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CULTURA
Jordi Suñé publica
un nou llibre al voltant de
les tradicions al Baix Gaià:
‘Vots de poble’

POLÍTICA
Toni Cruz deixa
Ciutadans i la formació
taronja s’esquerda
definitivament
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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

Pirotècnia
Per Sant Joan,
revetlles d’estiu
i tot l’any
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ENTREVISTA
Josep Maria Calvet (Junts):
“El nucli antic és un punt
molt fort que tenim i no està
prou aprofitat”
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Coneixem les històries de
persones que han vingut
a viure al nostre municipi
els darrers mesos

ESPECIAL FESTA DE SANT JOAN
 Programa d’actes
 Nova junta de l’associació
 Recordem també els 25 anys de la
darrera representació del Ball de Sant Joan
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JOAN CASAS
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NÚMERO

Passeig Miramar, 193
Torredembarra

Ofrecemos:
Formación a cargo de la empresa como:
◗ pintores
◗ carroceros
◗ montadores
◗ preparadores

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

Les
històries
dels nous
torrencs
i les noves
torrenques
En els darrers mesos, Torredembarra ha experimentat
un creixement de població
important, que contrasta
amb una etapa anterior d’estancament. Qui són aquestes
persones que han vingut a
viure al nostre municipi recentment? Hem parlat amb
algunes d’elles, que ens han
explicat les seves motivacions i com valoren aquests
primers temps residint entre
nosaltres. Precisament a
la portada podeu veure la
Valérie i dos dels seus fills a
la sorra de Baix a Mar, que
es prepara per a una festa
de Sant Joan especial. El
programa d’actes s’ha hagut
d’adaptar a les mesures vigents per evitar el contagi de
la Covid-19, però els veïns i
veïnes del barri podran gaudir d’uns dies tan especials,
no com l’any passat, quan
es va haver de suspendre a
causa de la pandèmia.
A més, enguany l’Associació
de Veïns Sant Joan de Baix
a Mar estrena nou president i renova a fons la junta
directiva amb cares noves
i joves. Un nou impuls per
afrontar els reptes i problemàtiques de Baix a Mar, que
disposa d’un teixit veïnal
molt dinàmic, com ho van
demostrar fa 25 anys tornant a representar el Ball
de Sant Joan. Hi dediquem
un magnífic reportatge que
ha preparat la Trini Huguet
Ortega recordant com va ser
la preparació d’aquest ball
parlat, que ja s’havia representat el 1924, el 1940 i es va
poder tornar a veure el 1996
i 1997.

L’endemà de la fira

El vacunòdrom del Mediterrani

T

inc un record surrealista de la inauguració del
Pavelló d’Esports Catalunya, la joia dels Jocs Mediterranis de Tarragona, el 20
de juny de 2018. El president
Torra va fer els honors d’un recinte pagat per la Generalitat,
només faltaria, i el president
a l’exili Puigdemont va parlar
des de Berlín a través d’una
pantalla gegant. Tot molt normal. El músic camarlenc Joan
Rovira, un crac que va actuar a
la Torre la darrera Festa Major, va amenitzar la trobada,
acompanyat per l’Orquestra

de Vent de Tarragona. Faltaven pocs dies per al desgavell
de la cerimònia d’inauguració
dels Jocs al camp del Nàstic,
amb les graderies buides i
l’alcalde Ballesteros, absolutament venut, dient abans per la
ràdio que ja no quedaven entrades. El pavelló, això és innegable, és espectacular i modern (17,8 milions). Un llegat,
però, al qual fins ara no se li ha
tret massa profit. El parquet,
això sí, va anar a petar temporalment a Fontajau llogat per
l’Ajuntament de Girona quan
el temporal Glòria va negar la

De mar endins

P

intar arcs de Sant Martí als nostres carrers ja
no és un escàndol, però
no cal anar gaire lluny en la
història per parlar de quan la
homosexualitat era considerada una malaltia mental. Les
persones gais eren ingressades
en manicomis i sotmeses a esterilitzacions, castracions i fins
i tot lobotomies. Durant l’època franquista eren perseguides
i detingudes acusades de ser
corruptores de la raça. Estimar en llibertat es pagava amb
l’empresonament, la tortura o la
mort. No va ser fins després de

pista. Versatilitat. El que mai
no hauria imaginat aquell dia
de discursos és que el recinte
esdevindria un vacunòdrom
on molts torrencs han rebut
i reben l’antídot esperançats.
La litúrgia està prou ben organitzada. Agafes hora per
internet. Pàrquing gratuït.
Entres en fila índia. Et punxen. Pim-pam. Pfizer. Quinze
minuts a la sala de vetlla no
fos cas que et maregis. No et
donen suc. Murmuris i mirades al mòbil per fer temps i
calcular el temps i cap a casa.
Un fil musical de sintonia tè-

nue com de pel·lícula del futur
sense mal rotllo ambienta la
relaxant experiència. Als mes
joves, ja veurem quin DJ els
toca. Entre els panells que et
donen les gràcies per vacunar-te, de res, n’hi ha uns amb
el titular “Different languages
information” en què se citen
les diferents llengües en què
imagino que presumptament
et poden atendre, si cal, amb
el tagal (Filipines), l’urdú (Índia i Pakistan) i el wolof (Senegal), com a més exòtiques,
almenys des de la meva ignorància. Una dosi de diversitat
i sensibilitat per la diferència.
Hi tornaré.

Vivian Segurana

El llegat de Stonewall
la mort de Franco que es constitueix el Front d’Alliberament
Gai a Catalunya (FAGC), l’embrió de la primera manifestació
pels drets de les persones gais,
lesbianes, bisexuals i transsexuals al nostre país. Sota el lema
“Nosaltres no tenim por, nosaltres som” i amb la llei sobre
perillositat i rehabilitació social
encara vigent, a la Rambla de
Barcelona milers de persones
arriscaren la vida per defensar
la seva llibertat. El fet més rellevant en la història de la homosexualitat, però, ens situa a
l’any 1969 en un mític bar gai de

Nova York anomenat Stonewall
Inn, quan la nit del 28 de juny
una batuda per part de la policia va provocar que per primer
cop les persones que hi havia a
l’interior del local s’oposessin a
ser arrestades. Havia nascut la
revolució LGTBI.
No obstant, la història amaga
altres valents; “A nadie importa
mi nombre ni lo que pueda sentir / en el fondo me desprecian
y yo debo sonreír”. Banda sonora de la pel·lícula Sábado en la
playa, rodada a Torredembarra l’any 1966. Un llargmetratge
amb particularitats clarament
homosexuals amb què el director torrenc Esteban Farré

va atrevir-se a desafiar la censura franquista del cinema gai.
La cançó sonava en un bar del
barri marítim d’aquella època.
A la platja, joves descamisats
joiosos de compartir la seva camaraderia, sense avergonyir-se
en absolut per llogar els seus
cossos, es deixen observar per
la mirada d’altres homes.
Ha plogut molt d’ençà, i tanmateix la història de la homosexualitat és encara un etern
vaivé de lluites, conquestes i
desafiaments, donat que milers
de persones conviuen a diari
amb els seus propis Stonewall
en forma d’agressions i atacs
homòfons.
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Edita: COMUNICACIONS LOCALS 2020 SL. Av. President Companys 45-49 2n 2a 43830 Torredembarra Gerent: Albert Jansà. administracio@TDBactualitat.cat. Tel. 650 960 292.
La propietat de la capçalera declina qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels seus articulistes i col·laboradors, que expressen lliurement les seves opinions. L’opinió
del Torredembarra Actualitat s’expressa en l’editorial.
Director: Jordi Salvat. direccio@TDBactualitat.cat Tel: 649 061 984.
Redacció: Josep Sánchez i Carol Cubota (audiovisual). Fotografia: Joan Casas. Col·laboradors: Isaura Valle, Josep Antoni Nieves i Víctor Centelles.
Contacte: redaccio@TDBactualitat.cat. Cap de publicitat: Pere Gomés. publicitat@TDBactualitat.cat. Tel. 630 124 571. Disseny i impressió: El Vallenc, S.L.
Distribució: Fundació Onada. Tiratge: 5.000 exemplars. Dipòsit Legal: T1407-2019
www.TDBactualitat.cat

TDBactualitat

@TDBactualitat

Gestió i lloguer
d’apartaments
a la platja
de Torredembarra

Gestió Immobiliària

JOAN MARTÍ

Confiï’ns el seu
apartament

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

Mostra gastronòmica multitudinària,
trobada de ‘biberons’ i obertura
provisional del CAP
Jordi Salvat

E

l jardins de Cal
Bofill van acollir
el dissabte 8 de
juny de 1996 la V Mostra
Gastronòmica. L’àpat va
aplegar un total de 650
comensals, que havien
comprat un tiquet que
costava 6.500 pessetes i
donava dret a quatre primers plats, cinc segons
i dos postres. Un 60%
dels assistents procedien de Torredembarra,
mentre un 40% d’altres
contrades i van poder
tastar els plats preparats
per nou restaurants diferents. El pressupost de
la mostra va ser de quatre milions de pessetes,
que van ser coberts per

TORREDEMBARRA AL MOMENT

l’Ajuntament.
Un altre gran acte públic
que es va celebrar aquell
mes de juny, concretament el dia 15, va ser la
1a Trobada dels Supervivents de la Lleva del
Biberó de 1941, que va
congregar al voltant de
2.000 persones, entre biberons, familiars i amics.

Es va fer una missa, una
recepció a l’ajuntament,
una exhibició castellera
i un dinar de germanor.
A Torredembarra quedaven vius llavors 17 membres d’aquella quinta
que va ser mobilitzada
el 1938 quan alguns no
havien complert els 17
anys.

Una de les grans notícies d’aquell mes de juny
de 1996 arribava des del
Centre de Assistència Primària de Torredembarra
amb l’obertura provisional, gràcies a un grup de
metges que reforçaven
el servei del dispensari.
L’entrada plenament en
funcionament es pre-

veia a la tardor. Naixia
d’aquesta manera l’Àrea
Bàsica de Salut de Torredembarra, que, segons
el director del Departament de Salut de la Generalitat a Tarragona,
Josep Maria Adserà, havia de dotar de més serveis sanitaris el territori
del qual Torredembarra
era la capçalera. L’edifici tenia 1.145 metres
quadrats de superfície
construïda, amb un pressupost de 155 milions de
pessetes.
Aquell mes de juny també era temps de comiats,
concretament del col·legi
Antoni Roig, que deixava
de ser escola de primària
per convertir-se en un
centre que s’utilitzaria a
partir de llavors com un

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

IRPF

Campanya de la RENDA 2020
ﬁns al 30/06
3

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte

personalitzat

API Nº 930
aicat 8549

espai cultural. L’augment
d’alumnes l’havia deixat
obsolet. L’històric edifici
iniciava una nova etapa
que encara dura actualment oferint altres tipus
d’ensenyaments a la ciutadana torrenca.
Torredembarra es preparava per a una nova temporada turística i ho feia
de la millor manera possible: per cinquè any consecutiu les platges de la
Paella i del Barri Marítim
assolien la bandera blava
amb cinc estrelles i era
qualificada com la millor
platja de Catalunya. La
platja dels Muntanyans
es quedava sense bandera
blava, però per una bona
raó: havia passat a formar
part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
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L’ENTREVISTA Josep M. Calvet

Portaveu del Grup municipal
de Junts per Torredembarra

“El nucli antic és un punt molt fort que té
Torredembarra i no està prou aprofitat”
l’ocupació del xalet
del carrer Mimoses,
que va fer aflorar
un problema d’inseguretat. Com van
veure l’actuació del
govern?

JORDI
SALVAT

J

osep Maria Calvet
(la Nou de Gaià,
1979) és des del febrer de l’any passat portaveu i l’únic regidor del
grup municipal de Junts
per Torredembarra. Arquitecte tècnic de professió amb despatx a la
Torre, fa molts anys que
viu al nostre municipi.

El que portem de
mandat ha estat una
mica estrany, marcat per
la pandèmia. Les inversions i actuacions que
en un moment normal
s’haurien dut a terme
no s’han pogut fer. Portem un mandat atípic
fins avui i esperem que
es normalitzi la situació i
que es pugui dur a terme
tot el que hi ha previst
de fer.
Com ha estat la gestió de la pandèmia
per part del govern
de Torredembarra?

En l’època més dura
de la pandèmia, des del
govern se’ns va tenir
molt presents a l’oposició. Vam fer reunions
setmanals, comentàvem totes les dades, la
situació del municipi, el
confinament municipal,
necessitats que podíem
tenir. Vam poder col·
laborar molt en el dia a
dia. Després, a mesura
que es van aixecar les
restriccions, es va anar
perdent aquest contacte
tan directe i van gestionar el dia a dia sense
tanta col·laboració.
Com valoren els
ajuts econòmics que
s’han donat per la
pandèmia?

Hi ha mancances,
coses que s’haurien po-

CAROL CUBOTA

Des del grup de
Junts, com valoren
aquests dos primers
anys de mandat
municipal?

“Hi ha una
complicitat,
fins i tot diria
exagerada,
del govern
municipal amb
al PSC”
gut fer molt millor. En la
primera tanda d’ajuts a
comerciants i restauradors, el que vam demanar des de Junts va ser
una partida per poder
donar liquiditat a través
d’ajuts directes que ajudessin en el dia a dia i en
aquests moments més
durs. Es va optar per
ajuts per a material antiCovid o per ajuts socials
i reduir taxes. Vam trobar a faltar aquesta part
per la qual, en aquesta
segona tongada, sí que
s’ha optat, pels ajuts directes.
Veiem que ara hi ha
molta activitat pel
que fa a obra pública
i a actuacions en via
pública.

Sempre és important
fer inversions que repercuteixen en el municipi.
Ho veiem positiu. Les
obres del passeig Miramar porten un retard

importat i haurien d’haver estat executades fa
temps. Ajudaran a fer
aquest eix de l’antiga
carretera nacional més
amable i fer-ne un ús
més agradable que no
pas l’actual.

casc antic, perquè té un
gran valor.
Un problema que des
de fa anys assenyala
la gent i no s’acaba
de solucionar és la
neteja. Se sent massa que Torredembarra està bruta. Què
s’hauria de fer per
pal·liar-ho?

Com a arquitecte
tècnic que és, com
podria millorar
urbanísticament
Torredembarra, ara
que també es comença a parlar d’un nou
POUM?

És una realitat: Torredembarra està bruta.
Si passeges pels carrers
tens aquesta percepció:
la neteja no és l’adequada. L’any passat vam tenir un episodi molt greu
de brutícia, en el qual es
van accentuar les mancances: falta de retirada
de brossa, contenidors
molt bruts... Ara està
més normalitzat, però
és un municipi que no
llueix. L’incivisme no hi
ajuda. El contracte actual que tenim per donar el
servei de neteja té mancances i es nota. En la licitació del nou contracte
s’hi hauran d’incloure
nous capítols, adaptar-nos als canvis d’hàbits de la ciutadania, i
noves feines per millorar
aquest servei i la imatge
de Torredembarra.

Torredembarra té un
percentatge molt gran de
zona urbana i s’haurien
de cosir totes les parts
no consolidades. Té diverses zones localitzades
que si s’urbanitzessin o
es consolidessin seria
tot més amable. Hi ha
molts espais buits que
no estan lligats. Crec que
el nucli antic és un punt
molt fort que té Torredembarra, amb molt
d’encant, i no està prou
aprofitat. En el planejament urbanístic antic ja
hi havia un estudi de detall per millorar el nucli
antic pel que fa als edificis, a l’urbanisme. He
proposat als plenaris de
desenvolupar-ho perquè
no s’ha fet mai i tenir-ho
en compte si es redacta
un nou POUM i que tingui un pes important el

Un altre problema que hem tingut aquest hivern
ha estat el cas de
4

Es va actuar amb retard. Ja es venia d’actuacions problemàtiques de
més enrere i que l’Ajuntament ja comunicava als
Mossos, però fins que no
hi va haver els problemes
greus no es va poder solucionar el tema i es va
actuar més contundentment davant d’un problema d’inseguretat. Després s’ha normalitzat la
situació i s’han posat solucions perquè no continuïn aquests problemes.
Esperem que si torna a
passar un cas semblant
s’hagi après de la situació viscuda.
Com és la seva
relació amb l’alcalde
i els membres del
govern?

Bona. A la majoria
els conec d’abans d’entrar al consistori i amb
l’alcalde la relació és cordial. Sempre he mostrat
la mà estesa a comentar
qualsevol tema, tot i que
tenim les nostres discrepàncies. Des que visc els
plens, sí que percebo que
hi ha una complicitat,
fins i tot diria exagerada, amb al PSC. Sembla que es degui alguna
cosa. Sincerament, no
ho acabo d’entendre.

Mirant el futur, ha
pensat si optar a tornar a ser regidor?

No ho he pensat. La
meva intenció inicial
era no estar gaire temps
en política i no sé si és
la meva voluntat continuar-hi. Des de Junts
el que s’intenta és fer
equip, perquè no sigui
personalista. Era la idea
que teníem quan el Marc
(Francesch) va agafar la
direcció del comitè local.
Falten dos anys i encara no és el moment. Ho
hem de treballar internament. A més, som un
partit acabat de fer i l’estructura s’està formant. I
també a Torredembarra.
Intentarem reconfigurar
el comitè local, ja que el
president ens va deixar
malauradament fa uns
mesos. Junts pot créixer
i ha de créixer a Torredembarra. Estem oberts
a tothom qui vulgui col·
laborar en el projecte i
serà benvingut. També a
independents. Jo mateix
soc independent i mai he
format part de cap partit
polític com a militant.
I continua sent independent?

Sí. En la política hi
soc molt de pas. M’emmirallo en el partit de
Junts i m’hi vaig involucrar perquè és el partit
que més s’apropa a les
meves idees i pensaments. Però no soc un
home de partit.

El fet de ser l’únic
regidor del seu grup
com ho viu a nivell
personal?

La meva presa de
possessió, tal com va
anar, la vaig viure d’una
forma inesperada. No
era la millor manera. La
realitat és que no m’ho
havia plantejat, ser portaveu, perquè no anava
de cap de llista. La valoració de l’experiència és
positiva, però també ha
estat un any atípic a causa de la pandèmia.

Pots veure el vídeo
de l’entrevista a
Torredembarra
Actualitat TV
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Canviem amb tu
per aconseguir
el món que tots
volem.

• Produeix la teva pròpia energia amb les nostres
plaques solars.
• Tarifes compromeses amb el medi ambient per a tots
els nostres nous clients.
• Instal·lació de punt de recàrrega per al teu vehicle elèctric
on tu triïs.
• Facilitats de pagament i assessorament energètic per al
teu negoci.
• Venim en menys de 3h a la teva llar 24/7
per a reparacions urgents.
• Ajudem milers de famílies rehabilitant les seves llars i
assessorant-les en eficiència energètica.

naturgy.cat

AMIC_TORREDEMBARRA_naturgy 2021_(248x334)cat.indd 1
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Tema del mes

Qui són els nous torrencs
i les noves torrenques?

Helder, 46 anys
L’Helder Gonçalves, la
seva dona i els seus tres
fills, de 15, 11 i 5 anys,
van venir a viure a Torredembarra des de Viladecans el setembre del
2019. S’hi van traslladar
des de Viladecans buscant més qualitat de vida
i menys pressió urbanística. Recorda que havien
buscat habitatge a la zona
de Cubelles, Cunit i Calafell, però finalment es van
decantar per Torredembarra i viuen en un pis a

Jordi Salvat

E

l passat mes
de març dedicàvem un
reportatge amb
motiu del primer
anys de pandèmia
a les dades que ens
deixava la Covid-19
a Torredembarra.
Una de les xifres
que destacava era
l’augment de població experimentat pel
nostre municipi durant aquests mesos
de coronavirus. La
població amb què la
capital del Baix Gaià
va tancar l’any 2020
ha estat de 17.255
habitants, un augment del 4,1% respecte als 16.567 de
desembre de 2019.
Ja es venia d’una pu-

Valérie, 51 anys
jada important però
menor l’any anterior,
un 2,3%. Torredembarra manté l’acceleració de l’augment
de població, gràcies
sobretot a persones
que han convertit
la seva segona residència en la primera
durant la pandèmia.
Aquest cop hem volgut parlar i conèixer
les històries que hi
ha darrere d’aquestes famílies i aquestes persones que els
últims mesos han
decidit venir a viure
a Torredembarra.
Què valoren del nostre municipi? Què hi
troben a faltar?

Valérie Sauviat va decidir l’agost
passat fer realitat el somni de la
seva vida: viure a Torredembarra. Coneixia la vila gairebé des del
seu naixement, el 1969, ja que els
seus avis hi tenien casa i els seus
pares van seguir estiuejant-hi. La
seva mare va seguir per televisió els
apartaments de l’Ambròs, a Baix a
Mar, l’arribada de l’home a la Lluna
amb la Valérie a la panxa. De Torredembarra en té els millors records,
a la casa que els seus avis van comprar a Clarà, al càmping on ara hi
ha l’Oficina de Turisme o a l’Hotel
Morros. Durant la seva joventut, a
inicis dels 80, va treballar al Long
Play i hi va fer moltes amistats.
L’estiu passat va decidir venir-hi a
viure amb tres dels seus cinc fills,
amb edats compreses entre els 11 i
els 25 anys. “La decisió va arribar
durant la pandèmia. Era el moment

de viure, de fer alguna cosa. Amb
una furgoneta vam fer la mudança
a Torredembarra”, recorda.
Ara ja hi està instal·lada i ha aprofitat la seva experiència en el sector
immobiliari per emprendre el seu
propi negoci a Torredembarra a
través de www.e-casaconciergerie.
com. Es dedica a cuidar segones
residències i a la compravenda
d’habitatges. El seu fill d’11 anys
va al Col·legi Molí de Vent i s’hi ha
adaptat molt bé. Ja parla català i
castellà perfectament. La seva filla
de 17 anys ha començat a anar també a l’Institut de Torredembarra i
li va molt millor que a distància en
el sistema d’educació francès, on
estudiava fins ara.
La Valérie considera que a Torredembarra hi ha una gran qualitat
de vida i que res té a veure amb el
turisme de masses de Salou o Sitges.

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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l’avinguda Catalunya. Ell
fa teletreball gestionant
una agència de viatges, i
la seva dona és monitora
de menjador a l’Escola
Molí de Vent. Estan molt
contents de la seva nova
vida a Torredembarra, tot
i que tenen clar que és un
municipi on poden millorar moltes coses, com
per exemple la neteja de
les platges, i fa unes setmanes l’Helder i la seva
família van participar en
la jornada Let’s Clean Europe.

Ferchu
Figueras,
56 anys
La Ferchu i la seva família van arribar des
de Barcelona a Torredembarra el 2001 i
hi van establir la segona residència. Un
cop els seus fills grans
van acabar els estudis
universitaris i van esdevenir independents,
l’any passat va decidir
convertir la casa que té
a Torredembarra en la
seva primera residència, on ara viuen amb
el seu fill de 26 anys.
Ara ja es consideren
torrencs i volen viurehi la resta de la vida.
Una cosa que troba a
faltar a Torredembarra
és un hospital.
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Ricardo,
55 anys
Des del mes de febrer
passat, en Ricard Navarro i la seva dona viuen als
Munts. Han vingut des
de Barcelona buscant
un gir radical a la seva
vida i estan “supercontents” del canvi. En Ricard, que és funcionari
a l’ajuntament de la capital catalana, treballa
els caps de setmana i la
seva dona sí que cada dia
va a treballar a Barcelona, però els compensa
la tranquil·litat que han
trobat a Torredembarra
i haver deixat el ritme
accelerat de la ciutat. El
principal inconvenient
que hi troben és sobretot
en l’atenció sanitària, ja
que el CAP de Torredembarra no cobreix totes
les necessitats i s’han de
desplaçar més lluny. A
Torredembarra i el seu
entorn, en Ricard també hi ha trobat un espai
ideal per practicar la seva
gran passió: el ciclisme.

Anna Barrero, 35 anys
Nascuda a Roda de Berà, l’Anna
ha residit a diferents països -Estats Units, la Gran Bretanya i
França- abans d’establir-se a Torredembarra l’octubre de 2019.
Treballa com a mestra a Sant
Jaume dels Domenys. Valora molt
el fet de veure el mar des de casa
seva i gaudeix passejant o anant

en bicicleta pel passeig marítim
o mirant les postes de sol al Far.
Practica el ciclisme i és molt aficionada a la muntanya . No sap
quan temps viurà a Torredembarra i dependrà de la feina, ja que
ella també és doctora en ciències
de l’esport i ha treballat diversos
anys com a investigadora.

Roser,
65 anys
La Roser Brustenga
ha arribat a Torredembarra des de Rubí
buscant tranquil·litat
i una millor qualitat
de vida. L’any 2019
van llogar un pis amb
el seu marit i després
de viure uns mesos
al municipi van fer
un pas endavant i
van comprar un pis

al carrer Pere Badia
i s’han empadronat
a la vila. Els agrada
viure prop del mar
i també la tranquil·
litat, tot i que hi troben a faltar més vida
cultural, ja que no hi
ha cinema i tampoc
teatre i també lamenten que els caps de
setmana els carrers
i places estan molt
morts, i més durant
el confinament.

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

Si el teu cotxe
no té res,
això és el que
pagaràs: res.
Revisió preventiva
gratuïta.

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

A Auto Casasús farem una revisió preventiva
completa de 20 punts en 10 àrees clau del teu
cotxe, totalment de franc.

Auto Casasús. Paseo Miramar, 191 | 43830 Torredembarra, Tarragona | Tel. 977 641 184 | autocasasus.seat

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42

Consulta les condicions a autocasasus.seat

Carrer Sant Joan, 64 - La Riera de Gaià

977 65 51 59

elsfogonsdeldrac.cat

cARNS A LA BRASA, CARGOLADEs, esmorzars de forquilla, GRAELLADES I MOLT MÉS
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bases premi

2n Premi de narrativa curta Far de la Torre
Torredembarra Actualitat

Convoquem el 2n
Premi de narrativa curta Far de la
Torre - Torredembarra Actualitat
El Torredembarra
Actualitat ha convocat el 2n Premi de
narrativa curta Far de
la Torre - Torredembarra Actualitat. Com
a novetat d’enguany
trobareu que el premi es divideix en dues
categories, afegint-hi
una segona de narrativa infantil, amb un
premi en metàl·lic de
150 euros. També incorporem la guanyadora de la primera
edició com a membre
del jurat. En aquesta
pàgina trobareu les
bases per poder participar-hi. Us animem
a fer-ho. Teniu temps
fins al 24 d’octubre.

Bases

a Torredembarra o
en l’àmbit de la subcomarca del Baix Gaià.

1. El 2n Premi de
narrativa curta Far
de la Torre - Torredembarra Actualitat es convoca en dues
categories. El premi
està subjecte a la normativa legal vigent.

4. Les obres que hi
concursin hauran de
ser originals, inèdites, de temàtica lliure
i escrites en llengua
catalana. L’extensió
màxima de l’obra serà
de 10 pàgines.

Categoria narrativa
adulta amb un premi
per al/la guanyador/a
de 250 euros.

5. No hi podrà participar el/la guanyadora
de l’edició anterior en
la categoria en què va
ser premiat/da.

Categoria narrativa
infantil amb un premi
per al/la guanyador/a
de 150 euros.

6. Les obres que es
presentin no es podran haver presentat
a cap altre concurs
pendent d’adjudicació
i no podran haver estat
guardonades amb anterioritat.

2. En les dues categories hi poden participar totes les persones
a partir de 16 anys.
3. La narració en ambdues modalitats ha
d’estar ambientada
almenys parcialment

‘La Padrina
Rosalia i el
tresor del
Roquer’
tindrà una
segona
edició i
també serà
audiollibre

Gibert d’Artze

Il·lustracions de Víct

Inclou

or Centelles

Tens carta
Raquel Martínez

a
2
edició

Inclou
Audiollibre

9. El jurat de les dues
categories estarà integrat per les persones
següents:
◗ Maria Dolores García
Pastor
◗ Marta Magrinyà
Masdéu
Carles Marquès Virgili
◗ Josep Antoni Nieves
Alarcón
◗ Raquel Martínez
López

L’èxit que ha tingut l’edició
del llibre La Padrina Rosalia
i el tresor del Roquer, que
ha esgotat gairebé tots els
exemplars publicats, ha fet
decidir a ComLoc Edicions
a tirar endavant una segona
edició, que estarà disponible
a finals d’aquest mes de juny.
Es podrà comprar a través
del web www.tdbactualitat.
ccat i a la Llibreria Miquel de
Torredembarra.

novembre de 2021
i s’intentarà realitzar
un acte de lliurament
del premi aquell mateix mes si la situació
sanitària ho permet.
12. Torredembarra
Actualitat publicarà
l’obra guanyadora en
l’edició en paper i
web.
13. Tots els arxius dels
textos rebuts s’eliminaran un cop lliurat el
premi.

Actuarà com a secretari Jordi Salvat, director del Torredembarra
Actualitat.

14. El simple fet de
presentar obres a
aquests premis suposa la plena acceptació de les bases.
En qualsevol cas el
jurat tindrà la facultat
d’interpretar-les o de
resoldre les circumstàncies que no hi siguin previstes.

10. Els premi i la seva
dotació serà indivisible i el veredicte del
jurat serà inapel·lable.
El jurat, si ho considera adient, podrà declarar desert el premi.

8. El termini d’admissió de les obres acabarà dia 24 d’octubre de 2021. El lloc
de presentació serà
l’adreça electrònica
esmentada a la base
anterior.

7. Els originals s’hauran de presentar per

La Padrina Rosalia
i el tresor del Roqu
er

Col·lecció El

correu electrònic a
l’adreça redaccio@
TDBactualitat.cat
en format PDF, a 1,5
espais amb la font Arial i cos de lletra 12. Els
treballs hauran d’estar
signats amb pseudònim. S’adjuntarà un
segon document amb
el títol del treball, on
s’inclouran les dades
de l’autor/a: nom
i cognoms, DNI,
edat, adreça postal i electrònica i
telèfon de contacte. S’indicarà la
categoria a la qual
s’opta.

11. El veredicte emès
pel jurat es farà públic durant el mes de

A més, aquesta segona edició
tindrà una novetat, i és que
La Padrina Rosalia i el tresor
del Roquer també es podrà
escoltar. Durant la jornada de
Sant Jordi una compradora
amb problemes de visió ens
va donar la idea de fer-ho i
hem convertit la petició en
realitat, perquè el conte sigui
accessible als nens i nenes
i també els més grans amb
problemes de visió. A l’audi-

ollibre s’hi podrà accedir a
través d’un codi QR.

Més que mai,
al servei
de Tarragona.

Recordeu que La Padrina Rosalia i el tresor del
Roquer, escrit per Gibert
d’Artze, va ser el relat finalista de I Premi de narrativa
curta Far de la Torre - Torredembarra Actualitat. El
llibre també inclou el relat
guanyador, “Tens carta”, de
Raquel Martínez.

Més que ma
al servei
de Tarragon

Servei 24 hores

900 231 132

Far -1

ComLoc Edicions

www.memora.cat

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

900 231 132
www.memora.cat

Defuncions – Tanatori de Torredembarra
Mireia Salmerón Padrós.
Va morir el 10 de maig
als 32 anys.

Sulay Betty Arteaga
Montsalve. Va morir el 21
de maig als 51 anys.

Manuel López González.
Va morir el 30 de maig
als 79 anys.

Felisa Pascual Anton. Va
morir el 13 de maig als
90 anys.

Marc Serrano Gallart. Va
morir el 24 de maig als
40 anys.

Alejandro Blesa Roldón.
Va morir el 2 juny als 85
anys.

Nelly Alzate Flores. Va
morir el 19 de maig als
66 anys.

Josep Magriñà Valls. Va
morir el 27 de maig als
90 anys.

Joaquim Mercadé Recasens. Va morir el 3 de
juny als 96 anys.

Antonio Galiana Algado.
Va morir el 19 de maig
als 68 anys.

Vicenzina Cennamo. Va
morir el 30 de maig als
65 anys.

Dolores Maestre Martínez. Va morir el 4 de juny
als 61 anys.
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Alfredo Fortuny Aguadé.

Va morir el 624
de juny
als
Servei
hores
92 anys

900 231 132
Consolación Brenes
Franco. Va morir el 7 de
juny als 87 anys.

www.memora.cat
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CONTINGUT ESPECIAL

El Most 2021, un festival

multisensorial per gaudir del cinema i del vi

El Most celebra la seva 10a edició
al Priorat amb tot un conjunt de
propostes que conformen una
tria variada i transversal d’obres
dedicades al cinema vinícola

bar, el Celler Estriacus oferirà una
degustació de vins dels cellers del
poble.
El festival clourà a L’Artesana
(Falset) amb un concert protagonitzat pel free-jazz experimental de Ricard Parera, Marcel·
lí Bayer i Carlos Martorell. Es
tracta de Jorn, un projecte sonor
i visual que convida a reflexionar
sobre el passat per tal de donar
forma al futur.

El festival suma nova programació al Priorat, que l’acollirà del
18 al 20 de juny. Durant aquests
dies, es podrà gaudir de la millor
producció audiovisual en relació
amb la cultura de la vinya, el vi i
el cava. És un context sublim per
als qui vulguin gaudir de les arts
i cultures vinícoles a través d’un
viatge sensorial pels sabors dels
vins.
El Most 2021 brota amb un primer
visionat de la pel·lícula L’Age
d’or, dirigida per Jean-Bapstiste
Alazard. Amb un estil líric i despreocupat, la pel·lícula ens permet
acompanyar els protagonistes al
llarg d’un diari visual de la seva
existència al marge dels convencionalismes. La filmació serà presentada per Núria Bou, professora
d’Història del Cinema a la UPF, el
18 de juny a les 22.00 hores al Cafè
de l’Ateneu (els Guiamets).

FOTO: Cedida pel Most Festival

L’endemà, dues sessions més,
la primera a les 12.00 hores a La
Renaixença (Cornudella de Montsant) amb la projecció gratuïta
de From the Vine, una comèdia
protagonitzada per Joe Pantoliano
sobre els escenaris de la vinya italiana. I una segona gala a les 20.00
hores a L’Artesana (Falset), amb
l’emissió de Vignes dans le rouge
de Christophe Fauchère, una re-

flexió al voltant de la quotidianitat
d’un grup de dones i homes amb
un rerefons que mostra la realitat
econòmica, social i climàtica
actual.
La jornada del 20 de juny girarà
entorn de dues programacions
simultànies durant el matí al
Priorat i al Penedès, i una cloenda
a la vesprada. Així mateix, a les

11.00 hores es farà la presentació
dels Brots Catalans a la Sala de la
Societat (la Vilella Alta), a través
de la projecció de quatre curtmetratges frescos i reivindicatius:
Cendra de Tariq Porter (Catalunya,
2018); Els que callen d’Albert Folk
(Catalunya, 2020); Ni oblit ni perdó
de Jordi Boquet (Catalunya, 2020); i
el curt de Laia Foguet,
Ca nostra (Menorca, 2020). En aca-

Des del Most Festival, es
remarca una clara intenció
d’aproximar-se a l’enologia a
través de múltiples vessants
per tal de potenciar els seus
valors: la qualitat, la diversitat i
la implicació en el territori. Les
entrades ja estan a la venda al
web del Most 2021.
Impulsa:

Amb el suport de:

Servei a domicili
gratuït

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

Especialitat en coques casolanes
Pans artesans • Pastes
Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

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

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

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

Arròs Caldós, paella de marisc,
fideuejat, tapes

Tel. 657 07 04 99

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

Baixada de Sant Antoni, 7 - Torredembarra
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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

‘Vots de poble’, el nou
llibre de Jordi Suñé
En aquest nou treball, el mestre i antropòleg torrenc investiga
sobre les creences dels habitants del Baix Gaià
redacció

L

a Biblioteca Municipal de Creixell
va acollir el 28 de
maig la primera de les
presentacions del nou
llibre de Jordi Suñé,
Vots de poble, que recull
els relats tradicionals de
la rodalia del Baix Gaià.
Molts d’aquests textos,
transmesos de manera oral de generació en
generació, expliquen
l’origen d’algunes de les
festes majors d’aquests
pobles. Els vots de poble
són actes de prometença col·lectius a un sant,
una santa o una Mare de
Déu en agraïment per la
seva protecció.
La idea del llibre parteix d’una de les grans
preguntes de sempre:
“A què s’aferra la gent
davant la incertesa de
l’existència?”. L’autor ha
recollit des de fa anys les
veus de testimonis ben
antics, excursionistes
romàntics, mossens lletraferits, historiadors i
periodistes que posen en
context les històries, les
creences i les llegendes
que apareixen en aquest
treball. El confinament
durant la pandèmia de
la Covid-19 va permetre
a Suñé, tal com ell explica, posar ordre a totes
aquestes notes i material que havia acumulat i
donar-li forma de llibre.
Ja tenia força material
que havia preparat per

a dues conferències que
va fer el 2018 al Grup de
Dones de Torredembarra i al Centre d’Estudis
Rodencs sobre aquest
tema.
El llibre està dividit en
tres parts. A la primera,
Suñé hi fa un repàs de
les ermites que hi ha al
Baix Gaià —Sant Antoni, Montornès, Fàtima,
Berà i Loreto— i les que
ja han desaparegut com
a tals —Sant Joan, Sant
Ramon i Santa Margarida—, posant l’accent
en els relats referents a
la trobada de les imatges que es veneren en
aquests espais. A la segona, l’autor hi recull
notes històriques, testimonis de l’època i relats
tradicionals vinculats
als vots de poble —sant
Nicasi del Catllar, Sant
Crist de Salomó, sant
Roc a diferents municipis, Quadre de santa
Rosalia i sant Adrià a
Torredembarra, Mare de
Déu del Loreto a Renau,
Santa Creu i sant Gregori
a la Riera de Gaià, Mare
de Déu de les Neus a la
Nou de Gaià, sant Antoni
a Altafulla, sant Sebastià a Vespella de Gaià
i a Clarà i Pigota de la
Pobla de Montornès— i
els contextualitza per tal
d’entre’n millor l’origen.
A la tercera part, hi trobarem històries i llegendes de bruixes, el diable,
de sang i fetge, de túnels
quilomètrics i de troballes de pedres precioses.

Un projecte obert

Jordi Suñé amb el seu nou llibre, Vots de poble. / TDB

Vols guanyar el darrer llibre
de Jordi Suñé gratis?
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
27 de juny.

Suñé ja havia escrit
altres vegades sobre
aquest marc geogràfic
del Baix Gaià —Altafulla, Torredembarra,
Creixell, Roda de Berà,
antic terme de Tamarit, la Riera de Gaià, el
Catllar, Renau, Salomó,
Vespella de Gaià, la Po-

bla de Montornès i la
Nou de Gaià. El 2018
va publicar el llibre El
Baix Gaià al segle XX
i ara hi torna amb Vots
de poble. L’autor ha
destacat la importància
d’apropar-se a les creences populars i a les
celebracions comunità-

CENTRE PODOLÒGIC

Assessoria:
Laboral
Fiscal
Comptable
Jurídica

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

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

ries per tal de conèixer
millor aquests pobles i
els canvis que s’hi han
produït al llarg de la història. El que més li ha
cridat l’atenció a Suñé
és que alguns dels vots
de poble són ben recents, de finals del segle XIX, quan les noves
idees, l’esperit científic i
la premsa eren a l’ordre
del dia: “És un moment
apassionant, un creuament de la tradició, que
sembla que no acaba de
marxar, i la modernitat,
que no s’acaba d’imposar.” Posa l’exemple del
vot a sant Roc del poble
de Salomó el 1885 durant una epidèmia de
còlera, que al mateix
temps les autoritats sanitàries combatien amb
mesures higienistes.

Departament immobiliari i administració de finques

Tel. 977 80 09 57 - 686 16 56 89
C/ Iglesia 1 i Mercat de Creixell - Local 6
Creixell
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Suñé explica que la seva
recerca etnogràfica continua en marxa, que “és
un projecte obert, seguirem recollint relats, creences, tradicions i detalls
sobre l’origen de les celebracions comunitàries”.
Per tal de compartir les
noves troballes amb els
lectors, el llibre disposa
d’un codi QR que permetrà accedir a una carpeta
online amb diversos arxius. En aquest espai, hi
haurà també una carpeta
amb cinc àudios. Aquests
arxius de so corresponen
a cinc de les històries
que apareixen al llibre.
L’autor s’ha encarregat
d’enregistrar cinc relats
per tal de gaudir de l’experiència ancestral que
algú ens expliqui una
història.
El llibre ve encapçalat
per un pròleg de l’escriptor Josep Santesmases i
Ollé que reflexiona sobre
les creences populars i la
identitat local. El llibre

És un projecte
obert i seguirà
recollint relats,
creences,
tradicions i
detalls sobre
l’origen de les
celebracions
comunitàries
ha estat editat per Ganzell Edicions, Eduard
Boada i Aragonès al capdavant, i forma part de
la seva col·lecció “La Pixerota”. Punts de venda:
La Capona (Tarragona),
Adserà (Tarragona) i
Àgora i Llibreria Miquel
(Torredembarra).
Les presentacions del
llibre seguiran a l’estiu aprofitant les festes
majors del Baix Gaià, al
juliol estan previstes a
Torredembarra i la Riera de Gaià i a l’agost, a la
Nou del Gaià.

Altres llibres de
l’autor
Jordi Suñé Morales
(Torredembarra, 1975)
és mestre, músic i antropòleg. Ha escrit diversos
llibres i articles sobre
etnografia, cooperativisme i història local.
Entre les seves publicacions destaquen Miquel
Mestre Avinyó (Cossetània, 2009), Parlen
les àvies. Costums i
tradicions de Castellvell del Camp (Ajuntament de Castellvell del
Camp, 2010), El riu de
les dones (Centre d’Art
i Natura de Farrera,
2013), L’ofici de boter
a Torredembarra, conjuntament amb Gabriel
Comes (Ajuntament de
Torredembarra, 2017) i
El Baix Gaià al segle XX
(Centre d’Estudis d’Altafulla, 2018).

ASSESSORIA
D’Empreses
C/ Higini Anglès, 12, Escala B, Entresòl 2º ( TGN)

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com
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CONTINGUT ESPECIAL

El Port de Torredembarra vol potenciar
la formació de joves en les seves instal·lacions
El Port de Torredembarra s’ha
marcat com a objectiu els
propers anys potenciar la seva
vessant de formació en la reparació i el manteniment i reparació
d’embarcacions entre els joves
del seu territori d’influència. El
capità del Port de Torredembarra, Oriol Milà, assenyala que
actualment dos joves que fan el
Programa de Formació i Inserció
(PFI) de l’Institut Ramon de la
Torre fan pràctiques en empreses
instal·lades al varador del port
torrenc.
El 2010 el Port de Torredembarra
ja va crear un Centre de Formació
i durant sis anys s’hi van impartir
molts cursos i van sortir un gran
nombre de titulats durant 6 anys.
Des de fa uns anys està tancada
i reobrirà en un any amb la continuïtat de la concessió. Milà assenyala que fer-ho és una de les
prioritats de l’ens en els propers
anys i volen mantenir la implicació en el projecte que l’Ajuntament de Torredembarra ha

Dos joves de
l’Institut
Ramon de la
Torre estan fent
pràctiques en
empreses instal·
lades al varador
del port torrenc

mostrat des del primer moment.
“Un port com el de Torredembarra té una vessant de pesca, una
de serveis, una d’indústria i una
de formació i aquesta darrera ens
proposem reforçar-la”, assenyala
el capità de Port de Torredembarra, que es troba immers en la
renovació de la concessió i vol
posar la formació com un dels
eixos de la nova etapa.
Al varador del Port de Torredembarra hi ha una activitat de diverses empreses en la reparació de
manteniment d’embarcacions
i un parell de joves de l’Institut
Ramon de la Torre hi estan fent
pràctiques els darrers mesos.
Procedeixen del Pla inicial Professional en auxiliar de manteniment d’embarcacions esportives
i d’esbarjo. En una empresa hi
realitzen 180 de les 1.000 hores
del curs i entre el ventall de
diversos ports i instal·lacions on
es treballa amb embarcacions
aquests dos joves han escollit el
Port de Torredembarra.

PORT DE TORREDEMBARRA

Segons el tutor del PIF de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo de l’Institut Ramon
de la Torre, Bernabé Cayuela, amb
aquest programa de formació
i inserció es vol reconduir cap
als cicles formatius alumnes
que no han acabat l’ESO i que no
segueixen estudis en el sistema

educatiu ni participen en altres
programes de formació. “Es tracta
que assoleixin uns hàbits de
treball perquè l’aprenentatge el
deixem als oficials de les empreses”, explica Cayuela.
Els alumnes, que aquest curs són
una quinzena a l’institut torrenc

Us desitgem una bona
Festa Major
de Sant Joan

Truca’ns
977 24 24 51

11

-entre els quals una noia-. Tenen
entre 16 i 21 anys. A l’aula treballen amb ordinadors, on poden
obtenir informació i superar
reptes plantejats pel professor,
i als tallers -un interior i l’altre
exterior- poden practicar amb
embarcacions i materials cedits
el Club Marítim de Torredembarra,
l’Associació Orsapop, Amics de la
Vela Llatina de Torredembarra o
diferents empreses. Per al tercer
curs, el 2021-22 d’aquest PIF
esperen mantenir una quinzena
d’alumnes i baixar la mitjana
d’edat als 17 anys. Alguns faran
les pràctiques al Port de Torredembarra.
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ACTUALITAT BAIX GAIÀ

L’Altacústic i el Mercat de Música
Viva de Vic, de la mà aquest 2021 en
un festival que es desestacionalitza
La programació de

redacció

l’Altacústic per al juliol

E

l Festival de Música Independent
d’Altafulla, l’Altacústic, va encetar aquest
2021 la seva vuitena edició amb les actuacions
de Maria Jaume i Patricia Atzur el dissabte
22 de maig a les 19.30
hores a la plaça del Pou.
És una de les novetats
del certamen, la desestacionalització, ja que
“d’ara en endavant hi
ha la intenció de programar concerts més enllà
de les dates oficials”. Tot
plegat ho va explicar el
coalcalde d’Altafulla,
Jordi Molinera, a la
presentació del Festival
el dijous 20 de maig al
matí en el que és un dels
seus escenaris, la plaça
del Pou, que enguany es
recupera.
De fet, aquesta serà una
altra de les novetats del
proper mes de juliol. I és
que després de les limitacions imposades per
contenir la pandèmia en
l’edició passada, que va
concentrar tots els recitals a la plaça de l’Esglé-

comprèn 3

dies:

Dijous 15 s’inicia el certamen en col·
laboració amb el MMVV a l’escenari de
la plaça del Pou, amb Joana Serrat &
The Great Canyoners a les 19.30 h, i amb
Daniel Lumbreras a partir de les 21.30 h.

Una imatge de la presentació de l’Altacústic 2021. D’esquerra a dreta, el director artístic de l’Al·
tacústic, Kike Colmenar; la regidora de Cultura, Gemma Maymó, i el coalcalde d’Altafulla, Jordi
Molinera. / AJ. ALTAFULLA

sia, aquest cop tornarà
un dels emplaçaments
de referència al certamen. En aquest sentit,
la regidora de Cultura
d’Altafulla, Gemma
Maymó, es va mostrar
molt satisfeta de poder
tornar a oferir concerts
simultanis a l’Altacústic i “conjugar dos escenaris per així recuperar
l’essència d’anys anteriors”.
La tercera gran novetat
del 2021 és l’agerma-

nament que estableix el
festival amb el Mercat
de Música Viva de Vic
(MMVV), de manera
que Altafulla acollirà
dos concerts amb segell
de la reconeguda proposta osonenca. Serà
en la jornada inaugural,
i permetrà a Vic donar
més visibilitat a la seva
iniciativa i alhora ampliar la programació
encara en un context de
contenció de la pandèmia. Per tot plegat, el
director artístic de l’Al-

tacústic, Kike Colmenar,
va anunciar que també
es farà una trobada de
programadors, “per tal
que puguin contractar
nous espectacles i contribuir així a dinamitzar
els festivals del territori”. Colmenar va afegir, a
més, que “per al festival
de música independent
d’Altafulla, amb un total de vuit concerts, es
tracta d’una oportunitat
i un impuls per tenir una
major repercussió a tot
el país”.

Divendres 16 serà el torn de la tarrago·
nina Anna d’Ivori a les 19.30 h a la plaça
de l’Església, mentre que a les 20.30 h
Joan Colomo actuarà a la plaça del Pou.
Finalment, ja a les 22.00 h tancaran la
jornada Los Sara Fontán a la plaça de
l’Església.
L’Altacústic clourà el dissabte dia 17 a
partir de les 20.00 h amb Pau Vallvé a
l’escenari de la plaça del Pou, Joina a les
21.30 a la plaça de l’Església, i Kids from
Mars a la plaça del Pou a les 22.30 h.
Les entrades per a la vuitena edició de
l’Altacústic s’han posat a la venda a www.
altacustic.cat aquest mateix dijous pel que
fa als concerts de juliol. Paral·lelament, les
persones interessades a assistir als con·
certs d’aquest dissabte encara tenen temps
d’aconseguir algunes de les entrades que
queden disponibles del total de 150. De
moment aquest és l’aforament previst, en un
format similar al de l’any passat, a la plaça
de l’Església, i amb taules i cadires conveni·
entment separades.

Exposició de Joan
Casas a la Pallissa
de l’Era del Senyor
El fotògraf artístic i
col·laborador del Torredembarra Actualitat Joan
Casas tornarà a exposar
a la Pallissa de l’Era del
Senyor d’Altafulla. Ho farà
amb la 5a edició de la mostra “Pell de bruixa”, on el
nudisme centrarà l’atenció
del visitant. Estarà oberta
divendres i dissabtes,
de les 18 a les 20 hores,
a partir del divendres 18
de juny. La inauguració

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

Una de les imatges de la
mostra. / JOAN CASAS

se celebrarà l’endemà,
dissabte dia 19, a les 18
hores. L’exposició “Pell de
bruixa” anirà acompanyada
d’una mostra col·lectiva
dels membres del Cercle
Artístic d’Altafulla.

977640778 · www.anforasmar.com
www.anforasmar.com
977640778

Más de 25 Años en Torredembarra
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ACTUALITAT BAIX GAIÀ

L’Associació Aurora i el Càmping
Gavina fomenten la conservació
de l’Espai Natural de la Platja de
Torredembarra i Creixell
redacció

E

l Càmping Gavina
i l’Associació Aurora, entitat social
que integra persones amb
problemes de salut mental i que promou la recuperació ambiental d’espais naturals del Camp
de Tarragona, han signat
un acord de col·laboració
per fomentar la conservació de l’Espai Natural
Protegit de la Platja de
Torredembarra i Creixell.
L’objectiu és preservar els
valors naturals i plantejar un conjunt d’accions
adreçades a la conservació de la biodiversitat
d’aquest entorn.
Una de les primeres actuacions que es plantegen, en el marc d’aquest
acord de col·laboració, és
l’abalisament d’una part
de la platja per afavorir

Un moment de la signatura del conveni. / CEDIDA

la recuperació de la duna
davant del càmping i donar continuïtat al sistema
dunar ja existent. Aquesta
actuació la portarà a terme un equip de l’Associació Aurora.
L’entitat també durà a
terme una jornada formativa per als treballadors del càmping amb
l’objectiu que coneguin
millor l’espai natural i
la seva biodiversitat. A
més, realitzarà activitats

d’educació ambiental i de
descoberta de l’entorn per
als usuaris del càmping
els mesos d’estiu.
El Càmping Gavina, coneixedor de la responsabilitat d’estar en un enclavament protegit natural,
l’any 2019 va obtenir el
certificat de Qualitat Mediambiental que atorga la
Generalitat de Catalunya.
El Càmping Gavina i
l’Associació Aurora es-

tan d’acord en la necessitat de fer compatible
l’ús del territori amb la
conservació dels seus
elements naturals, paisatgístics i patrimonials,
perquè en puguin gaudir totes les persones i
també les generacions
futures. Per aquest motiu han establert aquest
marc de col·laboració
per fomentar la conservació d’aquest espai
natural i sensibilitzar a
la ciutadania.

El Gegants del
Baix Gaià,
protagonistes d’una
exposició itinerant
Una exposició sobre els
Gegants del Baix Gaià es
podrà veure entre el mes
de juny i setembre a diferents localitats d’aquest
territori. El Centre Cultural del Catllar ha estat el
primer lloc on s’ha pogut
visitar aquest passat cap
de setmana. El 19 i 20 de
juny l’exposició estarà a
l’Ajuntament d’Altafulla.
El Molí de Riera de Gaià
acollirà la mostra el 10 i 11
de juliol i les altres dates
confirmades són: Ajuntament de Torredembarra,
14 i 15 de juliol; Casino
de Roda de Berà, 28 i 29
d’agost, i Creixell, 11 i 12 de
setembre.
La idea de la mostra
ha sortit de la Colla de
Gegants i Grallers del
Catllar davant la impossibilitat gairebé segura
de fer cercaviles i altres
actes massius al carrer
aquest estiu a causa de
les mesures contra la
Covid-19. Van contactar
amb la resta de colles
castelleres del Baix Gaià
i aquestes es van sumar
ràpidament a la iniciativa,
pensant sobretot en els

més petits, els seguidors
més entusiastes dels
gegants. Les colles valoren que l’exposició serà
una manera de recuperar
el contacte entre elles
després de més d’un
any sense mantenir-lo a
causa de la pandèmia.
L’exposició s’adaptarà a
les dimensions de cada
espai i, per exemple, al
Catllar s’aplegaran tots
els gegants del Baix Gaià,
un total de 19, i els deu
capgrossos del la colla
local (nous i vells). A les
mostres de cada municipi almenys hi haurà els
gegants nous de cada
agrupació.
L’entrada serà gratuïta
i en cada exposició hi
haurà una guardiola per
col·laborar en La Marató
de TV3. Al Catllar, segons
explica el president de la
Colla de Gegants i Grallers del Catllar, Mariano
Ortiz, hi haurà música i
també es lliurarà a cada
visitant un full DIN A3
amb tots els gegants i
una explicació de cada
un.

VELA ESTIU 2021
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA
Escola de vela per a totes les edats.
Campus per a infants.

Anunci CMT 130,3x82,4 mm.indd
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Entitats i personalitats del
Baix Gaià reben distincions
de Mèrit de Serveis
Distingits del Tarragonès

Commoció per un crim
masclista a Creixell

redacció

F

inalment, el divendres 4 de
juny es va portar a terme a
Perafort el lliurament de les
distincions de Mèrit de Serveis
Distingits del Tarragonès 20192020, amb l’objectiu d’honorar
persones o entitats en mèrits a la
labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi o de la
comarca en el seu conjunt.
L’acte no es va poder celebrar quan
tocava degut a la situació d’emergència sanitària per la irrupció de
la pandèmia de Covid-19, i s’ha
recuperat tan aviat la situació ho
ha permès amb totes les mesures
d’higiene i seguretat necessàries.
L’acte, conduït per la periodista de
Tarragona Ràdio Núria Cartanyà,
va estar amenitzat per l’Stromboli
Jazz Band.
Les distincions han estat promogudes pel Consell Comarcal del
Tarragonès, a suggeriment d’al-

Una imatge de tots els distingits el dia 4 de juny a Perafort. / CEDIDA

guns municipis de la comarca. En
les bases s’estableix que els distingits de cada edició són presentats
pels ajuntaments, a proposta del
ple municipal. Després d’exposar-ho al públic, és aprovat pel
Ple del Consell Comarcal.

parc de la Torre d’en Guiu i la recuperació i consolidació del castell
del Catllar; María del Palacio Rodríguez-Solano (Creixell), distinció
a títol pòstum a la que va ser farmacèutica del municipi i que amb
la seva tasca va complementar el
servei mèdic, i Lluís Virgili Virgili
(la Nou de Gaià), dedicat a la recerca de documentació històrica,
especialment sobre els orígens del
municipi.

Les personalitats del Baix Gaià
que han rebut el reconeixement en
aquesta sisena edició són: Núria
Ruiz Morillas (Altafulla), investigadora i doctora en Química i
professora de la URV; Josep Maria Gavaldà i Colomina (el Catllar),
exbatlle de la vila que va promoure
tres projectes emblemàtics per al
municipi: el Centre Cultural, el

Pel que fa a les entitats distingides
hi ha la Coral Verge de Berà (Roda
de Berà), el Club de Bitlles Catalanes (Salomó) i el Grup de Dones
(Torredembarra).

Una dona de 52 anys va
morir el passat dilluns 17 de
maig a Creixell a mans de
la seva parella, víctima d’un
crim de violència masclista.
El crim ha creat consternació tant a la localitat
creixellenca com a tot el
Baix Gaià. Dos dies després,
es va realitzar una concentració davant l’Ajuntament
de Creixell amb la participació d’una quarantena de
persones, un acte que es
va repetir en altres punts
del Baix Gaià de Catalunya.
El consistori creixellenc va
decretar també tres dies de
dol oficial i les banderes van
onejar a mitja asta.
Tot va començar quan
el dilluns 17 de maig van
trobar en un habitatge de
la urbanització El Racó del
Cèsar de Creixell els cossos
d’una dona de 52 anys i d’un
home de 56. La Policia Local

del municipi va rebre un
avís al voltant de les 21.00
hores i agents d’aquest cos
es van adreçar a un domicili
del municipi. Hi van entrar
amb l’ajuda dels bombers, i
a l’interior van localitzar les
dues persones sense vida.
Els Mossos es van fer càrrec del cas i van comprovar
que es tractava d’una mort
violenta.
Les primeres investigacions
policials van descartar la
participació d’una tercera persona i la principal
hipòtesi va ser que l’home
hauria matat la dona amb
dos trets d’arma de foc. La
víctima també presentava ferides d’arma blanca.
Després del crim, l’individu
s’hauria suïcidat d’un tret al
cap. La Delegació de Govern
va confirmar el dia 18 la
naturalesa masclista de
l’assassinat.

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

Busca’ns a:
@jamon.divino

20€ KART COMPETICIÓ ADULT 22€ KART BIPLAÇA ADULT

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

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
Prensa_AR Torredembarra_80x37mm_nov2020.pdf
1

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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Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra
Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es

NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA

CM

C/Ferran de Querol, 7 Baixos • 43830 • Torredembarra

MY

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

CY

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI

CMY
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Festa de Sant Joan de Baix a Mar

Baix a Mar recupera enguany la
celebració de la festa de Sant Joan
PROGRAMA

redacció

B

aix a Mar recupera enguany la
celebració de la
festa de Sant Joan, patró del barri, després
que l’any passat s’hagués hagut de suspendre a
causa de la pandèmia.
La Regidoria de Festes
i l’Associació de Veïns
de Sant Joan presenten
la recuperació de la festa amb prudència però
amb diversitat d’activitats, amb actes amb
aforament limitat i bona
part amb reserva prèvia. La pregonera serà
l’atleta olímpica Berta
Castells.
L’Ajuntament de Torredembarra ha fet unes recomanacions per a la nit
de Sant Joan: grups reduïts, les aglomeracions
no estan permeses, s’ha
de mantenir distància
física, ús de mascareta i
rentat de mans amb aigua i sabó. Si es fa ús de
pirotècnia, no es pot fer
servir gel hidroalcohòlic
i s’ha d’evitar compartir
menjar i estris a l’hora

Berta Castells, pregonera
d’enguany. / TWITTER

dels àpats. També s’ha
de fer un ús responsable
de la pirotècnia.

Preparant la Festa
del Quadre
D’altra banda, el regidor
de Festes, Raúl García,
ha explicat que s’està treballant en l’organització
de la Festa del Quadre
(15 de juliol) en la mateixa línia que la de Sant
Joan (prudència i actes
amb aforament limitat i
reserva prèvia). Pel que
fa a les previsions respecte a la Festa Major
de Santa Rosalia (4 de
setembre), el regidor ha
comentat que s’encaren
amb optimisme esperant
que les restriccions per
la pandèmia permetin
realitzar més activitats.

Diumenge 20 de juny

Aforament limitat. Reserves al correu electrònic: festes@torredembarra.cat

»» A les 10.30 h, des del port de
Torredembarra i fins al Bloc
Sortida i regata amb llaüts per
part dels socis de l’associació i
recollida de plàstics al mar.

»» A les 22.30 h, a l’envelat de Cal
Bofill
Concert amb l’Orquestra La
Chatta.

Organitza: Associació de Rem Vogadors de
Baix a Mar Torredembarra.

»» A les 12 h, a la platja de Baix a
Mar
V Trobada de Vela Llatina.
Organitza: Orsapop, amics de la vela llatina
de Torredembarra.

Dimecres 23 de juny
»» A les 20 h, lloc a determinar
Enlairament de coets a càrrec
del Ball de Diables de Torredembarra.
En acabar, a la plaça d’Antoni
Roig i Copons
Pregó a càrrec de Berta Castells
Franco.

Aforament limitat. Reserves al web: www.
torredembarra.cat

»» A les 12 h, a l’església de Sant
Joan Baptista
Ofici solemne acompanyat de la
Coral Santa Rosalia.
»» A les 20 h, a l’envelat de Cal
Bofill
Espectacle de màgia amb el Mag
Sergi Armentano.
Aforament limitat. Reserves al web: www.
torredembarra.cat

»» A les 22.30 h, lloc a determinar
Espectacle de focs artificials, a
càrrec de Pirotècnia Igual.

Bon sant Joan!

»» A les 22 h, a l’envelat de Cal
Bofill
Havaneres en femení a càrrec de
Neus Mar.
Aforament limitat. Reserves al web: www.
torredembarra.cat

Dissabte 26 de juny

Dijous 24 de juny

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

Divendres 25 de juny

»» De les 9 a les 20 h, a la platja de
Baix a Mar
Open Sant Joan de Tennis Platja.
Organitza: Club Esportiu Beach Tennis
Torredembarra.

»» A les 19 h, a l’envelat de Cal
Bofill
Concert i ballada de sardanes,
amb la Cobla Ressò dels Dansaires del Penedès.
Aforament limitat. Reserves al correu
electrònic: sardanesantina@hotmail.com
S’haurà d’especificar si la reserva és de
ballador o d’espectador i mitja hora abans
a l’envelat.

Bona
Revetlla

ELECTRICITAT • FONTANERIA • ANTENES
SISTEMES DE SEGURETAT • VIDEO - PORTERS

Bona
revetlla

Especialidades
en pescados
y arroces

Bona
revetlla

Bona revetlla

Bon
Sant Joan!

Arriba el bon temps i és època de
fer barbacoes amb la millor carn!
Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra
Telèfon: 977 641 228
Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors
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C/ Comerç, 3 - Baix a Mar
43830 Torredembarra (Tarragona)
Telèfon 977 64 10 18
info@sanchez-mair.com
www.sanchez-mair.com
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Festa de Sant Joan de Baix a Mar

Recuperant la memòria d’un ball

Es compleixen vint-i-cinc anys de l’última representació del Ball de Sant Joan a Baix a Mar
TRINI
HUGUET
ORTEGA

Hi van col·
laborar una
seixantena
de persones
de Baix a Mar
amb l’excepció
d’uns quants
torrencs

A

l voltant de les sis
de la tarda a l’envelat, prop de Cal
Bofill, tot i que l’espectacle començava a dos
quarts d’onze del vespre, els actors ja estaven
pentinats i maquillats
pel personal de les perruqueries torrenques:
Antonieta, Pili i Anna.
Les togues blanques fins
als turmells amb cintes
daurades brodades, les
perruques, els decorats
vistosos... Tot estava
preparat perquè el Ball
de Sant Joan s’estrenés
el dia 21 de juny de 1996.
La posada en escena
va ser molt emotiva,
perquè va servir d’homenatge als actors i actrius vius que a principis
i a mitjans del segle XX
van interpretar l’obra.
També hi va haver un
sentit record pel director, Manuel Crehuet,
que va morir pocs dies
abans de poder veure
els resultats de la seva
direcció i adaptació del
text de Sant Joan.
Remei Hurtado, Herodies en aquella representació, recorda:
“La gent de mar s’hi va
abocar de ple.” La gran
majoria dels actors eren
amateurs i mai havien
pujat dalt d’un escena-

sis anys que finalment
va dur-se a terme el ball
parlat de Sant Joan.

Fotos: Cedides per Maria Remei Hurtado.

blicació del text, localitzat en uns manuscrits a
Vilardida, al programa
de festa major del barri
marítim de l’any 1995.

Tercera
representació,
després
de 1924 i 1940
ri. Per exemple, el ballet
va aprendre dansa del
ventre expressament
per a aquella ocasió,
gràcies a l’Associació de
Ball de la Torre. Els vestits, confeccionats a mà
per l’equip de vestuari
encapçalat per l’Ódena,
van ser retalls de tela i
teixits que ja no s’utilitzaven i estaven a les
golfes de Cal Marxant,
mentre que el vestuari dels soldats romans
va ser un préstec dels
Armats de la Torre. Els
homes de Baix a Mar
van donar forma als decorats i a l’espai escènic

que va dissenyar Manolo
Alcina.

El 1963 es va intentar
recuperar el Ball, ja
que s’havia representat
a Baix a Mar els anys
1924 i 1940. L’Associació Amics del Mar, impulsora d’aquest primer
intent i presidida per Alcina, buscava cohesionar
la gent del barri marítim
i a la vegada mantenir
aquesta tradició, temptativa en la qual Crehuet
ja havia participat intentant refer el text, però no
ho va aconseguir per la
dificultat que suposava
adaptar l’obra a la moral de l’època. No va ser
fins passats cinquanta-

Hi van col·laborar una
seixantena de persones de Baix a Mar amb
l’excepció d’uns quants
torrencs. Aquesta va ser
la condició que Crehuet
havia imposat a Hurtado per acceptar portar
la direcció del ball parlat de Sant Joan i refer el
text original, mantenint
com a llengua el castellà. Aquesta proposta li
va arribar de la mateixa
Remei Hurtado, que redescobrí el Ball de Sant
Joan a través de la pu-

El resultat de dos assajos
setmanals gairebé durant
un any i del gran esforç
i qualitat, sobretot en
el vestuari, “va agradar
molt” al públic torrenc,
segons Remei Hurtado.
Les entrades de les dues
sessions es van exhaurir
i l’any 1997 es va tornar
a repetir l’èxit, en aquesta ocasió dirigides per
Esteve Cañellas. Tot i
això, el pedagog i escriptor Gabriel Comes deixa
constància del contrari al
seu llibre El Ball de Sant
Joan de Baix a Mar: “El
caràcter còmic i desbaratat que se li va donar
per poder salvar el que
es va jutjar com un text
sense qualitat literària i
una representació sense
interès per al públic actual, no té res a veure amb
l’obra dels anys 1924 i
1940, seriosa, respectada
i molt estimada.”

El diari Torredembarra al moment uns dies
abans de l’estrena va
publicar una notícia sobre la recuperació del
ball parlat de Sant Joan.
Les últimes línies de la
publicació mostraven el
que havia suposat tornar
a representar l’obra, tal
com s’havia fet en èpoques anteriors: “Gràcies
a l’entusiasme i l’amor
pel teatre de la gent de
Baix a Mar, tenint com a
objectiu primordial que
aquestes representacions
tinguin una continuïtat,
any rere any, en la festa
del barri.”
Avui, passats vint-i-cinc
anys, els vestits i els decorats fets a mà s’han fet
malbé i han estat llençats.
En paraules d’Hurtado:
“Ja no es tornarà a fer
mai més aquesta obra
perquè de la manera com
la vam presentar nosaltres era un volum molt
important.” L’objectiu
que cercaven els Amics
de Mar amb la recuperació del Ball no s’ha assolit. El 1997 es tancava,
altra vegada, el cicle, i no
hi ha hagut continuïtat en
la representació del Ball
de Sant Joan. Després
de quatre representacions al llarg del segle XX,
les noves generacions de
torrencs no les recorden
i en poques ocasions se’ls
explica el que va significar reunir i cohesionar tot
Baix a Mar per recuperar
una tradició identitària.

Forn Cristià
Vine a buscar
les teves
coques de
Sant Joan

Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

Bon sant Joan!
C. Mimoses, 3
43830 TORREDEMBARRA
Telèfons: 977 64 03 13

Bona revetlla

609 78 21 68

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

16

Bon sant Joan!

Torre

actualitat

dembarra

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

Festa de Sant Joan de Baix a Mar

Aire nou a la junta de l’Associació
de Veïns de Baix a Mar
Jordi Salvat

L

’Associació de Veïns Sant Joan de
Baix a Mar viu
setmanes de transició
amb el canvi de junta directiva. Tot i que alguns
membres de l’antiga
directiva continuen, el
gruix de la junta són cares noves, començant pel
president, Frederic Pijuan. L’assemblea que va
escollir la nova directiva
es va celebrar el passat
29 de maig i en aquestes primeres setmanes,
a més de tots els tràmits
burocràtics, s’han hagut
de centrar en la Festa
Major de Sant Joan, el
més important dels actes que organitzen. Les
mesures davant de la
Covid-19 han obligat a
reduir el nombre d’actes

i fer canvis en el format.
“No és el Sant Joan que
voldríem, però la pandèmia encara hi és i provoca unes limitacions
que hem de respectar”,
afirma Pijuan.
Frederic Pijuan Santeugini té 42 anys i va ser
durant 17 anys empleat
de banca. Actualment
treballa com a gestor de
relacions amb els clients
a Autocasasús. Ha estat
tresorer de la UDT. Reconeix que quan ja fa
unes setmanes li van
proposar assumir el
càrrec primer la seva
resposta va ser negativa, però després s’ho va
pensar, ho va parlar amb
la família i va decidir fer
un pas endavant.
L’acompanyen en la junta directiva Jovita Bal-

Frederic
Pijuan va ser
escollit en la
darrera
assemblea de
l’entitat,
el passat
29 de maig
Part de la junta directiva de l’associació amb Frederic Pijuan, al mig a la primera fila. Manquen
quatre vocals. / CEDIDA

tasar, vicepresidenta;
Ivet Boronat, secretària;
Lluís Ballell, sotssecretari; Clàudia Gimeno,
tresorera; Joan Rion,
Ramon Sastriques,
Oriol Nin, Gisela Rovira, Bibiana Font i les
germanes Eva i Natàlia
Jansà. “Som una junta
molt jove i amb ganes de

treballar i solucionar els
problemes que tenim”,
comenta Pijuan, que
apunta que un dels principals és la circulació pel
barri, tot i que reconeix
que fa pocs dies s’han
instal·lat les pilones als
carrers Pérez Galdós i
Isaac Peral, una de les
reivindicacions dels ve-

ïns, que patien per la seguretat dels nens i nenes
i els balcons, que s’havien vist afectats pels cops
de camions.
Les principals tasques
de l’Associació de Veïns
de Baix a Mar durant
l’any són l’organització
dels actes de la Festa

Major de Sant Joan —
pregó, sopar popular,
torneig de futbol platja
infantil—; els actes de
Nadal —xocolatada, tió i
Marató de TV3— i l’Arribada dels Reis d’Orient.
A més, l’entitat intenta
fer d’altaveu de les problemàtiques que puguin
sorgir i està oberta a les
idees que puguin ajudar
a millorar el barri. Volen
captar nous socis i sòcies.

PASSEIG DE COLOM 7
TORREDEMBARRA
4makis.com

Passeig de Colom 43
977 64 19 52
Obert cada dia,
Tot al any!

Carrer Forn 10
977 64 04 69
Obert cada dia de
18h a 01h

Carrer Tamarit 42
977 64 19 52
Dissabte i Diumenge
13h a 15h
17

Passeig de Colom 39
977 64 50 05
Dl a Dv 17h a 01h
Ds i Dg 12h a 01h
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La crisi a Ciutadans es tanca
amb la sortida de Toni Cruz

Les desavinences dins del partit acaben amb l’adeu del fins ara portaveu,
que es manté com a regidor
Ciutadans en un àmbit més
general (a Catalunya i Espanya) fa pensar en una pèrdua
de pes de la formació, encara
que el poder que conserven es
concentra ara sobretot en les
administracions locals i autonòmiques.

Josep
SÁNCHEZ

D

es d’aquest passat mes
de maig, el grup municipal de Ciutadans
a Torredembarra compta
només amb dos regidors a
l’Ajuntament. La sortida de
Toni Cruz del partit taronja
es va oficialitzar ara fa unes
setmanes, el 15 de maig.
D’aquesta manera, el fins
aleshores portaveu de la formació al consistori torrenc
posava punt final a la seva
trajectòria a Ciutadans. Però
no a la política, ja que Cruz
anunciava que manté la seva
acta de regidor, passant a formar part del grup no adscrit.

Foto: Noelia González i Javier Ramírez, els dos regidors que integren ara el
grup municipal de Ciutadans.

Aquesta nova realitat ja es va
escenificar durant el ple ordinari del mes de maig, celebrat només uns dies després
de l’anunci de la baixa de
Cruz. Aquest va passar a ser
el primer regidor de l’oposició a prendre la paraula (tal
com marca el ROM). En el
torn de Ciutadans, va exercir
la tasca de portaveu Noelia
González, mentre que l’altre
regidor, Javier Ramírez, va
prendre la paraula per defensar alguns dels punts de
l’ordre del dia.

durant els darrers anys. Una
situació semblant també es
repeteix al Consell Comarcal
del Tarragonès, on el regidor
torrenc va entrar a l’inici del
mandat en representació del
seu partit i on, de fet, el passat mes d’abril va passar a
ser el portaveu al ple de l’ens
per les sortides de Pere Lluís
Huguet i Juan Antonio Ramírez. Sobre la seva presència a l’organisme comarcal,
Cruz ha assegurat a aquest
diari que de moment mantindrà el càrrec.

La sortida de Cruz de Ciutadans va portar el partit a
demanar que aquest deixés
la seva acta de regidor. Fins
i tot així ho va exigir el diputat al Parlament de Catalunya per Tarragona, l’històric
Matías Alonso, en una entrevista al programa Carrer
Major. En resposta, Cruz va
assegurar que no deixaria
el seu càrrec, perquè volia
continuar amb la feina feta

Mentrestant, Torredembarra Ciutadans ja treballa per
reorganitzar-se internament.
Cruz va abandonar el partit
després que des de la direcció a Tarragona decidissin
que la portaveu passaria a
ser Noelia González, per intentar frenar d’aquesta manera la crisi que s’havia obert
al grup municipal en els últims mesos. La junta local,
de la qual formava part el

mateix Cruz, va dimitir i ara
el partit i els militants han
d’escollir una nova junta, de
la qual formarà part un dels
dos regidors que queden ara
a l’Ajuntament. La previsió
és que en pocs dies es pugui
conèixer com queda el partit
a Torredembarra.

Mandat de tensió
Amb la sortida de Cruz, es
tanca d’alguna manera la crisi
interna dins del grup municipal, que ha viscut importants
tensions pràcticament des de
l’inici del mandat entre els regidors que en formaven part.
Noelia González i Javier Ramírez han acusat al seu portaveu de gestionar el partit de
forma autoritària i menystenint les seves figures.
Ara tenen encara dos anys al
davant per posar ordre amb
l’inici d’una nova etapa que
tindrà el seu moment determinant a les eleccions municipals del 2023. La situació de

Atenció personalitzada
nts
i constant a tots els nostres clie
Pere Badia, 13. Torredembarra
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390
latorre@finqueslatorre.com
WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer
Assessorament professional

HORARIS:
De dilluns a dissabte:
09:00-13:30h i de 17:00-19:45h
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A Torredembarra, en les últimes dues cites electorals,
el 2015 i el 2019, Ciutadans
va sortir amb tres regidors
de cada una. Cruz i Ramírez
han repetit els dos mandats,
mentre que Juan Carlos Hurtado hi va estar fins al 2019
i des d’aleshores el seu lloc
l’ha ocupat Noelia González.
Malgrat tenir la mateixa representació, als comicis de
fa dos anys els taronges van
aconseguir millorar les seves
xifres en nombre i percentatge de vots (959 i un 13,96% el
2019 respecte als 746 i 12,95%
del 2015). Un augment, però,
que va tenir un regust agredolç, ja que les expectatives
eren molt superiors, tenint
en compte que el partit havia
actuat com a principal força
de l’oposició durant l’anterior
mandat i que Ciutadans havia
guanyat les autonòmiques del
2017 a Torredembarra i confiaven a retenir una part important dels 2.568 vots que
van obtenir aleshores.
La lectura d’aquells resultats
del maig del 2019 ja va suposar un primer punt de fricció
entre els regidors taronges.
Durant els últims dos anys la
relació s’ha anat deteriorant
fins al punt que la direcció
provincial del partit ha hagut
d’intervenir per posar ordre,
fet que va portar a la sortida
de Cruz. Amb un representant
menys, però amb la voluntat
de recuperat la normalitat,
Ciutadans inicia una nova
etapa plena d’incerteses.

CARTES DELS
LECTORS
Tala d’arbres
a Torredembarra
En dirigeixo a vosaltres perquè gràcies a llegir la vostra
notícia m’he assabentat de
les obres del tram l’antiga
N-340 a Torredembarra. Com
a persona i ciutadana us
expresso la meva commoció
en saber que el nou pla urbanístic incloïa TALAR ARBRES
GAIREBÉ CENTENARIS (cosa
que no dieu a l’article, i que
jo considero notícia molt
seriosa). En un moment com
aquest, en què tant es parla
del canvi climàtic i tantes
campanyes es fan, trobo
d’hipocresia extrema una
actuació així.
Hem permès que matessin
uns meravellosos arbres.
Atentament
Maria Jose Matas Gutiérrez –
Torredembarra

Queja sobre
una decisión
del Ayuntamiento
A través de esta carta quiero
expresar mi desacuerdo con
la decisión tomada por el
Ayuntamiento en el cambio
de ubicación de los contenedores de basura en la zona
de Marítima Residencial Sur.
Los han cambiado de unos
lugares (espacios abiertos)
sin molestia para nadie para
situarlos, todos agrupados, en
la puerta de un solo vecino.
Espero que el Ayuntamiento
reconsidere su error.
María Bellido –
Torredembarra

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).
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S’ajorna el desallotjament
de Les Naus
redacció

E

l passat dilluns 14 de
juny estava previst
el desallotjament del
Centre Social Ocupat Autogestionat (CSOA) Les Naus,
després de la treva acordada
entre la defensa legal del CSOA
Les Naus i la propietat de
l’immoble el 27 de maig, quan
estava previst inicialment
aquest desallotjament. La setmana passada, els ocupants
van rebre una comunicació per
la qual el desallotjament quedava obert i, segons ha pogut
saber Torredembarra Actua-

litat en el tancament d’aquesta
edició, no serà abans de l’1 de
juliol. L’assemblea del CSOA
Les Naus havia fet una crida
a “protegir l’espai de forma
activa” i havia organitzat una
vermutada popular i diverses
activitats davant aquest espai
situat a Torredembarra a la carretera d’enllaç amb l’autopista
que finalment van ser desconvocades.
Abans, el 27 de maig, una
seixantena de persones es
van concentrar a l’exterior
de l’edifici ocupat per rebre
la comitiva judicial i impedir-ne el desallotjament.
Després de parlamentar amb
la comitiva judicial, amb defensa legal del CSOA Les Naus es
va acordar una treva de dues
setmanes i mitja perquè els
ocupants trobessin una alternativa, que encara no han trobat.

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

Polígon Industrial
Roques Planes
C. Montferri s/n
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977

641 128

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

Visítanos en

La Diputació suma
Fomentem lʼestalvi
energètic i lʼeconomia
circular als municipis.

sostenibilitat
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Llegeix
l’article
d’opinió
de Toni
Sacristan

L’ordre de desallotjament l’ha
emès un jutjat després d’un
llarg procés als tribunals, impulsat actualment per Anida
Operaciones Singulares SA,
que, segons denuncien des del
centre social, “no és més que
una empresa creada per BBVA
per especular amb actius immobiliaris” i que “ha emprès
la seva maquinària judicial per
rebatre l’espai que tant ens ha
costat de crear.”
Aquestes naus industrials, ocupades des de 2014, s’han convertit en un espai de referència
a la demarcació tarragonina a
través de tallers i jornades de
tot tipus: antirepressives, mediambientals, solidàries, musicals, culturals així com anticarceràries, de sexualitat… Ha
acollit també presentacion de
llibres i s’hi ha creat una biblioteca pròpia ambulant.
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Torredembarra Actualitat lliura
216 euros de la venda del conte infantil
a Càritas Torredembarra

Un any de pandèmia (III)

Ireth Assessors

T

orredembarra Actualitat ha
fet el lliurament aquest mes
de juny de 216 euros a Càritas
Torredembarra. Aquesta quantitat
correspon al 10% de la venda del
conte infantil La Padrina Rosalia
i el tresor del Roquer, publicat per
ComLoc Edicions, de l’empresa editora del Torredembarra Actualitat,
Comunicacions Locals 2020 SL.
El taló l’han lliurat el gerent i el director del Torredembarra Actualitat,
Albert Jansà i Jordi Salvat, al director de Càritas Torredembarra, Pere
Bosque. Torredembarra Actualitat
vol donar suport a una entitat del tercer sector que des de fa ja anys està
fent una gran tasca entre les persones
més desafavorides del municipi. Per
la seva banda, al director de Càritas
Torredembarra, Pere Bosque, ha
agraït aquest gest al mitjà de comunicació.

La Covid-19 continua a la
baixa al Baix Gaià, amb
16 nous casos positius la
darrera setmana
El Baix Gaià ha registrat 16
nous casos positius de Covid-19 la darrera setmana, segons dades del Departament
de Salut de la Generalitat actualitzades aquest diumenge
13 de juny. Aquesta xifra representa un cas menys que
els set dies anteriors. Els positius acumulats al Baix Gaià
des del mes de març de l’any
passat arriben als 2.310.

Torredembarra ha sumat
aquesta setmana 11 nous casos positius de Covid-19, els
mateixos que la setmana passada, dues terceres parts del
total del territori.
En canvi, municipis com
Roda de Berà, Altafulla o la
Pobla de Montornès no han
registrat cap nou cas de coronavirus la darrera setmana.

Casos
positius
Torredembarra

1.044

Roda de Berà

334

Altafulla

229

Creixell

185

El Catllar

177

La Pobla de Montornès

170

La Riera de Gaià

108

Salomó

24

La Nou de Gaià

21

Vespella de Gaià

18

Total Baix Gaià

2.310

Eloi Morlà, soci fundador d’Ireth Assessors,
una empresa que porta
14 anys en el sector
de l’assessoria fiscal,
comptable i laboral, ho
té clar a l’hora de trobar una paraula per definir aquest darrer any
marcat per la Covid-19:
“Bogeria.” I ho justifica
pel volum de feina que
han tingut, sobretot a
causa de la gestió dels
ERTO, però també per
la relació amb l’administració pública:
“Han estat un zero a
l’esquerra i haurien
de rodar caps.” Morlà
explica que, amb el
pas al teletreball dels
diferents departaments
de l’administració
pública, preguntes que
abans els resolien en
deu minuts van passar
a quinze o vint dies i la
majoria eren referents
a persones que tenien
problemes per cobrar
els ERTO o l’havien
cobrat per error quan
no els pertocava. I això
passava molt perquè
la norma escrita no solucionava molts casos
i generava dubtes que
calia resoldre.
Aquesta situació
complexa continua ara
amb les declaracions
de renda, quan moltes

persones que no en
feien mai ara sí que
l’han de realitzar per
haver cobrat un ERTO
i des d’Ireth Assessors
els toca explicar que
enguany els toca pagar.
Morlà adverteix que
continuen tenint molts
problemes amb les
gestions amb la Seguretat Social.
El dia a dia de la seva
feina també ha canviat
i han introduït el teletreball. Ara només la
recepcionista fa el seu
horari complet a l’oficina i la resta de treballadors teletreballen
dos dies a casa. “I això
continuarà un cop passi
la pandèmia. Jo mateix
he vist que faig més
feina dues hores a casa
que tres al despatx,
perquè aquí sempre hi
ha moltes interrupcions”, assenyala Morlà.
Els clients també
s’han acostumat molt
a fer els petits tràmits
per telèfon o correu
electrònic, tot i que
els majors de 50 anys
continuen preferint
l’atenció presencial.
Apunta que l’allau d’informació a través dels
mitjans de comunicació ha generat molta
intranquil·litat i molts
dubtes als clients.

Ja tenim els guanyadors
dels dos CD ‘Do re mi fa flor’
Aquest mes de maig sortejàvem entre els subscriptors
del Torredembarra Actualitat
dos CD de Do re mi fa flor.
La primavera en cançons,

gentilesa de La Musca. Els
guanyadors, als quals farem
arribar el premi, són Rosa
Guimerà i Daniel Canyellas.
Enhorabona!

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Aquest mes de juliol
deixarem anar les feres
a la Jungla de la Torre

Tel. 977

Molt atents a www.TDBactualitat.cat
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S’obre la convocatòria dels XXIII
Premis Cultura Vila de Torredembarra
redacció

L

a Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Torredembarra va presentar el 9 de juny la XXIII
edició dels Premis Cultura
Vila de Torredembarra, que
correspon, en aquesta edició,
als següents guardons: XXI
Poesia Pere Badia, XV Beca
de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet,
VIII Premi de Contes Infantils
Il·lustrats “Llegir per Créixer”
i XXII Premi Isabel de Villena
i XIII Premi de Teatre Bambolina.
La regidora de Cultura, Núria
Batet, va explicar que l’objectiu d’aquests premis és incentivar la creació literària i per
aquest motiu també va agrair
al Grup de Dones de Torredembarra (Premi Isabel de
Villena) i a la Coordinadora
Teatral El Nus (Premi de Te-

D’esquerra a dreta, la presidenta del Grup de Dones, Rosa Maria Guasch;
la regidora de Cultura, Núria Batet, i el president del Nus Escènic, Esteve
Cañellas. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

atre Bambolina) que aportessin la seva col·laboració en la
convocatòria de premis. La
presentació va comptar amb
la participació de la presidenta del Grup de Dones de
Torredembarra, Rosa Maria
Guasch, i del president del
Nus, Esteve Cañellas. Batet
considera que “els premis
estan molt consolidats” i per
això no hi ha molts canvis respecte les darreres edicions.

XXI Poesia Pere Badia
Enguany s’ha augmentat la
dotació, passant de 1.000 a

1.400 €.
Les obres aspirants a aquest
premi han de ser originals,
inèdites, escrites en llengua
catalana i no premiades en altres concursos.
Fins al 15 d’octubre de
2021. Patrocina: Regidoria
de Cultura.

XV Beca de Recerca
Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet
Enguany s’ha augmentat la
dotació, de 2.000 a 2.400 €.
Aquesta beca s’atorgarà al
millor projecte d’investigació

inèdit en el camp de la història
de la vila de Torredembarra,
entesa en sentit ampli: història local, tradicions, costums,
patrimoni artístic i patrimoni
cultural.
Fins al 30 de setembre de
2021
Dotació: 2.400 € (1.200 € en
el moment de concessió de la
beca i 1.200 € al lliurament de
la versió definitiva de l’obra).
Patrocina: Regidoria de Cultura.

VIII Premi de Contes
Infantils Il·lustrats
“Llegir per Créixer”
La novetat d’enguany és que en
lloc de temàtica lliure, les obres
s’han de centrar en la mestra
Maria Antònia, amb motiu de
la commemoració el 2020 dels
50 anys de la seva mort.
El jurat valorarà especialment
l’equilibri i l’harmonia entre
text i il·lustració i també que
els continguts s’adeqüin a la
comprensió d’infants majors

Expressa’t

Menú

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

12, 13 i
19, 20 juny 2021
Exterior - Tinglado 1

Menú de
revetlla Sant Joan

Mostra d’escoles i entitats artístiques

de 6 anys.
Dotació: 1.400 € (700 € en el
moment del veredicte i 700 €
al lliurament de la versió definitiva).
Fins al 15 d’octubre de
2021. Patrocina: Biblioteca
Mestra Maria Antònia.

XXII Premi Isabel de
Villena
Premi adreçat a les dones. Temàtica lliure.
Fins al 15 d’octubre de
2021.
Dotació: 400 €. Patrocina:
Grup de Dones de Torredembarra.

XIII Premi de
Teatre Bambolina
S’atorgarà al millor projecte
d’obra de teatre escrita o de
guió desenvolupat en català.
Fins al 15 d’octubre de
2021.
Dotació: 1.000 €. Patrocina:
Coordinadora Teatral El Nus
Escènic.

MOSTRA D’ESCOLES
i ENTITATS ARTÍSTIQUES
Dissabte 19 juny 2021
10.30 h Banda Unió Musical
12.00 h Adele acadèmia de dansa
18.00 h El Taller de dansa
19.30 h Escola de dansa Àfrica Aguilar

Especialitat
en carns a la brasa
i esmorzars de forquilla

Creant Cultura,
Port i Ciutat

Diumenge 20 juny 2021
10.30 h Esbart Santa Tecla
12.00 h Rambla Music
18.00 h Institut Pons d’Icart
19.30 h Escola de dansa Dansartt

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25 • Torredembarra
Tel. 638 27 94 74 / 977 64 11 52

expressat@porttarragona.cat

20210612_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_121 x 78,5 mm.indd 1
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Som especialistes en banys, cuines, paviments i revestiments Us d
esitgem u
na
i tota mena de materials de construcció
bona Fes
ta Major
Projectes a mida
de Sant J
oan
Finançament en 12 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació per part de la financera)
Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net
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lA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 20.

dies que vam estar sols,
ELL i jo, cara a cara i
donant-nos l’esquena,
abans que s’instal·lés la
Tatjana a casa, van ser
un veritable desastre.
Els vam viure com en
La guerra dels Rose,
però sense arribar als
intents d’assassinat.
Però he de dir que un
dia, mirant aquesta
pel·li, em van venir al
cap moltes idees al respecte.

Tatjana
j. a. nIEVES

Sí, la meva pell s’esquartera al ritme dels
cops que ELL descarrega contra la porta,
amb els braços plens de
greix, com el seu cos,
amenaçant-me amb
mil i una sentències,
al temps que descarrega la seva ira contra
Tatjana, la seva nova
companya.
Tatjana prové de Rússia. Va arribar a casa
als dos mesos de la
mort de la mare, i em
vaig assabentar de la
seva presència una nit
mentre sopàvem.
—Demà vindrà una
dona a viure a casa —
em va dir com qui demana que li passis el
pa.
No cal ser un linx per
concloure que aquesta
dona ja era a la vida
d’ELL abans de la mort
de la mare.
Una víctima més. Va
arribar amb una maleta plena d’il·lusions,
amb l’esperança d’un
futur orquestrat en
promeses de felicitat.
No sé si Tatjana es va
enamorar de la persona
o de la possibilitat d’un
futur millor. Potser
ELL la va seduir amb

les seves arts, amb la
seva verborrea precisa
i grandiloqüent. M’ho
puc imaginar. Però, en
poc temps, Tatjana va
descobrir que en realitat el seu destí era un
gulag, un confinament
en què digerir les baixeses de l’ésser humà.

Quan Tatjana arribà a
casa vaig patir un atac
de ràbia —una mica
impostat però molt
convincent— i vaig
destrossar la meva habitació. Va romandre
així diversos dies, en
absolut desordre i destrucció. El fet és que
això va arribar a ser
un element de tensió
indescriptible. ELL va
prohibir la Tatjana, des
del primer moment,
que entri a la meva
habitació per endreçar una mica. Jo vaig
mantenir el desordre
fins que vaig iniciar el
confinament.

Com podreu entendre,
entre mare i Tatjana
no establiré comparacions. No són possibles. Però és com si la
seva presència a la casa
fos un holograma de la
mare, una projecció del
seu ésser a la banda de
la qual he de combatre.
Tatjana és rossa, d’ulls
blaus. Té la pell blanca
i fina, com si estigués
polida. Fa un metre
setanta d’alçada, més
o menys, i, perquè us
feu una idea, s’assembla moltíssim a Natalie Portman. Té un
pírcing petit al nas, al
cartílag dret, i té també
una mirada trista. Una
nit, dies abans de començar la vaga, la vaig
sentir plorar. Havien
discutit i ELL xisclava com un porc. Vaig
sentir un cop de porta
i es van apaivagar les
veus. A la fi, una remor
de sanglot va dominar
la nit. Vaig anar a pixar i a rentar-me una
mica. Abans de tornar
a tancar-me a la meva
habitació, em vaig quedar mirant la seva. A

Canvi i origen.

través de la porta em
vaig imaginar Tatjana
amb el rímel corregut,
embrutant la seva pell
blanquinosa i jove pel
flagell de les llàgrimes;
els genolls abraçats,
el gemec d’un animal
ferit i la nuesa del rebuig.

deixar d’endreçar la
meva habitació. Vaig
plantejar una nova
versió sobre la teoria
del caos. És una de
les alteracions amb
les quals ELL mai ha
acceptat franquícies:
el desordre de les habitacions. Va fer efecte. Hauria volgut matar-me.

Com sabia l’impacte
que suposaria, a partir
d’aquell moment vaig

Els dos mesos i tres

Des d’aleshores he
tornat a les meves obsessions. He endreçat
l’habitació al detall, he
aprofitat per desprendre’m de coses que
havia anat acumulant,
però que ara em semblen supèrflues. I he
tornat a fer el llit cada
dia, dues o tres vegades, dedicant-li els deu
minuts de rigor. Cada
cop que em llevo he de
retirar el coixí, observo uns segons les di-

ferents rugositats dels
llençols, prenc aire i començo el ritual. Ajusto
les vores del protector
i del llençol de base.
Quan ja no queda cap
arruga, estiro el llençol
superior i l’edredó fins
que queda perfecte.
Superfícies llises i polides, perfectes, com la
pell de la Tatjana. O de
la mare.
M’agrada admirar la
perfecció de les coses.
Tal com jo ho visc, sento un èxtasi demolidor,
una extrema plenitud
quan acabo de fer el
llit i no hi observo cap
rugositat. O quan faig
replecs en els fulls amb
rigor matemàtic, o en
les cantonades dels
sucres, després d’extirpar-ne una, i les vaig
doblant paral·lelament,
cap a l’interior, fins que
s’ajunten al centre geomètric. Han de quedar
perfectament tancats,
ja que faig servir molt
poc sucre. És com no
sentir arrugues en el
meu interior. Un plaer
semblant al que sento
quan resolc un sudoku, un problema difícil
d’escacs o un d’àlgebra
avançada.
Aquests darrers dies,
tot m’està costant una
mica més. Em sento
cansat, encara que, de
moment, segueixo administrant bé les meves
energies.
També m’ha donat per
recordar coses de la
meva infància, mentre
analitzo, detalladament, l’estat de la meva
pell..

Us desitgen bona Festa de Sant Joan

Bon Sant Joan
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A la contra

CARLES Marquès

twitter ACTUALITAT

Parc (o carrer, o plaça) de Rosalia Soler Güell
No tinc res contra Frederica
Montseny. Al contrari. Però
hauria preferit que el nou parc,
o un altre espai, reivindiqués una
republicana torrenca. Tal com,
i ben fet que està, la biblioteca
porta el nom de la mestra Maria Antònia i no de Francesca
Bonnemaison, fundadora de la
primera biblioteca pública d’Europa per a dones. No és provincianisme donar valor als noms que
han fet la teva pròpia història. Al
contrari. Jordi Salvat m’ha informat que la primera dona ministra a Europa —i aquest és un
gran valor— sí que va tenir gran
amistat amb una persona que va
Dificultat:aMolt
Alta
acabar vivint
la Torre.
La seva

família i la d’Albert Pujol, aleshores un noi, fill d’un anarquista
de Vilanova, van passar juntes
la frontera de l’exili després de
la Guerra.
Però no em consta, a mi si més
no, que Montseny tingués cap
relació directa amb la nostra
vila. Com sí que la van tenir dones lluitadores, no tan conegudes, i per aquesta raó mereixedores de reconeixement. Dones
en molts casos anònimes o víctimes col·laterals de l’empresonament, deportació o mort dels pares, germans o parelles. I dones,
en altres casos, víctimes amb
nom i cognoms propis. Com
ara Rosalia Soler Güell, jutjada

el 1941 pel Tribunal Regional
de Responsabilitats Polítiques,
TRP, per fer-se “simpatitzant
dels partits d’esquerres”, com
explica l’historiador Joaquim
Nolla al llibre col·lectiu II República, Guerra Civil i repressió Franquista a Torredembarra (1931-1975). El també
historiador Jordi Suñé, en un
article d’un número anterior de
Torredembarra Actualitat, detalla que Rosalia Soler, de Cal
Tarragoní, era mare de Josep
Maria Camps, exiliat a Mèxic,
i consogra del cap dels Mossos
d’Esquadra,
Pérez Farràs. Re3
cordant-ne
el
4
5 1 nom
7 recordaríem
2
les dones
de
la
República.
8
6
4

EL SUDOKU
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Músic

Quan podem començar a parlar de petards i de gossos? Com
està el calendari de polèmiques a Twitter, aquest any?

VicJota @VicJota
Tuitaire

Confío que a les del comiat de soltera d’avui a #Torredembarra,
a aquesta hora, ja se’ls hi deu haver acabat les piles del megàfon.
Ànims.

Dificultat: Mitjana
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Oriol Maymó Gatell @MaymOriol
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Carles Perdiguero @socenperdi
Advocat

El dia que un judici penal comenci a l’hora assenyalada implosionarà el sistema.

Guillem Bargalló @guillembargallo
Periodista
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Tenim uns alts càrrecs que saben tantes coses que poden passar
de salut a territori, d’esports a acció exterior o d’interior a economia

Antoni Batista @antonibatistav
Periodista

“Els presos no poden fer política”. Gramsci forever.

Solució Sudoku
mes de maig

5 9 8 4 7 2 3 1 6
2 7 3 6 8 1 4 9 T 5O R R E D E M B A R R A
4 6 1 3 5 9 2 7 8
3 5 6 9 1 7 8 2 4
7 8 4LÍNIA
2 VILAFRANCA
3 6 9 –5 EL1VENDRELL – TARRAGONA I VICEVERSA (L0 – L2)
Us informem de que a partir del 19/4/21 el punt habitual de les parades del
9 1 2 Passeig
8 4 de5la Sort
7 (Pa
6 i b)3 es veurà modificat a causa d’obres a la via pública.
6 4 9 1 2 8 5 3 7
DURACIÓ
1 3 5 7 9 4 6 8NOVA
2 LOCALITZACIÓ
A partir
del
19
8 2 7 5 6 3 1 4Pa Av.
9 St Jordi rotonda Farmacia (Direcció Tarragona)

AVÍS CANVI DE PARADES

d’Abril i fins al final
de les obres.

Pb Av. St Jordi (Escola Antoni Roig)

INSTAL·LATS PALS INFORMATIUS A LA NOVA UBICACIÓ DE LES PARADES

Pa

(Direcció Tarragona)

Pb

(Direcció El Vendrell-Vilafranca)

Tròpic

(Funciona amb normalitat)

Passeig de la Sort
Noves parades
Parades cancel·lades

(Direcció Tarragona/
El Vendrell-Vilafranca)

TORREDEMBARRA
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