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Santa Rosalia s’adapta
a la cinquena onada
de la Covid-19
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Oques Grasses, l’Orquestra Rosaleda i Fel Faixedas,
en el programa de la Festa Major de Torredembarra
FESTES
Els assajos
més estranys
dels grups del
Seguici Popular
de la Torre

MÈDIA
S’estrena ‘La Jungla
de la Torre’,
el primer podcast
del Torredembarra
Actualitat

AGRICULTURA
Dotze dones del
Baix Gaià es formen
per ser pageses
a la Riera
de Gaià
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SOCIETAT
Entrem al centre de
menors tutelats que viuen
a Torredembarra i parlem
amb alguns dels joves
Pàgina 15

¡Disfruta del verano con
nuestros platos frescos!

977 64 33 37
PORT TORREDEMBARRA
ALCAPONERESTAURANT.COM

Si vols ser mare,
deixa-ho a les
nostres mans
www.embriogyn.com
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Editorial

El centre
Rigel:
conèixer
per
respectar i
entendre
Feia temps que volíem entrar
al centre de menors estrangers tutelats Rigel, un dels
equipaments més desconeguts de Torredembarra, tot i
que ja fa dos anys que existeix. Hem buscat el testimoni
de dos dels joves tutelats,
l’Ossama i el Dembo, i del
seu màxim responsable,
Carlos Barrios. Les històries
de vida d’aquests dos joves,
de sacrifici i d’esperança en
el futur, són només dues de
milers més que es repeteixen
en molts punts de Catalunya
i de l’estat espanyol, fruit
d’una realitat socioeconòmica dramàtica en molts països
africans i d’una legislació
espanyola que no s’hi adapta.
Poca cosa podem fer des de
Torredembarra i són les administracions superiors les
que tenen un repte que no
acaben d’afrontar, i fomenten, amb aquesta inacció,
ideologies tòxiques, com les
que estan darrere de l’atac
racista del febrer per part
d’un grup de veïns al centre
Rigel, que va provocar-hi
algunes destrosses materials.
Però sí que podem conèixer
més aquest centre i la feina
que fan. El coneixement ens
farà més lliures dels discursos xenòfobs.
En aquest número del Torredembarra Actualitat
no hi pot faltar la prèvia de la
Festa Major de Santa Rosalia, que segur que serà millor
que la de l’any passat, però
a causa de la situació pandèmica que vivim encara estarà
lluny de la que tots desitgem.
Per això, hem volgut conèixer com preparen els grups
del seguici popular aquesta
segona Santa Rosalia excepcional. Malgrat tot...
Visca Santa Rosalia!

De fora vila

Covidians

D

e tots els neologismes que
s’han popularitzat amb la
pandèmia n’hi ha un que
em fascina i m’indigna a parts
iguals: “covidià”. Ha proliferat
a les xarxes socials amb la mateixa velocitat i virulència que
la malaltia infecciosa que qüestionen els que fan servir aquest
terme.
Per a ells, els covidians som
persones càndides i crèdules
que ens hem empassat sense
cap mena d’esperit crític que hi
ha una plaga provocada per un
virus i que, de moment, la millor
eina que tenim per fer-hi front
són les vacunes. Som covidians
perquè creiem en la pandèmia
com un dogma de fe. Som uns

ANNA PLAZA
ingenus. Ells, en canvi, són els
posseïdors de la veritat absoluta. Els privilegiats clarividents
que clamen al desert contra la
gran conxorxa mundial que els
mitjans i la comunitat científica
global s’entesten a amagar.
En aquest grup d’il·luminats s’hi
engloben amants de les teories
conspiranoiques, antivacunes
i, segurament, gent de bona fe
que no es pensava que viuria
mai una crisi com l’actual i que
prefereix buscar-hi explicacions
alternatives perquè la realitat, la
de l’arbitrarietat de les malalties
infeccioses, resulta massa incòmoda.
Ara bé, aquesta gent que creu
posseir la veritat i que, amb
desdeny, ens diu a la resta “covidians”, no només s’oposa al

Pinzellades

discurs oficial, sinó a prop de
dos segles d’evidències científiques. Va ser a la segona meitat
del XIX quan es va confirmar
l’origen infecciós de moltes
malalties, gràcies al treball de
Robert Koch i Louis Pasteur,
entre molts d’altres. Ells també
van haver de fer front a moltes
reticències, perquè les seves troballes entraven en contradicció
amb segles de medicina galènica,
en què l’origen de la malaltia estava en el propi individu i no en
agents externs.
Les seves tesis es van imposar
no perquè sí, sinó per la contundència de l’evidència científica. Com les vacunes, que es
van començar a desenvolupar a
finals del XIX, tot i que ja n’hi
havia precedents, i que han esde-

GERARD Ciuró

Unes entrades poc atractives

V

inguem d’on vinguem,
quan entrem a la Torredembarra sovint ens
envaeix una sensació de desencant, d’entrar en un municipi poc
atractiu. Si baixem per la carretera de la Riera, el perfil del castell,
de l’església i de part del nucli
antic es desdibuixa per l’impacte visual de dues naus de grans
dimensions que es mantenen
dempeus, malgrat que alguns
antics i potser ja caducats plans
urbanístics en preveien l’enderrocament, que hauria permès

vingut un element clau per controlar les patologies infeccioses.
Tan efectives són, que l’índex de
mortalitat per aquesta causa s’ha
desplomat i la nostra esperança
de vida és gairebé el doble de la
dels nostres avantpassats, que
queien com a mosques davant
d’amenaces com la verola.
Potser per això ara hi ha gent
que es nega a creure en el potencial devastador dels microbis i veu una conspiració en una
crisi sanitària que la comunitat
científica advertia que tard o
d’hora podia passar. Perquè els
microbis hi són, i muten, i salten
d’una espècie a una altra. Ara ens
hem topat amb el SARS-CoV-2.
Però en vindran d’altres. Com ha
passat sempre des que el món és
món.

dignificar aquella zona.
Si entrem per l’antiga N-340
venint del Vendrell, una vegada
superat el pont de Clarà, a l’alçada de la gasolinera ens sobta
la presència d’un edifici abandonat i malmès, tocant el vèrtex del
solar que havia encabit l’antiga
fàbrica Pirelli. Sens dubte, una
altra de les vergonyes urbanístiques del nostre municipi, de la
qual encara queden els murs que
en delimitaven el perímetre plens
de grafits, i que deixant de banda
aquesta funció artística de dub-

tosa qualitat, només serveixen
per crear un embut en el trànsit
provinent de la zona de Clarà que
ha de ser regulat per un semàfor.
I si venim d’Altafulla, deixant
enrere el pontet i seguint també
l’antiga carretera, abans d’arribar
al pont dels Munts, ens trobarem
amb un desolador paisatge de
terrenys abandonats i l’antiga
Casa Galega en estat ruïnós, que
dona un aire fantasmagòric a la
zona.
Ara que es comença a parlar novament que cal fer una revisió del

Pla General, és necessari valorar
en quina situació es troben totes
aquestes peces del nostre territori
per cercar solucions que permetin, si més no, donar un caire més
digne i convertir els accessos a la
Torre en un espai més agradable.
Sens dubte aquesta no és una tasca senzilla i l’Ajuntament no ho
pot solucionar sense la implicació de la iniciativa privada, però
sí que ha de ser l’impulsor que
permeti desencallar la transformació d’uns espais que, per una
banda, millorarien la imatge de
la Torredembarra, i de l’altra, en
vertebrarien el territori.
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Estiu de protestes: un carro romà
recorre la carretera N-340 i queixes per
la brossa generada per un supermercat
Jordi Salvat

L

a carretera N-340
era l’estiu de 1996
una de les més
transitades de l’Estat.
Travessava els nuclis
de Torredembarra i
Altafulla, i a Tarragona es produïa un coll
d’ampolla en reduir-se
de dos a un els carrils
que venien del sud. Les
retencions eren habituals a l’estiu i en alguns
moments s’acumulaven
quilòmetres de cues al
pas d’aquesta carretera
pel Baix Gaià. La ciutadania n’estava farta
i els alcaldes també, i
reclamaven un desviament d’aquesta via per
fora dels nuclis urbans.
Però des de Madrid no

els feien massa cas i
l’alcalde de Tarragona,
el convergent Joan Miquel Nadal, va complir
una amenaça que havia
fet: tallar l’N-340. I ho
va fer molt al seu estil:
amb un carruatge romà
amb un centurió i una
vestal va recórrer la via
des de Torredembarra a
Tarragona per simbolitzar que la carretera no
havia canviat en 2.000
anys. Als conductors no
els va fer massa gràcia
aquesta manera de protestar, ja que les cues
que es van muntar van
ser encara més quilomètriques aquell dia.

TXEMA MORERA / DIARI DE TARRAGONA

A la curiosa acció, que es
va realitzar el 23 d’agost,
s’hi van unir quatre alcaldes més, entre els

quals el de Torredembarra, Santiago Segalà.
Es va llegir un manifest
en diferents punts de la

carretera, també a Torredembarra. El signaven
els alcaldes de Tarragona, Torredembarra, Al-

tafulla i la Riera de Gaià
i la Pobla de Montornès.
D’alguna cosa devia
servir aquesta curiosa
acció, ja que el desviament de la carretera va
arribar uns anys després, però amb només
un carril per banda, i va
quedar obsolet gairebé
des de la seva entrada
en servei. Un quart de
segle després tornem a
estar igual a Torredembarra, amb unes cues
quilomètriques que ara
es concentren els caps
de setmana a la variant
de l’N-340 i la carretera
d’accés a l’autopista. Des
de Madrid continuen
fent poc cas al territori
i l’únic que han fet és
complicar-nos la vida
tallant una rotonda i
obligant-nos a recórrer

un tram suplementari
de carretera. Ja portem
tres anys així. I no hi ha
notícia encara del final
d’aquest absurd.
Uns dies abans, la plaça de la Vila havia estat
l’escenari d’una altra
manifestació. Eren una
cinquantena de veïns i
veïnes de l’edifici Pau
Casals, que protestaven
per la brossa que generava el supermercat
Caprabo de la vila i que,
segons ells, s’acumulava
en forma de rebuigs alimentaris enmig de la via
pública i que generaven
males olors, mosques i
fins i tot rates. Demanaven una solució ràpida a
l’alcalde, però aquell dia
no el van trobar a la casa
consistorial.

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte

personalitzat

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

API Nº 930
aicat 8549

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

Especialitat en coques casolanes
Pans artesans • Pastes

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

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

Gabriel Comes Nolla

Vell passeig i “noves” professions

A

Torredembarra gaudim d’un
passeig marítim
privilegiat. Quan es va
projectar, l’Associació
de Veïns Sant Joan va
realitzar una sèrie d’al·
legacions que varen ser
ateses en el projecte final: un tram del passeig
va deixar de ser rodat i
no es va construir un
mur de ciment que el
separava de la platja. El
passeig va quedar semblant a com està actualment: un mateix disseny
de punta a punta, amb
un enrajolat flanquejat
per palmeres, bancs i uns
jardins-parterres amb
flors protegits per un

cordó de poca altura de
ciment (idea que en poc
temps va quedar patent
que no va ser encertada)
rodejats d’uns quants
bancs. Particularment,
jo demanava a més que
la part de Baix a Mar, al
ser habitada, tingués un
disseny diferenciat de
la resta, però en línies
generals a la gent ens va
agradar i vàrem celebrar
la nova creació i valorar
la millora que suposava.
Han passat molt anys i el
passeig ha envellit i està
força descuidat , s’ha fet
més estret per l’ocupació abusiva de taules i
cadires d’alguns bars o

restaurants i els jardins
amb flors han quedat
arrasats i inundats per
la sorra, que fan servir
els gossos per fer les
seves necessitats. Per
començar a solucionar
el problema, s’ha optat

per cobrir alguns dels
parterres amb rajoles
(alguns dels quals ja estan ocupats per taules i
cadires). S’ha aplicat la
dita castellana “muerto
el perro, muerta la rabia”.

Si es continua així, es
deixarà un passeig sense personalitat, “dur” i
gens atractiu. Ara que la
pandèmia ens ha revelat el valor de gaudir de
l’entorn proper, tenim
l’oportunitat de rejovenir el passeig i dissenyar-ne un de nou (sobretot a la zona de Baix
a Mar) que l’adornin
moltes qualitats: amb
estil, innovador, bonic, “verd”, pràctic,
còmode, funcional,
sostenible i, sobretot, al servei de les
persones que hi
passegem. Per aconseguir-ho, no és suficient la feina i la bona

voluntat dels professionals “clàssics”, dit això
amb tot el respecte del
món, cal obtenir les idees de “nous” professionals que es dediquen a
aquesta labor de planificar nous espais creatius:
arquitectes, urbanistes,
dissenyadors... I crec
imprescindible l’actuació de paisatgistes. I
demanar per demanar,
que el passeig estigui
contemplat des de la
mar per l’escultura Alfa
i Omega de l’escultor
Bartolozzi.
Un passeig d’aquestes
característiques, que superés idees tradicionals
i habituals, esdevindria
un atractiu més, i molt
important, de la nostra
població. Som-hi?

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

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

Bases
1. El 2n Premi de
narrativa curta Far
de la Torre - Torredembarra Actualitat es convoca en dues
categories. El premi
està subjecte a la normativa legal vigent.
Categoria narrativa
adulta, amb un premi
per al/la guanyador/a
de 250 euros.
Categoria narrativa
infantil, amb un premi
per al/la guanyador/a
de 150 euros.
2. En les dues categories hi poden participar totes les persones
a partir de 16 anys.
3. La narració en
ambdues modalitats
ha d’estar ambientada
almenys parcialment

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

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

4. Les obres que hi
concursin hauran de
ser originals, inèdites, de temàtica lliure
i escrites en llengua
catalana. L’extensió
màxima de l’obra serà
de 10 pàgines.
5. No hi podrà participar el/la guanyadora
de l’edició anterior en
la categoria en què va
ser premiat/da.
6. Les obres que es
presentin no es podran haver presentat
a cap altre concurs
pendent d’adjudicació
i no podran haver estat guardonades amb
anterioritat.

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

7. Els originals s’hauran de presentar per

Prensa_AR

9. El jurat de les dues
categories estarà integrat per les persones
següents:
◗ Maria Dolores García
Pastor
◗ Marta Magrinyà
Masdéu
◗ Carles Marquès Virgili
◗ Josep Antoni Nieves
Alarcón
◗ Raquel Martínez
López
Actuarà com a secretari Jordi Salvat, director
del Torredembarra Actualitat.

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

14. El simple fet de
presentar obres a
aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En
qualsevol cas el jurat
tindrà la facultat d’interpretar-les o de resoldre les circumstàn11. El veredicte emès
cies que no hi siguin
pel
jurat
es
farà
púprevistes.
Torredembarra_80x37mm_nov2020.pdf
1
10. Els premi i la seva
dotació serà indivisible
i el veredicte del jurat
serà inapel·lable. El
jurat, si ho considera
adient, podrà declarar
desert el premi.
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NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA
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C/Ferran de Querol, 7 Baixos • 43830 • Torredembarra

MY

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

CY

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI
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FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA 2021

Oques Grasses i Fel Faixedas, plats
forts d’una Santa Rosalia 2021 amb
la doctora Clara Prats de pregonera
REDACCIÓ

L

a Festa Major de Santa Rosalia 2021 s’ha adaptat, com no
podia ser d’una altra manera, a les restriccions a causa de la
Covid-19. Precisament, la lectura
del Pregó de Festa Major anirà a
càrrec d’una de les expertes sobre
la pandèmia més mediàtiques, la
doctora en Físiques i responsable de la línia Covid-19 al grup de
recerca BIOCOM-SC de la UPC,
Clara Prats, que estiueja des de fa
molts anys a Torredembarra amb
la seva família.

El pàrquing de Mañé i Flaquer, l’epicentre
La Comissió de Protocol del Seguici Festiu ha analitzat l’experiència
de la Festa del Quadre amb tres
espais diferents per les actuacions del seguici i per Santa Ro-

salia s’han decidit centralitzar les
passades al pàrquing de Mañé i
Flaquer, mentre que els balls parlats es representaran a la plaça del
Castell. La Santa Rosalia 2021 serà
precisament la del debut del Ball de
Malcasats l’1 de setembre. “Hem
buscat un espai més gran i segur
per balladors i públic, i sumant les
cadires que hi haurà seran les mateixes que en la Festa del Quadre.
Això ens permetrà mantenir els horaris habituals”, explica el regidor
de Festes, Raül García.
En l’apartat musical, destaca el
concert d’un dels grups catalans
del moment, Oques Grasses, el 4 de
setembre. El dia abans, l’Orquestra
Rosaleda, que compleix 75 anys,
serà la protagonista del concert
de festa major. I la nit del 5 de setembre, l’exTeatre de Guerrilla Fel
Faixedas portarà el seu espectacle
d’humor El motivador.

Programa de la Festa Major
de Santa Rosalia 2021
Dijous 26 d’agost
A les set de la tarda, al pati
del Castell
Inauguració de l’exposició
“Els programes de Santa Rosalia 1910-2020” i
presentació del catàleg de
l’exposició a càrrec de David
Morlà Gómez i Joaquim Nolla
Aguilà. Es podrà visitar fins al
9 de setembre.
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.cat

Divendres 27 d’agost –
El Pregó
A les sis de la tarda, a la plaça
de l’Escorxador
Joc del Quinto del Ball de
Diables
Consulta’n el funcionament
i el dia en què es podran
adquirir les entrades a les
xarxes socials del Ball de

Diables de Torredembarra
(Instagram, Facebook i
Twitter).
Enllaç per a la compra d’entrades:
https://vivetix.com/entradasquinto-popular-ball-de-diables-detorredembarra?s=link
Organitza: Ball de Diables de Torredembarra

A dos quarts de nou del vespre, a la plaça del Castell
Tronada d’obertura de la
Festa Major
En acabar, a la plaça del
Castell
Lectura del Pregó de
Festa Major, a càrrec de
Clara Prats Soler, doctora
en Físiques i responsable
de la línia Covid-19 al grup
de recerca BIOCOM-SC de
la UPC
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.cat

BonA
FESTA
MAJOR!
Tot tipus de treballs
en ferro i inoxidable
Bona Festa Major de Santa Rosalia!

En tots els actes s’hauran de seguir els protocols
Covid-19. Es poden produir canvis en el programa
si les mesures sanitàries ho requereixen.

Dissabte 28 d’agost
De les nou del matí i fins a
les nou del vespre, a la plaça
Mossèn Joaquim Boronat
Exposició fotogràfica
Organitza: Associació Cultural
Fotoamigo Baix Gaià

A les sis de la tarda, des del
carrer de Gibert
I Baixada de Trastos dels
Nois de la Torre
Inscripcions per assistir-hi de públic:
baixadadetrastosnoisdelatorre@
gmail.com
Organitza: Colla Castellera Nois de
la Torre

Bona
Festa Major de
Santa Rosalia!

ELECTRICITAT • FONTANERIA • ANTENES
SISTEMES DE SEGURETAT • VIDEO - PORTERS
C/ Comerç, 3 - Baix a Mar
43830 Torredembarra (Tarragona)
Telèfon 977 64 10 18
info@sanchez-mair.com
www.sanchez-mair.com

Festa Major de Torredembarra

SANTA
Ro�alia
Del 26/8 al 5/9 de 2021

CONSULTA EL PROGRAMA A:
WWW.TORREDEMBARRA.CAT
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Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra
Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es
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A les vuit del vespre, a la plaça del
Castell
II Concurs d’apilar caixes.
Consulta’n les bases a les xarxes socials:
twitter.com/XiquetsdeTDB, instagram.
com/xiquetstorredembarra.
Aforament limitat, inscripcions per a participants i públic: xiquetstorredembarra@
gmail.com
Organitza: Colla Castellera Xiquets de
Torredembarra

9a Caminada Nocturna Tarragona - Torredembarra
Per a més informació: esport@torredembarra.cat
Organitza: Ajuntament de Torredembarra i
Club Excursionisme Torredembarra.

Diumenge 29 d’agost Els dots
A les dotze del migdia, a la sala
noble del Patronat Antoni Roig
Tradicional lliurament de dots
A les sis de la tarda, a la plaça del
Castell
XIV Trobada Country i Line Dance
Aforament limitat amb inscripcions:
whatsapp als telèfons: 690693584 o
680517382
Organitza: Associació Country La Torre

Dilluns 30 d’agost
De les quatre a les set de la tarda,
a l’escola Antoni Roig
Parc de jocs d’aigua
Edat recomanada: de 3 a 12 anys
Accés pel passatge de la Petúnia
Inscripció prèvia a: pij@torredembarra.cat
Organitza: Regidoria de Joventut i Infància
i Agrupament Escolta Els Salats

Dimarts 31 d’agost
De les quatre a les set de la tarda,
a l’escola Antoni Roig.
Parc de jocs d’aigua
Edat recomanada: de 3 a 12 anys
Accés pel passatge de la Petúnia
Inscripció prèvia a: pij@torredembarra.cat
Organitza: Regidoria de Joventut i Infància
i Agrupament Escolta Els Salats

Dimecres 1 de setembre
A dos quarts de vuit del vespre, a
la Zona Esportiva Municipal
Concert-espectacle en família “Lolo, on ets?” a càrrec de
CatRock
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat
Accés per la carretera de la Riera

A les nou del vespre, a la plaça del
Castell
Representació del Ball de Malcasats

Divendres 3 de setembre La Vigília
A les dotze del migdia, a la plaça
del Castell
Crida pública de la Festa, tritlleig
de campanes i esclat dels dotze
morterets
A les dotze del migdia, a
l’aparcament de Mañé i Flaquer
Passada del Seguici Popular
Infantil
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A les sis de la tarda, a la plaça del
Castell
Concert a càrrec dels músics
que acompanyen el Seguici
Popular
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat
Organitza: Ball de Malcasats

A les deu de la nit, a l’aparcament
de Mañé i Flaquer
Actuació de foc amb el Ball de
Diables Infantil de Torredembarra i la Virgilieta

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

Dijous 2 de setembre La Rosalieta

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A dos quarts d’onze de la nit, a la
Zona Esportiva Municipal
Concert a càrrec de l’Orquestra
Rosaleda

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

Venda d’entrades a www.torredembarra.
cat. Preu: 3 €.
Accés per la carretera de la Riera

A les vuit del vespre, a la plaça del
Castell
Representació del Ball Parlat
del Ball de Diables Infantil

Dissabte 4 de setembre Santa Rosalia

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A dos quarts d’onze de la nit, a la
plaça del Castell
Desvetlla dels Gegants. Dona el
xumet als Gegants
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A les dotze del migdia, a
l’aparcament de Mañé i Flaquer
Passada de lluïment del Seguici
Popular

A les vuit del matí, pels carrers de
la vila
Matinades
A un quart d’onze del matí, des
de l’Ajuntament fins a l’església
parroquial de Sant Pere Apòstol
Anada a ofici. La corporació municipal sortirà de l’Ajuntament
precedida de l’Àliga

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A les onze de la nit, a la pista
d’atletisme de la Zona Esportiva
Municipal
Concert a càrrec d’Oques
Grasses

Obertura de portes una hora abans i accés
per la carretera de la Riera
Venda d’entrades a www.torredembarra.
cat. Preu: 10 €

Diumenge 5 de setembre Sant Adrià

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A les nou del vespre, a la plaça del
Castell
Representació del Ball Parlat
del Ball de Gitanes

de Diables de Torredembarra i de
la Virgília

Espai amb aforament limitat.

A dos quarts de vuit del vespre, a
l’aparcament de Mañé i Flaquer
Passada del Seguici Popular

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A dos quarts de set de la tarda, a
l’aparcament de Mañé i Flaquer
Passada del Seguici Popular
Infantil

A dos quarts d’onze del matí, a
l’església parroquial de Sant Pere
Apòstol
Eucaristia solemne i veneració
de la relíquia de la patrona,
acompanyament de la Coral
Santa Rosalia. L’Àliga realitzarà
el seu ball solemne en el moment de les ofrenes, els Grallers
de la Torre interpretaran el Toc
d’ofertori i, en finalitzar l’ofici
els Nois de la Torre aixecaran un
pilar d’ofrena a l’altar a de Santa
Rosalia

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A dos quarts de dues del migdia, a
la plaça del Castell
Representació del Ball Parlat
del Ball de Diables
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A les set de la tarda, a la plaça del
Castell
Representació del Ball Parlat
del Ball de Serrallonga
Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A les vuit del vespre, a
l’aparcament de Mañé i Flaquer
Passada del Seguici Popular,
amb l’acompanyament de la
Fanfara de Torredembarra

A les dotze del migdia, a la platja
de Baix a Mar
II Concurs de castells de sorra
(3 categories) Inscripcions a les
deu del matí. Preu: 2 €
Organitza: Colla Castellera Nois de la
Torre

A les onze del matí, a l’església
parroquial de Sant Pere Apòstol
Eucaristia solemne en honor de
Sant Adrià, copatró de la vila de
Torredembarra
Espai amb aforament limitat.

A les nou del vespre, a la Zona
Esportiva Municipal
Espectacle d’humor a càrrec de
Fel Faixedas “El Motivador”
Venda
d’entrades a
www.torredembarra.cat.
Preu: 3 €

Inscripció prèvia a: www.torredembarra.
cat

A dos quarts de deu del vespre, a
l’aparcament de Mañé i Flaquer
Actuació de Foc a càrrec del Ball

A tres quarts d’onze de la nit
Castell de focs artificials a
càrrec de Pirotècnia Igual

esta T’assessorem pel que fa
Bona F
a la cura de les nostres
Major!

flors i plantes.

Bona Festa de Santa Rosalia

Els nostres clients
ens valoren per la nostra
serietat, experiència
i confiança.

Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977

64 44 17

Quaderns d’estiu • Tot en llibres escolars
Fes la teva reserva

Us desitgem una Bona Festa Major de Santa Rosalia!

T. 977 640 050 · llibreriamiquel@gmail.com
C/ Pere Badia, 43 - Torredembarra

Us desitgem una Bona Festa Major de Santa Rosalia!

Carretera de la Riera, s/n - Torredembarra
Tel. 977
7

641 857
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FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA 2021

Assajos, incertesa i il·lusió
van ser un afegit més.
Tots els elements del seguici havien de seguir un
protocol anti-Covid-19.
A més del gel hidroalcohòlic i la mascareta quirúrgica, algunes entitats
van extremar les mesures de seguretat.

TRINI
HUGUET
ORTEGA

“

Comencem assajos
dimarts dia 29 de
juny de les 20 hores a les 21 hores”, amb
negreta i tres exclamacions. Amb aquest missatge al grup de WhatsApp, el Ball de Pastorets,
com els altres elements
del Seguici Popular de la
Torre, donava el tret de
sortida a la preparació
de la Festa del Quadre
de Santa Rosalia.
Abans de la convocatòria d’assaig hi va haver
molta incertesa. La gent
del món del folklore torrenc semblava estar a
l’espera, però sense el
característic rebombori que els acompanyava. Com s’animarien?
Aquestes i mil preguntes més voltaven pels
caps dels encarregats
d’organitzar o mobilitzar
la festa major.
El temor no era infundat;
segons les caps de colla
de Pastorets Infantils,
Mònica i Alba Lázaro,
es van desapuntar tres o
quatre infants. Això passa perquè no tenen una
connexió amb els altres
balladors, sobretot els
més petits, no se senten
a gust i deixen el ball. La
Covid-19 ha dificultat
poder establir aquests
vincles. De fet, Ana Merino, la presidenta de les
Gitanes, reiterava: “Ens
falten els sopars, les ca-

Per exemple, els Nois de
la Torre van fer-se proves d’antígens abans de
l’actuació, ja que els castells són una de les activitats de la festa major
amb més contacte físic.
Les Gitanes es gravaven
durant els assajos per
controlar qui ballava al
costat de cadascú i els
Diables Infantils agafaven les masses amb els
guants ignífugs.
El Ball del Patatuf en ple assaig. / NOEMÍ CAÑELLAS

lçotades, tot això no ho
hem tingut, això també
fa ball, fa grup”.
A més, a aquesta incertesa se li afegia que,
davant del risc de la Covid-19, al mes de juny es
va suspendre l’actuació
del seguici per Sant
Joan. Per tant, entitats
com les Gitanes, Cercolets o Diables Infantils
van endarrerir l’inici
dels assajos fins a principis de juliol i com a conseqüència se’n van fer
menys. Carles Figueres,
cap de colla d’aquests
últims, explicava: “Vam
esperar fins a l’últim moment perquè tot estigués
aprovat per protocol per
tal de no posar la mel a
la boca als nens i després

treure’ls-hi”.

Gegants del Baix Gaià.
El president d’aquesta
entitat torrenca, Gabriel
Martínez, exposava:
“Molta gent potser no
els havia vist mai a tots
junts. Ja que no es pot
sortir, almenys donarlos a conèixer”.

Tanmateix, el començament dels assajos va
dissipar gran part de
les primeres pors plantejades. Figueres comentava: “Amb el cap
de colla de Diables vam
parlar de què podíem
fer postpandèmia i una
de les coses que sorgir
va ser començar tan
forts com sigui possible. Si comences fort, la
gent s’enganxa”. Així ho
van intentar fer tots els
elements del seguici: la
Globotada, un torneig
de futbol, la presentació
d’un sortidor nou anomenat Torrenc... Fins
i tot, els Gegants de la
Torre van participar en
l’Exposició itinerant de

Assajos amb
nous materials:
mascareta i gel
hidroalcohòlic
“Claus, cartera, espardenyes... Ostres la mascareta!” Molts dels balladors o pares d’aquests
han escoltat o escoltaran aquesta frase abans
d’anar a assaig. Durant
les trobades prèvies per
assajar els balls de la
Festa del Quadre, les
mesures de seguretat

Visca la Festa del
Quadre de Santa
Rosalia!
Aquest augment de les
prevencions també va
implicar un cost, ja que
en molts casos el ball
consisteix a saltar i en
algun moment cridar.
Mònica Lázaro, raonava:
“El problema de les mascaretes és que els nens es
cansen molt més, amb
una hora podies fer
quatre balls, ara pots
fer-ne dos i mig”. Com
ella, altres caps de colla
van exposar el mateix,
però tots acabaven afirmant que tothom s’havia
adaptat sense cap mena
de queixa i amb total
normalitat.
Malgrat això, els balladors no van perdre la
il·lusió i la mobilització

torrenca va ser un èxit
en la majoria de casos.
Des de Cercolets, la cap
de colla, Andrea Batista, assegurava: “Ni que
haguessin ballat una
vegada, ja haurien estat
contents, tenien moltes
ganes d’actuar i assajar”.
Sobre aquest fet, el cap
de colla de Bastoners,
Víctor Pueyo, apuntava:
“Sobretot els que pugen
de petits tenen aquella
il·lusió d’aprendre nous
balls i de fer-los a plaça”.
Els assajos es van fer
curts tant per a grans
com per a petits. A les
tres places on es va actuar hi va haver nervis.
Primer Diables, la Mulassa i Bastoners. A Pastorets es va sentir el crit
de festa major: “Visca la
Festa del Quadre... De
Santa Rosalia”. La gent
de la plaça, tot i estar asseguda, amb mascareta
i distància de seguretat,
va respondre: “Visca!”.
Després, Cercolets, Patatuf, els Gegants i els
Nois de la Torre. El cap
de colla d’aquests, Lluís
Batet, concloïa: “Per nosaltres actuar és importantíssim, a mi se’m va
trencar la veu quan vaig
tirar el terç amunt al primer castell de l’emoció
que tenia d’actuar a Torredembarra a la Festa
del Quadre”.
Per a molta gent, la festa major dura entre dos
dies o una setmana. La
preparació que això suposa per a les persones
que ballen i ho organitzen és de setmanes i
mesos. Tot i això, la gran
majoria d’ells ho tornarien a repetir i així ho
faran al setembre.

Us desitgem una Bona Festa Major de Santa Rosalia!

Us desitgem unA Bona Festa Major de Santa Rosalia!
C. Mimoses, 3
43830 TORREDEMBARRA
Telèfons: 977 64 03 13

Bernad Rodilla

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

FISIOTERÀPIA

609 78 21 68
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Bona Festa Major!

665 909 516

Fisioteràpia Bernad Rodilla

Rosella,5 - Torredembara

@fisio.bernadrodilla

fisiobernadrodilla@gmail.com

@fisio.bernadrodilla
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ACTUALITAT TORrredembarra

Posem en marxa ‘La Jungla de la
Torre’, el primer podcast del
Torredembarra Actualitat

A

mb la voluntat de
seguir creixent en
generació de continguts i amb clara vocació transmèdia, aquest
mes de juliol el Torredembarra Actualitat ha
estrenat el seu primer
podcast: La Jungla de la
Torre. Conduït per Jordi
Salvat i Albert Jansà, el
podreu escoltar a partir
del dia 15 de cada mes,
a través de www.TDBactualitat.cat i plataformes
de podcast com iVoox.
Una entrevista a un
personatge destacat de
Torredembarra o el Baix
Gaià és l’eix de l’espai.
En el primer capítol de
La Jungla de la Torre,
el protagonista va ser
el cap de l’oposició a
l’Ajuntament de Torre-

dembarra, Vale Pino. I
en el segon, que es penja
el 15 d’agost, l’escriptora Maria Dolores García
Pastor.
La Jungla de la Torre compta també amb
diverses seccions, a
càrrec de diferents col·
laboradors: Guillem
Bargalló ens descobreix
moments desconeguts
de la història torrenca;
Gerard Recasens parla
d’una persona destacada

de la vila i Ana Merino
recomana un llibre al
convidat.

Podeu escoltar
el Podcast
de ‘la Jungla de la
Torre’ aquí:

Bona Festa Major de Santa Rosalia!

Bona Festa Major!

Pol. Ind. Roques Planes · Carrer Catllar, 4 - 43830 TORREDEMBARRA
Tel. / Fax 977 64 24 24 • pneumaticssantjordi@gmail.com

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965
977 64 11 52 - 638 27 94 84

REgals originals • gadgets
Regals personalitzats
Bosses i motxilles • JoieRIA
Bona
Festa
Major!

Forn Cristià
Us desitgem una bona Festa Major de Santa Rosalia
Carrer Antoni Roig, 15
quarttercera.20
quarttercera.20@gmail.com

BONA
FESTA MAJOR
DE SANTA ROSALIA
Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

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

Us desitgen Bona Festa Major de Santa Rosalia!

Bona
Festa Major!

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

CARLES MARQUÈS

Maria-Rosa Wennberg (1918-2018)
i Manuel Crehuet (1918-1996),
el llegat immaterial
que li eren pròpies. Tot
i arribar a quasicentenària, la Maria-Rosa,
ens confirma l’Alexandrina, havia estat malalta de jove, i també
de més gran. Als 15 anys
va patir la tuberculosi,
que li va rebrotar quan
va néixer la seva filla
Rosa. Poc abans de morir, cosa que va fer amb
el cap ben estructurat
fins al final, deia a les
filles: “No em puc morir
perquè encara tinc moltes coses a fer.”

E

nguany fa tres
anys que ens falta la Maria-Rosa
Wennberg, a tres setmanes de fer-ne 100, i
25 que va morir el Manuel Crehuet. Força
persones de la Torre els
recordem, pel gust per
la cultura i el bon teatre
que ens van deixar com
a herència col·lectiva.
Des de l’any passat
una sala de la Biblioteca porta el nom de
la Maria-Rosa i la beca
de recerca històrica
Manuel Crehuet, dins
dels Premis Vila de
Torredembarra, arriba
aquest 2021 a la quinzena edició. El nom de
tots dos és present en la
memòria pública. Però
penso que no prou i
no pas pel comú de la
població. Això sí, bona
part del seu valuós llegat es pot consultar al
fons documental, amb
material donat primer
per la Maria-Rosa i més
endavant per les filles,
dipositat a l’Arxiu Municipal. Es tracta de pel·
lícules domèstiques, de
1975 a 1985, guions del
programa de ràdio La
Voz de Torredembarra, fotografies d’actes
culturals (1960-1984) i
una col·lecció de material gràfic (1954-2007).

Dos dibuixos de Maria-Rosa Wennberg, que demostren la seva habilitat en aquest camp. / CEDITS

Però queden aspectes
poc coneguts, o desconeguts, que convé
que es recordin i no
es perdin en la mar
torrenca. En parlem
amb una de les seves
cinc filles, l’Alexandrina. L’Alexandrina
parla clar, sense embuts. Deu ser herència
de la mare, o del pare.
Tots dos, amb la seva

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

900 231 132
www.memora.cat

personalitat i matisos
propis, parlaven molt
clar i català. I això, en
el cas del Manuel, li
va comportar algunes
enemistats. Tot i que
tenia també molts, i
grans, amics al poble.
“La mare era més estimada”, tot i que ell era
més afectuós que ella,
que era molt pacient,
un “apagafocs”.

“La mare ho sabia fer
tot”, assegura l’Alexandrina (ella és la tercera filla, les altres són
Maria, Isabel, Elisa i
Rosa): fer fotografies,
cosir, escriure, cuinar...
I, afegeixo, tot el que jo
en sabia fins ara, ho feia
bé. Prescindiré de la biografia coneguda, que
es pot consultar, ben
documentada, a la Vi-

quipèdia. I em centraré en els aspectes més
inèdits que l’Alexandrina m’ha descobert, tot
i que no tinc espai per
reproduir tota l’extensa conversa amb ella. El
primer gran titular: la
Maria-Rosa dibuixava
molt bé. N’havia après
a Llotja, i “s’hi hauria
pogut dedicar”. En teniu una petita mostra
al costat d’aquest text.
Després ho va deixar,
per dedicar-se a la família, a les filles, tot i
que li costava assumir
el paper de “mujer de
notario”.

Més que mai,
al servei
de Tarragona.

Defuncions – Tanatori de Torredembarra
Carlos Soler Montoliu.
Va morir el 8 de juliol als
68 anys.

Sylvia Lagos Iribarren.
Va morir el 24 de juliol
als 93 anys.

Estefanía de Andrés
Abad. Va morir el 9 de
juliol als 86 anys.

José Zamorano Guzmán.
Va morir el 25 de juliol
als 93 anys.

Cristina Fossas García.
Va morir el 12 de juliol
als 54 anys.

Servei 24 hores
Horacio Manuel Lavín
900Va231
132
Prieto.
morir el
4
www.memora.cat
d’agost als 79 anys.

Carlos Miret Mercadé.
Va morir el 18 de juliol
als 66 anys.
10

Com és més sabut, la
Maria-Rosa escrivia
molt: poesia, contes
curts... Ho feia al vespre i mai va deixar de
fer-ho. Va escriure un
dietari del temps de la
Guerra Civil, que ara
no es localitza. Tant de
bo el puguin trobar, i
potser publicar-lo. Segur que era ple de les
observacions agudes

Coses com les que he
escrit, i altres més immaterials, que viuen en
el record de les torrenques i torrencs que la
van conèixer i estimar.
Un patrimoni, més oral
que no escrit, que hauríem de conservar en
un fons que no fos físic sinó de sentiments
compartits. O potser
sí, també físic, a través
d’unes jornades dedicades a parlar de les diferents facetes inexplorades d’ella i del Manuel,
d’aquesta singular parella que va arribar
a la Torre un dia de
Sant Joan del 1953. I
també penso en altres
punts per fixar la memòria. Batejar amb el
seu nom, el dels dos, el
teatre nou, va ser una
oportunitat perduda,
potser encara no del tot.
I, pel que fa exclusivament a la Maria-Rosa,
fa temps que demano
per terra, mar i xarxes
socials que la rotonda
de davant de la que va
ser casa seva porti el
seu nom. Seria de justícia que aquella casa
on havíem fet tantes
reunions i celebracions
després de les estrenes
de teatre portés com a
adreça, en lloc “d’avinguda” Catalunya, la
de plaça Maria-Rosa
Wennberg, 1. Un 1 com
el que es mereixia ella,
que era única!
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Les pageses del Baix Gaià

Dotze dones participen en aquest projecte que es desenvolupa a l’Hort de Cal Fèlix,
a la Riera de Gaià, i que neix amb la voluntat de formar-les en aquest ofici
poca teoria i molta pràctica, en què han après què
plantar en cada moment,
les bases de l’agricultura
ecològica, el respecte a
l’equilibri amb el medi
ambient, no llaurar la
terra i alimentar-la amb
nutrients, el compostatge, però continuaran fent
càpsules formatives, que
seran obertes a la població en general.

Jordi Salvat

A

quest estiu està
sent diferent
per a dotze dones d’edats i professions diverses del Baix
Gaià gràcies al projecte
Dones Pageses, impulsat per l’Associació Mediambiental La Sínia.
Se les pot veure des del
mes de maig feinejar
molts matins a l’hort de
Cal Fèlix, en terres de la
conca del riu Gaià, a la
Riera de Gaià. Participen en aquest projecte
que neix amb la voluntat de formar un grup
de dones en l’ofici de
pagesa, des d’un sentit ampli, no només de
com es cultiva o com es
recull una determinada
verdura, sinó també de
la realitat de l’entorn
rural i del medi natural
més proper. Cal destacar la vessant social del
projecte com a eina de
cohesió, de suport i de
creació d’oportunitats
a aquest grup de dones.
A més de l’ofici de pagesa, també aprenen
tècniques pròpies d’altres oficis del món rural com ara teixir amb
fibres vegetals, treballs
forestals com ara podar
o desbrossar, o com posar pedres per refer un
marge de pedra seca.
L’objectiu principal és
acompanyar aquestes
dones a trobar, en un
espai multicultural i
d’apropament, una sortida a inquietuds i capacitats personals, així
com reforçar l’empoderament per sentir que
formen part d’aquesta
transformació social i
que poden tirar endavant el seu projecte de
vida i per què no, a llarg
termini, professional.

Alguns testimonis

Georgina Florejachs explicant tècniques de cultiu a Cristina Montes. / TDB

Algunes de les participants en el projecte sota la figuera de Cal Fèlix. / TDB

Compten, a més, amb
l’assessorament de la
Cooperativa Icària, que fa
l’acompanyament emocional, i disposen també
del suport del Consell
Comarcal del Tarragonès així com de l’Ajuntament de la Riera de Gaià,
la família Parés Virgili,
propietària dels terrenys
on es cultiven els horts, i
l’empresa Repsol.

onada de la Covid-19 els
va fer endarrerir l’inici. El
mes de maig va començar
la formació amb la dotzena de dones interessades
i van engegar els horts. La
majoria de participants
són de la Riera de Gaià,
però també n’hi ha de
la Pobla i de Tarragona.
Totes tenen lligam amb
la Riera i això fa que els
sigui fàcil venir a l’hort.

Tot va començar el mes
d’abril passat fent difusió
del projecte per diferents
mitjans. Volien començar
al gener, però la quarta

Un projecte obert
Al capdavant del projecte
hi ha Georgina Florejachs, que s’encarrega de la
formació. La Georgina

reivindica el paper de
la dona en el món pagès: “Els horts d’autoconsum habitualment
els han portat dones. El
nostre objectiu és que
les dones tornem a tenir
aquest rol. Aquí estem
fent agricultura ecològica i regenerativa i volem
ser també un mirall per
a la gent de la Riera i del
Baix Gaià perquè s’animin a fer-ho en els seus
horts. Més endavant farem tallers i difusió.”
Aquest mes de juliol van
acabar la formació, amb
11

“Soc neòfita total. Començo de zero. De petita
jo no jugava amb la terra
per no embrutar-me les
mans. És com un xoc
veure’m aquí en situació, però estic contenta
perquè tinc la sensació
d’estar aprenent alguna
cosa útil de debò”, explica
Raquel Martínez, una de
les participants en el projecte, que reconeix que
aquesta activitat també
li serveix per relaxar-se
i que han fet un grup
molt maco, amb molta
germanor des del primer
moment: “Ens ho estem
passant molt bé.” Destaca el suport en l’acompanyament emocional
de la Cooperativa Icària
i també que està llegint
molts llibres perquè els
proporcionen bibliografia: “Ara me’n vaig a llegir
més tard.”
Inés Díez és una berguedana que viu a la Pobla de
Montornès. Recorda que
ajudava de petita els seus
pares a l’hort que tenien
i la seva il·lusió era dedicar-se a fer de pagesa i es
va animar quan la seva
filla, que viu a la Riera, li
va comentar el projecte.
“Estic molt contenta. A
més d’aprendre, convius
molt. Hi ha diverses vessants que són molt interessants i he après molt
sobre la part ecològica,
que abans no es conei-

Fer grup i
xarxa és molt
important i
quan alguna de
les participants
no hi pot anar
les altres
li cuiden l’hort
xia”, explica la Inés, que
gairebé cada dia ve a
l’hort.
Per la seva banda, Cristina Montes fa un any que
viu a la Riera, d’on és
la seva parella, i també
valora, a més de poder
desconnectar de la vida
diària, que aquest és un
projecte que li serveix
per exemple per explicar
als nens d’on venen els
aliments. “El que passes
aquí a l’hort és indescriptible. Et relaxa moltíssim.
Desconnectes de la resta
i tens una connexió amb
el que estàs cultivant. És
totalment recomanable”,
comenta la Cristina, que
no havia tingut cap relació amb el món pagès
abans. Assenyala que
està aprenent coses que
parlant amb altra gent no
coneixen, com no llaurar
la terra i no arrencar totes les males herbes.
Fer grup i xarxa és molt
important i quan alguna de les participants
no pot venir, les altres li
cuiden l’hort. Cada una
té el seu tros, on ara hi
ha tomaqueres, pebroteres, carbassons o alfàbrega i en tenen quatre
més de comunitaris, on
hi ha síndries, melons,
carbasses i mongeta del
ganxet, molt típica de la
Riera. Han deixat un tros
per plantar-hi calçots i
poder fer una calçotada
l’any vinent. D’idees no
els en falten.
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El Festival Internacional de
Cinema en Català Costa Daurada,
distingit en els Premis Tarragonès 2020
Foto: Imatge de família dels premiats en els Premis del Tarragonès 2020. / CCT

redacció

L

a plaça de l’Església
d’Altafulla va acollir
el 10 de juliol l’acte
de lliurament dels Premis
Tarragonès 2020, que
cada any se celebra en un
municipi diferent de la comarca. La situació sanitària arran de la pandèmia
de Covid-19 va impedir
celebrar, la passada tardor, l’acte de lliurament
dels Premis Tarragonès
2020, que es fa un any
després seguint totes les
mesures de seguretat que
marca el Procicat.

Els Premis Tarragonès
són una cita cultural de
referència a la nostra
comarca, de caràcter
anual, i que compten
amb la col·laboració de
l’empresa Repsol. L’acte
va ser conduït per la periodista Roser Marquès i
va comptar amb un concert del quintet de metall
Forumbrass. El Consell
Comarcal del Tarragonès, amb la voluntat de
promocionar la cultura
i el servei als municipis,
convoca anualment els
Premis Tarragonès en
tres àmbits: Investiga-

ció, Creació i Difusió.
Durant l’acte es van
lliurar els següents premis:

projecte de treball que
es refereixi a un municipi
de la comarca o en el seu
conjunt, amb l’objectiu
d’anar configurant la història dels nostres municipis. El premi són 2.450
euros i la publicació del
treball a la col·lecció Els
Llibres del Consell.

El jurat va acordar concedir la XXII Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura al projecte “La
fàbrica de Tàbacs de Tarragona, La Tabacalera”,
un referent històric per a
la indústria i l’economia
a la comarca del Tarragonès i un precedent per
a la dona treballadora a
la indústria de Sara Masalias i Ramon Gabriel.
La beca s’atorga a un

Pel que fa al XX Premi
de Creació Lucius Anneus Florus, el jurat va
acordar concedir-lo a
l’escriptor Magí Sunyer
en reconeixement a la
seva important trajectòria en l’àmbit de la crea-

Creixell es queda sense cap oficina bancària oberta
durant les tres darreres setmanes d’agost
CaixaBank ha decidit
tancar les tres darreres
setmanes d’agost la seva
sucursal a Creixell. Per
tant, des del 9 d’agost, la
localitat del Baix Gaià es
queda sense cap oficina
bancària amb atenció
al públic, ja que el BBVA
va tancar fa uns anys la
sucursal que hi tenia i
que abans pertanyia a
Caixa Tarragona. Només hi
haurà, doncs, dos caixers
automàtics a Creixell, i

el del BBVA acumula molts
problemes darrerament.
Nombrosos veïns, empresaris
i associacions del municipi
han fet arribar al consistori
les seves queixes per aquest
fet i el 2 d’agost una vintena
de veïns van protestar davant
l’oficina bancària.
El passat juliol, l’Ajuntament de Creixell va enviar
una carta a la directora de
l’oficina creixellenca en què
palesava “la seva preocupació i insatisfacció” perquè el

Protesta veïnal davant l’oficina. / CEDIDA

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

10 minuts
Velocitat màxima: 55 km/h
Edat mínima pilot/copilot: 14 anys
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ció literària. Sunyer s’ha
dedicat a treballar en
gairebé tots els gèneres,
ha fet poesia, narració,
crítica literària, assaig
i teatre. Cal destacar el
seu compromís amb el
territori amb el desenvolupament de projectes d’estudi i divulgació
del patrimoni literari del
Camp de Tarragona.
I el XX Premi de Difusió
Eutyches va ser per al
Festival Internacional de
Cinema en Català Costa
Daurada, en reconeixement a la important tra-

jectòria de promoció i
projecció de produccions
audiovisuals realitzades
en llengua catalana, fent
possible una indústria
cinematogràfica catalana. Cal destacar la tasca
transversal del Festival
amb l’impuls d’accions
educatives als centres
docents per tal de promoure l’aprenentatge del
llenguatge audiovisual i
multimèdia i consolidar
un públic jove. Cal fer
esment, d’una manera
especial, el seu compromís i la seva implicació
en el territori.

tancament coincideix amb un
període en què “la localitat
multiplica per deu cops la
seva població i es fa més
necessari que mai el servei
d’aquesta oficina, ja sigui per
fer transferències, canvi de
monedes o per a qualsevol
altre servei financer.”
L’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, i el regidor de Comerç,
Jaime Serret, es van reunir el
15 de juliol amb la directora
de la sucursal de CaixaBank
a Creixell i amb la seva cap
d’àrea per tal de poder tractar
aquest tema. En aquesta
reunió els van confirmar que
l’entitat preveia tancar la
seva oficina de Creixell du-

rant tres setmanes a partir
del 9 d’agost.
L’oficina de CaixaBank de
Creixell compta actualment amb un equip de
tres persones —directora,
sotsdirectora i un empleat— i està en un procés de
reorganització que, a partir
del setembre, li permetrà
comptar amb un empleat
més. L’alcalde de Creixell,
Jordi Llopart, ha explicat a
Torredembarra Actualitat
que té la seguretat per part
de CaixaBank que l’oficina
del municipi continuarà,
no tancarà com ha passat
en altres municipis de la
demarcació.

Platets per compatir
Una proposta diferent amb molt de sabor
Tel. 977 65 14 16 • Via Augusta, 14 - Altafulla
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CRÒNICA

Jordi SALVAT

La nit del Pollastre

que tornava a encarnar
el professor Mundana
Pons —protagonista de
La Pobla de la bèstia—,
feia de pare del protagonista, el Biel, i marxava
a l’inici de la marxava en
una de les seves peculiars missions. En Damià
va morir al novembre i
no ha pogut veure la pel·
lícula enllestida.

L

a Covid-19 s’ha
carregat o ajornat sine die molts
projectes després del
gairebé any i mig que fa
que patim la pandèmia
a casa nostra. No és el
cas del projecte que a
finals de 2019 van engegar la Banda de Timbals
dels Amics de la Pobla
de Montornès. Volien
aportar un segon element al Seguici Festiu
de la Pobla de Montornès i presentar-lo amb
un curtmetratge que
tornés a implicar tot
el poble, com havien
fet quatre anys abans
amb La Pobla de la
bèstia. Tenien tots els
elements. El principal,
la il·lusió de molta gent.
I també l’equip que va
crear el primer film. Així
arrencava Pollastre.
El rodatge va començar
el desembre de 2019
amb les primeres escenes al Pessebre Vivent
de la Pobla, però ben
aviat, al març, el confinament a causa de la

El Biel, interpretat per Guillem Maymó, en un fotograma de la pel·lícula. / TDB

inesperada pandèmia
ho va congelar tot. Tot,
no. Perquè la construcció del nou element,
el Gall, que recordava
quan a totes les llars de
la Pobla hi havia corrals amb aquest animal,
continuava endavant.
El treball l’havia iniciat
l’experimentat constructor Joan Miró, que
va acabar la seva feina
abans de l’accidentat
rodatge.
Si no pots guanyar la
pandèmia, alia-t’hi.
I així va ser com van
introduir el personat-

ge de la Pandèmia i
les mascaretes es van
afegir al vestuari dels
protagonistes. Un altre
problema que recordava el codirector del
curtmetratge durant la
presentació, Jordi Pardo, és que el protagonista, Guillem Maymó,
el Biel en la ficció, anava creixent i van haver
d’esforçar-se perquè no
es notés massa. I és que
el rodatge va acabar a
començaments d’aquest
mes de juliol, un any i
mig després que la càmera enregistrés les primeres escenes.

La presentació de la pel·
lícula i el nou element va
ser tot un èxit de públic
el 30 de juliol. Van haver
de canviar com a escenari de l’estrena la plaça de
la Bassa pel pàrquing de
l’antiga estació per les
mesures anti-Covid-19,
però la catifa vermella hi
quedava igual de bé. O
millor. Verònica Garcia i
Jordi Pardo —codirector
del film junt amb Robert
Mora— van fer de mestres de cerimònies, en un
acte molt emotiu, sobretot pel record de Damià
Bas, a qui va dedicada
la pel·lícula. En Damià,

Pollastre dura gairebé
tres quarts d’hora i és una
pel·lícula coral, intergeneracional, amb un gran
protagonisme dels més
petits i els més grans, en
una trama ocurrent i uns
escenaris que combinen
la ruralitat que encara
conserva la Pobla amb
l’entorn del far de la població veïna de Torredembarra. Els poblencs
i poblenques plegats, en
aquell pàrquing convertit
en un magnífic cinema a
la fresca, van seguir atentament la projecció.

quilos i està pintat de
diferents colors, i és una
de les úniques set bèsties
de Catalunya que llança
aigua. També té 13 punts
de foc. Els nervis i inexperiència dels portants
van ser suplerts per la
il·lusió i la satisfacció
d’haver arribat a bon
port malgrat les grans
dificultats del darrer
any i mig, amb Verònica Garcia com a gran
alma mater. Per això
va rebre un merescut
homenatge a càrrec de
la resta de timbalers al
final de l’acte. Va ser la
nit del Pollastre, una nit
en què la Pobla va exhibir orgull de poble. I ho
va fer de forma més que
justificada.

Podeu veure
la pel·lícula
‘Pollastre’
aquí.

I quan es van tornar a
encendre els llums, va
arribar el moment dels
primers balls del Gall,
apadrinat per la Bèstia
Pigota. El Gall pesa 60

Enhorabona als Timbalers d’Amics de Montornès
per l’estrena del Gall,
el nou element del Seguici de la Pobla de Montornès.
Aquest proper mes de setembre el podreu veure en acció per la Festa Major.

L’Ajuntament de la
Pobla de Montornès
col·labora amb la cultura popular
www.lapoblademontornes.cat
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OPINIÓ

SÒnia CAmí

El FIC-CAT
continua rodant

W

oody Allen va dir:
“Una pel·lícula
d’èxit és aquella
que aconsegueix dur a terme
una idea original.” I aquesta
frase defineix el FIC-CAT, un
projecte nascut des de zero
i que, amb molt d’esforç,
ha assolit l’èxit. No obstant
això, la idea ja s’anava gestant al cap del seu creador,
Antonio Barrero, docent de
professió i apassionat del cinema. El que no s’imaginava
era que aquell propòsit esdevindria un festival d’aquesta
magnitud, únic a Catalunya
entre els més de 120 que s’hi
realitzen. I aquesta idiosincràsia, i altres, el fan original. Segons Allen, aquesta
seria la clau de l’èxit.
Tot i ser docent, a l’Antonio
la passió pel cinema li ve de
petit, quan la seva mare li
donava un duro per anar al
cine i ell es gastava els diners en un còmic i un refresc
però sense renunciar a veure
la pel·lícula. El cine era un
món fascinant que l’enlluernava. Estudiant magisteri
descobriria el veritable plaer del cinema gràcies a Luis
Buñuel o Ingmar Bergman.
Com a docent, constantment
ha treballat l’audiovisual
amb els alumnes. Per això,
la pedagogia ha estat sempre
la banda sonora del festival.
El 2006 va presentar a Roda
un curtmetratge realitzat
per ell, i ho va fer amb tot
el glamur propi del cinema.
La regidora de Cultura li
va comentar que estaria bé
disposar de més curts i fer
una projecció. La idea el va
atraure, i aquesta va ser la
guspira per començar a escriure el guió del FIC-CAT.

El 2007, en un festival cinematogràfic va conèixer les
consagrades actrius Montserrat Carulla i Rosa Renom.
La Carulla va comentar que
no hi havia pel·lícules en
català, i ell li va explicar la
seva idea de fer un festival
de curtmetratges en català —
en els orígens, el FIC-CAT no
contemplava els llargs. Des
d’aquell moment la Montserrat formaria part del Festival
fins el final.
El 2008 naixia el FIC-CAT,
amb Carulla i Renom al Jurat, amb l’apadrinament de
Bigas Luna, la presentació
de Toni Albà i l’actuació de
Gerard Quintana. Havia començat fort i ja seria imparable, i any rere any va anar
creixent en tots els sentits.
Quan algú treballa amb
passió pel que fa, el resultat
és palpable. I així ho ha fet
l’Antonio durant els 14 anys
que ha dirigit el festival, amb
constància, decisió, honestedat, implicació, autoexigència, respecte i compromís
per la llengua i la cultura del
país. És cert que ha comptat
amb un equip de persones
—també treballant altruistament— que l’han acompanyat.
Ara, el FIC-CAT continua
el rodatge amb la mateixa essència però amb nova
direcció, noves seqüències,
maquinària segurament
més digital i nous plans. No
obstant això, l’Antonio continuarà vinculat al festival,
el viurà des d’una altra perspectiva, però mai podrà ser
un mer espectador perquè ell
és el FIC-CAT i el FIC-CAT
és ell.

La urbanització de Mas Vilet dels Pins
del Catllar ja té el llibre sobre els seus
primers 50 anys
El passat 7 d’agost es va
presentar el llibre Història de
Mas Vilet dels Pins 1969-2019.
Coordinat per Antonio López,
els coautors del llibre són Josep
Roig i Ricardo Pelegrina. L’edita
l’Associació de Propietaris de
Mas Vilet dels Pins i està imprès
per Gràfiques Gabriel Gibert. La
seva presentació estava prevista
inicialment durant la celebració
del cinquantè aniversari de la
urbanització, però finalment s’ha

Al setembre tornaran
les concentracions a la rotonda de l’AP-7
Als veïns de la urbanització
Brises del Mar d’Altafulla se’ls
ha acabat la paciència amb la
situació de la rotonda que dona
accés a l’autopista AP-7, tallada
des de fa tres anys amb blocs de
formigó i que els obliga a fer 2,5
quilòmetres suplementaris per
anar a Torredembarra o Altafulla.
La gota que ha fet vessar el got
és que la subdelegació del govern
a Tarragona “s’havia compromès”
a retirar els blocs de formigó
que bloquegen la rotonda amb
l’alliberament de les autopistes a

finals d’agost i ara se’n
desdiu.
Des de la subdelegació se’ls ha fet
saber que una cosa no va lligada
a l’altra, i que els blocs de formigó
es mantindran on són fins que
els informes tècnics del Ministeri
de Foment indiquin que ja no són
necessaris. Des de l’Associació
remarquen la seva decepció davant
del fet que les autoritats corresponents hagin desatès les peticions
per retirar les barreres New Jersey.
A banda dels quilòmetres extra, la
integritat i seguretat de les famí-

lies que passen habitualment per
la rotonda és el motiu principal que
els mou, patent en les múltiples
manifestacions que han dut a
terme en els darrers tres anys.
Davant d’aquesta situació,
l’Associació de Veïns de Brises del
Mar preveu convocar una concentració a la rotonda de l’AP-7 per
demanar, una vegada més, que es
retirin els blocs de formigó. Els
veïns resten a l’espera de saber
quan podran fer la primera concentració, que preveuen entre l’1 i el 3
del mes vinent.

Altafulla instal·la dues boies
de captació de microplàstics
La Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament d’Altafulla ha
instal·lat aquest estiu a la seva
platja dues boies que capturen
els microplàstics imitant el
mecanisme que fan servir els
peixos per filtrar el plàncton que
els serveix d’aliment. Altafulla
és el tercer municipi de la costa
catalana, després de l’Ampolla
i Barcelona, que ha apostat per
la instal·lació d’aquestes boies
que filtren l’aigua, per retenir
aquests microplàstics i estudiarne les característiques i la
procedència.
Una SB Buoy, nom que reben
aquestes boies, té una capacitat de filtrat màxima diària de
270 metres cúbics, i és capaç

Atenció personalitzada
nts
i constant a tots els nostres clie

Una imatge d’una de les dues boies instal·lades a la platja d’Altafulla. /
AJ. ALTAFULLA

de recollir fins a 216 partícules de microplàstics d’entre
0,5 i 4 mm cada dia. Aquestes
eines s’instal·len a les boies
d’abalisament ja existents i no
necessiten més energia que
les mateixes marees i corrents

marins. Per tant, l’impacte energètic és zero. A més, al mateix
temps que el filtre reté els
microplàstics a l’interior de l’SB
Buoy, aquesta permet el pas del
plàncton per afavorir el correcte
transcurs de la vida marina.

 Atenció personal
 Atenció domèstica
 Servei de neteja
 Servei de fisioteràpia i rehabilitació
 Atenció hospitalària i acompanyaments mèdics
 Accessibilitat de la llar

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

fet dos anys després.
El llibre, de gairebé dues centes
pàgines, repassa la creació de
Mas Vilet dels Pints i el seu
procés d’urbanització, l’arribada
dels serveis bàsics, les festes, la relació de presidents,
parcel·listes i juntes, fins a
arribar a l’actualitat. La part final
recull diferents testimonis de
la urbanització. Compta també
amb un gran material fotogràfic
i també documentació.

Servei d’assistènia i atenció domiciliària

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

Avinguda del Marquès de Montoliu, 6 Tarragona
M. 650 53 02 58 - T. 977 56 22 61
larcserveistgn@gmail.com
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Passeig de la Sort 19-21
Esc. A 1r 1a
Tel. 977 64 16 20
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“Som joves com la resta,
només volem un bon futur”

Parlem amb alguns dels menors tutelats que viuen a Torredembarra sobre
la seva vida al centre on resideixen, les seves inquietuds i els seus somnis
Josep
SÁNCHEZ

D

es de fa una mica més
de dos anys, Torredembarra disposa d’un
centre de menors estrangers
tutelats. Durant tot aquest
temps, des de l’abril del 2019,
aquest projecte ha ajudat a
construir-se un futur a desenes
de joves arribats de diferents
països, sobretot de l’Àfrica. És
el centre que el passat mes de
febrer va patir l’atac racista
d’un grup de veïns que van
provocar algunes destrosses
materials. Uns fets que es van
produir en vincular la inseguretat provocada per un grup
d’okupes als joves residents,
que no tenien cap relació amb
aquests fets.
Mesos després d’aquell incident, hem volgut conèixer com
viuen alguns dels joves que es
troben ara mateix en aquest
centre, quines són les seves
inquietuds i els seus somnis.
L’Ossama Annanna ho té ben
clar: vol estudiar periodisme
i dedicar-se professionalment
al món de la comunicació. És
originari de la regió de Nador, al Marroc, i va arribar a
Espanya el 2019. “Ho vaig fer
amb passaport, per Màlaga,
i després ja vaig venir directament a Catalunya”, ens comenta. Durant els darrers deu
anys havia intentat aconseguir
un visat per arribar aquí, però
no va ser fins aleshores quan
ho va aconseguir. Tota la seva
família està al Marroc i assegura que estan contents per
ell perquè “he arribat al meu
somni”. Ara s’està formant i té
l’objectiu clar d’arribar a ser
periodista, una carrera professional que al seu país no
hauria aconseguit. “Al Marroc no es pot, perquè només
hi ha una escola a Rabat i has
de pagar molt. O treus molt
bona nota o has de ser d’una
família amb diners”, assegura.
Des de la seva arribada al centre, ara fa una mica més d’un
any, ha estat estudiant un curs

Els tres protagonistes del reportatge a les instal·lacions del centre. / JOSEP SÁNCHEZ

del Programa de Transició al
Treball de comercial i a partir
de setembre farà un grau mitjà
en imatge i so. El seu futur el
veu a l’estat espanyol o a Catalunya, i també li agradaria
poder parlar de temes com
el racisme o la integració. De
fet, una mica ja ho fa a través
del canal de YouTube que ha
obert, on explica la seva experiència.
Dembo Mbye porta menys
temps al centre. Només uns
mesos. Ell és de Gàmbia i va
entrar a Espanya als baixos
d’un camió després de travessar Mali, Algèria i el Marroc.
Abans d’arribar a Torredembarra, va passar un temps
dormint al carrer a Barcelona, ciutat a la qual es va desplaçar perquè la coneixia “pel
futbol”. En el seu cas, ha fet
una formació de català i també una altra de natació. A més,
el pròxim curs estudiarà electrònica, encara que les seves
passions són l’art i la música.
Té clar que el seu futur el vol
construir aquí i que el seu ob-

Al centre Rigel
actualment
hi ha 16 joves,
la majoria
dels quals es
mouen entre
els 16 i els 18 anys
jectiu és poder ser independent i poder valdre’s per si sol.
Ell va marxar del seu país per
un problema familiar i això li
ha demostrat que “qualsevol
cosa que vulgui tenir a la vida,
l’hauré de fer jo”. En aquest
sentit, es mostra molt agraït al
centre on es troba per l’ajuda i
les eines que els donen.
Aquest és un dels principals
objectius del centre Rigel per
a menors estrangers tutelats.
Carlos Barrios, el seu màxim
responsable, comenta que ells
són el primer nivell d’acollida
i que treballen en diverses lí15

nies. “Una és la regularització
de la seva situació, que tinguin
permís de residència i si pot
ser autorització de treball”, assegura. Després, també treballen l’adquisició de la llengua i
que puguin tenir una formació
professionalitzadora. I finalment, fomenten la convivència
entre ells i que puguin ser autònoms quan marxin del centre. Assegura que la seva tasca
és complexa, ja que “els nois
arriben amb diferents nivells
de formació, de coneixement
de la llengua i de situació de
la seva documentació” i s’han
d’anar adaptant cas per cas.

I després dels 18 anys?
Per exemple, hi ha joves que
segueixen al centre tot i haver
arribat a la majoria d’edat, sobretot en els casos en què cal
completar la regularització
dels seus papers. “Depèn molt
dels països d’origen i amb quina documentació arriba el menor”, comenta Barrios. Això sí,
quan un dels joves arriba a la
majoria d’edat “s’ha de comprometre a quedar-se al centre

fins a completar determinats
processos” i fins que aparegui
l’opció d’anar a un pis per a
extutelats. Barrios comenta
que els joves que es troben en
aquesta condició tenen dret
a rebre una prestació durant
un temps, però que aleshores
ja no poden seguir al centre.
En tot cas, assegura que el
percentatge de joves que no
s’integren és molt baix i que,
quan es donen aquests casos,
“sempre intentem buscar algun conegut perquè no es quedi al carrer o hi ha mecanismes
com informar a serveis socials
o el programa Sostre360, a Tarragona.
Al centre Rigel (així és com
s’anomena) actualment hi ha
16 joves. La majoria es mouen
entre els 16 i els 18 anys i són
de nacionalitats diferents.
Hi predominen els joves de
Gàmbia, però també n’hi ha
de Ghana, el Senegal, el Marroc i Algèria. Una altra de les
línies de treball del centre és
crear lligams amb la comunitat en què es troben els nois,
en aquest cas Torredembarra.
“Tenim la idea de, en funció
de les inquietuds de cada noi
i de cap a on vol fer els passos,
vincular-lo amb la comunitat
de forma natural”, comenta
Barrios. Així, per exemple,
l’Ossama ha col·laborat amb
el Casal d’Estiu i el Dembo
queda una vegada per setmana
amb un noi de la Riera de Gaià
que li ensenya algunes tècniques artístiques. Des del centre també fan col·laboracions
amb Càritas, el GEPEC o en
les activitats esportives que
s’organitzen. “Amb tota la xarxa d’entitats que hi ha al municipi, volem intentar vincularhi cada noi en funció dels seus
interessos”, afegeix Barrios.
Tant l’Ossama com el Dembo
consideren que Torredembarra és un bon lloc per viure. L’Ossama ja era al centre
quan es va produir l’atac del
mes de febrer, però sap que
només representa a una minoria: “La gent de la Torre és
molt simpàtica. Només hi ha
uns quants que no saben què
és el centre”. En aquest sentit,
Carlos Barrios vol remarcar
que els joves que resideixen
actualment a les instal·lacions
“són com la resta, amb les seves inquietuds i els seus somnis. Volen estudiar, buscar un
futur, ajudar la seva família...
com qualsevol altre jove”, I
l’Ossama conclou: “som nois
normals, volem el mateix que
tothom, un bon futur”.
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Neix Tres+1, un grup d’opinió
obert a la ciutadania
de Torredembarra

Nova edició del camp
de treball dels
Muntanyans amb la
participació d’una
vintena de joves

Jordi Salvat

L

a periodista i escriptora Núria
Gómez, el metge
traumatòleg Xavier Manubens, l’arquitecte i urbanista Carlos Laborda i
l’empresari i ecologista
Silvestre Morros són els
fundadors de Tres+1. Es
tracta d’un grup obert
d’anàlisi i opinió que
“neix amb finalitat d’incentivar la comunicació,
el diàleg i la tertúlia al
municipi de Torredembarra”. Una cosa deixen
clara en la seva fundació:
neixen al marge de la política. “No som un partit
ni ho volem ser. Descartem totalment entrar en
política”, afirmen.
Els fundadors de Tres+1
tenen en comú una edat
semblant i que viuen a
Torredembarra. Morros
hi va néixer, Gómez hi
porta més de mitja vida
residint i Manubens i
Laborda fa menys que
hi viuen —dues dècades
i tres anys respectivament. Durant aquest
temps s’han anat coneixent i els darrers tres
mesos han reforçat els
seus vincles, amb trobades gairebé setmanals al
restaurant del Club Marítim de Torredembarra, en el transcurs de les
quals han gestat Tres+1,
un projecte que presenten en exclusiva a Torredembarra Actualitat.

Aportar,
no imposar
“Som quatre persones
molt diferents, que ens
han unit les reflexions
al voltant de Torredem-

Foto de família dels participants al camp.
ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Un total de 22 nois i noies han participat aquest estiu
en una nova edició del Camp de Treball de l’Espai
d’Interès Natural dels Muntanyans, que organitza la
Direcció General de Joventut i està dirigit per l’entitat
ecologista GETE-Ecologistes en Acció amb el suport de
l’Ajuntament de Torredembarra.
D’esquerra a dreta, Xavier Manubens, Núria Gómez, Carlos Laborda i Silvestre Morros. / TDB

barra i de com potenciar-la”, comenta Núria
Gómez. L’objectiu de
Tres+1 és “millorar la
qualitat de vida de la
ciutadania de Torredembarra en el seu dia a
dia”. “No volem criticar
ni tampoc imposar, sinó
que ens deixin aportar,
compartir opinions des
d’una visió tècnica. Volem donar veu al poble”,
afirma Xavier Manubens.

Núria Gómez,
Xavier
Manubens,
Carlos
Laborda
i Silvestre
Morros són els
impulsors de la
iniciativa
Silvestre Morros apunta
que intentaran treballar,
mirant a llarg termini, la
planificació, que troba a
faltar a Torredembarra
des de fa molts anys.
Per la seva banda, Carlos Laborda, assenyala:

aquesta tardor

“Som persones que ens
trobem en una etapa de
retirada de la vida i volem retribuir a la societat
el saber i l’experiència
que han anat acumulant durant tots aquests
anys.” D’aquí surt aquesta iniciativa per fer participar el poble aportant
la seva expertesa en diferents camps en trobades
ciutadanes.

Al setembre Tres+1 farà
el seu primer acte públic,
que tractarà sobre el futur de l’escultura Alfa i
Omega, que el 2018 es va
retirar del Bloc de Baix
a Mar i encara no se’n
coneix el futur. Volen
donar una perspectiva
històrica i donar veu a
totes les opinions. Oferiran uns tallers sobre
comunicació, des del
punt de vista familiar,
professional i social, a
càrrec del prestigiós psicòleg Xavier Guix, que
alguns coneixereu de les
seves col·laboracions al
programa Versió RAC1,
d’aquesta emissora catalana. També presentaran
el darrer llibre de Xavier
Guix. Altres temes que
abordaran en els seus
primers mesos de vida
seran la situació dels
Muntanyans o de l’atenció sanitària al municipi.

En la ment d’alguns
d’ells hi ha Pedra de Toc,
un grup d’opinió que va
néixer a Torredembarra
el 1997 i que va voler
generar debat al voltant
de diversos temes del
municipi, però que va
desaparèixer amb l’entrada al nou segle. Els
diferencia que a Pedra
de Toc no hi havia tanta
transversalitat política
i s’escorava més a l’esquerra. Els impulsors
també eren més joves.
Des de Tres+1 adverteixen que el suport explícit
a una opció política concreta va ser el principi de
la fi de Pedra de Toc i en
prenen nota.

A partir del mes de setembre, Tres+1 activarà diferents canals de
comunicació perquè la
ciutadania pugui participar en les diferents
iniciatives que posaran
en marxa.

Arrenquen
l’activitat pública

Les activitats mediambientals que es van dur a terme
del 4 al 18 de juliol al camp van ser el manteniment de
l’espai protegit de Muntanyans, accions de neteja, cens
de lliri de mar, coneixença del fons marí, enquestes
als usuaris i usuàries de les platges, estudis sobre la
presència de burilles i microplàstics a la platja de Baix
a Mar i manteniment de les dunes experimentals de la
platja de la Paella.

La 9a Caminada
Nocturna TarragonaTorredembarra se
celebrarà el pròxim
28 d’agost
Els aficionats al senderisme tenen aquest estiu una cita
a la costa del Tarragonès que ja és un clàssic: la Caminada Nocturna Tarragona-Torredembarra, que enguany
arriba a la 9a edició després de l’aturada de l’any passat
a causa de la pandèmia. Organitzada pel Club Excursionisme Torredembarra, es portarà a terme el pròxim
28 d’agost. Per raons d’organització, les places estan
limitades a 200 participants
Enguany el punt de trobada és davant del Col·legi Antoni,
a l’avinguda Sant Jordi, a les 19.00 hores, i un quart
d’hora després els autocars marxaran cap a la platja de
l’Arrabassada de Tarragona, on arrenca a les 20.00 hores
la caminada, que finalitzarà a la plaça de la Vila de Torredembarra. El temps màxim establert per a realitzar la
Caminada serà de 4:30 hores. El temps de tall a la platja
de la Mora serà de 2:30 hores. Són un total de 14 quilòmetres, amb un desnivell positiu acumulat de 120 metres.
Les inscripcions tindran dos preus en funció de la data
d’inscripció dels assistents. La primera serà de 18 euros i
la segona de 22 euros, durant l’última setmana abans de
tancar les inscripcions. Les inscripcions es realitzaran a
través de la plana web d’Athletic Events o personalment
al despatx del Club Excursionisme Torredembarra, els
dimecres de 19 a 20.30 hores. Podran participar-hi totes
les persones majors de 16 anys i menors acompanyats
dels pares o tutors.

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

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

Tel. 977 59 52 49

administracio@aurempren.com
16

Torre

actualitat

dembarra

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

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Les mesures de l’Ajuntament per
acabar amb el problema de la brossa
Jordi Salvat

A

quest és el segon
estiu consecutiu amb moltes
queixes constants a
causa de les deficiències en la recollida de
la brossa a Torredembarra. Les denúncies
d’alguns veïnes i veïnes per la saturació i la
brutícia en algunes illes
de contenidors sovintegen a les xarxes socials.
Des de la Regidoria de
Sostenibilitat es reconeixen problemes en
algunes illes de contenidors concretes, com
les ubicades al carrer
Pere Badia, Joaquim
Costa i Marítima Sud,
i s’estan impulsant una
sèrie de mesures per
acabar amb aquesta
situació.

La primera és la incorporació, des del passat 9
d’agost, d’un tècnic que
dedicarà tota la seva jornada laboral a controlar
els contractes de la recollida de residus i la neteja viària al municipi, que
realitza a més la mateixa
empresa, Nordvert. La
seva feina és identificar
aquests problemes del
servei perquè es puguin
solucionar. També hi ha
moltes queixes sobre la
neteja viària. “Fins ara
els tècnics de cada regidoria no es comunicaven entre ells. Ara
serà aquesta persona
qui controlarà els dos
serveis i es coordinarà
amb les inspectors de
via pública”, explica el
regidor de Sostenibilitat, Joan Torras.
“Hem detectat algunes
illes on la gent no recicla

contenidors. “Enguany
hem ampliat de dos a
tres els dies de recollida de la poda, i algunes
setmanes hi hem hagut
de dedicar cinc dies”,
assenyala Torras.

Una illa de contenidors amb deixalles fora, una imatge que
es repeteix molt a Torredembarra aquest estiu. / TDB

i s’acumulen els residus
als contenidors de rebuig, i per això els ampliarem de dos a quatre
i reforçarem altres illes
amb més fraccions”,
explica Torras, que
denuncia l’incivisme
d’una part de la po-

blació que diposita les
bosses de la brossa
fora dels contenidors
i acaben produint un
efecte crida que genera
molta brutícia. Un altre problema detectat
des de la Regidoria és
un excés de poda als

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

A la Marítima també
tenen detectat un problema d’uns veïns que
mouen els contenidors
de davant de la seva
finca uns carrers enllà i
el camió passa de llarg
sense buidar aquesta
illa, ja que no està al
seu lloc. “Hem demanat als veïns que no els
moguin, i, si segueixen
sense fer cas, haurem
de sancionar-los”, avisa Torras.
El regidor explica que la
recollida de la brossa no
s’ha modificat i que ho
abordaran quan arribi
la temporada baixa, per

tal que el proper estiu no
es produeixin aquests
problemes.

Sancions
De l’1 de gener al 12 de
juliol d’enguany, la Regidoria de Sostenibilitat
ha incoat un total de 72
expedients sancionadors
per abocaments incontrolats al voltant dels
contenidors de recollida
d’escombraries. Es tracta d’abocaments en què
s’ha pogut determinar
qui n’és l’autor. D’aquests
72 actes, 57 s’han tramitat els mesos de juny i juliol (fins al 12 de juliol).
Totes tenen en comú que
els abocaments s’han
produït malgrat que els
contenidors no estaven
plens. També hi ha hagut
algun abocament incontrolat fora de les illes per
part d’industrials, que
també s’han investigat.

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

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

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

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42
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Sentència per a una
altra peça del cas
Torredembarra

Masagué evita un altre judici oral pactant tres anys i mig
d’inhabilitació pel cas de la contractació de la interventora
Jordi Salvat

E

Núria Gómez s’ha convertit en la
primera directora de l’Observatori
de la Dona del Partit Popular
de Catalunya (PPC), amb rang
de vicesecretària del partit. El
president del PPC, Alejandro Fernández, va nomenar Gómez per a
aquest càrrec de nova creació el
juliol passat, durant el comitè executiu mensual de la
formació. Fins ara, Gómez, regidora a l’Ajuntament de
Torredembarra de 2011 a 2019, era vicesecretària del PP
Tarragona de Participació en Equitat.

Canvis de circulació a
l’entorn de la plaça de
l’Escorxador
L’Ajuntament de Torredembarra ha impulsat una sèrie
de canvis a l’entorn de la plaça de l’Escorxador, en
vigor des del 28 de juliol. Concretament, el carrer de
l’Escorxador és ara d’entrada a la plaça, i el carrer dels
Clapers i el carrer del Nord, de sortida. Com alguns
canvis impulsats anteriorment, tenen l’objectiu de
descongestionar al màxim la presència de vehicles a la
zona del nucli antic.
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cies a un altre pacte entre les parts el març de
2020. L’Audiència de
Tarragona condemnava l’exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué i l’administrador de
l’empresa Transcornejo
a un any de presó, per
un delicte de suborn,
amb atenuant de confessió. Els dos van eludir la
presó amb una multa de
3.650 euros. La peça es
remuntava al 2011, quan
Masagué hauria acceptat una aportació de
l’empresa Transcornejo
per finançar la campanya de les eleccions del
maig d’aquell any. Masagué assenyala que, tot
i que les dues peces han
acabat amb un pacte, es
tracta de casos molt di-

LÁSER DE DIODO TRIPLE ONDA
EQUIPOS ÚLTIMA GENERACIÓN

ARINISM

Derivats dels jutjats del
Vendrell resten pendents de judici els presumptes lloguers irregulars i la peça principal.
Aquesta peça principal
investiga l’adjudicació
de l’obra de l’aparcament Filadors. L’entramat del cas Torredembarra també és l’origen
del cas 3%, que investiga
un presumpte finançament irregular de CDC,
en mans de l’Audiència Nacional. Masagué
lamenta que la justícia
sigui tan lenta i recorda
que ja s’han complert set
anys de l’entrada de la
Guàrdia Civil a l’ajuntament de Torredembarra —el 26 de juny de
2014—, i que la peça dels
lloguers ja s’ha ajornat
tres cops. “Mentrestant
tinc la vida col·lapsada.
Tinc ganes de poder
acabar amb tot això al
més aviat possible”,
conclou.

Durant tot aquest mes d’agost es pot visitar a Cal Bofill, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, l’exposició
“Sender blau”, a càrrec de GEPEC - Ecologistes de Catalunya. L’activitat forma part del programa d’educació
ambiental del 2021 de la Regidoria de Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Torredembarra. Els Senders Blaus
són itineraris que enllacen, travessen o parteixen de
platges, ports o centres d’interpretació que han estat
guardonats amb la Bandera Blava.

S.L.

Fins al moment, del cas
Torredembarra, dividit
en nou peces, s’han fet
tres judicis, entre els
quals hi ha l’adjudicació
dels xiringuitos de la
platja, pendent d’apel·
lació després d’una
sentència de dos anys
de presó a l’exalcalde
torrenc. Una altra peça,
la número 8, tampoc va
arribar a judici oral grà-

L’exalcalde
de Torredembarra
reconeix que
va prevaricar
en uns fets
que es
remunten
al 2011

BM

“Hauria estat molt desagradable veure funcionaris de l’Ajuntament
de Torredembarra declarant i al final he pensat que no val la pena.
Si perdia podia ser
condemnat a set anys
d’inhabilitació i amb el
pacte, a tres i mig anys.
No tinc la intenció de
tornar a la política”,
afegeix Masagué.

Enmig d’un periple
judicial

ferents i que en el cas de
la peça 8 més endavant
en parlarà molt a fons,
com va ja avançar l’exalcalde de Torredembarra
en l’entrevista que fa un
any va concedir al Torredembarra Actualitat.

R,

La peça es remunta a
any 2011, quan Masagué va ser investigat per
contractar “a dit” persones de la seva confiança.
Inicialment se l’acusava
de delicte continuat de
prevaricació i suborn
(de 60.000 euros), que
en bona part s’han suprimit de la causa, segons
la Fiscalia Anticorrupció. Tant Masagué, que
s’enfrontava a una pena
de fins a set anys d’inhabilitació per ocupar
càrrec públic, com Alejandro Jarque, directiu
de la consultora EFIAL,
també assegut al banc
dels acusats, han reconegut els fets i han acceptat
la pena de tres anys i mig
d’inhabilitació.

U

Masagué evita, doncs,
el judici de la peça separada 2 del cas Torredembarra, que investigava concretament la
contractació irregular
d’una interventora
municipal, Ester Agulló, actualment difunta.
“Particularment volia
anar a judici perquè
creia que hauria guanyat, però hi havia un
tema humanitari que
m’ha fet decidir a acceptar el pacte perquè
un judici hauria representat remoure moltes
coses i la interventora
ja va patir molt. Va somatitzar aquest patiment i angoixa en una
malaltia i va acabar
morint”, explica Daniel
Masagué al Torredembarra Actualitat.

‘Sender Blau’,
l’exposició d’aquest
mes d’agost a Cal Bofill

ECIALIS

Daniel Masagué té encara pendents de judici sis de les nou peces del cas Torredembarra. /
JOAN CASAS

P
ES

l passat 12 de juliol es va escriure un nou capítol
del cas Torredembarra.
L’Audiència de Tarragona va condemnar
l’exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué a tres anys i mig
d’inhabilitació per un
delicte de prevaricació,
amb atenuant de dilacions indegudes, ja que
els fets es remunten a
2011. Aquesta sentència, que ja és ferma, arriba després d’un acord
entre les dues parts.

Núria Gómez,
nova directora
de l’Observatori
de la Dona del
PP de Catalunya

Passeig Miramar, 193 - Torredembarra
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ACTUALITAT TORREDEMBARRA

EL CAP de Torredembarra s’ampliarà
amb dos mòduls provisionals per
afrontar la seva darrera etapa
REDACCIÓ

D

esprés de gairebé un
quart de segle de funcionament, el Centre
d’Assistència Primària (CAP)
de Torredembarra ja fa temps
que s’ha quedat petit i haurà de
ser ampliat amb mòduls prefabricats de forma provisional
fins que el nou CAP que es construirà just al costat de la Zona
Esportiva Municipal (ZEM)
entri en servei fins d’aquí a tres
anys, segons les previsions de
l’Ajuntament.
Aquests dos mòduls prefabricats provisionals, situats a
banda i banda de l’actual edifici, afegiran 400 metres actuals
a les actuals instal·lacions del
CAP que permetran millorar
l’atenció a la ciutadania. Un
d’aquests mòduls, de 172 me-

tres quadrats, es destinarà a urgències, que passarà a tenir sis
boxs d’atenció, dos més que ara.
L’altre, de 233 metres quadrats,
acollirà els serveis de pediatria i
atenció a les dones embarassades. D’aquesta manera, també
es preveu millorar l’atenció als
malalts de Covid-19.
Els problemes d’espai del CAP
de Torredembarra són endèmics, ja que, a partir de la seva
entrada en servei el 1997, la
població de l’àrea a què presta
servei —Torredembarra i gairebé tots els municipis del Baix
Gaià, a més de Bonastre— va
començar a créixer de forma
considerable fins a arribar als
37.000 actuals, que a l’estiu es
poden arribar a quadruplicar.
La Xarxa Santa Tecla, que és
qui gestiona el CAP torrenc, ha
dissenyat i ja té encarregats els

Una imatge actual del CAP Torredembarra, que en pocs mesos oferirà un
nou aspecte. / TDB

mòduls prefabricats, que tindran una durada màxima de
cinc anys, quan es preveu que
entri en servei el nou CAP. Des
de la Xarxa es preveu que puguin començar a operar abans
d’acabar aquest any. En el ple
municipal del passat dijous 22
de juliol es va aprovar una bonificació del 95% de l’impost
d’obres (ICIO) per a aquestes
instal·lacions.

I el nou CAP comença a
caminar
Sobre el nou CAP, que es construirà al costat de la Zona Esportiva Municipal, encara
s’ha de fer el canvi d’usos dels
terrenys per poder acollir el
nou equipament, ja que actualment estan catalogats per
ubicar-hi més equipaments
esportius. El dubte ara és si
la Generalitat inclourà el nou

Som especialistes en banys, cuines, paviments i revestiments
i tota mena de materials de construcció
Us desitgem una
Projectes a mida
bona Festa Major
Finançament en 12 mesos sense interessos
(subjecte a l’aprovació per part de la financera)
Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net
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de Santa Rosalia

El nou CAP es
construirà al
costat de la Zona
Esportiva
Municipal i s’espera que
estigui operatiu
en tres anys
CAP de Torredembarra en els
seus pressupostos per al 2022
i l’Ajuntament ja ho està negociant perquè sigui així, amb
l’objectiu que en tres anys pugui ser operatiu.
Sobre el futur de l’actual CAP
quan ja no estigui en servei,
la intenció de l’Ajuntament
és destinar-lo a espai per a
entitats del municipi.
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ACTUALITAT TORrredembarra

CARTES DELS LECTORS

La cinquena onada de la Covid-19 remet al
Baix Gaià i baixa dels cent casos setmanals
redacció

E

l Baix Gaià ha arribat al
nombre més alt de casos
positius registrats des de
l’inici de la pandèmia en aquesta
cinquena onada de la Covid-19 durant aquest passat mes de juliol,
mentre que al mes d’agost l’índex
de nous contagis ha començat a
baixar, deixant enrere les xifres
superiors al centenar de nous casos setmanals.
La primera setmana d’agost es van
registrar 92 nous casos positius
de Covid-19 al Baix Gaià, segons
dades del Departament de Salut
de la Generalitat actualitzades el
diumenge 8 d’agost. Es tracta d’un

descens molt destacat respecte a la
setmana anterior, concretament,
de 52 casos menys. Els positius
acumulats al Baix Gaià des del mes
de març de l’any passat ja arribaven als 3.176.

Toc de queda
Torredembarra està fins al 20
d’agost entre els més de 170 municipis de Catalunya amb toc de
queda d’1.00 a 6.00 hores. Hi va
entrar a mitjan de juliol i només
en va sortir entre el 30 de juliol i
5 d’agost. Roda de Berà també té
toc de queda des del 30 de juliol,
i Altafulla només hi va estar del 17
al 23 de juliol. Actualment el toc
de queda es declara en municipis
de més de 5.000 habitants amb
més de 250 casos per 100.000
habitants.

Casos
positius
Torredembarra

1.406

Roda de Berà

455

Altafulla

346

Creixell

274

El Catllar

260

La Pobla de
Montornès

211

La Riera de Gaià

150

Salomó

29

La Nou de Gaià

24

Vespella de Gaià

21

Total Baix Gaià

3.176

Records del Ball de Sant Joan a Baix a Mar
En relació amb el reportatge sobre el Ball de Sant Joan
a Baix a Mar que vau publicar al mes de juny, voldria
explicar una anècdota que vaig viure en la representació del 1940. Jo era molt petit però en recordo
algunes escenes i, molt especialment, la impressió
que em va fer veure “decapitar” sant Joan i exhibir el
“seu cap” en una safata.
Després de la representació, prenent la fresca al
carrer tot esperant el sopar, vaig quedar en xoc
quan, de sobte, veig passar “sant Joan” AMB EL CAP
POSAT! (Sant Joan va ser interpretat per en Salvador
Castells, que vivia dues cases després de la dels
meus avis).
Pel que fa el text del ball, al llarg dels anys vaig
sentir-ne valoracions bastant humorístiques, algunes atribuïdes a músics de la recordada Orquestra
Demon’s Jazz, que va acompanyar la representació.
Amb motiu del ball de l’any 1996 vaig tenir oportunitat de llegir-ne el text, que no sé si era el mateix que
el de l’any 1940. Un amic em va dir “no hi ha per on
agafar-lo”. Hi vaig estar d’acord. Recordo que fins i
tot s’hi esmentava Anglaterra, nou segles abans que
aquella nació existís!
Cordialment,
Francesc Roig Lloveras
Torredembarra

Ja tenim el guanyador
del llibre ‘L’habitació’

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).

Aquest mes de juliol sortejàvem entre els subscriptors del
Torredembarra Actualitat L’habitació, de Gemma Capdevila,
un llibre solidari amb la Fundació Josep Carreras, que vam
adquirir. Els guanyador és José Manuel Cubino. Enhorabona!

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

Bona Festa Major!
977 078 910
Av. Onze de Setembre, 12
43830 Torredembarra

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

Más de 25 Años en Torredembarra
NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDO

ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM
20
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ESPORTS

Futbol platja

Els equips del Baix Gaià ja coneixen
el calendari de la temporada 2021-2022

ambdós van assolir l’ascens
el 2019.
A Tercera Catalana, el
Torredembarra debutarà el
18 de setembre al camp del
Vendrell CE, i la Riera de
Gaià ho farà el mateix dia
a casa contra L’Arboç. El
derbi entre els dos equips
del Baix Gaià enquadrats al
grup 3 arribarà molt aviat,
la segona jornada, el 25
de setembre al camp dels
torrencs.

redacció

Estrena del filial
rodenc

Àlex González, al centre de la imatge, torna a la banqueta del CE El Catllar per dirigir-lo en la seva tercera temporada a Primera
Catalana. / CE El Catllar

a l’Estadi Municipal Joan
Pijuan contra la Canonja.
El primer derbi del Baix
Gaià contra el Roda de
Berà, l’altre equip del

Baix Gaià de la categoria,
es disputarà en la sisena
jornada, el 23 d’octubre al
municipi rodenc.
Per la seva part, el Roda

de Berà de Kiki Torres
s’estrenarà el 19 de
setembre a domicili al
camp de la Floresta. En
la segona jornada farà

Revisió Pre-ITV
gratuïta.

NOU MUSEU DEL PORT

OBERT DES DEL
17 DE JULIOL DE 2021

SEATCONTIGO

Auto Casasús

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

el debut com a local
contra el Montblanc, en un
partit que s’ha convertit
en un clàssic les darreres
temporades d’ençà que

El Roda de Berà comptarà a
partir de la nova temporada
2021-22 amb un equip filial,
que començarà a competir
a Quarta Catalana, amb
Mario Macías a la banqueta.
El planter estarà format per
jugadors que hagin acabat
l’etapa formativa i altres
joves que tinguin el desig
de jugar al club del poble
i que no tenen cabuda en
el primer equip a Segona
Catalana. El Roda de Berà
serà el segon equip del
Baix Gaià que compti amb
un filial. L’altre és el CE El
Catllar, que va debutar la
temporada passada. Els dos
filials coincidiran a Quarta
Catalana amb el Creixell.

MUSEU
DEL PORT

El Club Esportiu El Catllar
començarà la seva tercera
temporada a Primera
Catalana, la màxima
categoria del futbol català,
el proper 3 d’octubre a
casa davant del Vistalegre.
El primer desplaçament
dels grocs es produirà una
setmana després amb la
visita a les Borges Blanques. El conjunt catllarenc
ha quedat enquadrat en el
Grup 3, que compta amb
quinze equips. Cadascun
d’aquests descansarà dues
jornades, i en el cas de
l’equip baixgaianenc la primera serà la tercera. Àlex
González torna aquesta
temporada a la banqueta
del conjunt groc-i-blau
per assolir el repte de la
permanència.
A Segona Catalana,
l’Altafulla debutarà a
Riudoms el 19 de setembre en la primera fase de
la Segona Catalana, i el
dissabte següent, l’equip
de Raúl Tudela debutarà

Consulta les condicions a autocasasus.seat
202107_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_NOU MUSEU PORT_121 x 78,5 mm.indd 1

28/7/21 12:29

Us desitgem
una bona
Festa
Major
de Santa
Rosalia
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lA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 22.
La infermera
j. a. nIEVES

M

entre era subsumit en les
meves cabòries del passat i les reivindicacions del present,
algú va picar a la porta
de la meva habitació.
—Sí?
—Bon dia, Bene, soc jo...
Polophyna, la infermera, ha picat a la porta
just quan tenia la bufeta a punt d’explotar. He
obert. Li he dit que tornava de seguida i m’he
buidat al lavabo que hi
ha al costat de la meva
habitació. A cada planta
en tenim un.
Polophyna és una meravella que va fecundar
de cop la meva fèrtil
memòria. És la meva
Andròmaca, “aquella
el baró de la qual està
combatent”. Andròmaca simbolitza l’amor
conjugal i filial enfront
de la crueltat de la guerra. Per això Polophyna
és la meva Andròmaca,
perquè em fa l’amor i
em cuida en la crueltat
d’aquesta guerra.
La llum que entra per
la finestra l’envolta de
tal manera que destaca
el seu potencial eròtic,
la seva sensibilitat i la

arromangat. M’agrada
el seu cul. S’endevina a
través de la bata, contra
la qual es tensa reclamant llibertat. Cada dia
em sento més feble, però
m’excita molt mirar-la.
Encara que això no evita que se m’hagi caigut,
una altra vegada, un floc
gran de cabell.

seva intel·ligència. M’ha
ajustat el degotador —
vaig accedir que m’ho
fes a partir de la primera setmana—, m’ha pres
la tensió i, com sempre,
m’ha tocat la cara amb
molta tendresa. Sistòlica: 88, diastòlica: 51.

Cada dia que passa queda menys d’aquell cabell
lluent i frondós que poblava el meu cap.

També ha tornat a incidir —no perd ocasió per
fer-ho— en els efectes
del dejuni en el meu cos.
M’acaricia, després em
mira fixament i m’escomet:

Quan Polophyna ha
marxat, en acabat el seu
torn, he patit una davallada. No sabia si tornaria a la tarda, ja que una
companya li ha demanat
que li cobreixi el torn a
l’hospital.

—Les teves proteïnes
musculars s’estan consumint.

No ha tornat.

—Creus que no ho sé?
—li dic aguantant-li la
mirada. La nostra relació també és un desafiament.
—Si no fos pel sèrum,
ara tindries una gana
desmesurada, estaries, com diríem, en els
ossos; et sentiries tan
feble que tocar-me et
suposaria un gran esforç
—porta les seves mans
cap als meus turmells,
i sospira, resignada—.
L’albuminèmia i els
edemes són una prova
de l’autofàgia i de la autodigestió proteica.
—Tot això ho sé; alguna
cosa més que no sàpiga,
“doctora”, i que, segons
vostè, hagi de saber? —li
dic impostant cara d’interès.

Em fa un mastegot contingut, i jo giro la cara
exageradament.

m’ha fet un petó a la
templa a l’acomiadar-se.
Abans de sortir l’he mirat
intensament. Polophyna
no és una dona explosiva,
però m’excita moltíssim
des del primer dia. Encara avui, malgrat la meva
debilitat. No ho puc evitar. Calculo que fa 1,60
d’alçada; és prima però
molt sensual; té els ulls
negres, enormes, amb
centelleigs verdosos; la
pell és blanca i el cabell
negre, molt curt. Malgrat la seva primesa, té
pits generosos i el cul

Fins després. No facis
tonteries, d’acord?
Avui la debilitat està
fent efecte. He decidit
no passejar per l’habitació. Polophyna m’ha
recordat que m’he de
moure, encara que sigui
poc. Quan m’ha palpat
els turmells per valorar
els edemes, ha fet negacions amb el cap. A part
de l’afectuós mastegot,

Vaig decidir tancar-me
a la meva habitació amb
la intenció d’intensificar
l’efecte de la vaga, perquè l’impacte emocional
de l’acció jugués al meu
favor. A hores d’ara,
però, tinc seriosos dubtes que aquest avantatge
estigui del meu costat.
Polophyna, encara que
amb matisos, opina el
mateix. No dubta com
jo; però dubta amb mi.
Suposo que vaig desestimar l’obstinació
malaltissa del botxí. El
que passa és que ELL
també ha desestimat la
meva. A vegades penso
que som tan semblants
que m’arrencaria la pell
a tires. Em fa por assemblar-me a ell, i suposo
que en algun moment la
seva essència em vindrà
a visitar per quedar-se,
en mi.

Ara l’habitació està en
penombra. M’agrada
que la llum es dissemini entre tots els cossos
d’un espai, que no faci
mal per la seva intensitat, que es filtri a l’interior de les molècules. Des
de petit m’ha molestat la
llum intensa. Els ulls se
m’irriten i ploren, com
si estigués pelant cebes. I a mi no m’agrada
plorar. No vaig plorar
quan va morir la mare.
Em vaig passar tot el
dia resolent equacions
i enigmes matemàtics, i
consultant les efemèrides d’aquest dia durant
els darrers 50 anys.
Sobre la paret de l’esquerra, es projecten els
angles d’ombra de la
cortina. Tots els cossos
projecten la seva ombra
sobre altres cossos. Els
envaeixen. Els posseeixen. Els anul·len durant
un temps. O per sempre.
La penombra em fa pensar en Polophyna. Ella i
Mia són molt diferents.
Entre Polophyna i jo hi
ha alguna cosa més que
una relació mèdica. Va
venir de Cuba i es va
instal·lar a Barcelona
fa vuit anys. Va acabar
infermeria, a l’Hospital del Mar, en fa tres.
Fa un any que treballa
al Joan XXIII de Tarragona. No sé per què
no va seguir a l’Hospital del Mar. Encara no
li ho he preguntat i, de
fet, tant se val. Les trobades energètiques no
demanen preguntes.
Són, simplement. S’esdevenen.
I punt.

Gestió i lloguer
d’apartaments
a la platja
de Torredembarra

Gestió Immobiliària

Confiï’ns el seu
apartament
C. Fildors, 23 C
Tel i Fax: 977 64 54 71
43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

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

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

Visítanos en

22

Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47
Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona
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LA CUINA DE L’AVI MACIÀ

Bunyols de bacallà,
tan bons com clàssics

ELABORACIÓ
Primer de tot, barregeu en un bol la farina, el
bacallà dessalat i esqueixat ben petit, la llet
i les clares d’ou batudes a punt de neu. Amb
una cullera, fregiu els bunyols en oli abundant, fent-los d’un en un. Poseu-los damunt
de paper absorbent i mengeu-los tot seguit.
Quant a la sal, només cal que n’hi afegiu si
el bacallà és prou dessalat. El punt de sal és
molt important en els plats de bacallà, per
poc o per massa. Aneu amb compte. Que us
aprofiti!

Albert
JANSÀ

É

s una de les receptes
d’entrants més bones i
també més clàssiques per a
l’estiu, tradicionals per la Quaresma. A més dels Països Catalans,
els bunyols de bacallà són molt
populars en altres països veïns
com Itàlia i Portugal. Aquí són
una tapa molt habitual als bars i
restaurants, i al País Valencià en
diuen mandonguilles d’abadejo o
bacallà.
Perquè siguin autèntics, els bunyols us han de quedar boteruts. Si
us queden molt rodonets, no em
creuré pas que els heu fet vosaltres, sinó que segurament els haureu comprat ja fets de manera industrial, i la veritat, no tenen gust
de res. És una recepta molt fàcil
de cuinar, amb poca elaboració i
amb uns resultats extraordinaris.

Notes

A la mescla hi podeu afegir un raig d’oli i all
i julivert picats, o només julivert. A la massa
també hi podeu afegir els rovells d’ou, juntament amb la farina, i les clares al final, perquè
no caiguin. Dintre de la mateixa família hi ha
els crespells de bacallà, que es fan plans, o les
mandonguilles o croquetes, que poden incloure
patata bullida. Com veieu, és un plat molt fàcil
de fer, i un bon entrant per compartir amb
família i amics.

Ingredients per a
quatre persones

◗ Bacallà esqueixat
(uns 300 grams)

◗ 3 clares d’ou
◗ 100 grams de farina
◗ 2,5 dl de llet
◗ Oli i sal
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Especialitat
en arrossos

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

Per les nits tasta les nostres tapes
i platets per compartir, els nostres ibèrics
i les torrades. I després de sopar còctels
i combinats de qualitat

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

Busca’ns a:
@jamon.divino
Arròs Caldós, paella de marisc,
fideuejat, tapes

Av. dels Països Catalans, 13 • Torredembarra
Reserves al 977 64 28 79
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Un mar de merda

C

ada cop que surto amb
el gussi, se’m trenca el
cor. No m’hauria imaginat mai pescar una bossa de
mà, una senalla, compreses,
i una llista infinita de merda
que em trobo al mar cada vegada que agafo la barca. Sí,
amics meus, ens banyem en
un mar de merda en el més
estricte i literal de tots els
sentits. Només cal fixar-s’hi
atentament i recordar, per
exemple, quan a l’Antina pescàvem pops amb les mans, i,
avui, està convertida en un
desert de fauna i flora marines inimaginable fa més de
20 anys. Alguna cosa estem
fent malament, i de ben segur
que els pescadors artesanals
no en tenen cap responsabilitat; ans el contrari, aquest
sector primari que ens va

proveir del producte més
fresc i de proximitat en el
moment més dolorós de la
pandèmia, si no el cuidem
entre totes i tots, ingressarà
a la UCI, si no és que ja ho
està. I si no em creieu, feu
un cop d’ull a les darreres
informacions, segons les
quals hi ha una illa formada
per residus de tota mena de
plàstics a l’oceà Pacífic que té
una extensió (atenció!) que
supera els 1,6 milions de quilòmetres quadrats i pesa més
de 80.000 tones. Un monstre
de plàstic de mil colors que
continua creixent de forma
imparable. I això, malauradament, no és notícia.
A veure si m’explico. Aquesta illa del Pacífic és tan gran
com el Baix Gaià? Més, molt

més gran. Com la demarcació de Tarragona? Més gran
encara. Com tota l’extensió
de Catalunya? Més gran.
Com l’Estat espanyol? Més
encara, exactament com
França, Alemanya i Espanya juntes, i de més deu
metres de fondària! Potser
és la marranada més gran
que ha cagat la humanitat
al llarg de la seva història. Francament, si seguim
així, els nostres fills i nets
es banyaran en un mar de
merda. Desitjo que els resultats sobre les boies de
captació de microplàstics
instal·lades a Altafulla o a
l’Ampolla serveixin per depurar responsabilitats i actuar de manera imminent,
si no, seguirem vivint envoltats de merda.

Rodrigo Sicilia @rodrigosicilia
Tuitaire

Llençar burilles al terra és una falta greu d’educació i respecte
per lo públic, si és en un entorn rural és, a més, menyspreu absolut per la natura i el que ens ha donat la vida. Si no la llences
a casa teva no té sentit fer-ho fora d’ella, a no ser que siguis un
cretí #incendi

Antoni Batista @antonibatistav
Periodista

Els catalans també som els millors en anar contra nosaltres mateixos. No, no és del gran Pujols: és modestament meu. Si és que
hi ha frases d’algú.

David Vendrell Donat @dvendrell
Enginyer de camins i empresari

No m’explico com era la comunicació entre humans abans que
existís l’emoticona rient amb una gota de suor.

Dificultat: Fàcil

EL SUDOKU

2

9

7 4
5

6 9

2

1

6 8 2

8
7

9 3

2 1

5

Tuitaire

5 4

8 7

Pere Torres i Gonzalvo @ptg1975
Hem de confirmar, q ens em cagat més per Internet q per la
llum. XD... #apagon
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La solució la trobareu al
Torredembarra Actualitat
del mes de agost

Carles Perdiguero @socenperdi

1

Advocat

Qui estima la terra no la destrueix.
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Solució Sudoku
mes de juny
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Inclou audiollibre
On el trobareu?
Ja està a la venda la 2a edició de
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enviant un e-mail a redaccio@tdbactualitat.cat.
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Carrer Sant Joan, 64 - La Riera de Gaià
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cARNS A LA BRASA, CARGOLADEs, esmorzars de forquilla, GRAELLADES I MOLT MÉS
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