. Es mostra
convençut que “aquesta és la línia a seguir,
treballant tots per un
mateix objectiu”. A nivell
personal, reconeix sentir-se “molt bé en tots els
sentits”.
En aquesta ocasió, s’han
concentrat un total de 20
futbolistes —4 porters i
16 jugadors de camp—,

que permet a l’staff
conformar cinc equips
de treball. Els queden
cinc sessions preparatòries i el 10 de la Roja
està disposat a “aprofitar-les i gaudir-les al
màxim”. Reconeix que
“cada vegada que em
desperto i em vesteixo
amb la roba de la selecció, reflexiono sobre
l’afortunat que soc”.

PENTATLÓ

Onze podis torrencs
al Campionat de
Catalunya de Pentatló
Modern disputat
a Torredembarra
El passat diumenge 7 de
març es va disputar el
Campionat de Catalunya de Pentatló Modern
a la zona esportiva de
Torredembarra, en el
qual van participar 17
dels atletes del Club

Pentatló Torredembarra.
Un total d’11 van aconseguir pujar al podi.
Va ser una jornada molt
productiva per als atletes
locals, ja que van aconseguir molt bons temps tant

Clàudia Ortega va pujar al lloc més alt
del podi de la categoria U-17 FEM. /
CLUB PENTATLÓ TORREDEMBARRA

en la disciplina
de natació com
en el làser run,
baixant les seves
marques personals i obtenint
diferents podis.
Hi van participar
una quarantena
d’atletes del
Club Pentatló de
Tarragona, Club
Pentatló Sant Boi
“Llor”, Club Pentatló Esplugues
i Club Pentatló
Torredembarra.

CLASSIFICACIONS
DELS ATLETES
TORRENCS
Categoria U-9 FEM
Rim Kaffal 1a classificada
Ylenia Gámez 2a classificada
Gisela Gámez 3a classificada
Categoria U-11 FEM
Anna Gabelia 2a classificada
Irina Baraldo 5a classificada
Victòria Gabelia 6a classificada
Categoria U-11 MASC
Hugo Márquez 3r classificat
Eric Márquez 5è classificat
Walid Kaffal 6è classificat

Categoria U-13 MASC
Jonatan Pancorbo 1r classificat
Cristian Bobeico 2n classificat
Omar Achioun 3r classificat
Cristian Galofre 4t classificat
Adrián Cimpoeru 5è classificat
Categoria U-15 FEM
Iman Cherifi 2a classificada
Categoria U-17 FEM
Clàudia Ortega 1a classificada
Categoria U-19 FEM
Nerea Gámez 1a classificada

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

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
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LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 17.

risme enfront de la virtut
del respecte. Si alguna
cosa temo és la perpetuïtat de l’assetjador. Des
d’un punt de vista jurídic
soc menor d’edat. Amb
catorze anys, segons la
societat —aquesta concepció del tot que no té
en compte les individualitats— no tinc plena capacitat d’obrar. No puc
ser independent fins que
no s’extingeixi la pàtria
potestat. Quatre anys
són molts encara per
quedar-me de braços
creuats. Tinc un pla i el
duré a termini.

Mia
J. A. NIEVES

N

o hi va haver
temps per a res
més.

A l’eixir de classe, Mia i
jo vam discutir. Bé, ella
va discutir amb mi. Li
havia dit que es quedaria
fora de la primera línia.
Es va enfurismar. Mia es
considera una guerrillera. Diu que no porta els
pírcings i els tatuatges
per fer bonic. Són una
declaració d’intencions.
El dolor de la pell tatuada o foradada es retorna
al carrer, en la queixa,
en la lluita. Vaig intentar explicar-li que no era
per ella, sinó per ells. Els
nois es descontrolen en
la seva presència, s’activen massa, sobretot
Toño. Més d’una vegada
s’ha corregut només amb
veure-la. Mia vesteix
molt ajustada, molt extremada, provocadora.
Va a degollament. Diu
que els tios són bords,
que una noia intel·ligent
i amb bones tetes pot fer
amb ells el que vulgui. Li
agraden freds i calculadors, diferents, però
sobretot intel·ligents.
Sàdics intel·ligents, masoquistes intel·ligents.
Sent excessiva curiositat
pels psicòpates.
No era per ella, li vaig
dir.

—No és per tu, negra —
li agrada que l’anomeni
així—, és una mesura de
prevenció.
Però es va enfadar molt.
Em va insultar, em va
amenaçar de no cardar
durant un temps. Em va
estomacar amb ràbia,
perquè sent que la meva
lluita és la seva lluita.
Encara no sé en quin
grup dels intel·ligents
em situa. Simplement
diu que soc el millor.
Mia, al poble, és coneguda com “la tortillera”.
El seu sobrenom s’ha
anat estenent amb mala
intenció, però a ella li
la bufa. Veient-la ningú
diria que és una cuinera excel·lent. Les seves
truites són com ella:
potents, valentes, guerrilleres i saboroses. De
fet, ja ha guanyat alguns
concursos de truites, i en
una ocasió va anar a TV3
a presentar la seva truita
de xocolata.
A la tarda, mentre baixàvem cap a Cal Bofill,
li vaig parlar d’això. Li
vaig recordar el nostre
costum d’anar a la platja
a menjar truita després
de cada fet important. I
aquest ho era. Quin millor plaer que segellar les
accions de lluita amb les
seves truites? Avui, 3 de
març, a les 16.30, es fa
el concurs de truites al
Casal Municipal. Mia
hi participarà, però no

m’ha volgut dir quina
truita farà. Amb això comencen els actes de Carnaval. A les 19.30 farem
el Ball de Diables. Ja en
tinc, de ganes. Per a nosaltres és un dels grans
moments de la festa i de
la nostra vida. L’any passat, sobtadament, Mia
em va morrejar. Just
abans d’entrar al Casal.

situació estremidora.
Aquest any 2011, la Setmana Santa comença
el 15 d’abril. Al pati del
Castell es farà la presentació de l’Opuscle de la
Confraria de la Creu i els
Armats. Un escenari immillorable per a un crim
de pel·lícula.
Quan es comença un desafiament, la incertesa
és present. És un estat
d’ànim activador. La por
al desenllaç també és un
factor que pot condicionar l’acció. No en tinc,
de por. Si alguna cosa
temo, no obstant això,
són les conseqüències
de la incomunicació, el
fracàs de la raó, la preeminència de l’autorita-

Vam menjar truita de
botifarra d’ou sota les
barques. Ens vam arrebossar de sorra i després
vam anar a caminar una
estona pels Muntanyans.
No gaire temps perquè havíem d’arribar a
temps al Casal. Mentre
caminàvem en silenci,
em va venir al cap una

Correspon als éssers humans regular les seves
accions. La perversitat
existeix des de l’inici
dels temps. Però només
es manifesta en plenitud
si s’alimenta o es tolera.
Se n’és pare per convenciment o per error. Se
n’és fill per naixement.
Sovint m’imagino mossegant amb força el DNI
sotmès a la contradicció de l’edat biològica i
l’edat mental. I em veig
assegut sobre l’armari,
com un homenet de bosc
que mira al seu voltant i
veu un doble seu menor
però gran. I aquí esdevé
el fet. La minoria d’edat
és aquest estat de submissió i dependència a
les persones que ostenten la pàtria potestat
d’una persona menor a

qui es considera amb insuficient capacitat d’entesa. Sí, el sistema està
decidint, sense haver-se
molestat a conèixer-me,
a limitar la meva capacitat d’obrar per evitar les
possibles responsabilitats que es derivin de les
meves accions. Diríem
que m’intenta protegir.
És una intenció molt
lloable, però puc protegir-me sol.
Segurament millor que
moltes persones adultes.
Com ja he dit, fou la tràgica mort de la mare que
em va fer decidir.
No estic disposat a ser
considerat un ésser
amb insuficient capacitat d’entesa, pel sol fet
de no tenir divuit anys.
Com a màxim, podria
optar a l’emancipació
als setze si ELL em concedís aquest benefici,
cosa que dubto. I si això
es produís, miraculosament, no podria realitzar
transaccions mercantils
o industrials, ni realitzar
transmissions patrimonials, o bregar amb béns
d’extraordinari valor,
fins a tenir la majoria
d’edat.
Però podria casar-me.
Em tronxo. La societat em deixa casar-me.
Quins collons!!!

Forn Cristià
VINE A BUSCAR
LES TEVES MONES
I ROTLLES
Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

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

Els millors calçots ara també cuits
I amb la salsa més autèntica
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 CUINA DE L’AVI MACIÀ

Escabetx de peix blau,
un plat que ens uneix al
món àrab
ALBERT
JANSÀ

A

mb el món àrab
tenim més punts
en comú dels
que ens pensem, fins i
tot en la gastronomia.
Per a aquesta edició, us
he preparat un plat típic
mariner: l’escabetx. De
fet, la paraula escabetx
ve directament del persa sikbaj, que vindria a
voler dir “estofat de vinagre”.
L’escabetx de peix es
basa en el peix fregit,
que ja feien els romans
i amanien amb una barreja d’oli d’oliva, vinagre
i vi, condimentada amb
herbes aromàtiques i

NOTES

L’escabetx s’utilitza principalment per fer preparacions
de peix blau, però també se’n
fan de mariscos, com els
musclos; d’aus, com els tords
o les guatlles, de conill o de
verdures, com l’albergínia.
Als Països Catalans els
més típics són els de peix.

L’escabetx de perdiu es fa
arreu de la península Ibèrica.
A l’escabetx, també s’hi
poden afegir tires de ceba. La
preparació es pot conservar,
si no fa molta calor, tres dies
fora de la nevera. A la nevera
es pot guardar tapat durant
deu dies.

altres condiments triturats al morter. Sembla
que la tècnica culinària
concreta de l’escabetx
va ser creada paral·
lelament pels perses i
els àrabs i va ser introduïda per aquests últims als Països Catalans
a l’edat mitjana.
Entre els peixos més
adients per escabetxar,
cal mencionar la sardina, el seitó, el verat, el
bacallà i la tonyina. Jo
he escollit el verderol i
el verat, que just vaig
pescar davant de la
platja de Creixell. Tots
dos són del grup de peix
blau, ja que contenen
entre un cinc i un onze
per cent de greix, i són
altament rics en omega-3.

SERVEI A DOMICILI
GRATUÏT

ELABORACIÓ
Abans que res, netegeu
el peix. Li traieu el cap i
els budells, el renteu amb
aigua i el deixeu escórrer
en paper de cuina. En
una cassola, hi poseu l’oli
d’oliva, el vinagre, l’aigua,
les fulles de llorer i l’all
sencer, a què prèviament
li haureu tret la primera
pell. Hi afegiu el pebre
vermell dolç, la sal, la
farigola, el gra de pebre
i ho remeneu per tal que
quedi tot ben integrat.
Arrebosseu el peix blau
amb farina, i el poseu a
fregir. El fregirem lleugerament pels dos costats,

INGREDIENTS PER A
QUATRE PERSONES

◗ 400 grams de peix
blau

◗ 150 ml d’oli d’oliva
◗ 100 ml de vinagre
◗ 250 ml d’aigua

i un cop tret l’excés d’oli
amb paper de cuina, el
posareu a la cassola amb
la resta d’ingredients. Procureu que el peix quedi
ben cobert per la salsa.
Encendreu el foc per tal
que la salsa vagi espessint-se, i quan comenci a
bullir, baixareu el foc i ho
deixareu a foc lent durant
uns deu minuts. Si veieu
que la salsa s’ha reduït
massa, hi podeu afegir
una mica més d’aigua. Cal
que ho deixeu refredar a
la mateixa cassola. Una
vegada refredat, ho guardeu a la nevera durant
uns quants dies.

◗ 1 all sencer
◗ 3 fulles de llorer
◗ 4 cullerades soperes
de pebre vermell dolç

◗ Pebre negre en gra
◗ Farigola
◗ Farina i sal

Polígon Industrial
Roques Planes
C. Montferri s/n
TORREDEMBARRA

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

Telèfon: 977

641 128

NOU
HORARI:

de 7.00h
a 21.30h

Passeig de Colom, 35 • Torredembarra (Baix a Mar)
Tel.: 680 25 79 56

Busca’ns a:
@jamon.divino
Av. dels Països Catalans, 13 • Torredembarra
Reserves al 977 64 28 79

ESPECIALITAT EN COQUES CASOLANES
PANS ARTESANS • PASTES
Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75
La Riera de Gaià

Passeig Colom, 34
BARRI MARÍTIM
Torredembarra

Estem
oberts!

Mbl. 625 520 161

Tapes - Carta
Menú diari i de cap de setmana
Torrades
Plats especials per als més petits

ESPECIALITAT EN ARROSSOS

Mariner, negre, de verdures, cranc del Delta...

BOTIGA-RESTAURANT

Arriba el bon temps i és època de
fer barbacoes amb la millor carn!
Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra
Telèfon: 977 641 228
Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors
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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

977 64 18 05
623 40 34 14
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A LA CONTRA

JOSEP SÁNCHEZ

TWITTER ACTUALITAT

Discurs d’odi
Raquel Martínez @RaquelMawu

“El model mental, el brou
de cultiu sobre el qual creix
Vox, ja l’hi has creat abans
des dels mitjans. Hem de
revisar com tractem els
problemes dels quals s’alimenta l’extrema dreta.”
Són paraules del periodista
i professor de la UAB Xavier Giró en una entrevista
a El Crític a finals de 2019.
Un d’aquests problemes socials és el racisme i la xenofòbia que es deriva del
fenomen migratori. Dins
de tot aquest univers, en els
últims anys s’ha anat posant el focus en la qüestió
dels joves menors no acompanyats, els MENA (encara
que el CAC i el Col·legi de
Periodistes aconsellen evitar aquest acrònim).
La reflexió del professor
Giró no podia ser més adi-

ent per a la situació que es
va viure a Torredembarra
ara fa un mes. Una manifestació legítima demanant
més seguretat davant dels
fets delictius comesos per
un grup de joves que ocupaven una casa va derivar en
l’atac al centre de menors
tutelats (que no tenien cap
relació amb els okupes) que
hi ha al municipi. La Torre
va adquirir durant aquells
dies un ressò mediàtic
que abans ja havien tingut
altres municipis per fets similars.
I a mi em preocupa com
expliquem les coses. Perquè no tinc cap dubte que
el tractament informatiu
que s’ha donat habitualment a aquesta problemàtica ha alimentat el recel
cap als milers de menors

estrangers que viuen en
aquest país sota la tutela
del Govern. El resultat són
atacs com el del mes passat.
I això és un “caramel” per
a l’extrema dreta, perquè
barreges la qüestió identitària amb una de seguretat
ciutadana. Sense oblidar el
paper d’una justícia incapaç
d’actuar amb celeritat quan
toca de veritat o d’unes administracions superiors
que no ofereixen un futur
digne a aquests joves migrants.
Els professionals de la comunicació portem anys
debatent sobre si cal donar
espai mediàtic a ideologies
com la de Vox, quan segurament caldria posar el focus en com tractem aquells
temes que alimenten el seu
discurs d’odi.
Dificultat: mitjana
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Aquesta tarda treballo. Vaig a cobrir una concentració. En sortir
del cole ma filla m’ha preguntat si hi perdria un ull

Jordi Molinera @jordimolinera
Alcalde d’Altafulla

Altafulla i les bruixes van de la mà. Però q hi ha darrere d’haver
estat considerada bruixa al s.XV? Atacs i discriminacions a les
dones, sovint lliurepensadores. Com la Magdalena Ferrera d Tamarit.

Carles Marquès @CarlesMarques
Periodista

Un noi, ja grandet, circulant a altíssima velocitat entre la gent
que camina pel carrer Nou, fent eslàlom a frec de les persones.
Algú s’aparta ràpidament perquè no l’atropelli. Però ningú hi diu
res. #Torredembarra #carrerenrenou #algúprendràmal @AjTorredembarra
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Solució Sudoku
mes de febrer
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Periodista

David Vendrell @dvendrell

Enginyer de camins i empresari

Pronòstic sobte la propera 4a onada :
La mala notícia és que vindrà i l’haurem altra vegada de superar
La bona notícia és que per a superar-la no caldrien restriccions
tan dures con en les anteriors
En teoria, és clar, tot plegat...en teoria...veurem...

