Dona suport al periodisme de qualitat
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Aquest mes
de maig
es converteix
en el tercer batlle
de Torredembarra
més longeu
des de la
recuperació
democràtica,
un bon moment
per analitzar
la seva figura
política
CONADELLS
L’artista Jordi Bonet i
Godó, protagonista
del nou muntatge teatral
de Carles Marquès

BAIX GAIÀ
Torna amb el FIC-CAT
el millor cinema en
català a Roda de Berà
del 5 al 13 de juny

SOCIETAT
Què fan
els voluntaris
de Protecció
Civil?

POLÍTICA
Núria Gómez (PP)
s’acomiada
de la política
local

Pàgina 10

Pàgina 11

Pàgina 15

Pàgina 17
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Taller de Planxisteria i Pintura Guggi
Busca: Gente con ganas de formarse,
aprender un oficio y trabajar en el sector de
la reparación de carrocería del automóvil
Ofrecemos:
Formación a cargo de la empresa como:
◗ pintores
◗ carroceros
◗ montadores
◗ preparadores

cARNS A LA BRASA
CARAGOLADES
GRAELLADES I MOLT MÉS
Carrer Sant Joan, 64. La Riera de Gaià
elsfogonsdeldrac.cat

Requisitos:
◗ imprescindible permiso de trabajo en vigor
No es necesario tener experiencia
Se valorará actitud y aptitud

Las personas interesadas podéis
enviar el currículum
por correo electrónico a
info@guggi.es o nos podéis enviar
un whatsapp al teléfono 694 464 407
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Editorial

Deconstruint
l’alcalde
Rovira
A mitjans d’aquest mes de
maig, Eduard Rovira es converteix en el tercer alcalde de Torredembarra que ha estat més
temps en el càrrec després de
superar el període que va estar
en l’alcaldia Daniel Masagué. A
Rovira només el superen Celestí Salort i Santiago Segalà. Hem
volgut aprofitar aquest moment
per analitzar la figura política
del primer alcalde republicà
de Torredembarra des de la II
República. Per fer-ho hem parlat amb diverses persones que
l’han tractat aquests gairebé
sis anys que porta al despatx
de la plaça del Castell. Volem
agrair a aquestes persones que
hagin participat en l’elaboració
d’aquest article.
Com totes les persones, Rovira té fortaleses i debilitats.
En algunes coses s’assembla a
algun dels seus antecessors i
en altres, no tant. La conclusió
a què arribem és que l’actual
batlle torrenc reuneix unes
qualitats que valoren els seus
conciutadans i consideren
adequades en un moment com
l’actual. La majoria absoluta
que va aconseguir el 2019 no se
l’esperava ni el militant més optimista d’Esquerra i hi va tenir
molt a veure la desunió regnant
a la seva esquerra i les decepcions acumulades a la dreta. I
és que Rovira també té defectes
i limitacions, com adverteixen les fonts consultades en
l’article. Però quan a la balança
s’omplen els dos costats, n’hi ha
un que pesa més.
El que no desvelem en aquest
article és el futur polític
d’Eduard Rovira. L’hermetisme
envolta la seva decisió de cara
al 2023. Retirar-se a dalt de tot
amb la majoria absoluta o optar
a un nou mandat. El dilema
està servit.

Des de la via

NÚRIA GÓMEZ GRANÉS

Pastís de xocolata

E

ls dies aspres i ennuvolats com el d’avui,
mentre em prenc el
cafè matiner, he de mirar
què tinc al fons del rebost per
improvisar un pastís. Ha de
ser de xocolata negra si vull
que em canviï l’humor, necessito poder digerir el que
estic llegint als diaris mentre
esmorzo.
Una cadena de TV s’ha convertit en l’àgora del moment;
una dona, filla d’una artista
famosa, hi explica fil per randa l’horror del maltractament
psicològic que ha patit durant

anys, tot i haver-se separat del
marit maltractador. Ella ho
assegura en relats de màxima
audiència, jo em crec el patiment de què parlen els diaris,
tot i que em costa d’entendre
l’escenari triat com a teràpia
guaridora de les ferides sagnants. La narració pública i
mediàtica dona peu a l’opinió
controvertida de tothom, inclosa la meva, i pot fer perdre
l’essència de la culpabilitat de
l’altre. Sentir-se menystinguda, traïda, insultada i colpejada fins a perdre l’autoestima
és situar la víctima en el pitjor

DOS MINUTS

Casa nostra

A

les portes d’un estiu que
no serà el que volíem
que fos —per segona i
esperem que per última vegada—, em confesso cada vegada
menys resignat a quedar-me
per la zona. No crec que us
soni marcià si us explico que jo
mateix soc d’aquelles persones
que no posaran mai cap excusa
ni impediment per agafar els
avions més matiners i anar a
parar com més lluny millor.
Però enguany estic pràcticament segur que no ho faré. Po-

dels escenaris. Parlem molt
d’igualtat, de drets i d’equitat,
però ho banalitzem si la víctima de maltractament és una
dona amb recursos econòmics i mediàtica, i es genera
així una gran confusió.
Està tot tan ben embolcallat
d’una cel·lofana brillant, amb
una llaçada estrident, exposat
sota un focus encegador, que
el relat de la història queda
desdibuixat, el patiment
qüestionat i la veracitat en
entredit, i no és això el que
volem després de tants anys
de reivindicació. Caldria també conèixer l’altra part de la
història abans de dir res més,

crec que el format no ajuda a
visualitzar el maltractament a
les dones i que aquest no ha
de ser el mirall de referència
per combatre la xacra.
En fi, torno a mirar la tassa, sospiro molt entristida i
m’acabo la darrera gota de
cafè, que avui és molt amarg;
poso les mans al bol de la farina, que deixo que m’empolsegui fins i tot la cara, remeno
i ensumo amb intensitat els
ingredients del pastís, que
serà de xocolata negra, que
m’ajudarà a canviar l’humor
i donar equanimitat a un
dia aspre i ennuvolat com el
d’avui.

TONI CABANILLAS
dem interpretar la pandèmia
i les seves restriccions com un
fre a la llibertat i posar-nos a renegar com si servís per alguna
cosa; o ens ho podem prendre
com una oportunitat de reenfocar la mirada i de valorar allò
de què abans decidíem passar
de llarg. Per davant del gaudi
de descobrir mons llunyans, jo
aquest estiu em quedaré amb
la il·lusió de redescobrir els
racons i les petites meravelles
de casa meva. De casa nostra.
Ep, i amb molt de gust.
Crec poder afirmar —sense haver de témer rectificar— que
els fills de la Costa Daurada ho

tenim (pràcticament) tot. Platja i muntanya, jardí i terrassa,
ciutat i natura, brisa i moreno.
I un blau marí que cura tots els
mals. No expliqueu el secret,
molt millor que només sigui
nostre.
Tota aquesta castanya que
portem a sobre haurà servit
d’alguna cosa si ens ajuda a
valorar allò que sempre hem
tingut a l’abast de les nostres
mans. I a poder fer d’amfitrions, ben orgullosos, i tornar a
presumir que sí, que som nosaltres, fills de pescadors; que
aquest paradís de mar salada
és i sempre ha estat casa nos-

tra. Planyo tots aquells que
han sortit a buscar la felicitat
a l’altra punta del món sense
saber que la tenien a tocar de
casa.
Sí, tornem a ser a les portes
d’un estiu que no serà el que
volíem que fos —per segona i
esperem que per última vegada. I no passa res. Surt per la
porta, posa’t guapo (o guapa),
despentina’t, trepitja la sorra,
mulla’t els peus, tanca els ulls.
I ja gaudirem del que hagi de
venir.
Salut, vacunes i molta paciència, amiga lectora. Que ja saps
que les tres van de la mà.

OLLA BARREJADA PER Víctor Centelles
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Más de 25 Años en Torredembarra
2

20€ KART COMPETICIÓ ADULT 22€ KART BIPLAÇA ADULT
10 minuts
Velocitat màxima: 70 km/h
Edat mínima pilot: 14 anys

10 minuts
Velocitat màxima: 55 km/h
Edat mínima pilot/copilot: 14 anys
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ANYS

ARA FA

JORDI SALVAT

Torredembarra estrena la

Mostra Comercial i Turística i esclata
una greu crisi interna als Nois de la Torre
tament va invertir en
l’esdeveniment tres milions de pessetes —un
18.000 euros—, a més
dels diners obtinguts per
l’ocupació dels estands.

Jordi Salvat

L

a gran notícia del
mes de maig de
fa 25 anys a Torredembarra va ser la
recuperació de la fira
multisectorial, que s’havia deixat de fer el 1925
i de què els historiadors apuntaven que els
orígens es remuntaven
a finals del segle XVI.
Amb el nom de Primera
Mostra Comercial i Turística de Torredembarra, es va celebrar del 3
al 5 de maig de 1996 a la
plaça del Castell i carrers
propers i va aplegar 56
estands, principalment
d’empreses i comerços
locals, però també de
la resta del Baix Gaià.
També hi havia activitats paral·leles, com una

El balanç de la fira va ser
positiu, amb l’afluència
de més de 25.000 persones, i el regidor de Promoció Econòmica, Joan
Romera, va declarar al
Torredembarra al Moment que preveia l’ampliació del recinte firal
l’any següent.

Dues colles
castelleres?

TORREDEMBARRA AL MOMENT

fira amb atraccions per
als més petits o degustacions als bars de la plaça
de la Font. La mostra,
organitzada per l’Àrea
de Promoció Econòmica

de l’Ajuntament de Torredembarra i el Patronat
de Turisme, amb la col·
laboració de la Unió de
Comerciants, Empresaris
i Professionals (UCEP) i

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

el Centre d’Iniciatives i
Turisme (CIT), renaixia
amb l’objectiu d’esdevenir comarcal i promocionar tota la zona del
Tarragonès nord. L’Ajun-

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte

personalitzat
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NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA

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

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI

K

IRPF

Campanya de la RENDA 2020
ﬁns al 30/06
3

També aquell mes de
maig va ser mogut als
Nois de la Torre, amb
una greu crisi interna
que va provocar la dimissió del cap de colla,
Àngel Oriol. En l’as-

semblea de l’entitat en
què Oriol va dimitir es
va escollir una nova junta presidida per la dona
del cap de colla sortint,
Trinidad Corchero. La
manera de fer pujar els
castells o la decisió de les
sortides de la colla eren
els principals punts que
van provocar la dimissió. El Torredembarra
al Moment va recollir la
decisió d’Oriol i seixanta
integrants de la colla de
crear una nova colla al
municipi i s’apuntava un
nom i tot: Jove de Torredembarra. Aquesta escissió no va arribar a bon
port i no va ser fins dues
dècades més tard quan
van néixer els Xiquets
de Torredembarra i la
capital del Baix Gaià va
passar a tenir dues colles
castelleres.
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cultura

Es presenta el primer llibre
de ComLoc Edicions: ‘La Padrina
Rosalia i el tresor del Roquer’
redacció

E

ls jardins de la
Biblioteca Mestra Maria Antònia
de Torredembarra van
acollir el passat dissabte 17 d’abril al migdia
la presentació del llibre
La Padrina Rosalia i el
tresor del Roquer. És el
primer llibre de ComLoc
Edicions, de Comunicacions Locals 2020 SL,
l’empresa editora del
Torredembarra Actualitat. A més del relat

La primera
edició del llibre està gairebé esgotada
després d’una
gran acollida
i se n’estudia
una segona
finalista del I Premi de
narrativa curta Far de
la Torre-Torredembarra Actualitat, que dona
nom al llibre i que està
escrit per Gibert d’Artze,
el volum també inclou
el relat guanyador del
premi, Tens carta, de

Fotos: CAROL CUBOTA

Raquel Martínez. Les il·
lustracions són de Víctor
Centelles.
Tots tres hi van estar
presents en la presentació, junt amb el director
de ComLoc Edicions i
del Torredembarra Actualitat, Jordi Salvat, i
el gerent de Comunicacions Locals 2020, Albert
Jansà. L’acte va comptar
amb una cinquantena de
persones i es va desenvo-

lupar amb totes les mesures per la Covid-19.
També hi van intervenir
la regidora d’Educació
torrenca, Maria Gual, i la
directora de la Biblioteca
Mestra Maria Antònia,
Ana Merino.

Podeu veure l’acte
de presentació a
TDB Actualitat TV

Durant l’acte, els autors
van dialogar amb els responsables de ComLoc
Edicions sobre el procés
d’elaboració dels relats
i les il·lustracions, de la

creació literària, en especial en aquesta situació
de pandèmia. Els autors
també van signar exemplars, cosa que també
van fer durant la tarda
del dia de Sant Jordi a
l’estand de l’Ajuntament
a la plaça Mossèn Joaquim Boronat.

La primera edició,
gairebé esgotada
La primera edició del
llibre està gairebé es-

gotada després d’una
gran acollida i se n’estudia una segona, que
podria veure la llum
en unes setmanes. El
seu cost és de 12 euros i
un 10% de la venda del
llibre anirà destinat a
Càritas Torredembarra. Properament també
es presentaran les bases
de la segona edició del
Premi de narrativa curta Far de la Torre - Torredembarra Actualitat.

CONTINGUT ESPECIAL

Coneixem una mica més

CompremBO
Hem volgut parlar amb el Quim
Solé i l’Adrià Solé, fundadors de
CompremBO.com, una pàgina
web on pots comprar, per encàrrec, a botigues i productors del
nostre territori.
Quim, quan i com sorgeix la idea
de crear aquest nou projecte?
Amb l’arribada de la pandèmia,
el març del 2020, em vaig veure
obligat a tancar l’escola de ball
que tinc a Altafulla, i amb el meu

germà, l’Adrià, que treballa a la
Granja Gaià, ens vam posar a pensar en aquest projecte. Finalment
vam obrir la botiga online el juny
del mateix any

gar-los, a domicili o recollida al
local d’Altafulla. El que compres
per la web té el mateix preu que
si vas a la botiga del productor. I
si la compra que fas, entre tots
els productors, supera els 60 €, te
la portem a casa gratuïtament.

Quina és la proposta de CompremBO?
Hem creat una pàgina web que
recull els productes de més de 40
productors i botiguers associats
i nosaltres ens encarreguem
d’agrupar els productes i entre-

I com us guanyeu la vida?
El productor ens dona un petit
marge del preu de venda de cada
producte que li venem. D’aquesta
manera ells s’alliberen de fer les
entregues a domicili i el client no
s’ha de desplaçar a cada botiga,

4

fer cua i carregar bosses. Hi sortim guanyant tots!
La veritat és que em sembla
molt pràctic… i com ho fem per
comprar?
Molt senzill. Entres a la pàgina
web compremBO.com, vas afegint
els productes a la cistella i selecciones si vols rebre-ho a casa
o passar-ho a recollir. Finalment

pots pagar amb targeta, per
Bizum o en efectiu al moment de
rebre la comanda i el divendres ja
pots gaudir de productes frescos i
de proximitat.
I com van les coses?
Ara portem 9 mesos de funcionament i estem molt satisfets
perquè estem a punt d’arribar a
les mil entregues i tenim molts
clients que ens compren cada
setmana. Des d’aquí els volem donar les gràcies a tots per confiar
en nosaltres!

Aconsegueix un 10% de descompte
en la teva primera compra
(compra mínima 30€)
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Tema del mes

Com és l’alcalde Rovira?

Analitzem la figura política del primer alcalde republicà des de la recuperació democràtica,
que aquest mes de maig es converteix en el tercer més longeu de Torredembarra
Els alcaldes de Torredembarra
des de 1979

Jordi
Salvat

A

quest mes de
maig, Eduard
Rovira superarà
els dies que Daniel Masagué va ostentar l’alcaldia de Torredembarra i
es convertirà en el tercer alcalde més longeu
des de la recuperació de
la democràcia. Només
Celestí Salort i Santiago Segalà hauran estat
més temps en el càrrec.
Volem aprofitar aquest
moment per acostar-nos
a la figura política de qui
és alcalde de Torredembarra des de juny de 2015
i que ha aconseguit ser el
primer batlle torrenc del
segle XXI que completa
un mandat i el segon que
governa amb majoria absoluta, des de 2019. Només ho havia fet Salort
(1987-1991). Ho volem
fer cercant l’opinió de
persones que d’una manera o altra han tractat
l’actual alcalde torrenc i
a qui agraïm des d’aquí la
seva col·laboració.

Capacitat de gestió
Si una qualitat li destaquen a Eduard Rovira altres polítics que
han coincidit amb ell a
l’Ajuntament de Torredembarra és la seva capacitat de gestió. “Per als
números té molt de cap”,
afirma Enric Grangel, alcalde torrenc durant nou
mesos (2014-2015) i amb
qui va compartir govern.
En les eleccions de 2015
Grangel va demanar el
vot per a Rovira tot i
haver estat cap de llista
socialista quatre anys
abans. L’actual portaveu
de l’oposició, el socialista
Vale Pino, també destaca
de Rovira que és “un bon
gestor.” També va estar
en el govern Rovira el
mandat passat Clara Solivellas, que recorda que
l’entesa entre els dos va
ser molt bona en matèria urbanística, la car-

Celestí Salort (CiU/GIT) 1979-1991
12 anys i 51 dies
Santiago Segalà (CiU) 1991-2000
9 anys i 4 dies

Eduard Rovira (ERC) 2015
5 anys i 337 dies*
Daniel Masagué (CiU) 2008-2014
5 anys i 336 dies
Miquel Àngel Lecha (CiU) 2000-2004
4 anys i 112 dies

Manuel Jiménez (PSC) 2004-2008
3 anys i 291 dies
Enric Grangel (PSC) 2014-2015
289 dies
Pere Font (CiU) 2015
23 dies
*Fins al 14 de maig de 2021

Un bon gestor,
discret,
treballador,
tranquil i amb
bona relació
amb la majoria
dels membres
de l’oposició
tera que gestionava la
regidora de l’ABG: “És
molt intel·ligent i confiava molt en mi.”
El seu antecessor com
a alcaldable d’ERC, Gerard Ciuró, subratlla de
l’actual alcalde torrenc
que “ha posat ordre a
l’Ajuntament” i ho ha
fet des de la “discreció
i el treball, sense afany
de protagonisme.” “No
fa obres per quedar bé
i amb pompa”, afegeix.
Potser per això, pot sobtar que a finals d’aquest

mes d’abril hagin coincidit tres grans obres
en marxa al municipi:
el final de la construcció del parc Frederica
Montseny al carrer Lleida i l’adequació del pàrquing gratuït de l’avinguda Lluís Companys
amb l’inici de la remodelació d’un tram de
l’antiga carretera N-340,
aquesta darrera la més
ambiciosa del mandat.
Contrasta amb la menor
obra pública del mandat
anterior, quan només es
va fer com a gran obra la
remodelació del carrer
Pere Badia. Un mandat
que es va centrar a posar ordre a uns números
molt malmesos de l’etapa Masagué.

d’ERC durant tres anys
(2011-2014) amb Daniel
Masagué a l’alcaldia,
que no destacava per
tractar gaire bé els qui li
contradeien el que feia.
Després d’uns mesos
com a regidor de Cultura en el govern de concentració presidit per
Enric Grangel, Rovira
es va convertir en alcalde i ha hagut de bregar
amb molts tipus d’oposició. Amb Ciutadans,
principal grup de l’oposició del 2015 al 2019,
va tenir una relació molt
tensa, amb contínues topades dialèctiques dures
als plens.
Amb els seu exsocis del
PSC, la relació s’ha anat
complicant a mesura
que avança el mandat,
però la bona entesa amb
el seu portaveu, Vale
Pino, malgrat tot continua i aquest agraeix
que el govern amb ma-

Relació amb l’oposició
Un novell Eduard Rovira va tastar la duresa de
l’oposició com a portaveu del grup municipal
6

joria absoluta d’ERC ha
continuat els projectes
que van endegar quan
van governar junts el
darrer mandat. Un altre
dels membres de l’actual
oposició torrenca, Josep
Maria Calvet (Junts per
Torredembarra), defineix Rovira com “una
persona correcta, endreçada, de bon tracte.”
“El tinc per una persona
molt amable i de bon
tracte personal, curós
en les formes i atent amb
les persones”, comenta
per la seva banda Núria
Gómez, que va ser regidora del PP al consistori
torrenc entre els anys
2011 i 2019.
Els periodistes també
són un bon termòmetre
per analitzar la figura política del batlle torrenc.
“És probable que una
bona manera de definir
l’alcalde Eduard Rovira
sigui com l’home correc-

te. Reservat, diligent,
sense estridències ni
aixecar la veu més enllà
del necessari. Un gestor
discret. Tímid, m’atreviria a dir. I absolutament
solvent. L’home correcte en el moment precís”,
afirma Toni Cabanillas,
que afegeix: “Sens dubte, aquesta ha estat la
seva gran virtut durant
els darrers anys: tornar
a fer la Torre avorrida
en el millor dels sentits
de l’expressió. Després
d’una herència de malson marcada per un
exalcalde emmanillat,
la política de Torredembarra necessitava quelcom tan important com
avorrir-se. Rebaixar els
decibels, fugir del soroll,
reconstruir en silenci.
Eduard Rovira.”

Sense estridències
“L’Eduard té el cap molt
clar i no es deixa portar
per l’eufòria”, afirma un

Torre

actualitat

d e m b a rr a

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

membre del seu govern,
que destaca la sobrietat
i la constància com a característiques positives
del seu caràcter. “L’alcalde tranquil”, així el
defineix el seu homòleg
d’Altafulla, Jordi Molinera: “És reflexiu. Tot el
contrari que a Altafulla,
que som més joves i tenim la sang calenta i volem fer les coses ràpid.”
Assenyala també una
certa vessant pedagògica, que li ha permès
alguns aprenentatges
de Rovira.

Li cal més empatia
i proximitat

TONI CABANILLAS

ens completa el perfil d’Eduard Rovira

bé li critica una “certa
tendència al caos” a causa de la descoordinació
i la manca de previsió
que genera i que en
aquest mandat, segons
el líder socialista, s’està notant en l’acció de
govern. Solivellas, per
la seva banda, li troba
a faltar valentia en algunes decisions, massa
encotillat en la legalitat:
“A vegades cal inventiva, anar més enllà.”

Mirem l’altra cara de
la moneda, perquè
no tot són lloances
per a l’actual alcalde torrenc. Des de
l’oposició, Pino considera que “li falta
molta empatia amb
la població” i en un
dels darrers plens li
va etzibar: “Vostè té
menys detalls que un
Seat Panda.” Coincideix amb Pino que li
cal més proximitat
amb la gent Ciuró:

“Una segona virtut que

La gestió
del cas del
xalet del
carrer Mimoses
desperta
algunes
crítiques per
certa manca
de mà esquerra
li trobo a l’alcalde és
la coherència”, afirma
Cabanillas. “Ell sempre
ha sabut dir que és un
home que ve de la mar,
desacomplexadament
d’esquerres, independentista de pedra picada i que venia a treballar
sense estridències. Qui
el vota sap el que hi ha,
i qui no el vota també”,
afegeix. Un altre periodista torrenc, Guillem
Bargalló, apunta que
“la manera de fer discreta d’Eduard Rovira
ha permès que en molt
poc temps la Torre recuperés la normalitat a
l’Ajuntament.” “Ja no
hi ha escàndols, s’ha rebaixat el deute i el que
semblava impossible:
podem tornar a fer inversions com el parc del
carrer Lleida, l’N-340 o
la piscina”, comenta.

Eduard Rovira i Montse Gassull. / EL TORRENC

FUTUR

PERFIL

PASSAT

Lligat a les seves arrels
marineres
Eduard Rovira Gual va néixer el 28
de desembre de 1958 a Barcelona.
Des de 1996 viu a Torredembarra.
Va passar la seva infància a Barcelona, l’Ametlla de Mar, Cambrils
i Torredembarra, fortament lligada
a les barques de pesca familiars.
Aquesta educació va marcar-lo
per, de gran, aconseguir el títol de
postgrau de Gestió de Confraries
de Pescadors (Universitat Autònoma de Barcelona) i els certificats
de nàutica: Patró de Cabotatge,
Patró de Tràfic Interior, Patró
Pesquer Polivalent, Operador
Restringit del Sistema Mundial de
Salvament i Seguretat Marítima
(Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya).
Rovira és administrador de
finques, amb què va iniciar l’etapa
laboral a Barcelona. Amb els anys,
va instal·lar-se a Torredembarra
per crear l’acadèmia nàutica i
gestoria Rovira Gual el 1996. La
seva passió pel mar i el seu bagatge professional l’ha posat al servei
de la Confraria de Pescadors de
Torredembarra, de la qual és el
secretari des de finals de 1999, i
també és secretari de la Federació Territorial de Confraries de
Pescadors de Tarragona. Pertany
a l’entitat Vogadors de Baix a Mar,
associació de rem tradicional.

Només unes primàries
el 2015
L’únic cop que Rovira va haver d’afrontar unes primàries internes per ser escollit
candidat a l’alcaldia d’ERC
va ser el gener de 2015. En
l’assemblea de militants republicana de Torredembarra
va obtenir el 61% dels vots,
mentre que la també llavors
regidora republicana Montserrat Gassull va obtenir-ne
el 27% i el 12% de sufragis
restants van ser blancs.
El febrer de 2011, en canvi,
havia estat escollit cap de
llista com a únic candidat. Gerard Ciuró feia
mesos que havia anunciat
que no repetiria com a
alcaldable republicà i
l’assemblea local va optar
per un independent, fent
tiquet electoral amb la ja
experimentada regidora
Montserrat Gassull. Rovira
havia participat activament
en un treball per grups que
la secció local havia dut a
terme els mesos anteriors
per redactar el programa.
En canvi, el 2019, tampoc
va tenir oposició per liderar
la candidatura republicana
després de quatre anys a
l’alcaldia.

“S’hauria de deixar
veure més pel poble,
ser més receptiu i
acostar-se més a la
gent. En el cara a cara
no és tan seriós com
sembla.” Des del seu
govern, per la seva
banda, un dels membres reconeix que
costa treure-li una
rialla perquè és una
persona introvertida
i s’atreveix a dir que
se li nota el caràcter
mariner.
“Li falta mà esquerra
per a molts temes”,
comenta Grangel, que
posa com a exemple el
recent cas del conflicte
al carrer Mimoses. “A
vegades tira pel dret i
si ho té clar ho acaba
fent”, apunta Calvet,
que considera que ha
de millorar la seva comunicació. Pino tam-
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ARINISM

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

“Manca comunicació,
manca proximitat. Sobra fredor. Ha de saber
transmetre que és a
prop; i no crec que en
casos com el del xalet
de les Mimoses hi estigués gaire encertat. Un
alcalde és molt, molt
més que un gestor”, assenyala Cabanillas, que
també en destaca una
certa manca d’ambició:
“Sempre s’ha presentat
com una persona prudent, com un cirurgià
de mínims, però no ha
estat capaç en sis anys
de dibuixar un projecte
il·lusionant per a Torredembarra.”
“Aquesta mateixa discreció fa que a vegades
es tingui la sensació
que li manca empatia o
lideratge. És un alcalde
que en alguns moments
sembla llunyà, poc accessible, probablement
perquè li preocupa més
la feina que quedar bé”,
afirma Bargalló.

• Articles de pesca esportiva
i snorkel
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Més enllà de 2023
La gran incògnita
de la política torrenca és si Eduard
Rovira optarà a un
tercer mandat com
a alcalde. El seu
entorn assegura que no ha dit
encara res sobre
el tema i que la
decisió no arribarà
abans del darrer
any de mandat.
Tancar la seva vida
política després de
dotze anys com a
regidor —vuit d’alcalde, quatre dels
quals amb majoria
absoluta— seria
una bona manera
de fer-ho, però la
temptació d’estar-hi quatre anys
més i igualar els
dotze com a alcalde de Celestí Salort
hi és. Qui seria el
seu successor? Ja
fa temps que sona
el nom de l’actual
tercer tinent d’alcalde, Raúl García,
però ell manté el
mateix silenci que
l’alcalde.

Manca
d’empatia,
de proximitat
amb la ciutadania i de
lideratge
a l’hora de
dibuixar
un projecte
per al municipi

“No porta bé que se li
dugui la contrària, li
costa acceptar les idees
alienes, escolta poc i no
dona el braç a tòrcer”,
apunta per la seva banda Gómez. Des d’Altafulla, Molinera lamenta
que Rovira no s’acabi
de creure la marca del
Baix Gaià i que no es
materialitzi en un bon
treball en equip dels
diferents municipis del
territori.

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

Troba’ns a:

Passeig Miramar, 193 - Torredembarra
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ESPECIAL SALUT I BELLESA

Consells nutricionals
de cara al bon temps
GEORGINA
MUÑOZ
Nutricionista

H

a arribat el bon
temps, en teníem més ganes
que mai, però que podem fer per mantenir
uns bons hàbits nutricionals de cara a l’estiu,
no guanyar pes i evitar
sentir-nos inflats?
Primer de tot, hem de
tenir clar que la reina
de la hidratació és l’aigua i ha de ser la nostra
font principal d’ingesta
de líquids. Si ens sembla
avorrida o insípida, podem optar per infusions
amb gel o aigua amb gel,
llimona i algun fruit vermell. Aquesta combinació us sorprendrà.
El segon punt important
és saber aprofitar els
productes frescos que
ens ofereix la temporada i que tenim al nostre
abast fàcilment; ja han
arribat les nespres, els
albercocs, els cireres,
els pèsols, i l’enciam i les
bledes es troben al seu
millor moment. Aquests
vegetals són font de vitamines, minerals, fibra,
antioxidants…
Un altre bon hàbit a
incorporar a la nostra
dieta és canviar els hi-

Finalment, amb l’arribada de la calor se’ns obre
un altre front a vigilar,
i són les TIA (toxiinfeccions alimentàries) com
la salmonel·losi. Hem de
cuinar molt bé les carns
i conservar correctament
tots els aliments, especialment aquells que
portin ou cru (maionesa
casolana, crema pastissera…) i no barrejar mai
aliments cuits i crus a
l’hora de conservar-los.

drats de carboni per la
seva versió integral, consumir la pasta, l’arròs i el
pa integrals ens ajuda a
mantenir la sacietat durant més hores i també
resulten beneficiosos per
a la nostra flora intestinal.

Hem de tenir
clar que
l’aigua ha
de ser la
nostra font
principal
d’ingesta de
líquids

Seguint aquests senzills
consells gaudirem de
l’estiu i mantindrem la
nostra salut i bons hàbits.

Si així i tot acabem tenint
ganes de picar entre hores, els fruits secs crus o
torrats sense sal son una
opció plena d’avantatges;
són rics en fibra, proteïna,
calci, greixos saludables i
a més còmodes de transportar i consumir.
Un cop esmentats els hàbits a introduir a la dieta,
quins hem de mirar d’erradicar?
Un bon canvi que hem de
plantejar és evitar tenir

Bernad Rodilla
FISIOTERÀPIA

REHABILITACIÓ · FISIOTERÀPIA ESPORTIVA
GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA
ESCOLA DE COLUMNA · ATENCIÓ A DOMICILI
FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
665 909 516

Fisioteràpia Bernad Rodilla

Rosella,5 - Torredembara

@fisio.bernadrodilla

fisiobernadrodilla@gmail.com

@fisio.bernadrodilla

processats poc saludables al rebost, tals com
pastisseria industrial
(les galetes també ho
són!), patates fregides,
fruits secs fregits i salats,
begudes alcohòliques,
refrescos, precuinats…
Aquests productes estan
carregats de sal, sucres
afegits i greixos trans,
per tant no ens aporten
res de bo.
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SALUT
OCULAR
Després de més d’un any
de pandèmia en què tots
hem estat relacionant-nos a
través de pantalles, que hem
estat mirant mòbils, tauletes
i ordinadors més hores que
mai, el sobreesforç sobre
la nostre visió ha estat
segurament el més gran de
la història.

Com podem
cuidar millor
la nostra
vista?

matisme han forçat la visió i
això ha provocat mals de cap,
malestar i visió borrosa.
Per una altra banda hi ha la
gent de més de 40 anys als
quals els comença la presbícia, el múscul encarregat
d’enfocar de prop perd elasticitat i li costa fer-ho d’una
manera constant. Això fa
que necessitem unes ulleres
graduades per no forçar-lo i
veure-hi bé.
Sempre va bé recordar la
norma del 20/20/20.

Hem estat treballant a
distàncies curtes i no hem
pogut relaxar la vista com
ens han recomanat sempre,
no ja mirant a l’infinit (mirar
a l’horitzó era un privilegi per
als que viuen en front del
mar) sinó uns quants metres
més enllà.

20 minuts de treball.
20 segons de descans mirant
a 20 peus (6 metres).
Cuidem la vista dels nostres.
Cuidem-nos la nostra vista.

Això ha implicat que a molta
gent jove li hagi pogut augmentar la miopia , i els que
tenen hipermetropia o astig-

Protegeix el teu cabell
aquest estiu amb el
pack que trobaràs a la
Perruqueria Art Look

BERTA GUAL TORREBADELL
OPTOMETRISTA
Núm col·legiada 6720

CENTRE PODOLÒGIC
Núria Muntané Girol
Quiropodologia • Exploracions
Ortopodologia (plantilles)
Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Especialitzada
en sol pèlvic

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | FISIOTERÀPIA | GIMNÀSIA
ABDOMINAL HIPOPRESIVA | OSTEOPATIA |
REHABILITACIÓ | SOL PÈLVIC | MASSATGE TERAPÈUTIC
| TERÀPIA MANUAL | INCONTINÈNCIA | PUNCIÓ SECA
| EXERCICI TERAPÈUTIC | DRENATGE LIMFÀTIC

L’aigua del mar, el clor de la piscina, el sol... L’estiu castiga molt el teu cabell. La Perruqueria Art Look t’ofereix la
possibilitat de protegir el teu cabell davant les inclemències de l’estiu amb un pack Kinactif Suncare de xampú,
reconstructor i protector, que trobaràs amb un 30% de
descompte. I de regal, una diadema i un necesser. Fins a
esgotar existències. Ens trobaràs al número 12 del carrer
Onze de Setembre.

La teva botiga especialitzada en:
Plantes medicinals, Productes dietètics,
Alimentació per celíacs, Productes
ecològics, Cosmetica natural,
Varietat de tes, Aromaterapia,
Minerals, LLibres
C. Pere Badia, 20 - 43830 Torredembarra - 977 644 974
Estarem encantats d'assessorar-te perquè
puguis millorar la teva salut.

PREPARA EL TEU CABELL
per a l’estiu

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

977 078 910
Av. Onze de Setembre, 12
43830 Torredembarra
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CONADELLS

CARLES MARQUÈS

L’artista Jordi Bonet i Godó
(1932-1979),
“interpretat” per tres torrencs

S

i les mesures contra la
Covid no ho tornen a impedir, com l’any passat,
el dimecres 19 de maig estreno el meu text teatral Ni morir us fa viure? A dos quarts
de vuit del vespre al Teatre
El Magatzem, de Tarragona,
en format de lectura dramatitzada. La dirigeix una actriu
que té orígens torrencs, Míriam Alamany, i a més d’ella hi
actua un actor amb veïnatge a
la Torre, el seu marit, Carles
Martínez. I dos intèrprets que
no em consta que tinguin cap
vinculació amb la nostra vila,
Carme González i Ramon Vila.
Els ho he de preguntar el dia
de la representació. Per tant,
pel cap baix som tres les persones de Torredembarra que
oferim la nostra interpretació
personal, des de l’autoria, la
direcció i l’actuació, d’un artista tan destacable com desconegut.
Vaig saber de l’existència de
Jordi Bonet i Godó a partir
d’un article, escrit pel periodista Carles Padró, al suplement Cultura/s de La Vanguardia. I de seguida em va
fascinar i intrigar la figura
d’aquest muralista, escultor
i pintor nascut a Barcelona
el 1932 i mort a Mont-real,
Quebec, el 1979. També aviat
vaig saber que en volia fer una
aproximació creativa. No pas
un reportatge periodístic ni un
documental televisiu. Crec que
indubtablement se’ls mereixeria i també crec que hauria de

poder fer-los el mateix Carles
Padró, amb qui he parlat llargament sobre Jordi Bonet. A
mi, llegint la trajectòria de
l’artista, plena de tragèdies
personals —va perdre el braç
dret quan era nen, se li va morir un fill en accident, li van
diagnosticar una leucèmia, li
van donar una esperança de
vida d’un mes i va viure encara sis anys...— i de grans produccions i èxits internacionals,
m’atreia més escriure’n una
peça teatral. No volia reflectir
tant els fets reals com guaitar
a l’interior d’una personalitat
tan rica i complexa com plena
d’enigmes.

Aquest 19 de maig
estreno el meu
text teatral
‘Ni morir us fa
viure?’ al Teatre
El Magatzem,
de Tarragona

la mort, i la que fa que els artistes esdevinguin “eterns” per
al públic. Que no us espantin
aquests grans conceptes. També hi ha humor i personatges
divertits. I polèmiques carregades de pebre, com la que va
protagonitzar Bonet quan li
van encarregar el mural del
Gran Teatre del Quebec, a la
ciutat que porta aquest nom.
Bonet va inscriure-hi unes frases plenes de llibertat i frescor,
pròpies de l’esperit de l’època (1970), del seu amic poeta
Claude Péloquin. Una de les
frases, “No esteu farts de morir, colla de rucs? Ja n’hi ha
prou!”, va escandalitzar part
de la societat quebequesa i
inspira el títol de la meva obra.

Dues fotografies de Jordi Bonet i Godó, en llibres publicats al Quebec. /
CEDIDES

Més que mai,
al servei
de Tarragona.

El primer enigma, el més sorprenent, és per què una personalitat que és tan cèlebre al
país d’adopció, on li han dedicat carrers, i a molts països del
món on va construir murals,
és gairebé anònim a Catalunya. I això que era nebot de
l’arquitecte que va continuar
l’obra de Gaudí a la Sagrada

Família, i cosí del comte de
Godó de La Vanguardia. Per
fer més evident, i incòmode
aquest anonimat als espectadors, en tota l’obra no apareix
el nom de Bonet. Com tampoc
de la resta de personatges, algun ben fàcil de reconèixer.
Amb això volia reforçar també
la condició simbòlica, “univerServei
24 hores
sal”, de
l’artista.
És a dir, de

900 231 132

què parlem quan parlem d’un
artista “universal”?
En resum, no he volgut fer
un biopic, una biografia, de
Jordi Bonet i Godó, sinó una
reflexió sobre els grans temes
que reflecteix la seva obra: la
creativitat, el comerç de l’art,
la vida, la mort i, sobretot,
l’eternitat... La de després de

www.memora.cat

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

900 231 132
www.memora.cat

Defuncions – Tanatori de Torredembarra
Juan Ramon Casanovas Solé. Va morir el 12
d’abril als 65 anys.

Aura Eva Mora Casano.
Va morir el 25 d’abril als
81 anys.

Rafael Espinosa Torres.
Va morir el 14 d’abril als
76 anys.

Manuel Domingo Fleja.
Va morir el 26 d’abril als
69 anys.

Concepción Segalà
Abril. Va morir el 22
d’abril als 96 anys.

Manolo González Pozo.
Va morir el 28 d’abril als
57 anys.

Marina Fortuny Salvat.
Va morir el 23 d’abril als
95 anys.
10

La ciutat de Quebec, capital de
la província canadenca que ha
fet dos referèndums d’independència, podria ser, doncs,
l’escenari de l’obra. O Montreal, la seva ciutat més gran.
O alguna de les altres ciutats
quebequeses on Bonet va viure. O les esglésies de Taüll,
que el captivaren des de petit.
Potser tot passa en un estudi
de ràdio, televisió, o una sala
d’espera. No us ho diré. Això
sí, és un dia de Nadal. Una periodista entrevista un artista i
en repassa la vida. Però assistim de debò a una entrevista o
no és el que sembla? Sigui el
que sigui, us convido a descobrir-ho i a entrar-hi de la mà
de quatre bons actrius i actors.
I dos són de la Torre.
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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

Més de 60 produccions en un
FIC-CAT 2021 que es trasllada
al Pavelló Poliesportiu

sionar online. Durant els
dies del Festival hi haurà
un enllaç disponible a la
pàgina oficial del FICCAT per poder veure-hi
les produccions. També
es podran visionar online les obres presentades
de la categoria Jove 48
Hores.

redacció

D

el 5 al 13 de juny
se celebrarà la
13a edició del
FIC-CAT a Roda de
Berà. A causa de les circumstàncies actuals, es
realitzarà en un format
híbrid de projeccions
(presencials i online).
La seu de les projeccions presencials serà
el Pavelló Poliesportiu
Municipal, situat al costat de l’Ajuntament, que
estarà adequat com una
sala de cinema i oferirà
les millors condicions
de seguretat, distàncies i
ventilació. Per mantenir
totes aquestes mesures
només serà possible realitzar una sessió de projecció al dia, que tindrà
lloc a les 8 del vespre.
En total es projectaran 8 llargmetratges i 1
curtmetratge de forma
presencial. Dels llargmetratges, 7 pertanyen
a la Selecció Oficial i 1,
La vampira de Barcelona, es projectarà fora
de concurs perquè forma
part de l’espai Pantalla
Sitges, fruit del conveni col·laboratiu entre el
Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de
Catalunya i el FIC-CAT.
Les produccions de les
altres modalitats que
formen part de la Selecció Oficial: documentals,
curtmetratges, videoclips i treballs de centres
educatius, es podran vi-

Foto: La Covid-19 obliga el FIC-CAT a canviar el Casino Municipal pel Pavelló Poliesportiu. / FICCAT

Homenatge al muntador Ernest Blasi
La tretzena edició del Festival Internacional de Cinema en Català lliurarà el premi
honorífic FIC-CAT 2021 al muntador Ernest
Blasi. L’acte tindrà lloc el diumenge 6 de
juny a les 8 del vespre, i comptarà amb
la participació de l’AMMAC, Associació
de Muntadores i Muntadors Audiovisuals
de Catalunya. Per la seva llarga i extensa
filmografia, pel seu compromís amb la
cultura cinematogràfica del país, perquè
encara es troba en actiu i per la seva vàlua
personal, el Premi Honorífic d’aquesta
edició es lliura al que és, sens dubte, el
muntador català de més projecció i futur.
A banda de rebre el premi honorífic, Ernest
Blasi també donarà una classe magistral, el mateix diumenge 6 de juny, a les
12 del migdia, a través de la plataforma
Zoom. La classe, adreçada principalment
a professionals i aficionats, serà gratuïta
però cal inscripció prèvia a través del web
del FIC-CAT.
Nascut a Barcelona l’any 1945, Blasi és
llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Gràcies a un familiar
—tècnic de màquines de cinema— va
començar a treballar en un estudi d’animació i va portar la truca en diversos curts.
L’any 1971 va escriure i dirigir La fàbrica, un

treball d’animació que va guanyar el primer
premi al Festival de Curts de Valladolid i
dos premis al II Certamen Internacional
de Curts d’Osca l’any 1974. Va debutar en
solitari com a muntador a La plaça del Diamant (1982, Francesc Betriu). Ha treballat
també amb Bigas Luna, Gonzalo Herralde,
Antonio Chavarrías, Manuel Huerga, Marc
Recha, Agustí Villaronga i Carles Bosch,
entre altres realitzadors.
L’any 2003 Blasi va estar nominat als Premis Goya pel muntatge Aro Tolbukhin, dins
la ment de l’assassí i els anys 2002 i 2003
va obtenir els premis de muntatge de la
Generalitat de Catalunya. També va exercir
la docència a l’ESCAC entre els anys 2003
i 2011.

L’inici de les projeccions
serà el dissabte 5 de juny
amb Tocats pel foc, de
Santi Lapeira; diumenge 6 es projectarà Cordes
de José Luis Montesinos;
dilluns dia 7, L’ofrena,
del director Ventura
Durall; dimarts 8 de juny
es projectarà Terra de telers, de Joan Frank Charansonnet; dimecres 9,
La dona il·legal, de Ramon Térmens; dijous dia
10, La mort de Guillem,
de Carlos Marqués-Marcet, i el curtmetratge Ni
oblit ni perdó, de Jordi
Boquet; divendres 11 de
juny, Coses a fer abans
de morir, dirigit per Cristina Fernández Pintado
i Miguel Llorens, i La
vampira de Barcelona,
de Lluís Danés, tancarà
el cicle de projeccions.

Els jurats
Després de formar-ne
part des de la primera
edició, mostrant sempre
el seu suport incondicional al FIC-CAT, malauradament enguany el
Jurat no comptarà amb
la seva presidenta d’honor, l’actriu Montserrat
Carulla, traspassada el
passat mes de novembre. El Jurat estarà in-

Atenció personalitzada
nts
i constant a tots els nostres clie

Del 5 al 13 de
juny es projectaran vuit
llargmetratges
i un curtmetratge de forma presencial
La novetat d’aquesta
edició és la creació de
dos jurats més: el de
centres educatius, integrat per Ursina Brunner, Pau Gracià, Mireia
Folch i Gabriel Vera,
quatre joves estudiants
de secundària que deliberaran i premiaran les
produccions d’aquesta
modalitat; i el Jurat de
la Crítica, encarregat de
triar la millor producció
del Festival d’entre les
65 que componen la Selecció Oficial. En formen
part els comentaristes i
crítics cinematogràfics
Pere Vall, Jordi Picatoste, Esteve Soler i Alice
Tapiol. Finalment, la
modalitat Jove 48 Hores
està formada per quatre
joves vinculats al món
audiovisual: els actors
Guim Puig i Jordi Martí, l’actriu Abril Garcia
i la muntadora Marina
Agelet.

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

Pere Badia, 13. Torredembarra
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390
latorre@finqueslatorre.com
WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer
Assessorament professional

tegrat per sis persones
de diferents disciplines
cinematogràfiques com
el músic Joan Reig,
membre des dels inicis;
l’actriu Assumpta Serna,
l’actor Ricard Balada, la
directora Belén Funes, el
productor Josep Maria
Aragonès i la muntadora Ana Pfaff. El jurat serà
l’encarregat d’escollir els
treballs guanyadors de
quatre categories: llargmetratge, curtmetratge,
documental i videoclip.

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

HORARIS:
De dilluns a dissabte:
09:00-13:30h i de 17:00-19:45h

Visítanos en
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Es confirma el divorci
a Junts per Altafulla i Xavier Rofas
passa a ser regidor no adscrit

E

ra la crònica d’un
divorci anunciat a
Junts per Altafulla,
però finalment aquest
mes d’abril s’ha oficialitzat amb l’anunci del número dos de la candidatura, Xavier Rofas, del seu
pas a regidor no adscrit.
Rofas, afiliat al PDeCAT,
afirma estar “enutjat” i
renuncia a les sigles del
grup municipal per “discrepàncies de fons” amb
els posicionaments polítics del portaveu de la
formació, Hèctor López
Bofill, puigdemontista i
que queda com a únic regidor del grup municipal.
Si bé les desavinences entre ambdós membres del

grup municipal de Junts
per Altafulla feia temps
que eren evidents, s’han
fet més paleses en els
últims mesos, arran del
trencament entre PDeCAT —partit del qual és
associat Rofas— i Junts
per Catalunya en l’àmbit
nacional, que ja van fer
campanya per les eleccions al Parlament com
a formacions separades.
Un dels detonants per
prendre aquesta decisió,
manté Rofas, han estat
els resultats de les eleccions al Parlament, però
la majoria fan referència
a l’àmbit municipal. Per
exemple els inicis de la
creació del grup de Junts

Xavier Rofas es converteix a partir d’ara en regidor no adscrit
del ple municipal altafullenc. / ALTAFULLA RÀDIO

a Altafulla sense tenir en
compte, denuncia Rofas,
els aleshores regidors
convergents (el mateix
Rofas i Pere Gomés); les
negociacions dels últims
pressupostos municipals, en què Rofas diu

que va ser vetat, o bé la
impossibilitat de poder
prendre la paraula quan
al ple es tractaven temes
urbanístics.
Per la seva banda, el fins
ara company de grup,

Hèctor López
Bofill es queda
sol al grup de
Junts per Altafulla
i Rofas passa
a ser regidor
no adscrit
Hèctor López Bofill, serà
l’únic cap visible de Junts
per Altafulla al plenari i
va rebre la notícia sense
haver-ne estat informat
prèviament de forma oficial, però sabent que era
una situació que caldria
afrontar tard o d’hora.

Reconeix el distanciament de Rofas amb el
grup de Junts i ha assegurat també que creu
que seria “coherent” que
Rofas deixés la seva acta
com a regidor, però que
és una decisió seva.
Mentre que ara López
Bofill es queda sol defensant els posicionaments
de Junts al ple municipal, Rofas assegura que
se sent “alliberat” per
poder mostrar a través
del grup mixt quin és el
pensament real del seu
partit, el PDeCAT, i posicionar-se per treballar
amb vista a les pròximes
eleccions municipals, al
2023.

Relleu al grup municipal
d’Esquerra a l’Ajuntament
de la Pobla de Montornès
La renúncia per motius personals a l’acta de
regidor d’ERC d’Òscar Ciurana en el darrer
ple municipal de la Pobla de Montornès, el
passat divendres 9 d’abril, ha provocat canvis
en el grup municipal i el govern del municipi. El lloc de l’edil dimitit l’ocuparà Natxo
Solano, que en les eleccions de 2019 va ser el
número cinc de la candidatura republicana.
La presa de possessió del nou regidor serà
en un ple extraordinari al mes de maig. En

Natxo Solano Castelló, de 53 anys, electricista de professió, és empresari. Actualment és
vicepresident del Pessebre Vivent de la Pobla
de Montornès i va ser membre de la Comissió municipal de Festes. També va jugar a
futbol al club local.

Natxo Solano
(a l’esquerra) i
Òscar Ciurana.
/ AJ. POBLA DE
MONTORNÈS

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

Seguretat
és que no
t’importi com
sigui el camí.

Què necessites avui?

Canvi de
pneumàtics
amb
assegurança
inclosa.

les properes setmanes s’acabaran de definir
les competències que assumirà el nou edil
republicà i quedarà tancat el nou cartipàs
municipal.

Al teu Servei Autoritzat Oficial, els teus pneumàtics estaran sempre
en plena forma. Vine a Auto Casasús i renova’ls al millor preu. A
més, tindràs 3 anys de garantia addicional des de la data del
lliurament del teu SEAT o des de la renovació dels teus pneumàtics.
• Uns pneumàtics amb un dibuix inferior a 1,6 mm impliquen
una multa de 200 € per pneumàtic i fins i tot un risc
d’immobilització del vehicle.

Auto Casasús. Passeig Miramar, 191 | Torredembarra - Tarragona
Tel. 97 764 11 84 | autocasasus.seat

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

Consulta les condicions a autocasasus.seat

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42
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L’escola Camp Joliu assumeix la
direcció de la llar d’infants de Creixell
També es faran els primers
passos en l’aprenentatge de
l’anglès amb teachers que incorporen l’anglès com a llengua vehicular.

redacció

L’

Estel de Mar de Creixell comença una
nova etapa de la mà
de l’escola Camp Joliu de
l’Arboç, que es farà càrrec de
la seva direcció i gestió, i es
posa fi a la inestabilitat i els
problemes dels darrers anys
en aquesta llar d’infants del
Baix Gaià. A l’escola bressol
Estel de Mar s’hi impartirà el
primer cicle d’educació infantil per a nens i nenes entre els
4 mesos i els 3 anys.
L’objectiu de l’escola és, segons la nova direcció, “generar un clima alegre, proper i
de seguretat per tal que tots
els infants se sentin feliços i
puguin gaudir d’un projecte
educatiu d’alta qualitat.” A
l’Estel de Mar es treballarà
doncs a través del joc, la creativitat, l’observació i l’experimentació i es tindrà molt en
compte l’educació emocional.

L’equip educatiu de l’Estel de
Mar està molt compromès amb
l’educació, en constant formació, i el seu treball sempre
prioritza acompanyar les famílies per tal d’atendre a cada
alumne de manera individualitzada. L’escola oferirà serveis
d’acollida, menjador, escola de
pares i també opció d’escola
bressol d’estiu per facilitar la
conciliació familiar durant la
temporada alta a Creixell.

Obertes les
preinscripcions

Una imatge de l’escola bressol creixellenca. / AJUNTAMENT DE CREIXELL

L’Ajuntament de Creixell
redueix el 50% de l’impost
de vehicles
redacció

L

’Ajuntament de
Creixell ha anunciat la reducció
el 50% de l’impost de
vehicles de tracció mecànica, cosa que converteix el municipi del
Baix Gaià en una de les
localitats amb l’impost
de circulació més baix
de tot l’Estat espanyol.
“Aquesta mesura vol
ser, en aquests temps
difícils que ens ha tocat
viure, un estímul per a
la ciutadania i adreçat
especialment a les empreses i/o autònoms que
decideixin matricular els

seus vehicles al municipi”, s’apunta des del consistori creixellenc.

Captar noves
altes arreu de
l’Estat
Des del consistori creixellenc s’han enviat
cartes informatives de
la reducció d’aquest
impost a 600 empreses
de tot l’Estat relacionades amb l’automoció
(lloguer de vehicles,
concessionaris d’automòbils i similars)
per donar-los a conèixer aquesta important
reducció de l’impost
de circulació. I és que
el regidor delegat de
l’àrea de Comerç, Jai-

Ja estan obertes les inscripcions per al proper curs i per a
l’escola bressol d’estiu. Tots
aquells que hi estiguin interessats poden visitar la web
www.esteldemar.com o bé seguir l’Estel de Mar a Instagram
a @esteldemarcreixell.

El curs de defensa
personal femenina
de la Pobla de Montornès
exhaureix les places

me Serret, ha destacat:
“Aquesta reducció tant
important del 50% de
l’impost té dos objectius fonamentals. D’una
banda, afavorir els interessos de tots els creixellencs i creixellenques
que a causa de la crisi
sanitària han perdut la
feina o han vist reduïts
els seus ingressos. I per
una altra, el fet de captar noves altes d’arreu
de l’Estat al padró municipal de l’impost de
circulació suposarà una
nova recaptació, un nou
moviment econòmic i
més ingressos per a les
arques municipals, que
esdevindran millores
per al nostre municipi.”

È

xit del curs de defensa personal femenina organitzat per
l’Ajuntament de la Pobla
de Montornès al pavelló
municipal cada dilluns
d’aquest mes de maig.
S’han exhaurit les places,
amb més d’una vintena de
participants en cada sessió, procedents no només
de la Pobla, sinó també de
Torredembarra i Creixell.
Les edats són molt variades i van des dels nou als
seixanta anys. El professor
del curs és Carles Ortiz, director del l’Escola de karate Dojo Zanshin, ajudat
per dues especialistes en
kates i una altra en lluita.
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Entra en funcionament l’Oficina
Municipal d’Habitatge d’Altafulla

L

a Regidoria d’Habitatge
de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil
Àlex Cañas, ha presentat l’Oficina Municipal d’Habitatge,
que s’ubica a la planta baixa de
l’edifici consistorial de la plaça del Pou. Cañas s’ha mostrat
molt satisfet de la feina feta i ha
remarcat el fet que “Altafulla
compti amb una atenció personalitzada a l’ajuntament que
permeti un servei integral d’informació i assessorament en
matèria d’habitatge i que eviti
que les altafullenques i els altafullencs hagin de desplaçar fins a

Tarragona per poder-ne gaudir”.
L’objectiu principal és prestar un
servei de proximitat integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge conjuntament
amb l’Oficina Local d’Habitatge
del Tarragonès, i al mateix temps,
oferir un servei d’assessorament
jurídic per resoldre els dubtes i
consultes que els ciutadans tinguin sobre les principals problemàtiques en habitatge a Altafulla.
L’Ajuntament ha habilitat un espai web (www.altafulla.cat/habitatge) on hi ha disponible tota la
informació quant a prestacions
econòmiques, habitatges de pro-

Encara no t’has fet subscriptor del
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Et donem

10 raons per fer-t’hi!

tecció oficial i borsa d’habitatge,
servei d’assessorament jurídic, i
un programa de mediació per al
lloguer social. La intenció és incrementar el parc d’habitatges
gestionat per les administracions
públiques per fer possible l’accés
a la població amb ingressos més
baixos.
Les persones interessades en
aquest servei poden demanar cita
prèvia al telèfon 669 089 208, al
correu electrònic habitatge@altafulla.cat, o bé amb l’aplicació de
cita prèvia. L’horari d’atenció al
públic és de 9.30 a 11.00, i d’11.30
a 13.00 hores.

Només
em costarà

60 €/any

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

Es tracta d’una iniciativa
promoguda per la Regidoria
de Cultura, dins el projecte
Recuperació de la Memòria
a través de l’experiència viscuda. El documental ja es pot
veure a Youtube. (Codi QR)

Pots veure EL VÍDEO

Per fer-te subscriptor ho pots
fer en menys de 5 minuts a

www.tdbactualitat.cat

(5 € per cada
subscriptor/a
que vingui
de part meva)

••Perquè és un mitjà de comunicació fet per periodistes.

••Rebré el periòdic en paper a casa meva cada mes.

La sala del Casal de la Nou
de Gaià va acollir el passat
24 d’abril la presentació del
documental Allavòrens…, un
documental de David Pallarès
i Marta Bonet. Es tracta d’un
documental sobre temps passats de la Nou, on es barreja
ficció i realitat. Testimonis
d’algunes persones grans
del poble que expliquen, en
primera persona, experiències viscudes al voltant dels
temes: la feina al camp, quan
a la Nou s’anava al cine de
principis fins a mitjans del
segle XX i la festa major.

I si porto nous/ves
subscriptors/es
encara em costarà menys

••Donaré suport a un periodisme de proximitat i qualitat.
••Podré accedir als continguts abans que
els qui no són subscriptors/es.

S’estrena un documental
de com era la vida a la
Nou de Gaià en el passat

Sortegem dos CD infantils
entre els/les subscriptors/es

ixer
Donarem a conè s
/e
rs
els guanyado
güent.
la setmana se

Aquest mes de maig pots guanyar un CD
de Do re mi fa flor. La primavera en cançons. Recull deu cançons de nova creació
que tenen com a temàtica la primavera. Les cançons estan adreçades a infants de
fins a dotze anys, però la música està pensada perquè agradi a gent de totes les edats.
També s’hi inclouen les deu versions instrumentals de les cançons. Editat per La Musca,
les cançons són obra de Ferran Andechaga i Sergi Esparza, i les il·lustracions de Martine Pop.

PER GUANYAR-LO 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 23 de maig.

Gestió i lloguer
d’apartaments
a la platja
de Torredembarra

Gestió Immobiliària

Confiï’ns el seu
apartament

Av. Montserrat, 38 - TORREDEMBARRA - Tel. 977 64 08 28
www.apartamentslamoga.com

C. Mimoses, 3
43830 TORREDEMBARRA
Telèfons: 977 64 03 13

609 78 21 68
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En la primera línia contra la Covid-19
Els voluntaris de Protecció Civil han estat un dels col·lectius que més ha lluitat contra la pandèmia
t’explicaven la situació
que vivien, sobretot en
el cas de persones grans
que vivien soles.”

Josep
SÁNCHEZ

D

urant el darrer
any, han estat
molts els col·
lectius que s’han situat
en allò que s’ha anomenat la primera línia en
la lluita contra la pandèmia. Un dels que ha
tingut més visibilitat ha
estat el dels voluntaris
de Protecció Civil, que
sobretot durant el confinament més dur van
tenir un paper destacat
a l’hora de cobrir les necessitats bàsiques a les
persones vulnerables
que no podien sortir de
casa o que vivien soles.
En aquest sentit, des de
l’entitat van col·laborar
amb el servei que va
posar en marxa l’Ajuntament de Torredembarra per tal de portar aliments o medicaments a
casa de la gent gran o de
grups de risc. També van
col·laborar en la distribució d’aliments que feia
Càritas i van donar suport en qualsevol tasca
que realitzava la Policia
Local o altres departaments del consistori.
Per tot això, el passat
mes de març el ple de
l’Ajuntament de Torredembarra va proposar
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per
a la Distinció de Mèrit
de Serveis Distingits del
Consell Comarcal del
Tarragonès, un reconeixement que entrega
l’ens supramunicipal a
proposta dels mateixos
ajuntaments a persones
o entitats que han destacat per la seva implicació

Arrencant
somriures

A dalt, alguns dels efectius de Protecció Civil de Torredembarra, que disposa d’aquest vehicle, a
baix. / AVPC TO RREDEMBARRA

en els seus municipis.
D’aquesta manera, es
vol reconèixer la gran
tasca que ha fet el grup
torrenc de voluntaris de
Protecció Civil durant
aquest any de pandèmia. Aquesta mateixa
proposta també l’ha fet
l’Ajuntament de Roda
de Berà per als seus
voluntaris i de cara a la
setena edició d’aquests
guardons.
A la Torre, hi ha un
equip que oscil·la entre
els 20 i els 25 voluntaris. Actualment, el seu
president és Manolo

A la Torre hi
ha un equip
de voluntaris
de Protecció
Civil que oscil·
la entre els 20
i els 25 voluntaris
Martínez, que ens explica com va viure els
dies més durs del confinament de la passada
primavera: “Estem preparats, però no era su-

ficient per assimilar tot
el que va arribar. Veus
persones que no has
vist mai en una situació
precària i penses que tu
també hi podries estar.
Et fa veure les coses de
manera especial i tenir
més ganes d’ajudar.” Reconeix que les primeres
setmanes de pandèmia
van ser “dures”, però
apunta que també “tenia la seva contrapartida” per l’agraïment que
rebien de les persones a
les quals ajudaven: “El
fet d’anar a les seves cases feia que entressis a la
seva vida. Ells mateixos

Tot tipus de treballs en ferro i inoxidable
Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47
Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona
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Un dels aspectes més
agraïts que va deixar la
pandèmia per al cos de
voluntaris de Protecció
Civil va ser el de les felicitacions d’aniversaris
que van fer a persones
grans i infants durant
les setmanes de confinament més estricte. Una
tasca que van realitzar
juntament amb la Policia
Local i que es va acabar
convertint en una de les
imatges icòniques de la
pandèmia a Torredembarra. “Simplement veure el somriure d’un nen
o nena et canvia la forma
de pensar. Per nosaltres
era una forma d’escapar
de la realitat que vèiem”,
destaca Martínez.
Sobre la proposta per a la
distinció del Consell Comarcal, el president de
l’Associació de Voluntaris
de Torredembarra apunta: “És un gran premi per
a nosaltres. Som un grup
voluntari i humil que aspirem a créixer com a
persones i com a equip.”
En aquest sentit, Martínez destaca que un dels
principis de l’entitat és
que “un sol no fa el grup,
el fem tots; tots hi aportem el nostre temps”.
Més enllà de Torredembarra, els voluntaris de
Protecció Civil també
han estat fonamentals a
moltes altres localitats
del país. I ho continuen
sent. Antonio López és
vicepresident de l’Associació de Voluntaris de
Tarragona Ciutat i ens

atén en una pausa de
la feina que està fent
aquests dies al centre
de vacunació del Palau
d’Esports de l’Anella
Mediterrània. “Només
l’any passat, de març a
desembre, vam fer unes
5.000 hores de feina”,
explica sobre el grup de
Tarragona, que compta amb una seixantena
d’integrants. “Estem
molt satisfets per l’acollida de la gent. Portem
27 anys i mai havia passat que ens aplaudissin.
Crec que s’ha reconegut
molt la nostra tasca”,
afegeix. També per part
dels polítics municipals,
que els van posar les coses fàcils durant la pandèmia.
Així i tot, els voluntaris
de Protecció Civil també
tenen algunes reclamacions. L’agrupació de les
associacions catalanes,
on s’integren unes 80
entitats, han enviat un
escrit a la Generalitat on
es demana que se’ls reconegui com a personal essencial, que s’obrin línies
d’ajut per a l’adquisició
de material o tenir una
taula de diàleg amb la
Direcció General. “Som
personal essencial com
els Mossos o les policies
locals”, assenyala López,
que també recorda que
han fet “un treball essencial que en cas contrari
no s’hauria pogut donar”.
Per tot això, també demanen que se’ls inclogui
en els grups prioritaris en
la vacunació. “A tot Espanya s’han vacunat els
voluntaris i a Catalunya
es va dir que es faria i es
van fer enrere”, sentencia López.
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Temps d’obres
Arrenca la remodelació de l’N-340 mentre
acaben les actuacions al parc de Frederica
Montseny i el pàrquing de Lluís Companys
redacció

E

n aquest inici de
primavera han
coincidit diverses
obres públiques en marxa a Torredembarra. Per
una banda, l’inici de les
obres de condicionament
de l’antiga N-340, i, per
l’altra, la fase final dels
treballs del parc de Federica Montseny i de la remodelació del pàrquing
Lluís Companys. El retard és el punt en comú
de les tres actuacions.
Les obres de condicionament de l’antiga N-340
en el seu tram entre el
passeig de la Sort i el
passeig de l’Estació i
carril bici van arrencar
el 19 d’abril i tindran una
durada, segons el consistori torrenc, de vuit mesos. Aquests treballs, que
provoquen importants
afectacions en el trànsit, es van adjudicar al
mes de febrer a l’empresa Sorigué SAU per un
import d’1.036.152,86
euros (IVA inclòs) i un
termini de vuit mesos.
La direcció de les obres
es va adjudicar a l’empresa Philae, Enginyeria
de Projectes SL (empresa
que ja havia redactat el
projecte) per un import
de 22.324,50 euros (IVA
inclòs).
Entre les principals característiques del projec-

te destaca la reducció de
l’amplada de la via destinada a la circulació de
vehicles amb el corresponent límit de velocitat, la
inclusió de les parades de
les línies d’autobús que
actualment es troben al
passeig de la Sort, la rotonda en la intersecció
del passeig de la Sort
amb passeig de Miramar, que permetrà evitar
girs conflictius, i els tres
quilòmetres de carri bici
i de vianants que tindrà
Torredembarra des del
límit amb Altafulla fins
a Nova Torredembarra
quan finalitzin les obres.

Un pàrquing que ha
tardat a tornar a
entrar en servei
A molts veïns i veïnes de
Torredembarra els ha estranyat que el pàrquing
de Lluís Companys hagi
tardat tant a ser reobert,
tot i que fa setmanes que
s’han acabat els treballs
d’adequació. S’ha superat amb escreix la data
prevista per a la reobertura i la raó que dona
l’Ajuntament és que han
volgut aprofitar el retard
i fer-hi els treballs de
pintura, que estaven previstos inicialment en una
segona fase. D’aquesta
manera, s’evitarà tornar
a tancar l’espai una segona vegada.
Finalment l’empresa
encarregada d’aquests
treballs de pintura per
la Regidoria de Via Pú-

blica i Manteniment els
ha portat a terme a partir
del 6 de maig. El pressupost total d’aquesta
obra és de 27.000 euros.
La capacitat de l’aparcament se situa al voltant
de les 400 places. Recordem que la millora del
pàrquing de Lluís Companys, un dels aparcaments de superfície gratuïts que l’Ajuntament de
Torredembarra té arrendats, va començar el 22
de febrer i havien de durar tres setmanes, però
les inclemències meteorològiques van endarrerir les obres, que han
consistit en aportació de
runa neta d’obra civil de
la brigada reciclada per
poder fer explanacions,
amb la qual s’ha aplanat
i compactat el terreny,
anivellant tota la rasant
a la del punt d’accés.

A dalt a l’esquerra, els treballs de pintura el pàrquing de Lluís Companys, i el parc Frederica
Montseny. A baix, l’antiga N-340 en obres. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA / TDB

d’animals de companyia
i un escenari per a actuacions de petit format.
Tot això, amb un enjardinament creat amb
flora autòctona d’espècies del Baix Gaià i dels
entorns naturals més
immediats, que en facilita el manteniment. Les
instal·lacions del parc es
complementen amb mobiliari urbà, enllumenat
general i del recorregut i
dues fonts d’aigua.

Un pulmó en ple
nucli urbà
Per la seva banda, el parc
de Frederica Montseny
de Torredembarra, situat
al carrer Lleida, va obrir
el 30 d’abril un cop finalitzades les obres, que
han comportat la creació
d’un pulmó verd dins del
nucli urbà, un nou espai
perquè la ciutadania pugui gaudir a l’aire lliure
amb una superfície de
3.062,36 m2. Els veïns i
veïnes trobaran un parc
amb jocs infantils de
gran i petit format, pista
per jugar a la petanca,
espai de socialització

L’alcalde, Eduard Rovira, ha recordat que amb
la posada en marxa del
parc s’ha retornat l’ús
urbanístic que sempre
havia tingut aquest solar, tot i que l’aparcament que l’ocupava fins
fa uns mesos havia estat
plantejat com una solució provisional mentre
es construïa el pàrquing
del carrer dels Filadors.
El regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl
García, s’ha mostrat
molt il·lusionat amb
l’obertura del parc, ja
16

Les obres a
l’antiga carretera nacional
duraran vuit
mesos i s’hi
invertirà
més d’un milió
d’euros
que es tracta d’un espai
que esdevindrà punt de
trobada i de gaudi de
moltes torrencs i torrenques. També s’ha
mostrat agraït a l’artista Jordi Roig Morera,
que en la seva etapa de

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

regidor va fer el primer
esbós del que hauria
de ser aquest espai i ha
estat l’encarregat de la
pintura mural que presideix l’escenari que s’hi
ha instal·lat.
L’obra l’ha duta a terme
l’empresa Tecnología de
Firmes SA amb un pressupost de 322.924,80
euros, finançat amb
recursos propis de
l’Ajuntament de Torredembarra i amb una
subvenció de 147.613
euros de la Diputació de
Tarragona a través del
Pla d’Acció Municipal
(PAM) del 2019.
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Núria Gómez deixa la política local

i el PP haurà de buscar un nou cap
de llista a Torredembarra
Jordi Salvat

P

rimer moviment
en el panorama
polític torrenc de
cara a les eleccions locals del 2023. Concretament al Partit Popular.
L’actual presidenta de
la junta local i regidora
durant vuit anys, Núria
Gómez, segons ha declarat al Torredembarra Actualitat, ha decidit
posar fi a la seva trajectòria en la política local,
tot i que continuarà
formant part de l’equip
d’Alejandro Fernández
a l’executiva de Catalunya i també a l’executiva provincial.
“És una decisió meditada des de fa temps. No
és a cop calent. Ara em
vull dedicar a l’associacionisme local. Vuit
anys com a regidora
crec que són molts i
vull deixar temps per-

què el partit es pugui
preparar amb un nou
equip per a les eleccions d’aquí a dos anys i
tornar a l’Ajuntament”,
ha explicat Gómez al
Torredembarra Actualitat. Actualment és
presidenta de l’Esplai
Gent Gran de Torredembarra i d’AFAMMER-Catalunya, a més
del Rotary Club Valls.
Gómez passarà ara a
un segon pla fins que
al juny o al setembre
s’esculli la nova junta
local torrenca del Partit Popular, que ella
ha presidit els darrers
anys. Després caldrà
triar un nou o una nova
cap de llista, que tindrà
el repte de fer tornar el
PP al ple municipal torrenc, un objectiu que
Gómez veu factible.
“El 2019 les eleccions
van ser massa aviat i no
havíem tingut temps
d’explicar el nou pro-

“Vull deixar
temps perquè
el partit es
pugui preparar
amb un nou
equip per a les
eleccions d’aquí
a dos anys”

Núria Gómez ha estat vuit anys regidora de l’Ajuntament de
Torredembarra. / TDB

jecte liderat per Pablo
Casado. Si haguessin
estat més tard hauríem obtingut representació”, afirma Gómez.

Vuit anys regidora
Els inicis polítics de Núria Gómez Granés els
trobem a Unió Democràtica de Catalunya, on

va ser màxima responsable d’Unió de Dones a la
demarcació els anys noranta. El 2003 va tenir la
seva primera experiència en política local com
a número tres de la candidatura de l’Agrupació
Democràtica, liderada
per Maria Dolors Toda,
formació que només va
obtenir dos regidors.
Gómez va ocupar el segon lloc de la llista del PP
liderada per José Oviedo
el 2011 i llavors sí que va
obtenir l’acta de regidora.

Ha estat vuit anys regidora a Torredembarra. Del
2011 al 2015 va tenir responsabilitats de govern:
regidora d’Ensenyament,
presidenta de la Comissió d’Actes, regidora
de Turisme, presidenta
del Patronat Municipal
i regidora de Joventut.
El 2015 va encapçalar
la llista popular, però va
quedar a l’oposició i va
repetir com a alcaldable
el 2019, però el PP no va
obtenir representació.
Des del 2015 fins al 2020
Gómez ha estat candidata al Senat d’Espanya
per Tarragona i en les
eleccions al Parlament
aquest mes de març
2021 va ser número 4
per Tarragona. Des del
2015 és membre del
Comitè Executiu Provincial de Tarragona i
des de 2018, membre
del Comitè Executiu de
Catalunya.

Tensió al grup municipal de Ciutadans
Ciutadans Torredembarra
viu una important crisi
interna arran de les desavinences entre els seus tres
regidors. La delicada situació al grup municipal ve
de lluny, però no ha estat
fins ara que ha esclatat el
conflicte entre el portaveu
de la formació a la Torre,
Toni Cruz, i els altres dos
representants al consistori,
Noelia González i Javier
Ramírez. La ruptura s’ha
escenificat durant els darrers plens municipals, on
hi ha hagut discrepàncies

de vot en alguns punts de
l’ordre del dia. L’exemple
més clar, i que va destapar
aquestes desavinences, va
ser la votació de la nova
Relació de Llocs de Treball
(RLT) en una sessió extraordinària del ple que es va
celebrar a finals de febrer.
El portaveu Toni Cruz va
explicar posteriorment en
declaracions a l’emissora
municipal, Ona la Torre,
que han traslladat el cas a
la direcció del partit i que
aquest havia de passar a la
seva Comissió de Garan-

ties per haver incomplert
el reglament intern. Cruz
afegia que González i
Ramírez “van per una línia
unilateral” i que a ell no
li comuniquen “res sobre
què faran als plens”. El
portaveu taronja també assegura que “Ciutadans no
està debilitat i es continua
treballant” i interpel·lava
els seus dos companys en
dir que “qui no vulgui treballar la porta està oberta”.
González i Ramírez van
voler respondre a aquestes
acusacions, assegurant

En les
darreres
setmanes
s’han escenificat les desavinences entre
el portaveu i
els altres dos
regidors de la
formació

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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que no consideren que hagin trencat la disciplina de
vot, ja que es ens reuneixen, debaten, però després
no se’ls deixa intervenir.
Afegeixen que no tenen
visibilitat, perquè “ho decideix de forma unilateral
el portaveu”. Aquesta trencament de la relació entre
els regidors l’exemplifica
Ramírez en el fet que van
haver de fer un registre
d’entrada a l’Ajuntament
sol·licitant a l’alcalde que
els comuniqui “tot el que li
diuen al portaveu”, perquè

a ells no els arriben les
coses. Per la seva banda,
Noelia González comentava que “aquesta situació
existeix des de l’inici” i que
va veure ràpidament que
amb Cruz “era impossible
dialogar”.
La direcció del partit a
nivell territorial és coneixedora de la situació i la
previsió és que ben aviat es
prengui una decisió per intentar reconduir la situació
que es viu a Torredembarra.
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Com ha afectat la Covid-19 l’activitat
de Càritas Torredembarra?
redacció

A

ra que ja fa un any llarg
que patim la pandèmia
de la Covid-19, Càritas
Torredembarra fa balanç del
que ha suposat per a l’entitat
la seva irrupció . “Per a tots ha
estat un any llarg i difícil, durant el qual hem hagut d’adaptar-nos a les circumstàncies
per poder continuar atenent
les nostres tasques i responsabilitats. Tal com tots sabem,
la tasca de Càritas se centra en
els sectors de la nostra societat
més desfavorits i és atesa per
personal voluntari, majoritàriament format per persones
l’edat de les quals es troba en
les franges de risc. Malgrat
això, al llarg d’aquest període,
amb les adaptacions oportunes, s’han pogut desenvolupar
les activitats habituals i continuar atenent els participants
amb un grau prou satisfactori
de normalitat”, afirmen.
Assenyalen que el gruix de les
persones i famílies ateses prové dels sectors més desfavorits
de la nostra societat: aturats
de llarga durada, dones que
s’han de fer càrrec de famílies monoparentals, persones
d’edat avançada que viuen

Evolució serveis CàritAs Torredembarra 2019-2020
Acollida
Entrevistes a
participants
i valoració

SDA
Distribució
aliments

Ara al teu costat
Acompanyament
a persones amb
dificultats

Bon dia (2)
Trucades i
acompanyament
telefònic

Filigrana
Roba segona
mà

Llar
Objectes
llar segona
mà

Altres
Subministraments,
habitatge, ulleres,
desplaçaments,
estudis, etc.

ANY 2020
564
entrevistes
realitzades
per
6 voluntaris

388 famílies
ateses, quinzenalment
5.514 intervencions

12 persones
acompanyades
per 12 voluntaris

71 persones
contactades
periòdicament
per 7 voluntaris

1.668
operacions
707 peces
donades*

203
operacions*

Ajudes directes
6.214,28 €
Informades prèvia
valoració d’acollida

10 persones
acompanyades

64 persones
contactades

4.021
operacions
1.937 peces
donades

923
operacions

Ajudes directes
5.953 €

ANY 2019
157 famílies
568 (+103 dels 2.705 intervenRefugiats
cions
de l’Hotel
Morros)

*Tancat de març a setembre per la pandèmia

soles, refugiats i immigrants
amb dificultats d’accés al treball reglat, i a l’habitatge, etc.
i moltes vegades, aquestes
situacions agreujades amb
problemes de salut mental i
desarrelament.

també atén, a més a més de
les de la capital del Baix Gaià,
persones provinents de la Pobla, la Riera, Salomó, Vespella
i la Nou de Gaià.

“Aquest perfil que ja el teníem
amb anterioritat a la pandèmia. La Covid-19 ha fet que
aquestes situacions s’hagin
incrementat de manera important, moltes vegades amb
persones que anteriorment no
havien hagut de menester la
nostra atenció”, indiquen des
de Càritas Torredembarra, que

Una de les facetes importants
que veníem portant a terme
en el seu dia a dia sí que s’ha
vist alterada, lamentablement,
d’una manera considerable és
la formativa. S’han hagut de
suspendre el cursos presencial
de memòria i manualitats (44
persones l’any 2019). Dels tres
cursos de formació laboral de

Menys formació a causa
del coronavirus

El Festival Roca Foradada torna
del 10 de juliol i el 21 d’agost

L

a Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Torredembarra
presenta la tretzena edició
del Festival Roca Foradada,
amb un programa que creix
i que enguany aplega sis actuacions entre el 10 de juliol
i el 21 d’agost. Flamenc, havaneres, cançó d’autor, folk,
jazz, swing, a un preu molt
assequible: 7 euros l’entra-

da i preus reduïts de 5 euros per a diversos col·lectius.
Es tracta d’una programació
musical molt eclèctica, amb
una àmplia varietat d’estils
musicals, en què destaca enguany l’altíssima presència
femenina dalt de l’escenari.
Totes les actuacions es mantindran al recinte de la Roca
Foradada, al port de Torredembarra.

2019 només s’ha pogut mantenir, semipresencial, un de
català per a 40 persones.
Pel que fa a la inserció laboral, amb el suport de Càritas
Diocesana, a través d’una treballadora social professional
han pogut gestionar i orientar
el currículums d’unes 60 persones participants al projecte
ORLA.
Tota aquesta activitat s’ha pogut mantenir gràcies a la dedicació del 72 voluntaris, a les donacions puntuals i quotes dels
membres de la comunitat, de

Programació
 Dissabte 10 de juliol, a les
22 h, Las Migas (flamenc).
 Dissabte 24 de juliol, a les
22 h, Port Bo (havaneres).
 Divendres 30 de juliol, a les
22 h, Guillem Roma (cançó
d’autor).
 Dissabte 7 d’agost, a les
22 h, The Black Barbies (jazz,
swing, soul i funk).
 Dissabte 14 d’agost, a
les 22 h, Maria Jaume (folk
acústic).
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molts ciutadans col·laboradors
i també la “molt destacada”
aportació de l’Ajuntament de
la vila. Des de l’entitat, destaquen la coordinació amb els
serveis socials públics: “Sense tots aquests factors aquest
volum d’activitat hauria estat
impossible.” “Evidentment la
pandèmia ha fet que els sistemes d’atenció s’hagin hagut
d’adaptar a les normes sanitàries i mesures de distanciament.
Ha afectat sobretot el contacte
directe amb els participants, fet
clau en la tasca d’acompanyament característica fonamental de Càritas”, afegeixen.

 Dissabte 21 d’agost, a les 22
h, Quartet Brossa (folk).
S’aplicaran, en la data de
cada concert, les condicions
que exigeixin les autoritats
sanitàries i el Departament de
Seguretat i Protecció Civil en
els controls d’accés i durant
l’espectacle, per a la prevenció de la Covid-19. En cas
de cancel·lació, es retornarà
l’import de les entrades.
Venda d’entrades
a partir del 15 de maig:
www.torredembarra.cat
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Torredembarra 1713 s’ adapta
enguany a la pandèmia
redacció

E

l 14, 15 i 16
de maig arriba una nova
edició de Torredembarra 1713, jornades
històriques, commemoratives i lúdiques
vinculades a la batalla
de Torredembarra del
16 de juliol de 1713,
que organitza la Regidoria de Turisme de
l’Ajuntament de Torredembarra, després
que l’any passat no es
pogués celebrar per la
pandèmia.
El programa se centrarà en activitats de
divulgació històrica
amb exposició, conferències, actuacions
musicals i visites
guiades. L’aforament
serà limitat i requerirà reserva prèvia. La
regidora de Turisme,
Marina Riudeubas,
ha explicat que cal ser
prudents i per aquest
motiu no es duran a
terme activitats com
el mercat d’època o
les recreacions històriques de la batalla o del campament
militar, però sí que
se n’han programat
d’altres que permeten celebrar la Festa
de la Batalla amb garanties de seguretat
sanitària.

Actes previs
 Del 10 al 28 de maig, a la Sala
Lluís d’Icart, exposició “Personatges i batalles de la Guerra
de Successió: 1705-1714”, i recreació d’espais de campament
militar amb tendes, mobiliari de
campanya i banderes.

 A les 19 h, al Pati del Castell,
conferència “Pólvora, veles i galiots. La guerra de 1713-1714 a
la costa catalana”, a càrrec del
Dr. Xavier Rubio. Reserva prèvia a turisme@torredembarra.
cat. Aforament limitat. Activitat
gratuïta.

Dissabte 15 de maig
 A les 12 h, visita guiada pels
portals i les llindes del carrer
Major, amb cançons i música
popular de l’època, a càrrec del
músic Ramon Redorta. Punt
de trobada: Al Pati del Castell.
Preu: 3 €, menors de 12 anys
gratuït.
 A les 17.30 h, al Pati del Castell, activitat musical “La música del poble durant el s. XVIII”,
amb indumentària i música
popular de l’època, a càrrec de
Ramon Redorta. Activitat dirigida a tots els públics. Activitat
gratuïta.

Sr. Director,
Alguns dels que formàvem
part de l’AMPA de col·legi Antoni Roig durant els anys 19831984 recordem molt bé quin
fou l’origen de la bicicletada
popular de Sant Esteve. La
idea (que en aquell moment
era prou original), organització
i posada en pràctica d’aquella primera trobada fou obra
del nostre company de junta
Joaquim Cortés, que malauradament morí molt jove.
Ens sembla que fora molt
bonic batejar aquesta activitat
com a “Memorial Joaquim Cortés” com a llunyà homenatge
al creador d’una activitat que,
practicada durant 37 anys de
forma ininterrompuda, ha demostrat ser prou encertada.

Divendres 14 de maig

 A les 20 h, a l’església de Sant
Pere Apòstol, concert de cant i
orgue “Àries antigues d’amor
i desamor”, a càrrec de Natàlia Casasús, soprano, i Jonatan Carbó, orgue. Entrades a:
https://torredembarra.reservaplay.cat.

CARTES DELS
LECTORS

Imatges com aquesta no es repetiran enguany als carrers i places de la vila. /
AJ. TORREDEMBARRA

 A les 18.30 h, visita guiada
pels portals i les llindes del
carrer Major, amb cançons i
música popular de l’època, a
càrrec del músic Ramon Redorta. Punt de trobada: Al Pati
del Castell. Preu: 3 €, menors
de 12 anys gratuït.
 A les 19.30 h, al Pati del Castell, conferència “Catalunya,
conflicte dinàstic i Guerra de
Successió. Per una visió catalana del conflicte dinàstic i
conseqüentment de la Guerra
de Successió”, a càrrec del Sr.
Jordi Miravet, president del
Memorial 1714. Activitat gratuïta.
Reserva prèvia a turisme@torredembarra.cat amb aforament limitat.

Diumenge 16 de maig
 A les 12 h, al Pati del Castell,
activitat musical “La música
dels exèrcits durant la Guerra
de Successió”. Amb un soldat
reviurem les músiques dels
exèrcits del segle XVIII, a càrrec de Ramon Redorta. Activitat gratuïta.
 A les 13 h, visita guiada pels
portals i les llindes del carrer
Major, amb cançons i música
popular de l’època, a càrrec del
músic Ramon Redorta. Punt
de trobada: Al Pati del Castell.
Preu: 3 €, menors de 12 anys
gratuït.
Reserva prèvia a turisme@torredembarra.cat amb aforament limitat.

Tant de bo el nostre ajuntament i la regidora de Cultura,
Núria Batet, donessin suport a
aquesta iniciativa, que sense
despeses pot ajudar a fer
crònica local, que és fer poble,
i tenir un record pel Joaquim,
que era abans de res una
bona persona. Probablement
els seus familiars i els que
tinguérem la sort de ser els
seus amics ho trobaríem molt
maco. Alguns pensem que
també ens semblaria just.
Lluís Rovira Inglès
Torredembarra

Cartes
dels lectors
Podeu enviar-nos
els vostres escrits i
cartes
a redaccio@TDBactualitat.cat. Han d’anar
signats amb nom
i cognoms, DNI
i telèfon de contacte.
No poden
excedir els 1.500
caràcters
(incloent-hi espais).

Al vostre costat, perquè ningú no es quedi enrere

Subvencions directes a activitats afectades pels
tancaments o reduccions horàries #COVID19
700 € oci nocturn, instal·lacions esportives, hostals, pensions i càmpings
600 € restaurants i bars
500 € comerços i serveis no essencials

#Torredembarra

Consulteu tramitació a www.torredembarra.cat
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Ajuntament de
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ACTUALITAT TORrredembarra

Carles Marquès, guionista
i presentador d’una de
les rutes d’Històries
Amagades de Tarragona

E

l músic francès Erik Satie
és un dels més rupturistes
de la història. El que no
se sap tant és que l’autor de les
cèlebres Gymnopédies va compondre les primeres melodies a
partir dels poemes d’un escriptor, periodista i polític nascut a
Tarragona, J. P., o Patrice, Contamine de Latour. El cicle Històries Amagades de Tarragona, que
arriba a la tercera edició, dedica
una de les seves rutes per descobrir la ciutat menys divulgada a
Contamine de Latour, que hi va
néixer el 1867. En aquesta ocasió
i a causa de la pandèmia, les nou
rutes es podran seguir per TAC12
i pel canal de YouTube de TGN
Cultura. El guionista i presentador de l’episodi sobre Contamine
és el nostre col·laborador Carles
Marquès, i aquest capítol compta amb músiques del compositor,
nascut a Montblanc, Conrad Setó,
a més d’altres del mateix Satie.
S’estrena el 15 i 16 de maig a la
televisió del Camp de Tarragona i es podrà veure des del dia
15 a https://www.youtube.com/
watch?v=Nj30H0wOCVg.
Carles Marquès ja va guiar el
2018 una altra història amagada
de Tarragona sobre l’inquietant
polític francès Antoine de Sartine,
nascut a Barcelona el 1729 i mort

Carles Marquès ens descobreix un
nou personatge amb Històries Amagades de Tarragona. / CEDIDA

a Tarragona el 1801. En aquest
cas ha investigat per quina raó
Contamine, que es va fer conegut
a París, amb el seu nom o amb el
pseudònim Lord Cheminot, havia
nascut a Tarragona, de qui era fill
i on va ser batejat. Contamine va
escriure altres textos musicats
per a Satie, com un ballet i una
opereta, i també va tenir molt a
veure amb el fet que Satie utilitzés la paraula gimnopèdia per a
la seva obra més popular. Aquesta
ruta, que revela la relació que van
tenir aquests dos esperits lliures
i trencadors, estableix també altres diàlegs, com el de la música
d’Erik Satie i la de Conrad Setó,
composta expressament per a
aquest capítol. Històries Amagades de Tarragona també ens revelarà altres rutes sorprenents, com
la dedicada a la visita que García
Lorca va fer a la ciutat, que ha estat el primer episodi de la sèrie,
presentat pel pintor i escriptor
Josep Maria Rosselló.

Els casos positius de Covid-19
al Baix Gaià es redueixen a
25 la darrera setmana

E

l Baix Gaià ha registrat 25
casos positius de Covid-19
la darrera setmana, segons
dades del Departament de Salut de
la Generalitat actualitzades aquest
diumenge 9 de maig. Es tracta d’un
descens important respecte als set
dies anteriors, quan van ser 44. Els
positius acumulats al Baix Gaià des
del mes de març de l’any passat arriben als 2.184.
Torredembarra ha experimentat
una baixada destacable de positius la darrera setmana, passant de
29 a 6 casos. Això ha fet que Creixell l’hagi superat com a població
baixgaianenca amb més casos els
darrers set dies. Concretament 8,
que ha l’ha fet superar la Pobla de
Montornès. També destaquen 5
positius al Catllar.

Casos
positius
Torredembarra

971

Roda de Berà

323

Altafulla
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El Catllar

172

Creixell

171

La Pobla
de Montornès

166

La Riera de Gaià

103

Salomó

24

La Nou de Gaià

19

Vespella de Gaià

18

Total Baix Gaià

2.184

Tirem pel dret

CLARA Solivellas

Gorchs

Advocada - ICAB 29191

I després de la tempesta... què?

S

’ha escrit molt sobre
la gran quantitat de
petits empresaris i
autònoms que amb la crisi
de la pandèmia de la Covid- 19 ho han perdut tot o
gairebé tot. Uns no tornaran a obrir el seu negoci,
d’altres ho faran però amb
canvis ja irreversibles. Res
tornarà a ser com abans.
Perquè obriran amb un
sac de deutes difícil d’assumir.
L’estat espanyol i la Generalitat de Catalunya
han aprovat diverses ajudes, algunes lligades justament a l’endeutament.
Els famosos i tramposos
ICOs que es van aprovar
ara fa una mica més d’un
any han portat a petits
empresaris a un endeutament que ofega, una tem-

pesta difícil d’assumir. I
després de la tempesta...
què?
La Llei de la Segona Oportunitat és una bona eina
per poder reestructurar el
negoci i per quedar exonerat de determinats deutes.
No cal dir que aquesta llei
no permet un “perdó” general en tots els casos, sinó
que cal que s’hagi actuat de
bona fe. El petit comerç, el
petit empresari o l’autònom podrà continuar amb
la seu negoci, professió o
activitat artesanal, conservarà els bens necessaris per
dur-lo a terme i quedarà
sotmès a les directrius d’un
administrador. D’aquesta
manera es pot sortir d’un
pou difícil de gestionar.
L’altre dia, després de nou

anys de procediment, per
fi un client va veure com
li atorgaven el benefici de
l’exoneració del passiu (és
a dir, els deutes que tenia
amb diverses entitats de
crèdit quedaven “eliminats”). Aquell cas, sincerament, era bastant dubtós,
ja que al meu parer aquell
senyor era un “kamikaze”
del deute i fins i tot es va
endeutar estant en ple concurs de creditors. Allò que
dèiem de la bona fe. Però
va tenir sort. No és el cas
de tots aquells que heu
fet un immens esforç des
d’aquell maleït 14 de març
de 2020 fins avui. Hi teniu
dret, no s’aplica la sort, tot
i que personalment us la
desitjo de tot cor perquè
seguiu endavant. Després
de la tempesta, hi vull veure esperança.

S’obre el termini per sol·licitar
les subvencions directes a les
activitats econòmiques
afectades per la Covid-19

D

es del 5 de maig
s’ha obert el termini per presentar sol·licituds a la convocatòria de subvencions
directes de l’Ajuntament
de Torredembarra a determinades activitats lucratives del municipi que
han tancat o han vist restringida la seva activitat
com a conseqüència de
l’aplicació de mesures en
matèria de salut pública
per a la contenció de la
Covid-19. Inicialment,
s’hi destinen 80.000
euros.
El regidor de Comerç,
Indústria i Activitats,
Josep Maria Guasch, ha
explicat que, tot i que altres administracions han
atorgat ajuts i subvencions, considera que cal
una actuació municipal
que, dins les seves possibilitats, vagi adreçada a
reforçar aquests sectors
del municipi, davant
les pèrdues provocades
20

per la situació actual o les
despeses fixes bàsiques
del local i altres despeses
suportades malgrat el seu
tancament o restriccions.
Seran objecte de les ajudes
els següents establiments:
1. Sector de l’Hostaleria
(bars, restaurants, hostals/
pensions, càmpings), oci
nocturn (discoteques, sales de ball, bars musicals)
i instal·lacions esportives,
afectats per la Resolució
SLT/1840/2020 i les seves posteriors pròrrogues
i modificacions.
2. Comerç i serveis no
essencials afectats per la
Resolució SLT/1/2021, de
4 de gener, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per
a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia
de Covid-19 al territori de
Catalunya.

L’import màxim de la subvenció en cap cas superarà
els imports següents, atenent el destí del local:
 Subvenció de 700 euros
per a discoteques, sales de
ball, bars musicals, instal·
lacions esportives, hostals,
pensions i càmpings.
Subvenció de 600 euros
per a restaurants i bars.
Subvenció de 500 euros
per a comerços i serveis no
essencials afectats per les
restriccions sanitàries.
El termini màxim per a la
presentació de sol·licituds
és el 30 de setembre de
2021. S’atendran per rigorós ordre d’entrada en el
registre de la seu electrònica de l’Ajuntament. En el
cas que s’exhaureixi l’import total de 80.000 euros,
si és possible, s’ampliarà la
quantitat destinada.
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ESPORTS

PÀDEL

Maximum Padel Tour reunirà 2.500 usuaris únics
en 17 proves i passarà per Torredembarra
redacció

Maximum Padel Tour
ha presentat el seu
calendari per a aquest
2021, amb un total de
17 proves entre maig i
desembre d’aquest any,
que aplegaran prop de
2.500 participants únics,
el doble de participació que en edicions
anteriors. Els tornejos
es disputaran en 11 seus
diferents de la província
de Tarragona, entre les
quals hi ha el Tennis
Torredembarra, el Club
Tennis Monterols de
Reus i el Club Tennis
Tarragona com a noves
seus.

ESPORTS

Com a novetat d’aquest any,
s’incorporen dues noves
competicions: Maximum
Sènior, pensada per als
jugadors majors de 45 anys,
i Maximum Júnior, per als infants que s’acaben d’iniciar
en el món del pàdel.

Adaptació
a la Covid-19
Com a conseqüència de la
Covid-19, el Maximum Padel
Tour també s’ha hagut de
reinventar per adaptar la
competició a les noves
restriccions. Per aquest
motiu, els partits d’aquest
nou circuit estaran limitats
per temps i no pas per
punts com fins ara. Amb
aquest canvi, els organitzadors pretenen complir
els horaris marcats en el

Una imatge de la presentació del circuit, el més important de
la demarcació tarragonina i que passarà per Torredembarra. /
MAXIMUM PADEL TOUR

calendari, fer que els partits
no s’allarguin més del
temps establert i que els
participants no s’hagin de

preocupar pel toc de queda
vigent.
En els darrers anys, Maximum Padel Tour ha fet el

salt de les Terres de l’Ebre
al Camp de Tarragona, però
la pandèmia n’ha frenat el
creixement. Tanmateix, els
organitzadors preveuen
que durant aquest 2021 el
circuit pot consolidar-se a
la província. L’agost de l’any
passat van assolir el rècord
de participació en un dels
torneigs del circuit amb
240 parelles inscrites. Amb
el bon ritme d’inscripcions
que porten a dia d’avui,
estimen arribar a la xifra de
300 parelles inscrites en
una sola prova.
Joan Bel, director de Maximum Padel Tour, explica
que l’èxit del projecte ha
estat possible gràcies als
companys de viatge que ha
tingut des que va arrencar

El Bikepark Bauhaus
Torredembarra va
acollir el dissabte 1 de
maig el Campionat de
Catalunya de Trial, que
ha donat els campions
de Catalunya de la
Federació Catalana de
Ciclisme. Hi van participar 130 pilots també
provinents d’arreu de
la Península i fins i tot
quatre polonesos i un
txec. Eloi Palau i Laia
Esquis són els nous
campions de Catalunya
de Trial 2021 a la màxima categoria Elit.
La lluita per la victòria
a l’Elit masculí va ser

El representant de Munich,
Pep Albalat, remarca
que estan molt contents
amb la feina realitzada
durant els darrers tres
anys. L’objectiu de la
marca catalana és seguir
col·laborant per fer créixer,
encara més, el circuit. Per
la seva banda, Albert Bassas, representant de Head,
expressa que el desig de la
marca és seguir apostant
pel projecte perquè es
converteixi en el circuit de
referència a tot Catalunya.
Per a més informació,
podeu accedir al web
oficial del circuit: www.
maximumpadeltour.com.

TRIAL

Un total de 130 pilots participen en el Campionat
de Catalunya de Trial a Torredembarra
redacció

el 2018, concretament als
seus principals patrocinadors, Munich i Head. I,
per descomptat, a tots els
usuaris que, competició
rere competició, continuen
confiant en el circuit.

aferrissada entre Eloi
Palau, Toni Guillen i Martí
Vayreda, que van empatar
a la primera volta i quedar
molt ajustats a la segona,
i es va emportar el títol
Palau, que declarar: “El
proper objectiu és guanyar
el Campionat d’Espanya
aquí mateix a Torredembarra.” L’Elit femení també
va realitzar una cursa molt
emocionant, amb ferma
victòria de Laia Esquis, seguida de Mònica Castella i
Virgínia Rusca.
La resta de campions de
Catalunya de les diferents
categories van ser: Nil
Benítez en júnior, Víctor
Pérez en cadets, Max
Ballesté en infantil, Alba
Riera en infantil femení,

open blau, Erik Beltran en
open blanc i Biel Guasch
en open negre.
Els participants i directius de clubs també han
valorat molt positivament aquesta competició, amb ganes ja de la
Copa Catalana del 16 de
maig, que es realitzarà
al Port Esportiu amb
terreny 100% natural.

Dues cites
importants més
a la Torre

Un dels pilots superant els obstacles del circuit torrenc. / BIKEPARK BAUHAUS COSTA DAURADA

Àlex Rodríguez en alevins,
Àxel Méndez en principiants, Erik Manrique en
benjamins i Marc Cas-

tells en prebenjamins.
També es van realitzar
unes categories open, de
promoció, no vàlides per

Obrim de dimarts a diumenge de 9:00 a 16:00 h
Quan ens permetin obrir als vespres,
divendres i dissabtes de 20:00 a 23:00 h

Menú

13 € dies laborables
i 20 € caps de setmana i festius

Especialitat
en carns a la brasa i
esmorzars de forquilla

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25 · Torredembarra
Tel. 638 27 94 74 / 977 64 11 52
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al campionat, en què els
guanyadors van ser: el
polonès Michal Letowski
en open verd, Joan Solé en

Quim Vilaplana, president de la Federació
Catalana de Ciclisme,
va valorar molt positivament que el club del
Bikepark Torredembarra
sigui eix important del
Trial català 2021 amb tres
cites importantíssimes,
la propera el 16 de maig
amb la Copa Catalana i el
Campionat d’Espanya els
10 i 11 de juliol.
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lA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 18.

Se’m dirà que només la
llei pot limitar la magnitud de la violència, per
això estic convençut que
la llei sabrà entendre i
valorar l’abast de la
meva acció, ja que pretenc desemmascarar un
pervers narcisista que es
mou en el fòrum d’una
aparent legitimitat.

La pell seca
Aquesta parafernàlia
social que l’acompanya,
aquest gaudi pel poder
immensurable.

j. a. nIEVES

H

o diré ben clar:
visc amb un
maltractador.

La vida de mamà ja era
morta abans d’aquell
penós accident. Arribà
un moment que la veia
fent-se preguntes i respostes sense més. Peticions inútils. Arrossegava
el seu cos nu, bell, sense
esguard i s’abandonava
a ELL una i altra vegada com si no tingués cap
altra sortida que la del
dolor.
Què és l’amor? Què podem arribar a fer per
amor? Quins són els
límits de l’amor? Em
queda molt per aprendre, certament, però
pel que he llegit, pels
coneixements que he
anat adquirint de diverses fonts i, sobretot, pel
que he vist en la mare,
l’amor és aquella força
que ens pot fer perdre la
raó i ens pots destruir.
Però també sé que hi ha
un moment en què cal
dir prou, no puc més,
no mereixo aquest patiment.
Per què és tan habitual
que les dones siguin les
protagonistes d’aquest
dolor? ELL és una resposta, i el context en
què viu, en què es mou.

Només diu això.
No, “vine aquí”
No, “vine que hem de
parlar”
No, “vine que et contaré,
que et digui, que et renyi
que et foti, que t’avorreixi”
Vine.
Vaig llegir no fa gaire
aquests versos de l’Alejandro Palomas. Semblen reproduir aquest
codi de submissió establert entre la mare i
ELL. I entre moltes altres elles i ELLS.
Però bé, torno a la penombra de la meva habitació. Des d’un punt
de vista etimològic,
no estic pres, ja que la
meva captivitat és autoimposada. Per tant, no
se’m pot aplicar l’ordenament jurídic espanyol
(el reglament carceller),
segons el qual un pres
en vaga de fam no pot
negar-se a sotmetre’s
a un tractament mèdic
(arribat el moment),
encara que sí que pot
negar-se a participar-hi
activament.
Les circumstàncies, en
el meu cas, són unes
altres.
A més a més, aquesta
vaga potser es resol en

Quan dic “pare” amb la
veu de la ment, el terme reverbera en mi amb
molta intensitat. Però
no puc dir “pare” a un
pèrfid egoista que sempre s’ha mirat el melic,
i té el concepte respecte enrotllat en paper de
vàter.
Per abundar en la decepció, els últims esdeveniments han apagat
per sempre el meu desig
d’anomenar-lo.
pocs dies. La meva vida
sense aliment serà molt
més curta que el temps
necessari per demostrar
la meva solvència i autonomia. I la seva violència. Lluito contra els
elements que ara juguen
en contra meva. Sense
denúncia de la mare, la
meva croada és una quimera. Però no em plantejo la derrota prèvia
sense més; sense lluita.

causa de les seves ires,
del seu canvi de comportament amb els anys.
En el penúltim quadern,
hi llegeixo:
“Carlos, Carlos, Carlos, tant turment tancat. No et culpo per
treure-ho, ja ho saps.
Tots aquests anys convivint amb aquest dolor
i has estat aquí, al meu
costat. Potser mereixi
la teva ira, potser encara és poca la sang
que vesso. Avui m’has
fet l’amor com aquell
dia al cotxe, “m’agrada
que t’agradi”. I m’agrada, m’agrada el teu cos
rabiós i la teva paraula muda. Encara que
grotesc, he après a estimar-lo a mesura que
ha anat canviant. Potser mereixi la teva...”

Cal resoldre bé l’equació.
La mare registra en els
seus quaderns diversos
episodis del tracte vexatori i impropi que ELL
li concedia. Però no
l’acusa, no li ho retreu.
Costa entendre-ho. Ans
el contrari, intenta justificar-ho, comprendre la

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

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

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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Què, mare? Què mereixies?

- Deixa de fer collonades, marrec de merda!

Els últims cinc quaderns estan plens de
paràgrafs semblants,
on la mare sembla acceptar i justificar el
maltractament. No
puc, no soc capaç d’acceptar-ho. Hi ha alguna
cosa que no em quadra.

- Què cony d’imbeciŀlitat és aquesta de voler
ser més gran i decidir
sobre la teva vida?

El meu cervell és una
bona fàbrica de conviccions delirants. Vaig
aprenent a viure amb
això. Potser aquesta
vaga sigui poc més que
un deliri. Però, atès que
segueixo ancorat a la
més absoluta realitat,
segur que és un deliri
legítim, una reivindicació saludable.
Reacció i defensa.

- Puto mocós mimat i
cregut!
- “Cerebrino Mandri”,
el teu cervell me’l passo
jo per l’entrecuix, que ja
m’estàs tocant prou els
collons!
...
Durant els primers dies
de la vaga, el nivell de
diàleg que teníem era
aquest. I cops a la porta.
Avui tinc la pell més
seca que ahir.
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LA CUINA DE L’AVI MACIÀ

Romesco de pop amb patates,
un “ranxo” celestial
Albert
JANSÀ

C

om ja he explicat
en alguna ocasió, el tradicional
“ranxo” és un menjar
comunal que es feia a la
mateixa barca de pesca,
reduït a un plat únic que
alimentava la tripulació.
Receptes que es feien de
forma intuïtiva a bord,
sense mides i que després
es va anar perfeccionant a
les cases, on les mestresses el van anar enriquint,
creant una veritable cuina
de pescadors, amb plats
tan representatius com
el suquet de peix, el mar
i muntanya, el romesco,
els arrossos, el fideuejat,
l’all cremat o l’all i pebre.

Ingredients per a
quatre persones

En aquesta edició, empès
per un bon pescador com
el “Paquito Allero”, m’he
centrat en la recepta d’un
plat habitual a les barques de pesca: el romesco
de pop amb patates. Molt
senzill de fer però al mateix temps depurat tant
en la seva execució com
en el resultat final.

◗ Oli d’oliva verge extra

Passeig Colom, 34
BARRI MARÍTIM
Torredembarra
Mbl. 625 520 161

Notes

Al romesco de pop amb patates, hi podeu
afegir cloïsses, rossellones o altres mol·luscs.
Pot usar-se sípia en lloc de pop. La sípia es pot
tallar a cubs, que són més grans, o a daus, més
petits. Tot i que, personalment per a aquest
plat, els trossos grans resulten més atractius.
És aconsellable utilitzar el pebrot de romesco,
que en castellà en diríem el pimiento chorizero,
i prescindit del pebre vermell o de la nyora.
Com més pebrots utilitzem , el color vermell
del romesco serà més viu.

◗ Un pop d’uns 2 quilos
◗ 8 grans d’all pelats
◗ 2 pebrots de romesco
◗ Un grapadet d’avellanes i ametlles torrades

◗ 1 petit bitxo
◗ Un got de vi blanc
◗ Una branqueta de
julivert fresc

◗ 1 ceba gran
◗ Un quilo i mig de
patates del tipus Kennebec

◗ 1 litre de brou de peix
◗ 2 fulles de llorer

◗ Sal

ELABORACIÓ

dues cares en una paella
amb oli calent. Sobretot
no els cremeu, la part
interna del pebrot us ha
de quedar amb un to de
color clar. Un cop fregits,
els deixeu reposar sobre
paper absorbent de cuina.
Prepareu el petit bitxo
tallant-li la part superior i
buidant-lo de llavors.

Abans que res, poseu aigua en una cassola gran
al foc amb dues fulles de
llorer, i quan bulli tireu-hi
el pop, que ja tindreu
descongelat. El fet de
congelar-lo prèviament
és perquè es trenquin les
fibres i d’aquesta manera
ens quedi molt més tendre després de bullir-lo.
Deixeu bullir el pop uns
45 minuts i mentrestant
prepareu la picada.

Agafeu el vas de la batedora i poseu-hi el grapadet d’ametlles i avellanes, els grans d’all pelats,
el bitxo, el julivert i el got
de vi blanc, i bateu-ho
tot. Afegiu-hi els pebrots
fregits i reduïu-ho a una
pasta fina. Tradicionalment aquesta mescla

Obriu els pebrots de
romesco i els retireu la
cua i les llavors. Després fregiu els pebrots
lleugerament per les

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...

OBRADOR:
VENTA:
Tel. 977 65 03 84 Altafulla
C. de Dalt, 24
Tel. 977 65 03 84
C. Miquel Amorós, 5

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

Port Torredembarra, local B-10
Tel. 626 782 854
43830 TORREDEMBARRA

Telèfon: 977

641 128

Especialidades
en pescados
y arroces

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

BOTIGA-RESTAURANT

de 7.00h
a 21.30h

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

Tot seguit, afegiu-hi la
picada de romesco i la
sofregiu durant cinc

Passat aquest moment
celestial, afegiu-hi les
patates i el brou just per
cobrir-les. Remeneu i
poseu-hi sal. Bulliu-ho
uns 15 minuts més fins
que les patates estiguin
fetes. Deixeu-ho reposar
uns cinc minuts més, i
serviu-ho amb un plat
fons perquè hi hagi prou
salsa per sucar-hi pa.
Bon profit!

Arròs Caldós, paella de marisc,
fideuejat, tapes

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

Especialitat en coques casolanes
Pans artesans • Pastes

Busca’ns a:
@jamon.divino

Una vegada feta la picada
i que el pop estigui bullit
i tallat a trossos, agafeu
una cassola i poseu-hi
un bon raig d’oli d’oliva
verge extra. Quan estigui
prou calent, tireu-hi
la ceba ben finament
picada, i sofregiu-la a
foc mitjà durant uns
cinc minuts. Afegiu-hi
el pop i sofregiu-lo uns
cinc minuts remenant-lo
freqüentment perquè no
s’enganxi.

minuts més a foc mitjà i
sense parar de remenar,
amb una cullera de fusta
si és possible. Sobretot,
gaudiu de les excel·lents
aromes que es desprenen
en aquest moment: fan
cantar els àngels!

Polígon Industrial
Roques Planes
C. Montferri s/n
TORREDEMBARRA

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

Nou
horari:

es feia amb un morter i
molta paciència!

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

23
23

977 64 18 05
623 40 34 14

Servei a domicili
gratuït

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

Tel. 657 07 04 99
Baixada de Sant Antoni, 7 - Torredembarra
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A la contra

ALBERT JANSÀ

L’Europa de 1993
El passat 25 d’abril, el Club Esportiu Europa va assolir l’ascens
a la Segona RFEF (abans la Segona B). Els del barri de Gràcia de
Barcelona van superar per 4-2 el
Cerdanyola i van certificar l’ascens
a la categoria de bronze del futbol
espanyol. La darrera temporada en
què el CE Europa va pujar a Segona B va ser la 1993-94 de la mà
del torrenc, nascut a Baix a Mar,
Pep Rovira.
Em venen al cap molts moments
amb l’oncle Pep, cosí germà del
pare. En més d’una ocasió m’havia
curat esquinços als turmells que
m’havia fet, naturalment, jugant a
futbol. Quines mans té! Hi anava
a les tardes,
entre setmana i algun
Dificultat: Mitjana
cop, el cap de setmana. Sempre

EL SUDOKU

4

pendent de l’actualitat esportiva i
el telèfon fix (no hi havia mòbils),
que no parava de sonar amb trucades de periodistes esportius per
fer la prèvia o el postpartit.
La temporada 1993-94 del CE
Europa va ser especial per molts
motius. Jo era petit, tenia onze
anys, però recordo seguir l’actualitat dels de Gràcia amb el tiet Pep
al capdavant. A principi de temporada, l’Europa no estava a les
travesses d’equip amb possibilitats
de pujar de categoria. De fet, els
graciencs venien d’un juny complicat en què van ser cuers i es van
salvar de baixar al tram final de la
temporada. Però la constància va
donar els seus fruits. Al tram final
van treure el millor de si mateix
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per acabar en la quarta posició de
la classificació i aconseguir una
plaça per al play-off d’ascens en la
darrera jornada amb una victòria
contra el Sants per la mínima.
Curiosament, la temporada
1993-94 no es va jugar a casa.
L’enderrocament del Vell Sardenya va obligar que el CE Europa
jugués al Municipal del Guinardó
com a equip local. Els escapulats
van jugar dues temporades fora
de casa, al Guinardó i al Feliu i
Codina d’Horta. Després de 28
anys, l’oncle ha reviscut aquell
moment, i n’estic convençut que
molta gent de la Torre també. Si
visiteu el Nou Sardenya, digueu
que sou del mateix poble que una
de les llegendes d’aquest club
8 6
1 3
5
centenari com a porter i entrenador.
8 9
Dificultat: Baixa
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Antoni Batista
Periodista

Quina sort semàntica que tenen els fatxes amb l’eufemisme
“trumpistes”.

Gerard Recasens @gerardrecasens
Periodista

Sant Jordi molt bé i tal però el dia més bonic de l’any és el 4 de
setembre #Torredembarra

Carles Perdiguero @socenperdi
Advocat

Darrerament estic llegint atestats policials amb més contingut
jurídic que moltes sentències: valoració dels fets, conductes típiques, requisits subjectius de l’injust, doctrina, jurisprudència...
A vosaltres també us passa?
David Vendrell Donat @dvendrell
Enginyer de camins i empresari

Ciutadans va ser un simple subproducte del catalanisme i més
tard del procès, incapaç de bastir un projecte en positiu coherent. ( Toma 3, tv3, als inicis, ho recordeu ? )
I és clar : Els productes sólids tard o d’hora s’acaben imposant als
subproductes... Bon vent !

Fèlix Alonso @felixaltafulla
Exalcalde d’Altafulla

Molt trist, com a molta gent a tot el país. @PabloIglesias ha
transformat la política i la democràcia a Espanya. Audàcia, dignitat i ètica pública. Ha estat un honor treballar al teu costat. No
ens aturem, continuem omplint la política d’esperança

