
Del 9 al 16 de juliol

Consulteu el programa a 

www.torredembarra.cat

Ajuntament de Torredembarra
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GRATUÏT 

 prohiBiDa la seva venDa

Dona suport al perioDisme De qualitat
subscriu-te: www.TDBactualitat.cat • 60 €/any

CULTUra 
Torredembarra, un 

dels escenaris de 
‘L’habitació’, un llibre 

solidari que tanca el 
dol d’una família 

Pàgina 16

eNTreVISTa 
Marina Riudeubas:  
“Esperem millorar  
el ‘Diverteix-te en  

família’ i oferir més  
activitats l’any vinent” 

Pàgina 4

FeSTa deL  
QUadre 

Programa d’actes  
d’una festa  

adaptada a la  
situació pandèmica

Pàgina 15

SeGUreTaT
El conseller Elena anuncia 
que al setembre s’iniciarà 

la construcció de la  
comissaria dels Mossos

Pàgina 19

l’entitat ha organitzat 
diversos actes  
per commemorar 
aquest primer quart  
de segle d’existència 

La Protectora d’animals 
de Torredembarra  
compleix 25 anys 
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¡Disfruta del verano con
nuestros platos frescos!

          977 64 33 37
PORT TORREDEMBARRA
ALCAPONERESTAURANT.COM

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

977 65 51 59 elsfogonsdeldrac.cat

Carrer Sant Joan, 64 - La Riera de Gaià
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els reptes 
turístics  
de la Torre
L’estiu a Torredembarra és 
sinònim de turisme. A partir de 
Sant Joan el municipi augmenta 
gradualment la seva població 
fins a multiplicar-la per uns 
quants cops durant les primeres 
setmanes d’agost, quan passe-
jar pels seus carrers i places en 
segons quina hora és gairebé 
una odissea. Per la Festa Major 
de Santa Rosalia pràcticament 
tornem a ser els de sempre. És 
una història que es repeteix 
cíclicament cada any, amb l’ex-
cepció de l’anterior a causa de la 
Covid-19.

A Torredembarra tenim un 
turisme molt estacional i fa anys 
que es parla de desestacionalit-
zar i aconseguir que ens arribin 
turistes i visitants en altres 
èpoques que no sigui la canícula 
estiuenca. Tenim un clima molt 
benèvol gairebé tot l’any, però 
no som capaços d’atreure gaire 
gent més enllà del juliol i l’agost. 
Hem volgut parlar d’aquest 
tema i d’altres relacionats amb 
el turisme en el nostre municipi 
amb la regidora d’aquesta àrea, 
la Marina Riudeubas.

Amb ella també hem parlat de 
la gran assignatura pendent 
de Torredembarra: els hotels. 
Mentre els darrers anys hem 
vist com la localitat veïna, 
Altafulla, consolida a poc a poc 
una notable oferta hotelera, 
culminada aquest estiu amb 
l’imminent obertura de l’Alta-
fulla May Hotel, a la Torre hem 
estat incapaços d’atraure cap 
inversió hotelera i continuem 
confiant només en apartaments 
de lloguer i càmpings. Potser ens 
ho hauríem de fer mirar, no? 

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

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

20€ 22€KART COMPETICIÓ ADULT KART BIPLAÇA ADULT

La revetlla de Sant Joan 
és el tret de sortida de 
l’estiu. Temps enrere, 

a la Torre, era una cita amb 
els veïns. La canalla ens 
estàvem setmanes reco-
llint “trastos” vells per les 
cases, en les empescàvem 
per treure algunes mone-
des per comprar petards 
i, sobretot, custodiàvem la 
nostra foguera de les mans 
incendiàries i perverses 
d’altres veïns que ens re-

üllaven, piròmans gelosos 
incapaços de suportar una 
foguera millor que la seva. 
Però més enllà de les riva-
litats endèmiques, la nit 
del 23 la cita era amb ve-
ïns i veïnes; amb ells vèiem 
cremar la foguera, tiràvem 
petards, menjàvem, bevíem, 
rèiem i donàvem per encetat 
el sempre prometedor es-
tiu. Sant Joan es convertia 
en una unió i reunió veïnal 
on tothom tenia un paper 

i tothom s’hi sentia vincu-
lat, encara que fos per tenir 
l’aigua a punt per aturar un 
possible descontrol del foc.
Ja fa anys que això ha de-
saparegut i trobo que hi 
hem perdut tots. L’única 
foguera del poble és a Baix 
a Mar (enguany, quasi clan-
destina), però ja no la fa la 
canalla, sinó l’Ajuntament. 
Aquella nit és gairebé im-
possible caminar pel barri 
i la festa és tan multitudi-

nària que costa trobar-hi 
coneguts. 
Potser valdria la pena dei-
xar de prohibir la diversi-
ficació de fogueres i pro-
mocionar-les, per retornar 
la festa als carrers de tot el 
poble, tenir una estona per 
a la gent més propera. Tei-
xir, cohesionar, en comp-
tes de desfilar. Celebrar als 
nostres carrers, a tots, amb 
la gent de sempre i amb els 
que acaben arribar. Per-
què... els carrers seran sem-
pre nostres, no?

rePaSSeJadeS
Fogueres

ANNA RiuS

Aprofito la tornada 
del Canet Rock per 
a reflexionar —les 

matinades, quan un està can-
sat, fan de bon fer, a l’hora 
de pensar. Primer cap de 
setmana de juliol amb Cata-
lunya inundada de música i 
activitats culturals. En som 
uns quants que hem decidit 
fer una ruta, amb test d’an-
tígens diari inclòs. Festivals, 
festes majors… Sembla que 
la cultura torna a agafar em-
branzida, aprofitant que co-

mencen a aparèixer escletxes 
de llum en aquest núvol ano-
menat pandèmia. És ben cert 
que, ara per ara, encara no és 
gens fàcil muntar activitats 
d’oci i cultura; l’esforç és no-
table. Tot i això, cal aprofitar 
aquest bri d’esperança. Mirar 
endavant. En tenim ganes, i 
ens ho mereixem!
Malgrat tot, el nostre en-
torn més proper encara no 
ha sortit de la letargia que 
ha produït tot aquest temps. 
Les agendes culturals se-

gueixen sent tan primes 
com el paper de fumar. I 
això, tenint en compte que 
en aquesta època de l’any 
som un dels pols d’atracció 
turística del territori —i ara, 
en aquests últims temps, 
encara més; per això del 
turisme km 0. Ja ho sé, em 
direu que programar sense 
saber què passaria era un 
risc i que molts dels recur-
sos s’han destinat al que ha 
demanat la gestió de la pan-
dèmia. Escuts i “excusetes”!

Tenim un entorn privilegiat, 
on poder integrar propostes 
artístiques i culturals de tot 
tipus, a l’aire lliure —ara, 
més important i necessari 
que mai. Tenim una zona 
mancada d’oferta i, com a 
conseqüència, un públic 
assedegat de propostes. 
Potser l’únic que calen són 
ganes i dedicar-hi recursos, 
de manera conscient i amb 
criteri. Veurem si, en les 
properes setmanes, s’om-
plen de cultura els carrers 
de la Torre!

“excusetes?”
PeLS CarrerS de La Torre AlEix FiguERAS

CarTeS deLS LeCTorS
Podeu enviar-nos  
els vostres escrits i cartes  
a redaccio@TDBactualitat.
cat. Han d’anar signats amb 
nom i cognoms, DNI i telèfon 
de contacte. No poden  
excedir els 1.500 caràcters  
(incloent-hi espais).
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25ara Fa JORDi SAlVATA
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Processons al carrer, reforços policials 
i un xalet que va a terra

El juliol és un mes 
de celebracions a 
Torredembarra, 

amb la Festa del Quadre 
i la Verge del Carme. La 
festa major petita torren-
ca es va celebrar del 13 al 
15 de juliol amb els actes 
més tradicionals, com és 
la processó votiva a san-
ta Rosalia, unes imatges 
amb gran concentració 
de veïns i visitants que 
aquest estiu, per segon 
any consecutiu, no es re-
petiran. La festa havia co-
mençat el dia 13 al migdia 
amb el repic de campanes 
i enlairament de coets i 
a la tarda s’havia fet un 
espectacle infantil. Entre 
els actes previstos hi ha-
via una cercavila acom-
panyada per la Barcelona 
Gran Band, que també va 
fer un concert i ball amb 

tORREDEMBARRA Al MOMENt

fer testos d’alcoholèmia.

Però abans de les festes, 
hi havia hagut un ple 
municipal, amb un punt 
destacat, en què s’acor-
dava imposar una san-
ció de 600.000 pessetes 
(3.000 euros) al regidor 
del Partit Popular Joan 
Romera, propietari de 
la promotora Loroga 
SA. La raó de la sanció 
era que aquest regidor 
havia edificat en una 
zona verda sense llicèn-
cia la urbanització Les 
Àmfores. Romera havia 
enderrocat l’edificació, 
considerada il·legal, i 
afirmava que s’havia sen-
tit enganyat per totes les 
persones que havien in-
tervingut en l’expedient. 
Des de l’oposició dema-
naven responsabilitats 
polítiques. Romera va 
continuar al govern fins 
al final del mandat.

processó de barques des 
del port, amb un castell 
de focs final. El Torre-
dembarra al Moment 
parlava d’un miler d’as-
sistents.

L’estiu a Torredembarra 
representava un reforç 
d’alguns serveis i un era 
la Policia Local, que aug-
mentava els 21 efectius 
que tenia llavors amb 
quatre informadors de 
carrer, una mena d’aju-
dants de policia que van 
treballar fins a finals de 
setembre. L’abril s’ha-
via incorporat un nou 
sergent, que, junt amb 
el regidor de Governa-
ció, Miquel Àngel Lec-
ha, havien planificat la 
temporada d’estiu. Una 
altra novetat era la ces-
sió per part de la Direc-
ció General de Trànsit 
d’un cotxe equipat amb 
un radar i material per 

JORDi salvat

l’orquestra Walter’s. Un 
campionat de dòmino, 
sardanes amb la Cobla 
Costa Brava, castells amb 
els Nois de la Torre i la 
cercavila de foc dels dia-
bles, a més de concert i 
ball amb l’Orquestra Cos-

ta Brava i el concert folk 
d’Afonix, completaven el 
programa.

L’endemà, 16 de juliol, 
se celebrava una altra 
processó, en aquest cas 
en honor de la Verge del 

Carme. Després de la 
missa a la parròquia de 
Sant Joan de Baix a Mar, 
es va treure la imatge de 
la verge fins a la platja, 
on a espatlles dels pes-
cadors va fer un tomb. 
Després es va fer una 

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

API Nº 930
aicat 8549

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte  
personalitzat C. Fildors, 23 C

Tel i Fax: 977 64 54 71
43830 TORREDEMBARRA

ciclos_ibanez@hotmail.com
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Comença la tem-
porada turística 
a Torredembarra 

i entrevistem la respon-
sable d’aquesta àrea a 
l’Ajuntament de Tor-
redembarra, Marina 
Riudeubas (Torredem-
barra, 1993). Professi-
onalment, Riudeubas 
treballa en una empresa 
del sector turístic del 
Baix Gaià.

Quines perspecti-
ves tenen en aquest 
segon estiu post-
Covid-19 pel que fa 
al turisme?

Tenim unes perspec-
tives força optimistes i 
esperançadores perquè 
creiem que la tempora-
da serà molt millor que 
la de l’any passat. No és 
gaire complicat. Con-
fiem en el visitant de 
segona residència. En 
tenim molt i torna any 
rere any. I creiem que 
seguirem amb aques-
ta tendència de mercat 
nacional, de turisme de 
proximitat.

Quines activitats 
organitzareu aquest 
estiu des de la regi-
doria de Turisme?

Seguirem oferint 
les visites al far. A més, 
aquest any la visita 
s’amenitza amb una ex-
posició de l’associació 
Fotoamigo amb fotos 
del far i de l’entorn que 
encara la fan més reco-
manable. També recupe-
rem les visites al castell, 
el Patronat Antoni Roig i 
al nucli antic, que l’estiu 
passat no vam poder fer 
a causa de la Covid-19. 
Enguany tenim una nova 
activitat dirigida al pú-
blic familiar, que seran 
visites teatralitzades al 
Patronat Antoni Roig. 
Farem servir els nous 
gegants que tenim a 
Torredembarra, l’Antoni 
Roig i la Marina Torres 

JORDi 
salvat

“esperem millorar el ‘diverteix-te en  
família’ i oferir més activitats l’any vinent” 

L’ENTREVISTA marINa rIUdeUbaS Regidora de Turisme de  
l’Ajuntament de Torredembarra

i, a través d’una història 
que anomenem “El viat-
ge”, presentarem aquest 
edifici i aquesta història 
que tenim a Torredem-
barra a un públic més in-
fantil. També seguirem 
amb el cinema a la fresca 
i amb el Pleniluni.

abans parlava de tu-
risme nacional, però 
confien que arribin 
visitants d’altres 
indrets?

Confiem més en tu-
risme de Catalunya i de 
la línia del nord, que és 
el que tenim principal-
ment aquí. També cre-
iem que hi haurà una 
petita part de turisme 
internacional, però con-
fiem sobretot en el mer-
cat nacional.

S’està treballant, 
des de Turisme 
Torredembarra, per 
atraure nous mer-
cats turístics més 
enllà del nacional?

A principi d’any vam 

preparar un calendari, 
mirant quins mercats 
podríem començar a 
treballar, quins perío-
des de vacances tenien, 
amb l’objectiu d fer cam-
panyes puntuals, però el 
context actual ens va fer 
decantar per una cam-
panya més nacional i a 
França. De cara a l’any 
vinent volem recuperar 
aquest calendari, però 
hem de mirar quin ca-
lendari és d’interès per 
a nosaltres.

Fa molts anys que 
sentim parlar de la 
desestacionalització 
del turisme. Què cal 
fer perquè la gent 
vingui a Torredem-
barra en qualsevol 
època de l’any, més 
enllà de la tempora-
da alta, que acaben 
sent unes poques 
setmanes? 

Des de Turisme Tor-
redembarra organitzem 
activitats a la primavera 
i a la tardor. Aquest any 
hem començat un con-
curs nou, l’“Endevina 
endevinalla fotografia 
amb la canalla”; després 
hem estat fent cursos 
de fotografia dels llocs 
d’interès de la Torre, el 
Torredembarra 1713, el 
Festival de Màgia, i al 
juny hem incorporat el 
“Diverteix-te en família” 
per donar inici a l’estiu 
d’una manera diferent i 

donar a conèixer les ac-
tivitats que es poden fer 
a la façana marítima. Per 
altra banda, fem campa-
nyes de promoció a tra-
vés de xarxes socials i 
alguns mitjans de comu-
nicació. Ho comencem 
a fer des de Setmana 
Santa. Sobretot aquest 
any hem fet servir molt 
la càpsula de BTT i sen-
derisme i el vídeo fami-
liar de turisme i esports 
platja.

el ‘diverteix-te en fa-
mília’ ha tingut molt 
bona acollida aquest 
mes de juny, amb 
gairebé un miler de 
participants.

Des del Pla Estra-
tègic d’Esports i Platja 
ens proposaven captar 
esdeveniments i oferir 
activitats relacionades 
amb els esports nàutics i 
de platja per a un públic 
més familiar. Malgrat 
tenir el Covid-19 encara 
present, vam considerar 
que era un bon any per 
iniciar una activitat nova 
i vam contactar amb el 
sector privat i associa-
cions del municipi que 
oferien aquest tipus 
d’activitats per si voli-
en formar part d’aquest 
projecte. Va sortir molt 
bé i va tenir molt bona 
acollida. Esperem de 
cara a l’any vinent mi-
llorar-lo i oferir més ac-
tivitats.

La col·laboració 
publicoprivada és 
interessant en el sec-
tor del turisme. Què 
s’està fent a Torre-
dembarra?

Per part nostra estem 
fent una altra acció amb 
el sector de l’allotjament 
de Torredembarra: es-
tem treballant des de fa 
dos anys en un portal de 
reserves per ajudar-los, 
perquè ells són qui cap-
ten turisme i visitants 
per a Torredembarra. 
Esperem ben aviat poder 
fer ús d’aquest portal.

L’oficina de Turis-
me només obre les 
tardes i els caps de 
setmana de finals 
de juny a principis 
de setembre, cosa 
que pot xocar en 
un municipi turístic 
com el nostre. això 
canviarà?

Aquest any hem 
obert el dissabte de 10 
a 13 hores, cosa que mai 
s’havia fet, perquè vam 
considerar que era im-
portant donar una aten-
ció al visitant que pogués 
venir. Com a municipi 
turístic, com més hores 
pugui estar oberta l’ofi-
cina, millor. De cara a la 
tardor, estem estudiant 
les possibilitats que te-
nim per oferir servei a 
l’oficina almenys fins al 
mes d’octubre, que és 
quan encara queden vi-
sitants.

a la vila veïna, 
altafulla, veiem que 
estan a punt d’obrir 
un nou hotel, el may 
altafulla beach, un 
quatre estrelles amb 
68 habitacions, i el 
municipi supera les 
300 habitacions. a 
Torredembarra tenir 
hotels és l’assignatu-
ra pendent.

Sí, és clar que és l’as-
signatura pendent. Com 
a municipi turístic des-
taquem perquè tenim 
molts apartaments de 
lloguer, tenim càmpings 

Pots veure el vídeo 
de l’entrevista a 
torredembarra 

actualitat tv 

i algun hotel, però és cert 
que ens falten més places 
hoteleres. Ara mateix, 
que jo tingui coneixe-
ment, no hi ha cap ini-
ciativa per instal·lar un 
hotel a Torredembarra. 
És un tema pendent i fa-
ria falta.

acabem amb la mar-
ca Turisme baix Gaià, 
que sembla que de 
vegades no estigui 
del tot coordinada 
entre els municipis 
que la formen, amb 
activitats que se 
solapen en alguns 
casos. això s’ha de 
millorar? 

Des de finals de l’any 
passat, a l’Agrupació de 
Municipis del Baix Gaià 
es treballa en una nova 
fórmula per ser molt més 
àgils en l’organització i 
en fer noves accions. Ara 
mateix, amb l’estructura 
que tenim i la manera 
d’organitzar-nos, real-
ment a vegades se’ns fa 
difícil tirar endavant ac-
cions que volem fer.

Per acabar, si hagués 
de convèncer algú 
que volgués venir 
a la Costa daurada 
que triés Torredem-
barra, quines tres 
raons destacaria per 
fer-ho?

La platja, perquè te-
nim una platja fantàsti-
ca. El far, perquè no hi ha 
gaires fars que es puguin 
visitar. I la tranquil·litat, 
perquè Torredembarra, 
tot i ser un municipi 
turístic, és un municipi 
molt tranquil per anar-hi 
de vacances.

CA
RO

l 
CU

BO
tA

enguany tenim 
una nova acti-
vitat dirigida 
al públic fami-
liar: les visites 
teatralitzades 
al Patronat 
antoni roig
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Les 5 raons per les quals  

l’autoconsum solar  
està avui tan de moda

CoNTINGUT eSPeCIaL

comunitats de veïns i sobretot la 
possibilitat de cobrar per aquells 
kWh generats i no consumits en 
les hores en què no som a casa.

3. la reducció del Preu 
de les instal·lacions 
solars
El preu dels panells solars s’ha 
reduït més d’un 80% en els darrers 
10 anys, de manera que per poc 
més de 4.000 € una família pot 
gaudir de la seva pròpia instal·
lació solar i començar a estalviar 
des del primer moment en la seva 
factura d’electricitat.

4. les bonificacions 
fiscals
Amb la voluntat d’accelerar 
la transició energètica i donar 
compliment als seus objectius 
de sostenibilitat, molts ajunta·
ments tenen avui en dia aprovades 
importants bonificacions en l’IBI 
de fins al 50% durant un període 
màxim de 5 anys.

5. l’increment del Preu 
de l’electricitat
Aquest any estem vivint un nou 
rècord de preus en el mercat elèc·
tric, i a més a més aquest fet s’ha 
sumat a l’entrada en vigor, el dia 
1 de juny, de la nova estructura de 
tarifes elèctriques que comporta 
un increment significatiu del preu 
del kWh de consum.

Frederic Andreu
Director a SolarTradex.com

Les darreres dades publicades 
per l’Observatori de l’Autoconsum 
a Catalunya ens mostren que les 
instal·lacions d’autoconsum solar 
han crescut a un ritme exponenci·
al en els darrers tres anys.

Però a què és deguda aquesta 
nova febre de l’or pel que fa a 
les instal·lacions d’autoconsum 
solar?

1. la creixent  
PreocuPació  
mediambiental
Que està movent els governs 
d’arreu a emprendre polítiques de 
suport a les energies renovables, 
i als ciutadans a interioritzar 
aquesta necessitat de canvi i així 
a prendre decisions responsables 
en l’àmbit del nostre dia a dia.

2. l’aProvació del reial 
decret 244/2019
Que va eliminar de manera 
definitiva l’injust “impost al sol”, i 
amb ell, la idea que l’autoconsum 
estava prohibit i fortament pe·
nalitzat. A més a més reconeixia 
noves formes d’autoconsum, com 
són l’autoconsum col·lectiu en Una imatge d’una instal·lació solar a Creixell. 
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TLF.: 639 626 740/ 977 65 73 62 – Roda de Berà
- EXCAVACIONS I ENDERROCS - SERVEIS DE GRUA I CONTENIDORS

- SUBMINISTRAMENT D’ARIDS - NETEJA DE TERRENYS
jan excavacions E-mail: info@janexcavacions.com

Wep: www.janexcavacions.com

Gestió i lloguer 
d’apartaments 

a la platja 
de Torredembarra

Confiï’ns el seu 
apartament

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

Gestió Immobiliària

Us desitgem una bona Festa del Quadre 

Tot tipus de treballs  
en ferro i inoxidable

Del 9 al 16 de juliol

Consulteu el programa a 

www.torredembarra.cat

Ajuntament de Torredembarra

A finals d’aquest 
mes de juliol, 
concretament el 

dia 28, es compliran 25 
anys de l’obertura de la 
Protectora d’Animals de 
Torredembarra. Ubicada 
en uns terrenys a tocar de 
l’autopista AP-7, aquesta 
associació porta treba-
llant dues dècades i mit-
ja en la recollida i cura 
d’animals abandonats, 
especialment gossos. Per 
commemorar l’efemèri-
de, durant aquest mes 
s’han organitzat algunes 
activitats a la Protectora. 
Per exemple, el passat 4 
de juliol els Nois de la 
Torre van celebrar un 
canicròs en què els parti-
cipants feien un donatiu 
i sortien a passejar amb 

Vint-i-cinc anys cuidant els gossos abandonats
la protectora d’animals de torredembarra commemora aquest mes de juliol les seves dues dècades i mitja d’existència

JOSEP 
sÁncheZ

algun dels gossos que 
hi viuen. A més, aquest 
diumenge dia 11, s’or-
ganitzarà una xerrada 
a les instal·lacions de la 
Protectora a càrrec de 
l’especialista en psicolo-
gia del gos Borja Cappo-
ni, molt conegut perquè 
va ser el conductor del 
programa de televisió 
Malas pulgas.

D’aquesta manera es 
vol celebrar l’aniversa-
ri d’aquesta associació 
sense ànim de lucre, que 
en el seu naixement va 
tenir com a madrines 
Marcelle Geneviève 
Parmentier i Odile Ro-
dríguez de la Fuente, ví-
dua i filla del reconegut 
divulgador i naturalista 
espanyol. Les dues van 
assistir a la inauguració 
de les instal·lacions ara 
fa 25 anys. La placa que 
recorda aquesta visita 

és una de les primeres 
coses que ens ensenya 
en José María Crespo, 
impulsor i actual res-
ponsable de la Protecto-
ra. Amb ell hem volgut 
fer balanç d’aquests 25 
anys de servei.

“Això neix perquè hi 
ha abandonaments”, 
comenta Crespo, que 
afegeix tot seguit que 
la seva tasca és “recollir 

Les adopcions tenen un cost de 150 euros, ja que des de la protectora s’encarreguen de despa-
rasitar, xipar i esterilitzar els animals. / JOAN CASAS

actualment,  
a les  
instal·lacions 
de la  
protectora 
torrenca  
hi ha uns  
250 gossos
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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   1 10/5/21   10:53

Vint-i-cinc anys cuidant els gossos abandonats
la protectora d’animals de torredembarra commemora aquest mes de juliol les seves dues dècades i mitja d’existència

els animals abandonats 
i buscar una llar per a 
ells”. Un objectiu que 
no sempre és fàcil, ja 
que “uns tenen sortida 
i altres no”. “Hi ha ani-
mals que són molt bons, 
però són lletjos o tenen 
algun problema de sa-
lut. Tenim gossos que 
porten aquí onze anys”, 
es lamenta.

Actualment, a les instal-
lacions de la Protectora 
hi ha uns 250 gossos, 
una xifra que el seu 
responsable considera 
que és “raonable” per 
l’espai que tenen. “Ara 
estem de sort gràcies a 
la generositat de molts 
adoptants”, apunta 
Crespo, encara que ma-
tisa que cal que aquesta 
adopció sigui responsa-
ble. I subratlla que “és 
millor no adoptar que 
fer-ho malament i que 
després tornin l’animal, 
perquè un doble aban-
donament és molt dur 
per als gossos. Ho hem 
vist en alguns casos”. 
Per això, una de les op-
cions que plantegen per 
a aquelles persones que 
vulguin col·laborar-hi 
és fer passejades amb 

els animals al voltant de 
les instal·lacions de la 
Protectora. De fet, són 
moltes les persones que 
s’apropen sovint per a 
aquesta activitat, ja que 
els treballadors del cen-
tre no poden realitzar-la 
en el seu dia a dia. “Hi 
ha gent que ve amb fre-
qüència i que fins i tot es-
tableix una relació estret 
amb algun dels gossos. 
Considerem que és un 
voluntariat molt eficaç, 
perquè ajuda a rebaixar 
els nervis dels animals”, 
explica José María Cres-
po.

convenis amb  
els ajuntaments
El responsable de la 
Protectora destaca que 
aquesta és una entitat 
sense ànim de lucre i 
que actualment treballen 
sobretot amb convenis 
amb diversos ajunta-
ments del territori, que 
estan obligats a disposar 
d’aquest servei segons la 
Llei de Protecció Animal. 
En aquest sentit, Crespo 
destaca que paradoxal-
ment no tenen acord 
amb l’Ajuntament de 
Torredembarra, ja que 
aquest treballa amb 
l’empresa Última Llar, 
situada a Reus. Així 
doncs, si hi ha un gos 
abandonat a la Torre, 
aquest aniria a la ciutat 
del Baix Camp.

Nois de la Torre. Final-
ment, també obtenen 
finançament de les ma-
teixes adopcions, que te-
nen un cost de 150 euros, 
ja que ells s’encarreguen 
de desparasitar, xipar i 
esterilitzar els animals. 
Amb tot, Crespo apun-
ta que els números de 
la protectora van molt 
ajustats, perquè també 
tenen despeses impor-
tants en, per exemple, 
alimentació.

Però, com actuen des 
de la Protectora quan 
hi ha un cas d’un gos 
abandonat? Els ajunta-
ments amb conveni o 
bé els cossos policials es 
posen en contacte amb 
ells quan detecten un 
cas de gos abandonat. 
Aleshores, el recullen i 
el porten cap a les seves 
instal·lacions. “Hem de 
sortir a qualsevol hora”, 

remarca Crespo, que 
també explica algunes de 
les situacions que es tro-
ben més habitualment, 
com per exemple quan 
han de donar suport als 
estaments judicials en 
algun desnonament en 
què hi ha gossos a les 
llars. També són reque-
rits sovint per policies 
locals i Mossos d’Es-
quadra per gossos que es 
troben al mig de la car-
retera i que suposen un 
perill per a la circulació.

Nascut a Saragossa i 
amb Félix Rodríguez de 
la Fuente com a referèn-
cia, José Maria Crespo 
veu com la Protectora 
que ell va decidir posar 
en marxa arriba als 25 
anys. Mirant cap enre-
re, el responsable de les 
instal·lacions de Torre-
dembarra considera que 
amb el pas dels anys la 
problemàtica dels aban-
donaments de gossos ha 
anat “a pitjor”. Un exem-
ple és que quan es va 
posar en marxa el pro-
jecte, a les instal·lacions 
només hi havia una file-
ra de gàbies i ara ja se 
n’han construït cinc. “La 
gent conscienciada ja ho 
està i la que no, de poc 
serveix fer campanyes 
de publicitat”, sentencia 
Crespo abans de tornar a 
la feina per donar men-
jar als animals.

No tenen 
acord amb 
l’ajuntament 
de Torredem-
barra, ja que 
aquest  
treballa amb 
l’empresa  
Última Llar

Una altra font d’ingres-
sos per a la Protectora és 
la subvenció que arriba 
des de la Diputació de 
Tarragona, encara que 
Crespo lamenta que és 

l’única administració 
que els permet optar a 
ajudes. També tenen di-
versos socis i organitzen 
jornades solidàries com 
la d’aquest mes amb els 

A la Protectora de Torredembarra, els gossos compar·
teixen espais amb exemplars d’altres espècies animals 
domèstics que també han patit un abandonament. Al 
fons de les instal·lacions s’hi pot trobar un espai amb 
cavalls, un ase i, sobretot, molts porcs vietnamites. So·
bre els cavalls, Crespo apunta que van arribar a tenir·ne 
fins a 37, una bona part abandonats arran de la crisi 
econòmica per les despeses que suposen. Ara el nom·
bre és molt més reduït, en part també perquè alguns 
d’aquests animals es troben en custòdia en finques 
grans, encara que continuen pertanyent a la Protectora.

En referència als porcs vietnamites, Crespo sí que es 
mostra més crític amb aquelles persones que compren 
un d’aquests animals quan encara són petits. “Un nen 
o nena ho puc entendre, però un adult ha de saber que 
aquell porc es farà gran”, explica sobre una espècie que 
pot arribar a pesar uns 200 quilograms. Afegeix també 
que “tots venen de pisos o de cases amb jardins petits, 
on és inviable tenir aquests animals”.

no només gossos

Alguns dels animals que es poden trobar a la Protectora 
de Torredembarra. / JOAN CASAS
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juan sala Planella. Va mo·
rir l’11 de juny als 73 anys.

maria Perellón rodríguez. 
Va morir l’11 de juny als 86 
anys.

victoriana ramos moruno. 
Va morir el 13 de juny als 
85 anys.

antonio melich Grau. Va 
morir el 15 de juny als 74 
anys.

alberto lecha sardà. Va 
morir el 20 de juny als 71 
anys.

juan cano ruiz. Va morir 

el 20 de juny als 86 anys.

maria teresa bori eixarch. 
Va morir el 21 de juny als 
77 anys.

Ángeles ortiz corro. Va 
morir el 22 de juny als 86 
anys.

Pedro muñoz Giménez. Va 
morir el 27 de juny als 60 
anys.

raimundo rodríguez 
fonseca. Va morir el 4 de 
juliol als 74 anys.

lluís bertran Gil. Va morir 
el 4 de juliol als 87 anys.

Més que mai,
al servei 

de Tarragona. 
900 231 132
www.memora.cat

Servei 24 hores

defuncions – tanatori de torredembarra

Un moment de la Festa de la Batalla, el 2014. / CARLES MARQUÈS

CoNadeLLS

La batalla de Torredembarra,  
encara hi ha combat (1713 – 2023)

CARlES MARQuÈS

El 16 de juliol de 1713 
va tenir lloc la batalla 
de Torredembarra, un 

enfrontament en el marc de 
la Guerra de Successió entre 
un escamot de voluntaris ca-
talans i un destacament de 
l’exèrcit borbònic, amb re-
sultat de derrota dels primers, 
que es van batre en retirada. 
Enguany en fa 308 anys i 
d’aquí dos, el 2023, s’escaurà 
un aniversari amb números 
rodons. Com bé sabeu, des 
de 2008 aquest fet d’armes 
es recorda, cada maig, en la 
Festa de la Batalla, que l’any 
passat no es va poder celebrar 
i que s’ha reprès aquest 2021 
en un format més reduït.

Vaig conèixer en detall aquest 
combat, i les nefastes conse-
qüències per a les tropes aus-
triacistes —un de cada deu 
soldats va ser condemnat a la 
forca, en l’anomenat diezmo 
de horca, i d’altres enviats a 
galeres per tota la vida— quan 
es preparava la commemora-
ció del tricentenari de la Guer-
ra de Successió. El setembre 
de 2005 es constituïa la Co-
missió Catalunya 2014, que 
integraven diversos depar-
taments del Govern i altres 
institucions i entitats, i que 
presidia el conseller primer de 
la Generalitat, Josep Bargalló.

El 2006 aquesta Comissió va 
publicar un llibre de Maria 
Antònia Martí Escayol, Crono-
logia Guerra Successió 1705 
- 1714, que recollia els fets que 
van tenir lloc a Catalunya i al-

el 2013, escriu que “el resultat 
del combat de Torredembarra 
—com es va conèixer l’enfron-
tament, abans que prengués el 
nom més pompós de batalla— 
fou esfereïdor: Nebot va per-
dre gairebé la meitat de les se-
ves tropes: 400 presoners i 80 
morts.” El 16 de juliol, que el 
1713 a Baix a Mar encara no se 
celebrava la Mare de Déu del 
Carme, com explica Bargalló, 
seria el nostre 11 de setembre, 
un avançament de la derrota 
de país.

Si més no, la posterior repres-
sió amb voluntat exemplifi-

cadora de l’exèrcit borbònic 
n’anunciava d’altres que hem 
conegut. En aquest sentit, 
permeteu-me un record de la 
meva agenda. Aquell 2005, 
Josep Maria Jové, que te-
nia un càrrec de coordinació 
entre departaments a Presi-
dència de la Generalitat, em 
comentava de reunir-nos amb 
dos historiadors que volien 
parlar justament del Tricen-
tenari del 1714. Jové és prou 
conegut, era el 20 de setembre 
de 2017 secretari general de 
la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda, i va ser detin-
gut aquell dia 20, amb tantes 

conseqüències, dins de l’ope-
ració contra el referèndum de 
l’1 d’octubre.

Torno 12 anys abans. Com 
deia, Jové em va convidar, 
com a persona de l’equip del 
conseller primer, a un dinar 
amb dos historiadors. D’un 
no en puc recordar el nom, 
i em sap greu. L’altre no es 
dedicava encara a la política, 
i fins dos anys després no se-
ria regidor del seu poble, del 
qual el 2011 en seria alcalde. 
Fa pocs dies sortia de la pre-
só, indultat. Ho heu encertat, 
parlo d’Oriol Junqueras.

De tot el que ha passat en 
aquests 16 anys qui se n’ha-
via d’imaginar res en aquell 
dinar! Ni el millor historia-
dor ni el més imaginatiu dels 
novel·listes. Recordo les es-
tovalles i les cadires, però no 
què vam menjar. I només sé 
que el combat —no en diguem 
batalla, és massa pompós, i 
cruent— per la independèn-
cia, des de llocs diferents en 
el cas dels comensals d’aque-
lla taula, continua. L’any vi-
nent, la Festa de la Batalla es 
reprendrà amb total norma-
litat, o gairebé. Tantes coses 
s’acaben normalitzant per bé, 
i per mal... El 2023 en podrem 
celebrar un aniversari rodó. 
També és any d’eleccions 
municipals, més o menys per 
les dates que té lloc la Festa. 
Tant de bo que l’independen-
tisme, sota les sigles que sigui, 
ho pugui celebrar a Torredem-
barra...

tres territoris de parla catala-
na durant aquella Guerra, que 
va acabar amb l’11 de setem-
bre de 1714. En la Cronologia 
hi apareixia la nostra Batalla. 
Per això, només aparèixer el 
llibre, em vaig afanyar a fer-lo 
conèixer a diversos regidors, 
com Gerard Ciuró i Mont-
serrat Gassull, que tres anys 
després tiraria endavant la 
Festa de la Batalla. Em cons-
ta que el conseller primer va 
fer difusió del fet històric i va 
comunicar l’esdeveniment en 
curs a l’Ajuntament. Bargalló, 
en un apunt al seu bloc, l’any 
del tricentenari de la Batalla, 

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
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La Tecla
a casa

Entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya

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

C/ de les Drassanes, 31
Cambrils
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Passeig de Colom, 35 • Torredembarra (Baix a Mar)
Tel.: 680 25 79 56

Especialidades 
en pescados  
y arroces

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
FiDEuEjAT, TAPEs

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

Servei a domicili 
graTuïT  

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

Tel. 657 07 04 99

Baixada de Sant Antoni, 7 - Torredembarra

oBRADoR:  
Tel. 977 65 03 84  
C. de Dalt, 24

VENTA:  
Altafulla 
Tel. 977 65 03 84  
C. Miquel Amorós, 5

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

La CUINa de L’aVI maCIÀ

Seitons en vinagre,  
un aperitiu excel·lent per a l’estiu

Els seitons en vinagre o 
aladrocs, com en dirien 
al País Valencià i en al-

gunes poblacions de les Terres 
de l’Ebre, és un dels aperitius 
més tradicionals a tota la pe-
nínsula Ibèrica. Es desconeix 
exactament el seu origen, tot i 
que certament és molt menjat a 
les nostres costes mediterrànies. 
És d’aquells plats que sempre he 
vist fer a casa; el pare o la mare 
en preparaven una bona carma-
nyola que guardaven a la nevera. 
No solament en menjàvem com 
a aperitiu amb un bon vermut 
o una cervesa, sinó que en so-
pàvem molts dies a l’estiu amb 
una mica de pa amb tomàquet i 
amanida. 

El seitó o aladroc és una espècie 
de peix blau que es captura habi-
tualment al mar Mediterrani i a 
l’oceà Atlàntic. De vida curta, no 
acostuma a superar els tres anys. 
La reproducció té lloc durant 
l’estiu i a principis de la tardor. 
Si es consumeix en sal pren el 
nom d’anxova. Es confiten amb 
sal en pots, habitualment de vi-
dre. Però d’això, en parlarem en 
una propera edició.

AlBERt  
JansÀ elaboració

Abans que res, renteu 
i netegeu els seitons. 
Traieu·los el cap i els 
budells passant el dit per 
l’interior del seitó per pro·
vocar que s’obri la carn. 
Sota l’aixeta, netegeu bé 
la carn, que no quedi ni 
rastre de budells ni sang, 
i en retireu l’espina. Els 
reserveu en un recipient 
fondo ben col·locats, hi 
tireu una cullerada de sal, 
els mulleu amb vina·
gre fins que quedin ben 
coberts i ho remeneu una 
mica perquè quedin ben 
amarats de sal i vinagre. 
Ho deixeu reposar unes 24 
hores sempre que vulgueu 
que es conservin uns dies. 
Si no és el cas, amb 4 o 6 
hores en tindríeu prou.

Passat aquest temps, els 
traieu sense netejar·los i 
els poseu en una carma·
nyola fonda. Peleu els alls 
i els trinxeu juntament 
amb el julivert fent una 
picada. Banyeu la carma·
nyola amb oli fins a cobrir 
els seitons i hi afegiu la 
picada d’all i julivert. I 
amb aquesta elaboració 
tan fàcil i senzilla podreu 
degustar un dels aperitius 
més coneguts arreu. Que 
vagi de gust!

Fa temps que es parla molt sobre la perillositat de consu·
mir seitons en vinagre per l’anisakis. La gent gran, que els 
ha preparat tota la vida, continua fent els seitons de la for·
ma més tradicional i no semblen estar massa amoïnats per 
aquest tema. Tot i això, us recomano que els congeleu unes 
48 hores una vegada els tingueu nets i filetejats per garantir 
una seguretat total en el seu consum. No sobra. 
Personalment els amaneixo amb all i julivert i una mica de 
pebre blanca o negra, però també queden molt bons amb 
una mica de pebre vermell, així que ho deixo al vostre gust. 
Recomano prendre’ls amb un bon vermut, cervesa o cava. 
Amb vi no ho aconsello gaire, ja que en ser un plat cuinat 
amb vinagre, el maridatge no resulta ser gaire adequat. 

Notes
inGredients Per a 
quatre Persones

◗ 400 grams de seitons

◗ 400 mil·lilitres de 
vinagre de vi blanc

◗ Sal

◗ Oli d’oliva verge extra

◗ All i julivert trinxat

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128



 11 

 
dembarra

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

altafulla > el Catllar > Creixell  
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès 
renau > la riera de Gaià > roda de berà 
Salomó > Vespella de Gaià

sUPLeMeNt
aCTUaLITaT baIX GaIÀ

L’obertura aquest mes de juliol
del may altafulla beach 
potencia l’oferta hotelera a altafulla

Altafulla comptarà 
en pocs dies amb 
68 noves habi-

tacions d’hotel. I és que 
està a punt d’obrir el May 
Altafulla Beach Boutique 
Hotel, un quatre estrelles 
situat al barri marítim, 
impulsat pel Grup Aqua-
mare, que fa sis anys va 
obrir l’Altafulla Mar Ho-
tel. Els dos establiments 
comparteixen l’aposta 
per la qualitat i la bona 
atenció com a punt de 
partida per a la descober-
ta del municipi i el terri-
tori que l’envolta, però 
mentre l’Altafulla Mar 
està dirigit a un públic 
familiar, el nou hotel està 
encarat a parelles amb 
aquest estil boutique, se-
gons explica el director 
del nou establiment ho-
teler, Jordi Ferré. Serà 
un dels pocs hotels que 
aquest any haurà obert 
portes al nostre país.

Un dels punts forts del 
May Altafulla Beach, 
que tindrà l’entrada pel 
carrer Camí del Prat, 
just darrere les Boti-
gues de Mar, serà el seu 
àtic. Allà hi trobareu 
el Místic, un agradable 
còctel bar, amb una es-
pectacular panoràmica, 
ideal per als capvespres 
d’estiu. La terrassa amb 
piscina i el Místic tam-
bé són una combinació 
perfecta per descansar 
durant les hores de ca-
lor. No hi falta tampoc 

l’aposta per la bona 
gastronomia, amb el 
restaurant Pinxo i Bra-
sa, ubicat a l’ombra 
d’unes moreres gaire-
bé centenàries, dins el 
jardí.

L’edifici té planta baixa 

sades per a qui vol viure 
intensament la platja i 
l’entorn natural. Situa-
des a l’ombra de les anti-
gues cases de pescadors, 
permeten descobrir l’es-
sència del barri mariner 
i gaudir d’experiències a 
la comarca.

A dalt, l’edifici del nou hotel altafullenc, i a baix, una imatge de l’àtic. / CEDIDES

REDACCió

obert tot l’any, “cercant 
la desestacionalització”, 
com apunta Ferré. Les 
obres van començar la 
tardor de 2019 i la pan-
dèmia va alentir-les. 
Malgrat tot, l’obertura, 
prevista a inicis d’aquest 
estiu, només s’ha endar-
rerit finalment unes set-
manes.

L’edifici també fa una 
aposta pel respecte al 
medi ambient. Per això 
les instal·lacions dispo-
sen de plaques fotovol-
taiques i un sistema de 
recollida de pluja per 
regar, en un projecte 
sostenible des de la seva 
construcció i que ofereix 
la màxima seguretat sa-
nitària, garantint aire 
pur i de qualitat dins de 
l’hotel.

L’entrada en servei del 
May Altafulla Beach sig-
nificarà l’augment d’un 
25% de la capacitat hote-
lera d’Altafulla, en passar 
de 273 a 341 habitacions 
disponibles. Pel que fa a 
places hoteleres, l’aug-
ment és del 20,7%, de 
657 a 793.

El May també ofereix ser-
veis gratuïts per als seus 
hostes com rutes guiades 
d’ornitologia a la desem-
bocadura del Gaià, un 
Espai Natural Protegit on 
viuen nombroses espèci-
es d’aus, especialment 
migratòries que arriben 
per descansar a les zones 
permanentment inunda-
des d’aigua dolça. El ma-
teix hotel també celebra-
rà nits d’astronomia des 
de l’àtic i disposa de guies 
personalitzats de running 
o cicloturisme per desco-
brir tots els racons natu-
rals del Baix Gaià.

cercant la 
desestacionalitza-
ció
L’obertura del nou ho-
tel significa la creació de 
trenta llocs de treball, que 
es cobriran amb personal 
del municipi i localitats 
properes. L’objectiu és 
mantenir l’establiment 
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es tracta d’un 
establiment 
destinat a 
parelles i que 
compta amb 
68 habitacions 
amb encant

i dues plantes superiors 
on estan distribuïdes 68 
habitacions amb encant 
que es classifiquen en 8 
categories diferents: May 
Design, May Chic, May 
Premium, May Privile-
ge o May Prestige, entre 
d’altres, i que estan pen-
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el Centre d’Interpretació 
del riu Gaià ja és 
una realitat al Catllar

REDACCió

El passat 18 de juny 
es va fer l’acte 
d’inauguració del 

Centre d’Interpretació 
del Riu Gaià, que està 
situat a l’ermita de Sant 
Ramon del Catllar. La 
coalcaldessa d’Altafulla, 
Alba Muntadas, i l’alcal-
de de Querol, Jordi Pi-
joan, van exercir de pa-
drins d’un acte que s’ha 
endarrerit alguns mesos 
a causa de la Covid-19 i 
que va comptar amb re-
presentants de diversos 
dels municipis de la con-
ca del Gaià.

Mitjançant un conveni, 
es gestionarà amb l’Asso-
ciació Mediambiental La 
Sínia, entitat ambiental 
i de custòdia del territo-
ri. L’entitat ha anunciat 
que durant aquest mes 

Al Centre d’Interpreta-
ció del Riu Gaià es po-
dran visitar aviat dues 
exposicions, l’una de 
temàtica ambiental i 
titulada “La conca del 
riu Gaià. A pas d’aigua, 
territori i biodiversitat”. 

I la segona, sobre el pa-
trimoni local, titulada 
“El conjunt fabril del 
Catllar”, acompanyada 
de diverses maquetes 
d’en Josep Zaragoza.

Al centre també podem 
veure la Xiloteca de la 
conca del riu Gaià d’en 
Joan Teruel, un recull 
de peces de fusta dels 
principals arbres i ar-
busts de la conca.

Una imatge de l’exposició. / AJ. EL CATLLAR

Torna l’Espai FIC-CAT aquest estiu a Roda de Berà
Per segon any consecutiu, 
les regidories de Cultura i de 
Turisme de Roda de Berà, amb 
el suport del FIC·CAT, impulsen 
l’Espai FIC·CAT, on els espec·
tadors podran gaudir del millor 
cinema català en un entorn 
privilegiat al costat del mar. 
Les projeccions han format 
part de la 13a edició del Festival 
Internacional de Cinema en 

Català, celebrat del 5 al 13 de 
juny a Roda de Berà. Totes les 
sessions seran a les 10 de la nit.
L’Espai FIC·CAT s’estrenarà el 
divendres 23 de juliol amb el 
llargmetratge La innocència, 
de Lucía Alemany. La produc·
ció va obtenir tres premis en 
la passada edició: els premis 
al millor Llargmetratge, de la 
Crítica i al millor Muntatge. La 

següent secció tindrà lloc el 30 
de juliol, quan es podrà visionar 
la pel·lícula La dona il·legal, 
dirigida per Ramon Térmens i 
guanyadora del Premi del Pú·
blic. El 6 d’agost els assistents 
podran gaudir amb La vampira 
de Barcelona, dirigida per Lluís 
Danés. El film va formar part de 
l’espai Pantalla Sitges.
Per a l’últim dia de projecció, 

el 13 d’agost, s’ha programat 
una sessió conjunta de quatre 
curtmetratges de ficció que 
formaven part de la Selecció 
Oficial: Els que callen, d’Albert 
Folk; No deixis que m’enfonsi, 
de David Conill; Ca nostra, de 
Laia Foguet, treball que va 
obtenir una menció del Jurat de 
la Crítica, i Confeti, dirigida per 
Mila Luengo i Sergi Miralles.

durant aquest 
mes de juliol 
l’associació  
mediambiental 
La Sínia realit-
za les primeres 
visites guiades 
a l’espai

Foto: Una de les sessions de l’Espai FIC-CAT l’estiu 
passat. / AJ. RODA DE BERÀ

L’Ajuntament de 
la Pobla cedeix locals a 
diferents associacions 

El Catllar premia les 
instal·lacions  
d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès ha cedit a través 
de convenis l’ús dels locals 
de l’antic consultori a les 
associacions del Pessebre 
Vivent i les Bèsties de la 
Pobla —que també servirà per 
exposar l’element del segui·
ci— i de l’avinguda Tarragonès 
a favor de l’associació de 
veïns i veïnes de Poblamar. El 
consistori poblenc considera 

que “associacions, entitats i 
clubs esportius duen a terme 
una gran tasca dinamitzadora 
i associativa, que fa que la 
Pobla sigui un poble viu i actiu 
i amb els convenis de cessió 
reconeixem el seu treball 
diari, especialment després 
d’un any tan complicat i en 
què també han aportat el 
seu granet de sorra en els 
moments més difícils”. 

L’Ajuntament del Catllar ha 
modificat les ordenances 
fiscals amb l’objectiu de pro·
mocionar les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia 
fotovoltaica a través de boni·
ficacions, que poden arribar 
al 95% en alguns casos. Les 
instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum que disposin 
de l’acreditació de la seva 
legalització davant de la Ge·
neralitat de Catalunya amb 
anterioritat d’un any màxim a 
la data d’aprovació definitiva 
de les ordenances fiscals, 

podran sol·licitar el reconei·
xement de la bonificació de 
l’impost de béns immobles.
Aquestes bonificacions, 
aprovades en el darrer ple 
municipal, seran compatibles 
amb altres bonificacions 
d’altres tributs sobre el 
mateix concepte, així com 
amb subvencions que qual·
sevol de les administracions 
públiques posin a disposició 
de la ciutadania per a la 
promoció de la implantació 
de la tecnologia fotovoltaica 
en autoconsum.

AssessoriA:
 LAborAL
 FiscAL
 comptAbLe 
 JurídicA

DEPARTAMEnT IMMOBILIARI I ADMInIsTRACIÓ DE fInqUEs

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

Creixell

977640778 www.anforasmar.com
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3 Habitaciones
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120 m2
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de juliol es realitzaran 
les primeres visites guia-
des a aquest espai, situat 
als afores del nucli del 
Catllar, en un turó molt 
proper al riu Gaià i l’em-
plaçament històric indus-
trial de la Fàbrica.
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Aquest passat 2 
de juliol va aca-
bar el rodatge de 

Pollastre, amb una últi-
ma escena que va aple-
gar gairebé 600 sabates 
que van portar les veï-
nes i els veïns del mu-
nicipi, de les quals se’n 
van fer sortir 300 en el 
curtmetratge, que està 
impulsat per la Banda 
de Timbals d’Amics de 
Montornès amb l’ob-
jectiu de presentar el 
nou element de segui-
ci festiu de la Pobla de 
Montornès. 

estrena el  
30 de juliol 
El film s’estrenarà el 
proper 30 de juliol a 
les 10 del vespre a la 
plaça de la Bassa. La 
catifa vermella tornarà 
doncs durant les Festes 
d’Estiu a la plaça de la 
Bassa, com ja va passar 
amb la presentació de 
la bèstia Pigota el 2017. 

Dirigit per Robert Mora 
i Jordi Pardo, Pollastre 
ha comptat amb la pro-
ducció de Marta Massó, 
Dolors Figuerola i Jordi 
Fortuny. La música ori-
ginal és de Joan Escrivà. 
La Banda de Timbals 

Una imatge del darrer dia de rodatge del film. / JUAN MANU-
El BAtllE

acaba el  
rodatge de 
‘Pollastre’ 

d’Amics de Montornès té 
un protagonisme especi-
al en el film. Un dels in-
fants que integra la ban-
da n’és el protagonista. 
La infància i la màgia 
tenen molt protagonis-
me a Pollastre, però hi 
surten actors i actrius de 
totes les edats. 

La Covid-19 va obligar 
a interrompre el rodat-
ge just quan havia co-
mençat, el desembre de 
2019, amb les primeres 
escenes durant el Pes-
sebre Vivent. Després 
de la inactivitat a causa 
de les mesures per evitar 
el contagi del coronavi-
rus, aquest mes d’abril 
es va poder reprendre 
el rodatge, en què s’ha 
implicat tot el poble, 
incloent-hi per exemple 
el mossèn, que va par-
ticipar en una escena 
rodada a l’església. Una 
de les cares que també es 
podrà veure a rodatge és 
la de Damià Bas, desa-
paregut fa uns mesos. Ja 
va ser el protagonista de 
La Pobla de la bèstia i 
a Pollastre s’ha tornat a 
posar a la pell del pro-
fessor Mundana, que 
fa d’enllaç entre els dos 
films, ja que el seu fill en 
la ficció és el protagonis-
ta del nou curtmetratge 
dirigit per Jordi Pardo.

La Regidoria de Cultura de l’Ajun·
tament de la Pobla de Montornès 
ha convocat un concurs per definir 
el cartell i la portada del programa 
de la Festa Major de la Pobla de 
Montornès 2021. En cas que amb 
motiu de la pandèmia de la Covid·19 
la festa major de 2021 hagués de 
quedar suspesa, el disseny del 

cartell i portada del programa 
guanyador seria per a la festa major 
de l’any 2022.
Les propostes hauran de basar·se 
en la temàtica de la festa que se 
celebra i el municipi on se cele·
bra. El termini de presentació de 
les obres finalitzarà el proper 10 
d’agost, a les 14.00 hores, i el vere·

dicte del jurat es donarà a conèixer 
el proper 15 d’agost de 2021, a través 
dels mitjans de comunicació de 
l’Ajuntament. La persona guanyado·
ra rebrà un premi a través d’un val 
de l’Abacus per un import 150 euros.

Consulteu les bases completes a la 
web www.lapoblademontornes.cat.

Es convoca un concurs per al cartell 
de la Festa Major de la Pobla
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Us desitgem una bona Festa del Quadre 

Us desitgem una bona Festa del Quadre 

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

609 78 21 68

Us desiTgeM Una Bona FesTa del QUadre 

El “Camp de Tre-
ball del Gaià: un 
món entre Alta-

fulla i Tamarit” arriba 
enguany a la sisena edi-
ció després de l’aturada 
obligada per la pandè-
mia l’estiu passat. Es 
porta a terme del 27 
de juny a l’11 de juli-
ol i acull una vintena 
de joves d’entre 14 i 17 
anys de tot Catalunya, 
i ha estat possible amb 
certs canvis, com ara 
la reducció del nombre 
de participants, que ha 
passat de 24 a 20, així 
com la creació d’unitats 
estables de convivència 
i l’ús de mesures de se-
guretat i prevenció anti-
Covid-19.

El camp de treball és un 
dels dotze que s’oferei-
xen arreu del Camp de 
Tarragona i que comp-
ten amb l’empara de la 
Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat 
de Catalunya. És possi-
ble gràcies a l’acord de 

el Camp de Treball  
del Gaià es reprèn  
després de l’aturada  
de l’estiu passat

col·laboració existent 
entre l ’Ajuntament 
d’Altafulla i l’Associa-
ció Mediambiental La 
Sínia, i com és habitual, 
se centra en el desenvo-
lupament de tasques a 
la llera del riu Gaià, tot 
fent diverses feines de 
conservació i neteja de 
l’espai, així com elimi-
nant vegetació invasora 
de l’ecosistema fluvial.

La coordinadora del 

Camp de Treball, An-
drea Córdoba, ha asse-
gurat que en el camp de 
treball se segueix fent 
èmfasi en el “manteni-
ment, restauració i con-
servació dels hàbitats i 
el seguiment de la seva 
biodiversitat”. A més, 
a banda d’aquesta fei-
na al llarg dels matins, 
els participants tam-
bé tenen un temps de 
lleure cada tarda, amb 
tallers, excursions o vi-

Una vintena de joves participen en aquest camp de treball. AJ. ALTAFULLA

El castell del Catllar, 
escenari novament 
d’un cicle de concerts 
aquest estiu

Dos banyistes morts a 
les platges del Baix Gaià 
aquest inici d’estiu

Els Concerts al Castell 
del Catllar tornen 
aquest estiu amb un 
programa format per 
tres actuacions molt 
diverses. El cicle 
arrenca el 10 de juliol 
amb Ells Music Band, 
continuarà el 24 de 
juliol amb l’OCTO, 
l’Orquestra de Cambra 

de Tortosa, i finalitzarà 
amb Laura Garí el 7 
d’agost.
Tots els concerts són 
a les deu del vespre al 
terrat del castell del 
Catllar amb aforament 
limitat. L’entrada costa 
5 euros i les reserves 
s’han de fer al telèfon 
600 460 488. 

El 18 de juny va morir 
un veí de Creixell de 59 
anys ofegat a la platja 
d’aquest municipi, el 
primer de la tempora·
da al Baix Gaià i a tot 
Catalunya. Es va trobar 
malament quan era a 
l’aigua. Ni les maniobres 
d’un metge francès que 
era allà ni dels agents 
de la policia local ni del 
Sistema d’Emergències 

Mèdiques (SEM) van 
aconseguir reanimar·lo. 
Per altra banda, l’1 de 
juliol, va ser a la platja 
de Baix a Mar de Torre·
dembarra on un home 
de 75 anys va quedar 
inconscient quan 
s’estava banyant. Fins 
al lloc es van desplaçar 
tres unitats del SEM per 
reanimar·lo, sense èxit.

sites a diversos indrets 
de la vila.

nou allotjament
Una de les novetats 
d’enguany fa referència 
al lloc on s’allotgen els 
voluntaris i voluntàri-
es. Si fins ara ho feien 
al Càmping Santa Eu-
làlia, aquesta vegada és 
al gimnàs de l’escola La 
Portalada, que s’ha ha-
bilitat com a allotjament 
temporal per als joves.

REDACCió
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us desitgem una bona Festa del Quadre 

REDACCió

Bona Festa del Quadre!

Divendres,  
9 de juliol
A les 19 h, a la plaça de 
l’Escorxador, 
Globotada  
infantil
inscripció prèvia a: https://
vivetix.com/entradas-globotada-
2021?s=link
organitza: ball de diables de 
torredembarra

A les 20 h, a la Zona 
Esportiva Municipal, 
ConCert Kids  
amb Gisela
Preu: 3 €. Venda d’entrades a 
www.torredembarra.cat

A les 21.30 h, al Casal 
Municipal, 
ConCert taVerna 
HaVaneres, 
a càrrec de la Coral santa 
rosalia
Preu: 10 € adults i 7 € menors 
de 12 anys. Venda de entrades a 
www.entrapolis.com

A les 22 h, a la plaça del 
Castell, 
PresentaCió del 
sortidor torrenC
inscripció prèvia a: https://vivetix.
com/entradas-presentacio-del-
sortidor-torrenc?s=link
organitza: ball de diables de 
torredembarra

Dissabte,  
10 de juliol
A les 10 h, al camp de fut-
bol de la Zona Esportiva 
Municipal,
torneiG de festa 
major - futbol 7
edat: a partir dels 16 anys. 
equips: entre 7 i 10 persones. 
màxim 16 equips.
inscripció prèvia abans del 4 de 
juliol a: torneigfutbol7abpt@
gmail.com
organitza: abPt

Festa del Quadre de Santa rosalia 2021
el seguici popular tornarà a sortir al carrer en una festa amb aforaments limitats i reserva prèvia

El Seguici Popular 
de Torredembarra 
tornarà a sortir al 

carrer amb motiu de la 
Festa del Quadre de San-
ta Rosalia després d’un 
any de pandèmia, amb 
actuacions en llocs fixos 
i amb reserva prèvia, 
per garantir les mesures 
de seguretat sanitària. 
Aquest és l’element més 
destacat del programa 
festiu, que s’ha presen-
tat aquest 5 de juliol. El 
regidor de Festes, Raúl 
García, ha agraït a les 
entitats que conformen 
el Seguici Popular l’es-
forç i les ganes de sortir 
i recuperar els actes més 
tradicionals.

La regidora de Cultura, 
Núria Batet, per la seva 
banda, ha comentat que 
enguany encara no és 
possible recuperar la 
processó votiva del Qua-
dre però que el Seguici 
Popular podrà dur a ter-
me les seves passades 
adaptades a la situació 
actual. També tornaran 
les actuacions de foc. En 
aquest àmbit, el presi-
dent del Ball de Diables 
de Torredembarra, Pau 
Duran, ha explicat que te-
nen moltes ganes i estan 
molt il·lusionats de poder 
tornar a sortir amb una 
actuació de foc junt amb 
La Virgília i la presenta-
ció del Sortidor Torrenc 
(un element pirotècnic 
dedicat a la colla).

A les 12 h, a la sala Lluís 
d’Icart, 
inauGuraCió 
exPosiCió:  
ViaGGio dall’ita-
lia, retrosPeCtiVa 
de franCesCo 
Volsi,
a càrrec de l’artista.

A les 22 h, a la Roca 
Foradada, Port Torredem-
barra, 
ConCert a Càr-
reC de las miGas. 
festiVal roCa 
foradada.
Preu: 7 i 5 €. Venda d’entrades 
a www.torredembarra.cat

Diumenge,  
11 de juliol
A les 11 h, al Patronat 
Antoni Roig, 
aCtiVitats  
infantils
edat: de 3 a 16 anys. aforament 
limitat. inscripció prèvia abans del 
5 de juliol a: agrupaciopintalafes-
tamajor@gmail.com
organitza: abPt

A les 20 h, al Casal 
Municipal, 
ConCert taVer-
na HaVaneres, 
a càrrec de la Coral santa 
rosalia
Preu: 10 € adults i 7 € menors 
de 12 anys. Venda d’entrades a 
www.entrapolis.com

A les 22 h, a la Zona 
Esportiva Municipal,
ConCert 

a càrrec de janio marti 
Project
Preu: 3 €. Venda d’entrades a 
www.torredembarra.cat

Dilluns, 12 de juliol
A les 22 h, a la pista del 
Patronat Antoni Roig, 
ProjeCCió de la 
Pel·líCula ‘7 raons 
Per fuGir’. 
llargmetratge seleccionat a 
la 12a edició del fiC-Cat 
i premi especial del públic 
a la millor pel·lícula als 
premis Gaudí. accés pel 
carrer del Patronat
reserves a: https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/reserves/activi-
dades/id/66

Dimarts, 13 de juliol
A les 20 h, a la pista del 
Patronat Antoni Roig, 
PresentaCió del 
llibre ‘Vots de 
Poble, tradiCions, 
ermites, CreenCes i 
festes PoPulars al 
baix Gaià’, 
de jordi suñé morales. accés pel 
carrer del Patronat.
reserves a: https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/reserves/ad-
min_actividades/actividad/65

A les 22 h, a la Zona Espor-
tiva Municipal, 
monòleGs amb 
txabi franquesa i 
Guillem estadella.
Preu: 3. Venda d’entrades a www.
torredembarra.cat

Dimecres, 14 de juliol
A les 12 h, a la plaça del 
Castell, 
tritlleiG de CamPa-
nes 
des del campanar de 
l’església de sant Pere 
apòstol i enlairament de 
coets des de la torre del 
Castell.
Passades del seguici 
Popular infantil de torre-
dembarra

A les 19 h, a la pista del 
patronat Antoni Roig: 
https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/reser-
ves/admin_actividades/
actividad/67

A les 19.30 h, a la plaça de 
l’Escorxador 
https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/reser-
ves/admin_actividades/
actividad/68

A les 20 h, a la plaça del 
Castell
https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/reser-
ves/admin_actividades/
actividad/69

A 22.30 h, al passeig de 
la Sort, 
aCtuaCió de foC 
a càrrec del ball de diables 
de torredembarra i de la 
Virgília. 
dos punts d’actuació: Zona a 
(accés pel carrer de la Capella) 
i Zona b (accés pel carrer de 
francesc moragas)
reserves a www.torredembarra.cat

Dijous, 15 de juliol – 
La Festa
A les 11 h, a l’església de 
Sant Pere Apòstol, 
solemne ofiCi eu-
CarístiC,
acompanyat per la Coral 
santa rosalia i veneració 
de la relíquia de la patrona.
Passades del seguici Popu-
lar de torredembarra

A les 19.30 h, a la pista 
del Patronat Antoni Roig
https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/
reserves/admin_activi-
dades/actividad/70

A les 20 h, a la plaça 
de l’Escorxador
https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/
reserves/admin_activi-
dades/actividad/71

A les 20.30 h, a la 
plaça del Castell
https://torredembarra.
reservaplay.cat/view/
reserves/admin_activi-
dades/actividad/72

A les 22.30 h, a la 
Zona Esportiva Munici-
pal, Concert a càrrec de 
Cultrum
Preu: 3 €. Venda d’entrades a 
www.torredembarra.cat

Divendres,  
16 de juliol – Mare 
de Déu del Carme
A les 19 h, a l’església 
de Sant Joan Baptista 
de Baix a Mar, 
missa de la 
mare de déu del 
Carme

A les 19 h, a Cal Bofill, 
ballada de sar-
danes, 
amb la Cobla Cosse-
tània
reserves al correu electrònic: 
sardanesantina@hotmail.
com. s’haurà d’especificar si 
la reserva és de ballador/a o 
d’espectador/a. o mitja hora 
abans a l’envelat

Dimecres 14 i di-
jous 15 de juliol, al 
Pati del Castell
exPosiCió itine-
rant dels Ge-
Gants del baix 
Gaià
Horari: dimecres de 10 a 20 h 
i dijous d’11 a 13.30 h
organitza: ball de Gegants de 
torredembarra

PROGRAMA

D’esquerra a dreta, el regidor de Festes, Raúl García, la regi-
dora de Cultura, Núria Batet i el president del Ball de Diables, 
Pau Duran, amb el cartell i programa de la Festa del Quadre. 
/ ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA
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La Teresa, la 
protagonista 
del llibre,  
venia els 
estius a un 
apartament 
davant la 
platja de la 
Paella

La història del llibre 
L’habitació, escrit 
per la lleidatana 

Gemma Capdevila (Al-
macelles, 1994), comen-
ça fa dos anys, quan l’au-
tora va decidir entrar a 
l’habitació de la Teresa, 
la tia per part paterna a 
qui no va tenir l’ocasió 
de conèixer. “Sempre 
m’havia preguntat com 
era ‘la nena’ que va dei-
xar un silenci sepulcral 
a la vida del meu pare, 
dels meus avis i del meu 
oncle”, explica Capde-
vila, que afegeix: “Al 
llarg d’aquest temps, he 
pogut llegir els seus es-
crits guardats, olorar la 
seva roba, endinsar-me 
en els seus llibres plens 
de pols, estirar-me sobre 
el seu cobrellit gruixut i 
estampat, i observar tots 
els objectes personals 
que romanen intactes 
dins des de fa trenta-vuit 
anys.” 

El disseny és obra d’Inés 
Casals i Marga Berna-
dich. És un llibre inte-
ractiu. A dins hi ha tot de 
detalls amagats que han 
de descobrir-se. És un 
llibre fotogràfic que con-
té una història construï-
da a base de metàfores, 
on la majoria d’imatges 
tenen un sentit més enllà 
del que veiem a simple 
vista. 

L’habitació és un foto-
llibre que neix com a 
homenatge a la Teresa, 
a través d’un recorre-
gut pels seus 18 anys de 

vida. Va morir el 1983, 
just havent complert la 
majoria d’edat, a causa 
d’una leucèmia després 
de patir cinc anys la 
malaltia. Part d’aquesta 
malauradament curta 
vida va passar a Tor-
redembarra, ja que la 
seva família hi estiueja-
va des dels anys seixanta 
i encara venen ara a un 
apartament davant de 
la platja de la Paella. La 
Teresa arribava a finals 
de juny o inicis de juliol i 
hi passava una setmana 
amb les amigues. 

fotos torrenques 
Capdevila explica que va 
trobar moltes fotos de la 
seva tieta a Torredem-
barra i n’ha triat algunes 
que surten al llibre. “Hi 
ha un moment del llibre 
en què mostro la part 
dels amics —de fet, és la 
que té més presència en 
el llibre donada l’edat en 
què va viure— i és allí on 
apareixen totes aquestes 
imatges de càmping o 
platja”, explica l’autora, 
que afegeix: “L’escena-
ri de Torredembarra 

‘L’habitació’, un llibre solidari  
que tanca el dol d’una família  
i que també passa a Torredembarra 

JORDi salvat

té més presència de la 
que jo mateixa sabia. Al 
principi, per mostrar la 
seva adolescència surt 
corrent del mar mirant 
cap a càmera. La típi-
ca foto adolescent com 
a símbol que comença 
aquesta etapa. La foto 
amb les amistats. I fi-
nalment, la imatge en 
què està asseguda a les 
roques, mirant a l’horit-
zó, que simbolitza que 
ja veu ‘el final’. Torre-
dembarra es converteix 
en un lloc protagonista 

que m’ajuda a definir-la, 
també.” 

Fins la portada té un 
significat especial. És 
el vestit que va estrenar 
just abans de morir i 
amb què tothom la re-
corda. La van enterrar 
amb aquest vestit de 
quadres. És per això que 
va prendre la decisió que 
allò amb què se l’embo-
liqués fos l’objecte més 
“representatiu seu”. Hi 
ha sol text en tres ocasi-
ons, i serveix per expli-

car alguna cosa especi-
al. És un relat construït 
amb fotografies, per no 
contaminar la seva his-
tòria. “El llibre es lliura 
amb una carta, on expli-
co al final el sentit que té 
cada pàgina i el que ha 
significat aquest llibre 
per a l’autora i la meva 
família”, indica l’autora. 

Capdevila considera que 
aquest llibre ha servit als 
familiars de la Teresa 
que la van conèixer per 
treure el que portaven 
dins. “La Teresa l’ano-
menaven a taula, però 
quan ha sortit el llibre 
n’han parlat més. Ha es-

tat una manera de com-
pletar el dol”, assenyala.

la vessant  
solidària 
El llibre, un projecte per-
sonal per superar el dol 
de la mort d’un familiar, 
ha acabat convertint-se 
en un llibre solidari. 
Editat en català, castellà 
i anglès, ha tingut una 
gran acollida i ara vol fer 
un pas més. La Teresa va 
morir a causa d’un limfo-
ma de Hodgkin i la seva 
neboda s’ha marcat l’ob-
jectiu de recaptar fons 
per a la Fundació Josep 
Carreras per a la recerca 
d’aquesta malaltia i la 
leucèmia a través d’una 
part dels 30 euros que 
costa el llibre.

El llibre es pot comprar a 
la Llibreria de la Imatge 
(carrer Sepúlveda, 87, de 
Barcelona), Llibreria Ca-
selles (carrer Major, 46) i 
Llibreria Buil (carrer del 
Bisbe Irurita, 2, Alma-
celles) o per enviament 
directe a través del cor-
reu electrònic capdevila-
films@gmail.com. 

Una imatge de la portada del llibre. / CEDIDA Gemma Capdevila és directora de cinema. / CEDIDA

vols emportar-te gratis 
aquest llibre?
El Torredembarra Actualitat hem partici·
pat en la causa solidària i hem adquirit un 
exemplar del llibre que sortejarem entre els 
nostres subscriptors.

Per guanyar·lo et calen deus coses:

Ser subscriptor/a del Torredembarra Actu-
alitat: 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 cog·
noms i telèfon de contacte fins al 21 de 
juliol.

La teva audiència 
també veu aquest 
anunci
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L’Ajuntament de 
Torredembarra, 
la Demarcació de 

Tarragona del Col·legi 
de Periodistes de Cata-
lunya i Repsol, amb la 
col·laboració del Port 
de Tarragona, han pre-
sentat una nova edició 
del Premi de Periodis-
me Mañé i Flaquer, que 
manté les categories 
consolidades l’any pas-
sat i introdueix novetats 
importants. Es poden 
presentar treballs a les 
diferents categories 
convocades: Periodis-
me Camp de Tarragona, 
dotat amb 8.000 euros; 
Periodisme turístic, do-
tat amb 6.000 euros i 
un treball periodístic 
remunerat sobre Torre-
dembarra; Comunicació 

el Premi de Periodisme mañé  
i Flaquer potencia el fotoperiodisme

REDACCió

Acte de presentació del prestigiós premi periodístic. / ANNA F. 
/ AJ. TORREDEMBARRA

Local, dotat amb 3.000 
euros, i Fotoperiodisme 
Camp de Tarragona, do-
tat amb 3.000 euros.

La principal novetat 
d’aquesta 34a edició és 
una exposició amb les 
fotografies presentades 
l’any passat a la catego-
ria de Fotoperiodisme, 
formada per 48 imatges 
vinculades informativa-
ment al Camp de Tar-
ragona i signades pels 
fotoperiodistes Ariadna 
Escoda, Carles Esporrín, 
Alícia Fàbregas, Xavi Ju-
rio, Marc Lladó, David 
Oliete, Alba Rodríguez, 
Roger Segura, Josep Llu-
ís Sellart, Pere Toda, Nú-
ria Torres, Àngel Ullate i 
Tjerk Van Der Meulen.

A través d’aquest recull 
d’imatges, l’espectador 
establirà un vincle visu-

al amb els fets més re-
llevants ocorreguts a les 
comarques tarragonines 
entre l’1 de setembre de 
2019 i el 31 d’agost de 
2020: la riuada que va 
desdibuixar l’Espluga de 
Francolí, la terrabasta-
da del temporal Glòria, 
l’eixordadora explosió a 
Iqoxe o la sotragada de 
la irrupció del coronavi-
rus, entre d’altres.

‘fitxatGe’ de luxe  
Per al jurat
L’altra novetat d’aques-
ta edició és la incorpo-
ració com a membre del 
jurat de Pilar Aymerich, 
fotògrafa catalana in-
dispensable de la se-
gona meitat del segle 
XX, reconeguda amb 
la Creu de Sant Jordi 
l’any 2005 i el Premi 
Comunicació No Sexis-

ta 2013, entre d’altres  
distincions.

El termini de recepció 
de treballs finalitzarà 
el 22 d’octubre i es po-
dran presentar fins a un 
màxim de tres obres per 
autor comptant totes les 
categories, excepte la 
de fotoperiodisme. El 
lliurament dels premis 
tindrà lloc el 26 de no-
vembre de 2021.

bioGrafia  
comPleta de mañé i 
flaquer el 2023
L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
afirma: “Aquest premi 
ens identifica i cada cop 
té una projecció més 
gran i dona a conèixer el 
qui va ser el primer pe-
riodista professional de 
l’Estat i que havia nas-
cut a Torredembarra.” 

Rovira explica que des 
de la Regidoria de Cul-
tura s’està treballant en 
una biografia completa 
sobre Mañé i Flaquer de 
cara al bicentenari de 
seu naixement, el 2023.

Des del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya 
(CPC), la seva presi-
denta al Camp de Tar-
ragona, Coia Ballesté, 
assenyala que “en una 
època de proliferació de 
les fake news, el premi 
reivindica el periodis-
me de qualitat” i que el 
CPC fa una aposta molt 
forta pel Mañé i Flaquer 
i destaca que es reforça 
el Premi de Fotoperio-
disme amb la incorpo-
ració de Pilar Aymerich, 
“autora de 70.000 foto-
grafies que expliquen la 
segona meitat del segle 
XX.”

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

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42

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

Consulta les condicions a autocasasus.seat

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

Revisió Pre-ITV 
gratuïta.
SEATCONTIGO
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Les platges de Tor-
redembarra dispo-
sen aquest estiu de 

nous vehicles i equipa-
ments gràcies a la nova 
empresa adjudicatària 
del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme. 
A més, s’allarga l’horari 
en temporada alta. La 
nova empresa de servei 
de socorrisme és Dmclu-
xe SL (Wave SOS Salva-
ment i Socorrisme) per 
quatre temporades, amb 
un import per tempora-
da de 170.610 euros IVA 
inclòs.

Pel que fa a les instal-
lacions i neteja de plat-
ges, destaca que enguany 
s’hi han tornat a ubi-
car rentapeus —vuit— i 
dutxes —sis—, fet que 
fomenta l’estalvi en el 
consum d’aigua gràci-
es a la seva reducció. 
El control d’aforament 
es realitzarà de manera 
sectoritzada, com l’estiu 
passat. El control i coor-
dinació del servei de vigi-
lància i socorrisme el du 
a terme la Policia Local 

millora del servei de  
salvament i socorrisme a 
les platges amb una nova 
empresa adjudicatària

La Xarxa de Santa 
Tecla implanta  
el sistema de  
confirmació  
automàtic de visites 
als CAP de  
Torredembarra

REDACCió

Imatge de la presentació de les novetats a les platges amb la participació de l’alcalde, Eduard Rovira; el regidor 
coordinador de Platges, Josep Maria Guasch; el cap de la Policia Local, Miguel Ángel Marchal; l’agent responsa-
ble de Platges, Jesús Molné, i representants de l’empresa de salvament.

de Torredembarra, que 
també aporta embarca-
ció pròpia.

Els vehicles amb què es 
compta enguany són un 
4×4, un quad 4×4, tres 
caiacs, dues taules de 
rescat i una moto aquà-
tica, tots equipats per 
a les tasques de rescat. 
També es compta amb 
una ambulància no me-
dicalitzada i l’embarca-
ció de vigilància i salva-
ment de la Policia Local.

més suPort als  
banyistes amb mo-
bilitat reduïda
Pel que fa a l’ambulàn-
cia no medicalitzada, 
aquest vehicle permet 
la posada en funciona-
ment d’un servei gratu-
ït d’accés a platja per a 
persones amb mobilitat 
reduïda que no puguin 
desplaçar-se des del seu 
domicili. L’ambulància 
les anirà a buscar per 
a prendre un bany i 
després les retornarà. 
Aquest servei estarà 
operatiu fins al 15 de se-
tembre, d’11 a 15 h, amb 
reserva prèvia. Informa-
ció al 684 38 35 48.

El servei de vigilància, 
salvament i socorrisme 
a la platja es va posar 
en marxa l’1 de juny i 
es perllongarà fins al 12 
d’octubre, amb diferents 
temporades. En la tem-
porada alta és comptarà 
amb 17 socorristes i 1 
coordinador. Es dispo-
sa de tres casetes SOS, 
set cadires SOS i tres 
torres SOS, 5 punts de 
megafonia i 21 pals per 
a banderes.

un dron controla-
rà l’aforament  
de les PlatGes
Pel que fa al control d’ac-
cés a les platges, des del 
port i fins al Club Marítim 
s’han tornat a sectoritzar 
vuit espais, el que repre-
senta 99.200 m2 i un afo-
rament màxim mantenint 
les distàncies de seguretat 
i la servitud de pas de 6 
metres entre l’aigua i la 
ubicació a la sorra d’unes 
23.000 persones. Per 
complementar el control 
d’accés, la Policia Local 
preveu incorporar durant 
l’estiu un dron de vigi-
lància que també serviria 
per a tasques de rescat. 
En aquest moment, tres 

Des d’aquest passat mes 
de juny, és més fàcil l’ac·
cés dels usuaris i usuà·
ries que tenen concer·
tada una visita al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) 
de Torredembarra, fet 
que alleugereix el flux de 
persones que s’adrecen 
als taulells d’informació. 
La Xarxa de Santa Tecla 
ha implantat un sistema 
de confirmació automà·
tic de visites a través 
d’un lector de targeta 
sanitària

D’aquesta manera, ja no 
caldrà passar pel taulell 
per confirmar la visita i 
saber on es troba la con·
sulta sinó que aquesta 
acció es podrà realitzar 
en els punts habilitats. 
Aquests aparells, que 

estan situats a la matei·
xa entrada dels centres, 
tenen un funcionament 
molt intuïtiu perquè qual·
sevol persona usuària els 
pugui fer servir sense cap 
dificultat.

Tan sols cal apropar 
el codi de barres de la 
targeta sanitària o bé del 
volant de citació al lector 
situat a la part frontal 
de l’aparell i esperar que 
aparegui la confirmació 
de la visita. Tot seguit 
s’imprimeix un tiquet 
amb un codi assignat 
(únic per a cada usuari) 
amb el número i la ubica·
ció de la consulta. També 
és possible imprimir el 
justificant de la visita 
en el mateix moment de 
generar el tiquet.

agents de la Policia Local 
s’estan formant com a pi-
lots a l’aeroport de Reus.

D’altra banda, s’han 
instal·lat tretze passeres, 
catorze illes de reciclatge, 
i es disposarà de cinc WC 
químics. El servei de ne-
teja es realitza diàriament 
fins a la finalització de la 
temporada. La neteja es 
du a terme amb maqui-
nària i manualment. A les 
zones on nidifica el corriol 
camanegre només es du a 
terme manualment.

El 12 de juliol surt a la venda  
la 2a edició del conte  

‘La Padrina Rosalia i el tresor del Roquer’ 

La Padrina Rosalia 

i el tresor del Roquer

Inclou
Tens carta

Gibert d’Artze
Il·lustracions de Víctor Centelles

Raquel Martínez

Col·lecció El Far -1
ComLoc Edicions

2a
edició

Inclou  

Audiollibre

Pots adquirir-lo per 12 euros  
a www.TDBactualitat.cat  

i Llibreria Miquel  
(Carrer de Pere Badia, 43) 

Inclou audiollibre, amb les veus de  
Joan Gibert, Raquel Martínez, Marta Melgar,  
Ramón Cambas, Pau Melgar i Janet Riambau 

Amb música de David Melgar 

Enregistrat a Ona la Torre
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aCTUaLITaT Torredembarra

La Junta de Seguretat 
Local celebrada el pas-
sat 1 de juliol a Torre-

dembarra va comptar amb la 
presència del conseller d’In-
terior, Joan Ignasi Elena, i va 
servir per posar data oficial 
d’inici d’obres a l’esperada 
nova comissaria dels Mossos 
d’Esquadra, que actuarà en 
l’àmbit de cobertura de l’àrea 
del Baix Gaià i hi treballaran 
una cinquantena d’agents: el 
proper mes de setembre. La 
comissaria estarà situada al 
carrer dels Bonafilla, al polí-
gon Nova Torredembarra. Les 
obres duraran quinze mesos.

En la trobada també es van 
repassar diversos indicadors 
recollits pels diferents cossos 
de seguretat que operen al mu-
nicipi. Segons els Mossos d’Es-
quadra, cal destacar que les in-
fraccions penals han disminuït 
9 punts en el període comprès 
entre el juny del 2020 i el maig 
del 2021, situat en una mitja-
na de 82, respecte al mateix 
interval de temps de l’any an-
terior, situat en 91. D’aquestes 
infraccions penals el gran gruix 
es registren en la tipologia de 
delictes contra el patrimoni i 
són els furts la infracció més 
repetida. El nombre de deten-
cions realitzades per delictes 
de diferent índole ha augmen-

La construcció de la  
comissaria dels mossos 
començarà el proper 
mes de setembre

REDACCió

Un moment de la visita als terrenys on es construirà la nova 
comissaria. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

tat en 3 punts el gener-maig 
del 2021 en comparació amb 
el gener-maig del 2019.

La Policia Local de Torredem-
barra va presentar també les 
seves estadístiques, de què es 
desprèn que hi ha hagut un 
increment dels requeriments 
policials del 5,8% i un augment 
de la instrucció de diligències 
del 21,8%. Pel que fa a les ac-
tuacions relacionades amb la 
pandèmia, cal posar en valor 
l’elevat nombre d’identifica-
cions de persones i vehicles, 
12.300 i gairebé 9.000 res-
pectivament. Així mateix, el 
nombre d’accidents de trànsit 
s’ha reduït en un 8,6% i els 
delictes penals en els controls 
d’alcoholèmia van baixar de 42 
a només 3 en les més de 1.500 

proves realitzades l’any 2020. 
La comparativa quant a detin-
guts i investigats no detinguts 
també ha anat a la baixa; men-
tre que el 2019 els detinguts 
van ser 53, el 2020 van ser 
37. Pel que fa a investigats no 
detinguts, el 2019 van ser 261 
i l’any següent va baixar fins 
a 168.

Una altra qüestió tractada en 
la Junta de Seguretat Local 
va ser la imminent posada 
en marxa del conveni de col-
laboració amb les policies lo-
cals de Creixell i Altafulla. La 
trobada va servir, a més, per 
fer una presa de contacte amb 
càrrecs acabats d’estrenar com 
el de Marta Cassany, al capda-
vant de la direcció dels Serveis 
Territorials d’Interior.

Apunta’t a la sortida  
per a  famílies per conèixer 
l’entorn de la desembocadura 
del riu Gaià

Des de Torredembarra Actualitat us proposem una petita 
sortida per conèixer la zona de la desembocadura del riu Gaià 
el proper dijous 29 de juliol, a partir de les 20.00 hores. Amb 
els amics de l’Associació Mediambiental La Sínia coneixerem 
aquest entorn proper però sovint desconegut fent un recor·
regut que ens portarà a la plana del Vinyet, el darrer tram i 
desembocadura del riu Gaià i la roca del Gaià, on soparem tots 
plegats amb el que portem de casa. Aprendrem la fauna i la 
flora que podem trobar en aquest espai protegit.

Preu subscriptors: Gratuït.

Preu no subscriptors: 3 euros (menors de 12 anys, 1,5 euros / 
menors de 4 anys, gratuït).

inscripcions i més informació: redaccio@TDBActualitat.cat

Places limitades.

eSPaI deLS SUbSCrIPTorS

Ja tenim la guanyadora del darrer 
llibre d’en Jordi Suñé
Aquest mes de juny sortejàvem entre els subscriptors del 
Torredembarra Actualitat un exemplar del darrer llibre d’en 
Jordi Suñé, Vots de poble, signat pel lector. La guanyadora és la 
Maria Roca Balsells. Enhorabona!

us voleu fer subscriptors  
del torredembarra actualitat?  
Per només 60 euros a l’any us podeu donar d’alta 
en només dos minuts a www.tdbactualitat.cat.
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NEW OPENiNG!

A LT A F U L L A  M AY  B E A C H  B O U T i Q U E  H O T E L

info@mayboutiquehotel.com
Camí del Prat 58-60 
www.mayboutiquehotel.com
ig: @maybeachaltafulla

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

www.eltallantcarniceria.es info@eltallantcarniceria.es
Visítanos en

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

PROPIA, VINOS, PRODUCTOS 
ARTESANALES, ALIMENTOS 
GOURMET Y MUCHO MÁS...

aCTUaLITaT Torrredembarra

Auto Casasús, el Servei 
Oficial Volkswagen i Seat 
a Torredembarra i des de 
fa un any també servei 
oficial de la marca Cupra, 
complirà cinquanta anys 
l’any vinent. La pandèmia 
també ha afectat Auto 
Casasús. Considerats 
servei essencial, han estat 
sempre oberts per qualse·
vol urgència que pogues·
sin tenir els vehicles de 
la policia, ambulàncies 
o vehicles particulars de 
treballadors del servei 
sanitari i altres serveis 
essencials.

La pandèmia ha compor·
tat un augment del tele·
treball, especialment en el 
departament de vendes, ja 
que, tot i que el client acu·
deix al centre per veure i 
provar el vehicle que vol 
adquirir, la major part de 
la feina es fa telemàtica·
ment. En el departament 
de postvenda també van 
a l’alça les cites online 
per la web, tot i que la 
trucada telefònica segueix 
sent el principal canal 
de comunicació. “Des del 
primer moment hem estat 
en constant formació per 
incorporar al nostre dia 
a dia totes les mesures 
de prevenció mitjançant 
cursos virtuals i mesures 
materials anti·Covid. A dia 
d’avui, seguim practicant 

una higienització de tots 
els vehicles, abans i des·
prés de la intervenció del 
tècnic i també els oferim 
la higienització amb ozó”, 
expliquen des de l’em·
presa.

A nivell de negoci, el 2020 
ha estat un any desfavora·
ble, com per a gairebé tots 
els sectors, però malgrat 
totes les dificultats des 
d’Auto Casasús afirmen 
que estan contents de 
la feina feta, ja que han 
aconseguit, per quart any 
consecutiu, el premi com 
a Servei Excel·lent que la 
marca Seat atorga a uns 
pocs serveis oficials, així 
com també el guardó Win 
the Winners de Volkswa·
gen, que premia la qualitat 
de servei. En breu tindran 
els punts de càrrega per 

a vehicles elèctrics a 
l’exterior de la façana del 
servei i estan potenciant 
la formació per reparar 
aquest tipus de vehicles.

un bon mes  
de juny
Aquest mes de juny han 
tingut al departament 
de postvenda una major 
afluència de clients. Han 
detectat un augment 
de cites per al servei de 
pre·ITV gratuït i també 
observen una evolució 
molt positiva en les ven·
des de vehicles, tant nous 
com d’ocasió. De d’Auto 
Casasús encaren aquesta 
segona meitat de 2021 
amb la perspectiva que “el 
pitjor ja ha passat” i posen 
tota la il·lusió i dedicació 
en la feina i les ganes de 
seguir millorant.

un any de pandèmia (iv)

Auto Casasús 
El Baix Gaià ha re-
gistrat 76 nous casos 
positius de Covid-19 
la darrera setmana, 
segons dades del De-
partament de Salut de 
la Generalitat actualit-
zades aquest diumen-
ge 4 de juliol. Aquesta 
xifra representa mul-
tiplicar per 7 casos 
nous els dels set dies 
anteriors i demostra 
que hem entrat en una 
nova onada del coro-
navirus, amb una línia 
ascendent d’incidèn-

La Covid-19 es torna a accelerar 
al baix Gaià i multiplica per set 
els casos positius en una setmana

casos  
posi-
tius

Torredembarra 1.090

Roda de Berà 348

Altafulla 237

Creixell 191
El Catllar 187
La Pobla de  

Montornès
172

La Riera de Gaià 117

Salomó 25
La Nou de Gaià 20

Vespella de Gaià  18

total baix Gaià 2.405

cia de la Covid-19. Els 
positius acumulats al 
Baix Gaià des del mes 
de març de l’any pas-
sat arriben als 2.405.

Torredembarra ha su-
mat aquesta setmana 
39 nous casos per no-
més un l’anterior, una 
dada que demostra 
com s’ha disparat la 
Covid-19 aquests dar-
rers dies. Per darrere 
hi ha Roda de Berà, 
amb 12, i Altafulla i 
Creixell, amb 6.

El 15 de juliol ja podràs escoltar 
La Jungla de la Torre 

A www.TDBactualitat.cat
El primer podcast del Torredembarra Actualitat

T’agrada escriure?
Participa al 2n Premi de relats curts  
Torredembarra Actualitat-Far de la Torre

202107_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_HAVANERES_121 x 78,5 mm.indd   1 30/6/21   10:46
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delicias
Casa

des de 1965

...i us esperem per celebrar-la a taula a 
la Ctra. de la Pobla de Montornès, 25.

Casa 

delicias
@casa_delicias_1965                         977 64 11 52  -  638 27 94 84

Com que al Restaurant DELICIAS s’hi menja com a casa, ara som 
CASA DELICIAS. Us desitgem bona Festa del Quadre de Santa Rosalia...

La selecció espanyola,  
amb tres torrencs a  
les seves files, campiona  
del Classificatori Europeu

Marta Camps es penja dos ors 
en el Campionat d’Espanya 
Màster d’atletisme

El 8 d’agost es disputarà 
el 43è Cros Popular Vila 
de Torredembarra

La selecció espanyola 
absoluta de futbol platja, 
amb Llorenç Gómez, 
Eduard Suárez i Adrián 
Frutos, tres jugadors 
de Torredembarra a 
les seves files, s’ha 
assegurat una plaça a 
la Superfinal de l’Euro 
Beach Soccer League 
(EBSL), amb el passaport 
al Mundial de Moscou 
2021 i, per si encara no en 
tenia prou, amb el títol 
del classificatori sota el 
braç després de vèncer 
Ucraïna per 5·2 en la 
final. En semifinals, el 
combinat estatal va der·
rotar Bielorússia per 3·1. 
El torneig es va disputar 
a la localitat portuguesa 
de Nazaré.

El jugador torrenc 
Llorenç Gómez, au·
tor del 5·2 de la final, 

L’atleta altafullen·
ca Marta Camps ha 
brillat en el Campio·
nat d’Espanya Màster, 
disputat recentment 
a Màlaga, penjant·se 
dos medalles d’or. En la 
prova dels 1.500 metres, 
Camps va superar els 
altres atletes amb un 
temps de 5 minuts, 3 
segons i 53 centèsi·

La Regidoria d’Es·
port, amb la direcció 
tècnica del Club 
d’Atletisme Torredem·
barra, organitza el 43è 
Cros Popular Vila de 
Torredembarra, que es 
disputarà el proper 8 
d’agost a partir de les 

eSPorTS eSPorTSFUTboL PLaTJa aTLeTISme

La selecció estatal celebrant el títol. / ENZO10

mes. La diferència amb 
la segona classificada, 
Antonia Álvarez, va ser de 
poc menys de 6 segons. 
Pel que fa a la prova dels 
800 metres, l’altafullenca 
ho va tenir més complicat 
per imposar·se a la seva 
gran rival i amiga María 
José Carabante. Camps va 
aturar el cronòmetre en 
2 minuts, 23 segons i 38 

i es donarà sortida a un 
atleta cada deu segons. 
La cursa es farà indivi·
dualment. Les inscripci·
ons (10 euros) es poden 
realitzar fins al 6 d’agost. 
El preu inclou samarreta 
tècnica, assegurança i 
avituallament.

“d’un classificatori molt 
complicat, amb seleccions 
molt potents, en el qual 
era molt difícil aconseguir 
una plaça”. Es mostra molt 
satisfet amb els jugadors 
i els anima a seguir treba·
llant com fins ara.

Després de la gran de·
mostració oferta a Nazaré, 
Espanya escala posicions 
al rànquing mundial i 
ascendeix fins la cinquena 
plaça, per darrere de Por·
tugal, Brasil, Itàlia i Rússia.

REDACCió

centèsimes, mentre que la 
torrenca va fer un segon 
més.
L’atleta torrenca del 
Playas de Castellón també 
va obtenir la medalla de 
plata en la prova dels 400 
metres amb un temps d’1 
minut, 3 segons i 75 centè·
simes, quedant a poc més 
d’un segon de la campiona, 
Esther Colas.

explica: “Els objectius 
estaven ben clars des de 
la primera concentració 
del passat mes de febrer 
i és el que hem inculcat 
als jugadors des d’ales·
hores.” Assegura: “Això, la 
fortalesa mental i la gran 
família que s’ha format 
és el que ha prevalgut en 
tot moment i el que ens 
ha permès superar les 
adversitats en moments 
determinats, com van ser 
el partit davant de Polònia 
o davant d’Itàlia.” Parla 

8.30 hores, amb sorti·
da i arribada a la pista 
d’atletisme de la zona 
esportiva municipal.
En aquesta edició i degut 
a la pandèmia, la cursa 
es realitzarà contra 
rellotge. Hi participaran 
un màxim de 300 atletes 
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Pere Badia, 13. Torredembarra 
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

AssessorAment professionAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients

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

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

C/ Sant Antoni, 17
T. 977 65 50 75

La Riera de Gaià

esPeCialiTaT en CoQUes Casolanes  
Pans arTesans • PasTes

La SoLedaT deLS mIraLLS

J. A. NiEVES

Recordo que te-
níem un piano 
negre. 

Recordo també que 
m’agradava molt pin-
tar, des de ben petit. És 
a dir, fer gargots a totes 
les superfícies, ja us po-
deu imaginar. El piano 
negre, lluent, era molt 
atractiu. I, és clar, vaig 
guixar-ne el lateral amb 
una forquilla d’aquestes 
petites d’aperitiu que 
vaig trobar a sobre la 
taula de la cuina.

Què més recordo 
d ’aquel l  moment? 
Doncs la mare plorant 
després de parlar per 
telèfon —crec que amb 
ell. La mare no va po-
der amagar els gar-
gots amb què jo havia 
decorat la laca negra 
del piano, creient-me 
el rei del mambo. I jo 
no vaig poder amagar 
el mal de descobrir qui 
era el veritable rei del 
mambo. Encara em fa 
mal aquella mà de dits 
llargs quan veig, en al-
guna paret, ratllades 
semblants a les que jo 
vaig fer al piano. Ara, 
la seva mà ja no és com 
aquella: els seus dits 
són com cuixes de po-
llastre que encara con-
serven, però, l’agilitat 
per tocar el piano i per 

Capítol 21.  
Gargots

deixar anar hòsties.

Aquell fet, més que 
acovardir-me, va atiar 
la meva pulsió artís-
tica i vaig començar a 
dibuixar i pintar tots 
els papers que trobava 
al meu abast (també el 
diari dels diumenges) 
fins donar forma a una 
de les meves passions: 
l’observació i dibuix de 
l’anatomia humana. La 
mare es va convertir, 
aleshores, en una ob-
sessió.

D’abans no recordo gai-
re cosa, tret d’alguna 
imatge vaga com ara un 
parc d’aquests infantils 
dins del qual no parava 
de regirar-me sense pa-
rar —això ho vaig saber 
més tard per la mare, 
però encara que sembli 
impossible hi tinc algun 
record. En un dels pri-
mers quaderns del diari 
hi llegeixo:

“Acabem d’arribar de 
l’hospital. Per sort tot 
ha quedat en un en-
surt, però encara tinc 
el cor en un puny. Car-
les no ha dit res en tot 
el viatge. S’ha limitat 
a mostrar la targeta 
sanitària, i a dir que el 
nen havia caigut per 
l’escala. No m’ha mi-
rat. El metge, després 
de les proves, ens ha 
tranquil·litzat. Només 
té uns blaus a les ca-
mes, al colze dret i la 
pell aixecada a l’altura 

de la templa. El meu 
fill, pobret. No me n’he 
adonat... Estava ju-
gant al parc, i ha sortit 
sol. Ens ha fet moltes 
preguntes, el metge. 
Ens han dit que era el 
protocol. El protocol, 
¡per l’amor de Déu!, 
¿com han pogut pen-
sar ni per un moment 
que maltractem el nos-
tre petit? I a portes de 
Nadal. Aquest dijous 
ve la família i encara 
no sé què faré. Odio el 
Nadal!”.

El nostre pis de Santa 
Coloma de Gramenet 
era una àtic molt gran. 
A l’entrar, hi havia unes 
petites escales que do-
naven al passadís i, des 
d’aquí, a tot l’habitatge. 
En aquest tram de pas-
sadís, recordo que hi 
havia una petita bara-
na que imagino que era 
perquè jo no caigués 
escales avall. El dia de 
Nadal, quan van venir 
els avis Manel i Cris-

tina, ELL va haver de 
treure aquesta barana 
perquè hi pogués pas-
sar la iaia. Ara, pel que 
sé, s’ha aprimat molt, 
bàsicament des que 
l’avi Manel va comen-
çar amb el càncer. Des 
que va morir la mare 
no ens hem vist, no-
més parlem per telèfon. 
L’avi no pot conduir 
però encara conserva el 
gust per les converses 
intel·ligents i cultes, a 
ell li dec també gran 
part del meu deliri pel 
coneixement.

L’avi s’ensuma alguna 
cosa. És tan perspicaç 
i intuïtiu que no para 
de preguntar-me si tot 
va bé, si he fet alguna 
cosa que surti del nor-
mal, alguna acció de 
rebel·lia —prou que em 
coneix— que requereixi 
replantejament.

—Bene, et noto com 
cansat. La teva veu... 

no sé... està apagada. 
Aquesta brillantor que 
sempre ha tingut... No 
sé, si necessites qualse-
vol cosa, ja saps.

—Sí, ja saps —apuntava 
la veu de l’àvia a l’altre 
costat de l’auricular.

L’avi és increïble! Sem-
pre m’ha fascinat aques-
ta virtut que té d’intuir 
quan les coses van tor-
tes. I no calla. D’alguna 
manera t’ho diu, t’ho fa 
saber. I acaba dient: si 
necessites alguna cosa, 
el que sigui, ja saps. La 
desconfiança que té cap 
a ELL el situa en un es-
cenari de desconfiança i 
desgràcia. 

Els avis sempre estan 
junts, van junts a tot 
arreu, si l’altre no està 
predisposat, no fan res. 
Comparteixen també 
les preocupacions i els 
silencis. Es donen la 
vida sencera. Com és 

una vida sencera feta 
amb dues vides, si una 
d’elles deixa de ser?

Sé que l’avi s’està mo-
rint. No em diuen res 
però ho sé. Morirà en 
un confinament ingrat, 
no volgut. Això em fa 
pensar si tinc dret a fer 
el que estic fent...

Amb la mare fer-se 
gran no era necessari. 
Covar-me dins els seus 
pits, sentir-me prote-
git amb la sensualitat 
del seu cos, escoltar la 
seva veu, mirar-la sense 
parar fins a quedar-me 
adormit. Potser no en 
tinc records exactes, 
concrets, com diu la ci-
ència que ens passa fins 
a tenir els tres o quatre 
anys d’edat. No ho dis-
cutiré, però aquest plaer 
el sento tan real que el 
recreo com una vivència 
conscient.

Aquests dies està tenint 
molt ressò el tema de 
les multes per la instal-
lació del radar mòbil a 
la nacional. Milers de 
conductors s’han quei-
xat, fins a muntar una 
plataforma amb més de 
3.000 adherits amb la 
intenció de fer suspen-
dre la tramitació de les 
sancions imposades en-
tre el 18 de juliol i avui, 
16 d’octubre. Veurem 
què fa l’Ajuntament i 
com acaba tot això. De 
moment, des del meu 
confinament, m’he ofert 
a la plataforma a fer la 
màxima difusió a les 
xarxes.

Qualsevol acció contra 
ELL mereix el meu in-
terès.
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Al Torredembarra Actualitat 
hem rebut queixes tot l’any 
sobre l’estat que presenten 
algunes illes de contenidors 
del municipi, però en aquest 
final de primavera i inici d’es-
tiu ens n’han enviat més. Pot-
ser no hem arribat al nivell de 
l’any passat en aquesta època, 
però déu-n’hi-do. L’acumula-
ció de deixalles de tot tipus 
i volum ha fet emprenyar 
molts veïns. Els responsa-
bles de dipositar els residus 
que generen on no toca deuen 
estar tan panxos. Són aquells 
que repeteixen aquella frase 
que demostra no només el 
seu incivisme sinó la seva 
infinita ignorància: “Jo pago 
els meus impostos.” Doncs si 
actués així, encara en pagaràs 
més!

Que Torredembarra té un 

problema amb la recollida 
de la brossa és evident. Com 
el tenen molts municipis pro-
pers, a causa d’aquest incivis-
me d’una minoria que es fa 
notar molt. Però també té un 
problema amb un contracte 
de la recollida de la brossa, 
que no s’adequa a les necessi-
tats reals del municipi. L’ac-
tual contracte de l’empresa 
Nordvert acaba a inicis de 
2023 i l’Ajuntament té la in-
tenció de treballar aviat en 
un de nou que entri en vigor 
just quan acabi aquest. Hi 
haurà modificacions impor-
tants i una sembla que serà 
que la poda anirà a banda.

I mentrestant? En el darrer 
ple va aprovar una modifi-
cació de crèdit per reforçar 
el servei de recollida i trans-
port de la brossa. I segons 

explica el regidor de Medi 
Ambient, Joan Torras, es-
tan analitzant quins canvis 
s’han d’introduir en aquesta 
recollida per fer-la més efi-
cient. Torras espera que es 
puguin començar a imple-
mentar a partir de mitjans 
d’aquest mes de juliol tot i 
que ja avisa que aquest estiu 
es poden repetir imatges de 
contenidors saturats, a les 
quals ja ens estem malaura-
dament acostumant. També 
té la intenció de posar en 
marxa una campanya per in-
centivar l’ús de la deixalleria 
amb vals o descomptes en el 
comerç local. Sancions se’n 
posen, però el marc legal ac-
tual fa que siguin molt bai-
xes i no serveixen de prou 
escarment. L’incivisme surt 
barat. Un altre tema que cal 
revisar.

La solució la trobareu en el 
Torredembarra Actualitat 
del mes de agost
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solució sudoku  
mes de juny
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TwITTer aCTUaLITaT

Josep Bargalló @JosepBargallo
exconseller d’educació de la Generalitat
Últim dia d’un curs que naixia ple de boires i ha estat un èxit 
col·lectiu. Gràcies mestres i professorat, personal dels centres i 
direccions, serveis educatius i ajuntaments. Gràcies alumnat i 
famílies. I tota la gent dels diversos serveis sanitaris. Ho heu fet!

vicJota @vicJota
tuitaire
A veure, ara que se pot anar sense mascareta pel carrer, no es 
pot fer més el ridícul que portant la mascareta però amb el nas 
per fora.

Guillem Bargalló @guillembargallo
periodista 
Ara sí que podem dir que #Torredembarra ha derrotat el coro-
navirus: torna a obrir La Masia!

antoni Batista
periodista @antonibatistav
Hi ha el separatismo catalán, i queda inaugurado el Cantonalis-
mo madrileño.

David vendrell Donat @dvendrell
enginyer de camins i empresari
De la dignitat no se’n menja, peró s’hi dorm.

carles marquès @carlesmarques 
¡periodista 
¡Ho he explicat molts cops: a la mili sempre estava arrestat (per 
llegir llibres, per callar poc, per parlar en català...) i un cop, per 
sant Josep, em van indultar. Però al cap de poc tornava a estar 
arrestat (a “sala”, com en deien aleshores del calabós). Ho havien 
tornat a fer.

a La CoNTra JORDi SAlVAT

més sobre el problema de la brossa


