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“Vam tenir moltes pressions 
perquè no obríssim les escoles 

el curs passat” 

¡Disfruta del verano con
nuestros platos frescos!

          977 64 33 37
PORT TORREDEMBARRA
ALCAPONERESTAURANT.COM

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

977 65 51 59 elsfogonsdeldrac.cat

Carrer Sant Joan, 64 - La Riera de Gaià

Av. Montserrat, 2
Torredembarra

Tel. 625 747 508
www.pepitobravo.com

Acabem d’obrir als Munts!!!
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Tothom sap que les 
feministes vam ser 
les culpables de la 

caiguda de l’Imperi romà, 
de la mort d’en Kennedy i 
que la covid-19 s’escampés; 
també ho som de l’escalfa-
ment global. Malparlar de 
les feminazis és un impres-
cindible a les xarxes socials, 
especialment al fangar que 
és Twitter. Les feministes 
som dones amb bigoti i 
sense depilar que odiem els 
homes. És normal, doncs, 
que tothom es pregunti què 

fem ara que l’Afganistan ha 
tornat a caure en mans dels 
talibans. 

Les dones a l’Afganistan mai 
han sigut gaire importants, 
però fa uns anys van ser 
definitivament esborrades 
de la vida pública mentre 
la comunitat internacional 
mirava cap a un altre cos-
tat. Privades de tots els seus 
drets, castigades amb penes 
tan absurdes i cruels com 
l’amputació de dits si por-
taven les ungles pintades, i 

no passava res; el destí dels 
budes de Bamian semblava 
més important que el seu. 
Com tantes vegades els po-
lítics van fer els ulls grossos 
quan es trepitgen els drets 
de les persones i només ac-
tuen quan perilla el parné. 
Alguns són incapaços de 
deixar les seves vacances 
davant de fets tan terribles 
com aquests, però es dema-
nen responsabilitats a les fe-
ministes.

És normal, doncs, que tot-

hom es pregunti què estem 
fent ara. Al cap i a la fi en 
som les responsables, és 
la nostra potestat. Les fe-
ministes també hi som, a 
l’Afganistan, perquè femi-
nistes eren les dones que fa 
uns dies es van manifestar 
a Kabul a cara descoberta 
contra el nou règim talibà: 
feminisme és lluitar pels 
drets de les dones, per la 
igualtat. Ben mirat, atribu-
ir-nos tanta influència a tot 
el que passa al món no és 
tan dolent, és allò de “la-
dran, luego cabalgamos”. 
Potser no ho estem fent tan 
malament.

on són ara les feministes? 

oLLa barreJada PER VíctoR cEntEllEs

edita: COMUNICACIONS LOCALS 2020 SL. Av. President Companys 45-49 2n 2a 43830 Torredembarra Gerent: Albert Jansà. administracio@TDBactualitat.cat. Tel. 650 960 292. 
La propietat de la capçalera declina qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels seus articulistes i col·laboradors, que expressen lliurement les seves opinions. L’opinió 
del Torredembarra Actualitat s’expressa en l’editorial. 
director: Jordi salvat. direccio@TDBactualitat.cat Tel: 649 061 984. 
redacció: Josep Sánchez i Carol Cubota (audiovisual). Fotografia: Joan Casas. Col·laboradors: Isaura Valle, Josep Antoni Nieves i Víctor Centelles. 
Contacte: redaccio@TDBactualitat.cat. Cap de publicitat: Pere Gomés. publicitat@TDBactualitat.cat. Tel. 630 124 571. disseny i impressió: El Vallenc, S.L. 
distribució: Fundació Onada. Tiratge: 5.000 exemplars. dipòsit Legal: T1407-2019 

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

auditats:

associat:

edITorIaL
Les  
reflexions 
de Josep 
bargalló 
després 
d’una  
etapa  
‘bestial’
El torrenc Josep Bargalló 
ha culminat una trajectòria 
política més que destacable 
—que s’ha allargat durant gai-
rebé tres dècades— dirigint 
Educació, un dels departa-
ments clau del Govern de 
Catalunya durant la pandè-
mia de la Covid-19. Reconeix 
que poc s’imaginava que 
hauria d’afrontar un repte tan 
“bestial” quan li van proposar 
formar part per segon cop de 
l’executiu català, després del 
seu pas pel primer tripartit, 
com a número dos de Pasqual 
Maragall. És una de les mol-
tes reflexions que trobareu en 
l’entrevista que us oferim en 
aquest número del Torre-
dembarra Actualitat. Us 
recomanem veure l’entrevista 
completa al nostre canal de 
Youtube, que hem intentat 
resumir en l’edició en paper, 
on l’espai és limitat.

Aquest és un final d’estiu in-
tens, amb una Festa Major de 
Santa Rosalia adaptada a la 
Covid-19, però molt més lluï-
da que l’any passat. Però tam-
bé ha estat el final de passar 
per caixa als peatges —quan 
entrem a l’autopista per ara— 
i del lamentable tancament 
de la seva rotonda d’accés du-
rant més de tres anys, que ha 
ocasionat molèsties als veïns 
i veïnes del Baix Gaià. Hem 
volgut parlar amb els veïns 
de la urbanització Brises del 
Mar, els que més ho han patit 
en el seu dia a dia. L’estiu 
també és l’època de l’any en 
què molts joves viuen la seva 
primera experiència laboral i 
hem parlat amb alguns sobre 
aquesta nova etapa a la seva 
vida.

El final de l’estiu —em 
refereixo com a estiu 
a allò que engloba els 

dos mesos en què jo treba-
llo sense caps la meitat del 
temps i l’altra meitat me 
l’agafo sempre de vacances— 
sempre m’evoca trens plens 
i carreteres col·lapsades. 
És important recordar en 
aquest punt, i per donar 
context a l’article, dues co-
ses no menors: la primera és 
que inevitablement jo soc de 
Barcelona. Això vol dir que 
solia venir a Torredembarra 
a l’estiu i marxava quan co-

mençava el col·legi. He dit 
que soc de Barcelona però 
penso que ser barceloní és 
una actitud; una actitud que 
no em representa. No sigueu 
de Barcelona.
La segona cosa es més pro-
gressista, més sostenible... 
Els meus pares no tenien 
cotxe. Així que per això tinc 
la imatge de trens plens els 
primers dies de setembre. 
Entraves al tren i anava 
tan ple que els meus pro-
genitors, a l’edat en què jo 
ja feia gala d’una suposada 
responsabilitat, m’enviaven 

a l’aventura de buscar una 
cadira buida, deixant-me a 
la meva sort. Un dia em van 
haver de venir a buscar a 
l’estació de França, on vaig 
ser despertat pel revisor i 
custodiat durant una hora 
a l’espera del meu senyor 
pare. Aventures de final 
d’estiu.
Per altra banda, senties his-
tòries formidables d’aven-
tures èpiques en trajectes 
impossibles, que glosaven 
els nostres amics que sí que 
tenien cotxe i, per tant, més 
propers a ser barcelonins 

d’actitud. Les seves epope-
ies començaven sempre amb 
la decisió inapel·lable d’in-
tentar evitar les carreteres 
de pagament. Es podria fer 
una trilogia de llibres par-
lant de l’Ordal, de sortir de 
l’autopista contra direcció, 
de jornades senceres per ar-
ribar de Vallirana i Cervelló, 
de costes del Garraf i de cot-
xes sense aire condicionat.
Ara, sense peatges, no m’es-
tranyaria que tornéssim 
a tenir aquestes històries 
de trens plens i carreteres 
col·lapsades. I com som els 
catalans, encara engegarem 
la campanya “Volem pagar 
peatges”.

Trens i cotxes
TUITS XL VIc JOtA

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

Gestió i lloguer 
d’apartaments 

a la platja 
de Torredembarra

Confiï’ns el seu 
apartament

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

Gestió Immobiliària

¡RESERVA TU CITA!
658 081 574

✔  SIN BONOS Y A TU RITMO
✔  SIN DOLOR
✔  PARA TODO TIPO DE PIEL
✔  MÁXIMA EFICACIA

LÁSER DE DIODO TRIPLE ONDA
EQUIPOS ÚLTIMA GENERACIÓN

deS d’UNa FINeSTra aL mar M. DoloREs GArCÍA
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API Nº 930
aicat 8549

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte  
personalitzat

Més de 98 milions d’euros arriben a Catalunya per  

subvencionar instal·lacions  
d’autoconsum solar

CoNTINGUT eSPeCIaL

i la demanda d’aquests 
tipus d’instal·lacions tant 
en el sector residencial 
com industrial.

Així doncs, per tal d’aten·
dre convenientment 
l’augment de demanda 
que s’ha experimentat 
des de la publicació del 
RD244/2021, a SolarTra·
dex hem incrementat de 
manera molt significativa 
l’estructura professional 
a les nostres oficines de 
Mataró i Torredembarra, 
posant especial èmfasi en 
el departament d’engi·
nyeria i tramitacions amb 
l’objectiu d’assegurar 
i garantir una correcta 
gestió de la sol·licitud 
de subvenció a tots els 
nostres clients.

A SolarTradex, com a em·
presa pionera en l’àmbit 
de l’autoconsum a Cata·
lunya, oferim projectes 
claus en mà, oferint els 
serveis d’enginyeria, apro·
visionament de materials, 
instal·lació, obtenció de 
llicències urbanístiques, 
legalització i tramitació 
de bonificacions i subven·
cions a tots els nostres 
clients.

Frederic Andreu
Director de  

Solartradex.com

A Catalunya acaba d’arri·
bar una riuada de milions 
d’euros provinents dels 
fons de recuperació euro·
peus —Next Generation— 
per subvencionar instal·
lacions d’autoconsum 
i potenciar la transició 
cap a un model energètic 
descarbonitzat. En aquest 
sentit, el passat 29 de 
juny de 2021 el govern 
espanyol va aprovar el 
Reial Decret 477/2021, pel 
qual s’aprova la conces·
sió directa d’ajudes  
per a l’execució de  
diferents programes 
d’incentius lligats a  
l’autoconsum i l’emma·
gatzematge d’energia 
amb fonts d’energia 
renovable.

Pel que fa al sector 
residencial el pressupost 
aprovat és de 36,3 milions 
d’euros, a raó de 600 €/
kW instal·lat per instal·
lacions de mida inferior a 
10 kW. Si a més a més es 
volen incorporar bateries 
a la instal·lació, es pot 
optar a un ajut addicional 

C. Fildors, 23 C
Tel i Fax: 977 64 54 71

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

Carrer de la Sort, 18 - Torredembarra
Nubiaj95@gmail.com

Tel. 640 645 034

Manicura 
i pedicura

eSTÉTica

de 450 €/kWh d’emma·
gatzematge incorporat. 
Aquest ajuts poden 
suposar fins a un 55% 
del pressupost total de la 
instal·lació solar.

Les empreses també 
poden optar a aquests 
programes d’ajuts, amb 
un pressupost aprovat 
de 22,7 milions d’euros 
per al sector serveis, i de 
31,1 milions d’euros per 
al sector industrial. Dins 
d’aquests programes, les 
empreses poden optar 
a ajuts d’entre el 15% i 
el 35% de l’import total 
del projecte, en funció 
de la mida de l’empresa. 
Tots els ajuts són a fons 
perdut i compatibles 
amb les bonificacions 
fiscals vigents que hi ha 
en molts municipis de 
Catalunya per a projectes 
que incorporen sistemes 
d’aprofitament elèctric 
de l’energia solar.

Aquestes ajudes seran 
gestionades a Catalunya 
a través de l’Institut Ca·

talà de l’Energia (ICAEN), i 
s’espera que el termini de 
sol·licituds s’obri a partir 
de la primera setmana 
d’octubre.

Aquestes ajudes, en un 
moment en què el preu 
de l’electricitat està 
batent rècords setmana 
darrera setmana —aquest 

agost l’hem tancat a 106 
€/MWh, el nivell de preus 
d’electricitat més alt de la 
història—, no fan més que 
incrementar la rendibilitat 
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“Vam tenir moltes 
pressions perquè no 
obríssim les escoles 
el curs passat”

L’ENTREVISTA JoSeP barGaLLÓ

Imagino que aquest 
estiu està sent molt 
diferent de l’anterior.

Del tot. L’estiu passat 
vaig fer un dia de vacan-
ces i aquest no he treba-
llat cap dia. A més, l’es-
tiu passat va ser un estiu 
de molta, molta tensió.

Però van arribar al 
final del curs escolar 
amb la satisfacció 
d’haver mantingut 
les escoles sempre 
obertes.

Sí, però va ser molt 
dur. Va ser dur el temps 
que van estar les escoles 
tancades, cosa que va 
passar a tot Europa. Va 
ser dur per tota la feina 
per mantenir les escoles 
obertes, perquè hi havia 
molts interessos i mol-
tes pressions perquè no 
s’obrissin. I va ser dur el 
dia a dia, perquè ho va 
ser per a les escoles i ins-
tituts. Ens enfrontàvem 
a la Covid-19, que encara 
ara desconeixen en mol-
ta de la seva magnitud, i 
cada centre i cada aula 
són un món. Contra opi-
nions catastrofistes, les 
escoles han demostrat 
que són un lloc segur 
per als alumnes. A més, 
els alumnes no podien 
estar a casa. Per la seva 
formació i també el seu 
estat anímic i les seves 
relacions afectives.

en algun moment del 
curs passat es van 
plantejar tancar les 
escoles?

Durant l’estiu vam 
tenir moltes pressions 
polítiques, socials, eco-
nòmiques i mediàtiques 

JoRDI  
salvat

perquè no les obríssim. 
Algunes interessades i 
altres de bona fe. Inte-
ressades perquè hi havia 
un rerefons econòmic o 
del fracàs de l’escola 
pública si les escoles no 
obrien. Altres, de bona 
fe, perquè pensaven que 
s’havia de tancar alguna 
cosa i les escoles eren el 
més senzill. Un cop les 
escoles obertes, vam pa-
tir moments durs, però 
el més dur va ser l’estiu 
anterior.

Pressions econòmi-
ques de quin àmbit?

Doncs alguna esco-
la concertada o privada 
que es veia capaç d’ofe-
rir alternatives que creia 
que la pública no podria. 
Evidentment tot un seg-
ment d’interessos que 
veuen unes necessitats i 
solucions econòmiques 
en la conciliació familiar 
amb les escoles tancades 
o obertes. Hi havia qui 
estava interessat que el 
servei públic no funci-
onés, però en els mo-
ments més greus de la 
pandèmia els dos serveis 
públics més importants, 
salut i educació, malgrat 
les retallades i les insufi-
ciències de recursos, han 
funcionat a un altíssim 
nivell a casa nostra. 

Vostè ha estat conse-
ller en dos moments 
diferents, el primer 
com a conseller 
primer amb Pasqual 
maragall com a pre-
sident. Llavors es va 
comparar aquell go-
vern amb el dragon 
Khan. Ha canviat 
molt, la política, des 
de llavors?

Ha canviat tot. El 
primer tripartit era una 

operació quirúrgica 
necessària després de 
molts anys de pujolis-
me. El país necessitava 
un canvi. Era evident. 
Aquell primer tripartit 
tenia una figura política 
molt forta que era Pas-
qual Maragall. I hi havia 
una cosa molt dura, que 
era el nou estatut. Eren 
dues eclosions molt for-
tes en la política catala-
na. També una oposició 
molt dura de CiU i que 
es veia en molts mitjans, 
que li eren molt fidels. 
Però no hi havia el poder 
de les xarxes socials. No 
existien. Ara veníem de 
l’1-O, amb el govern an-
terior a la presó o l’exili, 
el 155, un govern en mi-
noria... i la pandèmia! El 
govern en si ja era com-
plicat, però la gestió de 
la pandèmia ha estat una 
bestialitat.

Com era el dia a dia 
de la gestió d’una 
pandèmia com 
aquesta?

Al començament no, 
però a partir del maig 
de l’any passat vaig co-
mençar a formar part 
d’un comitè de govern, 
format pel president, el 
vicepresident i diversos 
consellers que ens reu-
níem de forma fixa tres 
cops a la setmana abans 
del Procicat. I el Procicat 
no prenia cap decisió que 
prèviament no hagués 
passat per aquest comi-
tè de govern. Era molt 
bèstia per la informació 
que et venia del món sa-
nitari, per les decisions 
que havies de prendre 
de tancar una cosa o una 
altra i afectar un sector 
o un altre. La reunió del 
dissabte prèvia a l’inici 
de curs va durar de les 

nou del matí a les deu 
de la nit. I eren reunions 
que rebies molts inputs, 
amb moltes tensions, 
que t’arribaven del mon 
sanitari, de la societat, 
del mon econòmic... 
Sempre agrairé, com 
a persona de formació 
humanista, a científics 
com els doctors Josep 
Maria Argimon o Clara 
Prats, que et formula-
ven hipòtesis i anàli-
sis diferents, buscant 
el perquè de les coses, 
però acabaven dient-te 
“no hi ha res segur”. I 
he acabat malfiant-me 
del científic que et deia  
“això, segur”, perquè al 
final ha resultat que no 
era.

en la primera part 
de la pandèmia 
el president de la 
Generalitat era 
Quim Torra. Té la 
impressió que s’ha 
maltractat la seva 
figura des dels mit-
jans de comunicació 
i les xarxes socials?

Mediàticament cada 
mitjà té els seus inte-
ressos econòmics, soci-
als i polítics. N’hi ha de 
petits que no en tenen, 
però els grans, tots. En 
la notícia petita són 
lliures, però en l’anà-

Contra  
opinions  
catastrofistes, 
les escoles han 
demostrat que 
són un lloc  
segur per als 
alumnes

Exconseller d’Educacio 
de la Generalitat

Dos cops conseller
Josep Bargalló Valls (Torredembarra, 1958) ha cul·
minat una llarga trajectòria política exercint com a 
conseller d’Educació del Govern de la Generalitat 
(2018·2021), liderant aquest departament clau en una 
crisi sanitària com la que hem viscut amb la Covid·19. 
Llicenciat en Filologia Catalana i catedràtic de secun·
dària, la seva entrada en la política institucional va 
ser com a diputat d’ERC el 1992. Va estar al Parlament 
fins al desembre del 2003, quan es va convertir en 
conseller d’Educació i al cap de dos mesos en conse·
ller en cap —després conseller primer— del govern 
Maragall (2003·2006). Del 2006 al 2010 va ser director 
de l’Institut Ramon Llull. Ha estat tres cops cap de 
llista d’ERC a Torredembarra (1995, 1999 i 2003) i va ser 
primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient (2000·2003).

lisi del que fa un pre-
sident d’un govern no 
ho són. I les xarxes són 
un abocador de gent 
diversa que diu coses 
diferents. L’unionisme 
sempre desprestigiarà 
qui sigui un president 
de la Generalitat inde-

pendentista i és evident 
que dins de l’indepen-
dentisme hi ha interes-
sos diferents. És cert 
que en l’afer de la pan-
carta, Torra va donar 
munició a aquella gent 
que vol fer de l’anècdo-
ta categoria.

Foto: cARol cUBotA
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Pots veure  
l’entrevistA  
comPletA A  

torredembArrA 
ActuAlitAt tv

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

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

EsPECIAlITAT 
En ARRossos 

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

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

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

Servei a domicili 
gratuït  

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

Tel. 657 07 04 99

Baixada de Sant Antoni, 7 - torredembarra

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

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

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

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

L’ambient dins del 
Govern era tant 
d’enfrontament 
entre Junts i erC com 
percebíem des de 
fora?

No. Els governs del 
pujolisme, que eren go-
verns d’una coalició però 
no de coalició, hi havia 
unes bufetades internes 
entre Unió i Conver-
gència de cal Déu. En 
governs de coalició amb 
grups parlamentaris di-
ferents a tot arreu hi ha 
tensions. És normal. Les 
tensions partidistes que 
jo he viscut en el govern 
Torra-Aragonès no han 
estat superiors a les que 
vaig viure en el govern 
Maragall i he acabat te-
nint molt bona relació 
amb consellers de Junts 
amb els quals m’he entès 
molt bé. En els debats 
sobre la pandèmia hi 
havia moments que hi 
havia opcions diferents 
que tenien a veure amb 
els partits i altres que no.

el president Torra 
va ser substituït a 
mitjan legislatura 
per Pere aragonès 
com a vicepresident 
amb funcions de 
president. Com és 
aragonès?

Primer hi ha un Pere 
Aragonès molt irònic, 
una faceta desconeguda 
perquè no és la imatge 
mediàtica que es dona 
d’ell. Fa imitacions de 
veus que podrien sortir 
al Polònia perfectament. 

També molt preocupat 
per la gent que treballa 
amb ell. Una part que 
em recordaria Pasqual 
Maragall. Però després 
hi ha un Pere Aragonès 
molt format en qüestions 
d’economia. I molt pen-
caire. És un bon gestor, 
que ara té l’oportunitat 
com a president d’agafar 
una força política que no 
s’exerceix fins que no es 
té el lloc des d’on fer-ho 
i demostrar aquesta talla 
política.

Vostè va ser tres 
cops cap de llista 
d’erC a Torredem-
barra i més de vuit 
anys regidor, la 
majoria a l’oposició. 
esquerra ara go-
verna amb majoria 
absoluta. en sent 
una enveja sana?

La majoria absoluta 
d’Esquerra les darreres 
eleccions a Torredem-
barra s’ha de llegir per 
la bona gestió d’Eduard 
Rovira i els seus regi-
dors l’anterior mandat, 
pel creixement del partit 
a tot Catalunya i per er-
rors dels altres partits. Si 
els altres s’equivoquen, 
tu te n’aprofites.

Sempre ha dit que 
la política municipal 
és més dura que la 
catalana.

És molt diferent. Si 
ets regidor i vas a com-
prar el pa, tothom de la 
cua et diu alguna cosa 
de la teva feina. Tu ets 

conseller i decideixes 
la construcció de qua-
ranta instituts o tancar 
bars i restaurants, vas a 
comprar el pa i ningú et 
diu res. I hi ha una altra 
cosa. Quan era regidor, 
vaig decidir que el pati 
de les Monges, que do-
nava al carrer, deixés de 
ser pati del Pere Badia i 
passés de ser plaça. Cada 
cop que hi passo me’n 
recordo. Al Catllar, com 
a conseller, vaig posar la 
primera pedra d’un nou 
institut, després vam 
visitar les obres i vaig 
anar a veure com hi ha-
via nens i nenes. Vaig al 
Catllar i no m’ho sento 
meu, però aquell tros de 
plaça de la Torre, sí. És 
la proximitat de la polí-
tica local. I a favor dels 
regidors, la maquinària 
de la Generalitat és molt 
més potent que la d’un 
ajuntament, que té pocs 
recursos.

Veient l’evolució 
demogràfica, a 
Torredembarra li cal 
una quarta escola de 
primària?

Amb les dades del se-
tembre passat, l’oferta a 
escoles i instituts de Tor-
redembarra és suficient, 
però caldrà estar atents 
a l’evolució demogràfica 
i les dades de matricula-
ció. Està baixant molt a 
Catalunya la matricula-
ció a P3 i en poblacions 
de costa això està fent 
que no hi hagi baixada 
sinó que es mantingui. 

La decisió nostra, i que 
es manté amb el conse-
ller González Cambray, 
va ser no tancar escoles 
que, potser per nombre 
d’alumnes, hauríem ha-
gut de tancar. Fins que 
no acabi la pandèmia, els 
moviments demogràfics 

interns no estaran clars.

acabem parlant de 
castells, una activitat 
on el contacte és més 
que inevitable. Com 
sortirà el món caste-
ller d’aquesta atura-
da per la Covid-19?

En els seus tres se-
gles d’història, el món 
dels castells ha viscut di-
versos moments d’atura-
da absoluta per culpa de 
pandèmies o de guerres. 
No és el primer cop que 
el món casteller està dos 
anys sense fer castells i 
sempre s’ha recuperat 
per anar a millor. La re-
cuperació segur que serà 

lenta i l’endemà de la tor-
nada no farem els matei-
xos castells que abans. 
Les colles ara tenen una 
cosa que no tenien el se-
gle XIX, un lloc on tro-
bar-se i retrobar-se. La 
gent té ganes de fer cas-
tells i de trobar-se, però 
ha entès que els castells, 
per les seves característi-
ques, són el més contrari 
a la Covid-19. Hi va ha-
ver qui va fer una anàlisi 
amb grups bombolla de 
vint persones, però això 
no és el que necessita 
una colla castellera.

Quins plans de futur 
té?

Era bo parar, des-
cansar i al començament 
també he estat ajudant 
el nou equip d’Educa-
ció en coses que m’han 
demanat. Aquest estiu 
he aprofitat per fer les 
vacances que no vaig fer 
l’estiu passat, ordenar 
papers, i coses a fer ja en 
sortiran. D’idees sempre 
n’hi ha.

Les tensions 
que he viscut 
en el govern 
Torra- 
aragonès  
no han estat  
superiors a les 
que vaig viure 
en el govern 
maragall

Exconseller d’Educacio 
de la Generalitat

’
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FeSTa maJor de SaNTa roSaLIa 2021

Especialidades 
en pescados  
y arroces

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
FiDEuEjAT, TAPEs

obert cada dia de 8.00 a 23.00h
DimArtS tAncAt  

per descans setmanal excepte festius

Les imatges de la Festa major
La Festa Major de 

Santa Rosalia 2021 
passarà a la histò-

ria per les restriccions 
a causa de la Covid-19, 
però també per diverses 
novetats. Les més desta-
cades han estat la prime-
ra representació del Ball 
de Malcasats —que han 
portat la ironia i la sàti-
ra amb els seus versots 
desvergonyits—, o la I 
Baixada de Trastos, or-
ganitzada pels Nois de la 
Torre, que va portar tot 
tipus d’andròmines bai-
xant pels carrers de la 
vila. També vam veure 
per primer cop la cami-
sa ratllada de la segona 
colla castellera torrenca, 
els Xiquets de Torredem-

barra, que també van 
organitzar el II Concurs 
d’Apilar Caixes. 

El pregó va anar a càrrec 
de Clara Prats Soler, doc-
tora en Física i responsa-
ble de la línia Covid-19 al 
grup de recerca Biocom-
SC de la UPC i que esti-
ueja des de fa temps a 
la Torre. El pàrquing de 
Mañé i Flaquer va cen-
tralitzar les passades 
del seguici popular amb 
totes les mesures de la 
pandèmia. La música no 
va faltar, amb el concert 
d’Oques Grasses i el de 
l’Orquestra Rosaleda. I 
tampoc el teatre, amb El 
motivador, de Fel Fai-
xedas.
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FeSTeS

850 anys
de l’Hospital

700 anys 
del Braç

D E  s a n Ta  T E C L a

Bona FEsTa Major DE sanTa TECLa
www.xarxatecla.cat
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HOSPITAL DE LA SEU

REDAccIó

Santa Tecla se celebrarà  
del 15 al 24 de setembre recuperant 
la seva part més tradicional

Tarragona gaudirà aques-
ta Santa Tecla del retorn 
dels actes més tradicio-

nals de la mà de les entitats 
del Seguici. I és que el Seguici 
Popular tornarà a actuar en la 
seva totalitat, així com tam-
bé es podran veure els balls 
parlats i les representacions 
de Dames i Vells, la Moixi-
ganga i el ball de Sebastiana 
del Castillo. Per segon any 
consecutiu, serà una Santa 
Tecla extraordinària, que s’ha 
adaptat a les circumstàncies 
socials derivades de la pandè-
mia de la Covid-19, però també 
es tracta de la Santa Tecla de la 
recuperació de la nostra part 
tradicional.

Santa Tecla 2021 recupera les 
representacions del Seguici, 
que actuarà en la seva totalitat. 
Ho farà a la plaça de la Font, 
tant la gran com la seva versió 

en petit. En total, seran cinc 
tandes de lluïment entre els 
dies 22 i 23, i dues represen-
tacions més del Seguici Petit 
el dia 19. Cada torn acollirà 
800 espectadors, que s’orga-
nitzaran per taules en grups 
bombolla d’un màxim de 6 
persones.

Tant els balls parlats com 
molts altres actes que es de-
tallen al programa seran re-
transmesos per Tarragona 
Ràdio i TAC 12 i, com a no-
vetat, la televisió del Camp de 
Tarragona també els oferirà en 
directe per internet. 

els noms ProPis de  
sAntA teclA 2021 
Àngel Òdena i Roser Olivé 
seran dos dels protagonistes 
d’aquesta Santa Tecla, ho-
menatjats com a pregoner 
i perpetuadora de la festa 
respectivament. La Crida i el 
Pregó repetiran l’esquema de 
l’any passat i, per una banda, 

a celebrar-se al balcó principal 
de l’Ajuntament, com s’ha fet 
els dos últims anys, amb assis-
tència de públic, prèvia reserva 
de plaça. 

Els castells tindran el seu pro-
tagonisme també enguany per 
les festes de Santa Tecla. Les 
quatre colles castelleres de la 
ciutat, juntament amb l’Ajun-
tament, treballen perquè hi 
hagi presència castellera el 23 
de setembre, diada de Santa 
Tecla. A banda, una taula ro-
dona i una exposició comme-
moraran els 15 anys de la diada 
del Primer Diumenge.

El Teatre Auditori del Camp de 
Mart torna a ser centre neuràl-
gic de la festa amb actuacions 
referents dins del panorama 
musical català com la de Zoo, 
que presentarà el seu darrer 
treball discogràfic, Llepolies. 
També hi actuaran Roba Es-
tesa, Balkan Paradise Orches-
tra i la xaranga Tocabemolls 

celebrarà el seu 10è aniversa-
ri. La Banda Unió Musical de 
Tarragona presentarà també al 
Camp de Mart Amparito Rock, 
els grans èxits del rock interna-
cional i català. Barraques 2021 
adapta també la seva proposta 
i es trasllada al Teatre Audito-
ri del Camp de Mart. També 
passaran per la Santa Tecla 
2021 la pallassa Pepa Plana, i 
l’Esbart Santa Tecla presenta-
rà el seu espectacle Cinquanta 
anys en dansa, un recorregut 
per les danses ballades durant 
els cinquanta anys d’història 
de l’entitat amb l’estrena d’una 
nova coreografia. La Terrasseta 
celebrarà el seu 10è aniversari 
amb sis dies d’activitats per a 
tota la família al parc Saavedra.

seguint lA normAtivA 
sAnitàriA, moltes  
de les ActivitAts  
tindrAn reservA PrèviA. 
totA lA inFormAció  
està recollidA A  
www.tArrAgonA.cAt.

la Crida s’ubicarà per segon any 
consecutiu a les muralles de la 
ciutat i el seu passeig arqueolò-
gic en un acte de nou forçosa-
ment restringit. El Pregó tornarà 
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Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

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

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

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

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

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

SUPLEMENT
aCTUaLITaT baIX GaIÀ

Han hagut de pas-
sar més de tres 
anys per veure 

la retirada de les bar-
reres de formigó de la 
rotonda d’accés a l’au-
topista AP-7 des de Tor-
redembarra. Els blocs 
es van instal·lar a l’estiu 
del 2018, per pal·liar els 
efectes de l’obligatorie-
tat per als camions de 
circular per l’autopista, 
un fet que feia preveure 
un augment del trànsit 
en aquell punt. D’aques-
ta manera, es volia gua-
nyar fluïdesa, però la 
mesura també va tenir 
el seu costat negatiu.

Molts habitants dels po-
bles de l’interior del Baix 
Gaià que es desplacen 
cada dia a Torredembar-
ra o Altafulla a través de 
la T-214 s’han vist obli-
gats a fer una volta de 
més de dos quilòmetres 
cada vegada que volien 
anar a les localitats de 
la costa. Una situació 
que també ha afectat 
els veïns de la urbanit-
zació de Brises del Mar, 
situada dins del terme 
municipal d’Altafulla. 
Aquests, a través de la 
seva associació de veïns 
i de la plataforma Reo-
brint Rotonda, han estat 
els més actius a l’hora 
de demanar la retirada 
dels blocs de formigó pel 

brises del mar,  
més enllà de la rotonda
la urbanització d’altafulla, molt activa en la lluita per la retirada 
de les barreres, aprofita per reclamar millores a l’Ajuntament

perjudici que significava 
per a ells, ja sigui a ni-
vell econòmic, de temps 
o de seguretat.

Ara, amb els blocs ja 
retirats, es mostren sa-
tisfets per la millora en 
la mobilitat de la zona i 
per l’estalvi de temps i 
de diners que suposarà 
per a ells. “Hi ha gent 
que feia aquest recorre-
gut dues o tres vegades 
al dia. En alguns casos, 
hem trigat fins a 20 mi-
nuts per baixar a Tor-
redembarra”, comenta 
Luis López, un dels re-
presentants dels veïns. 
A més, des de Brises 
del Mar protesten tam-
bé pel tracte que han 
rebut de les adminis-
tracions: “Quan es van 
posar, ningú ens va do-
nar una explicació. No 
es responia als nostres 
requeriments. Ens hem 
sentit menystinguts”, 
comenta López sobre el 

tracte amb la subdele-
gació del govern a Tar-
ragona, que és qui s’ha 
encarregat de gestionar 
la instal·lació dels blocs 
a través de la unitat de 
carreteres. Però els veïns 
de la urbanització també 
creuen que la implica-
ció dels ajuntaments de 
la zona —el d’Altafulla 
i el de Torredembar-
ra— podia haver estat 
més important per tal 
d’aconseguir l’objectiu 
de retornar a la rotonda 
el seu aspecte original. 
Ells, per la seva banda, 
durant l’estiu i la tardor 
del 2019 van organitzar 
fins a 27 talls de trànsit 
a la rotonda.

Un dels moments més 
tensos va ser quan el 
novembre del 2019 van 
decidir no presentar-se 
a una reunió amb el 
subdelegat del govern 
espanyol a Tarragona, 
Joan Sabaté, perquè 

men una millora en els 
accessos des de la T-214, 
la principal via de comu-
nicació que utilitzen per 
anar a Torredembarra, 
Altafulla o la Riera, però 
també per connectar 
amb l’N-340 o l’AP-7. 
Des de l’associació de 
veïns expliquen que ho 
han estat gestionant 
amb la Generalitat, però 
que ara la pilota està so-
bre la teulada de l’Ajun-
tament d’Altafulla.

Al consistori també li 
reclamen més implica-
ció en les qüestions que 
preocupen al barri, com 
per exemple l’enllume-
nat o l’aigua. Luis López 
comenta que a l’inici de 
l’actual mandat sembla-
va que hi havia bona sin-
tonia amb el nou equip 
de govern. Segons co-
menta, poc després de 
les eleccions el coalcalde 
Jordi Molinera va anar 
a la urbanització i es va 
comprometre a fer reu-
nions semestrals, però 
“han passat dos anys i 
no ha tornat a venir”, 
comenta el representant 
dels veïns. Entre els te-
mes pendents hi ha la 
millora en l’enllumenat, 
amb la substitució dels 
fanals, per a la qual hi 
hauria disponible una 
subvenció de la Gene-
ralitat d’uns 200.000 
euros.

Un altre dels temes que 
preocupen és el del con-
sum d’aigua. A finals de 
juliol, Aigües d’Altafulla 
va recomanar als veïns 
de la zona nord del po-
ble que no es consumís 
aigua de l’aixeta per una 
concentració massa alta 
de clorurs. Un fet que 
es va produir per l’aug-
ment del consum a Bri-
ses del Mar i que és un 
problema que ja hi ha 

des de fa anys. “L’aigua 
s’agafa d’un pou que hi 
ha a la urbanització. El 
seu consum es va cedir 
amb la promesa de fer 
la connexió a l’aigua que 
ve de l’Ebre (la canona-
da del CAT)”, comenta 
López, que afegeix que 
l’Ajuntament s’ha com-
promès que aquesta 
connexió es faci de cara 
a l’any vinent.

Amb tot, segons van 
anunciar fa unes set-
manes a Altafulla Ràdio, 
els veïns de Brises estan 
estudiant la possibilitat 
de crear una candida-
tura electoral de cara 
als pròxims comicis 
municipals, l’any 2023. 
Creuen que d’aquesta 
manera es podrien aten-
dre millor les seves ne-
cessitats. La idea, però, 
encara està en una fase 
molt embrionària. “Ho 
estem valorant i veient 
si tenim prou suport. 
Crear el partit seria 
relativament senzill”, 
comenta López, que 
considera que d’aquesta 
manera podrien defen-
sar millor els interessos 
de la urbanització. 

el dia abans va fer una 
trobada amb els alcal-
des del Baix Gaià i ja 
es va prendre la decisió 
de no moure els blocs. 
Aquell dia també es va 
parlar de fer millores al 
camí de la protectora 
d’animals per tal que 
els veïns de Brises del 
Mar poguessin accedir 
a Torredembarra. “No 
era la solució”, comenta 
López, “perquè trigues 
més i surts a Sant Jor-
di”. A més, afegeix que 
en aquests dos anys, fi-
nalment no s’ha fet cap 
actuació en aquell camí.

més demAndes
El problema de la roton-
da també ha servit als 
veïns i veïnes de Brises 
del Mar per donar més 
visibilitat als problemes 
que tenen a la urbanit-
zació i que van més en-
llà dels blocs de formigó. 
Per exemple, també en 
clau de mobilitat recla-

la matinada del 31 d’agost es van treure els blocs de formigó de la rotonda. / PlAtAFoRMA 
REoBRInt RotonDA

Pots llegir  
lA crònicA de  

Jordi sAlvAt de lA  
visitA del  

subdelegAt Al 
PeAtge de l’AP-7 de 
torredembArrA l’1 

de setembre.

JosEP 
sÁncheZ



 
dembarra

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

 9 

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

SUPLEMENT
aCTUaLITaT baIX GaIÀ

socorro cuadrado 
Aguilar. Va morir el 13 
d’agost als 76 anys. 

gabriel estévez 
sánchez. Va morir el 17 
d’agost als 61 anys. 

José molina sevilla. Va 
morir el 26 d’agost als 
87 anys. 

Més que mai,
al servei 

de Tarragona. 
900 231 132
www.memora.cat

Servei 24 hores

deFuncions 
tanatori  

de torredembarra

SE CP AN  ▪E  S S U

A BT MSI A

L R

A II N

C ISE

MP

OS
E

LE  MD AA RGI , ST

.O L

B .

Passeig Miramar, 193 - Torredembarra
Troba’ns a:

Era la nit del 17 cap 
al 18 d’agost de 
1921, que el Llu-

ís Tomàs, pagès i gran 
observador del temps 
meteorològic, a punt de 
complir 20 anys, con-
templava des del terrat 
de casa seva a la Riera de 
Gaià “com es desencade-
nava una forta tempesta 
que abastava els quatre 
punts cardinals, la qual 
cosa feia témer el pitjor”, 
explicava en certa ocasió. 
Els mals presagis es van 
complir i, en plena nit, la 
forta avinguda del torrent 
de Salomó, per una ban-
da, i més tard l’enorme 
crescuda del riu Gaià, en 
la seva confluència, van 
causar un desastre de tal 
magnitud que ningú mai 
havia vist. Així ha quedat 
inscrita en la història la 
gaianada de Sant Cinto, 
la de més gran abast de 
les que hi ha documen-
tades.

Es calcula que el Gaià va 
arribar a assolir en el mo-
ment àlgid de la crescuda 
al voltant dels 1.200 m3 
per segon. Fruit de les 
torrencials pluges caigu-

La ‘gaianada’ del 1921,  
de les més grans ocorregudes
es compleix el centenari de la gran riuada, amb desbordament del riu Gaià, 
que anorreà conreus, infraestructures i inundà pobles del tarragonès

JoAn  
BoRonAt

des, a la mateixa capça-
lera a Santa Coloma de 
Queralt i al llarg de tota 
la conca fluvial, al curs 
baix del riu i fins a la de-
sembocadura a la platja 
de Tamarit, els efectes 
de la gaianada van ser 
extraordinàriament de-
vastadors.

es vA emPortAr el 
Pont de lA rierA
L’aigua va arrasar tot el 
que va trobar al seu pas; 
va catapultar riu avall pe-
dres de grans dimensions 
i materials, molts d’ells 
de les casetes del camp, 
arrancà d’arrel els avella-

ners (feia feresa veure’ls 
rodolar, van explicar els 
testimonis presencials) 
i anorreà els conreus de 
vinya i de cànem. A la 
Riera, el pont de la car-
retera no va resistir la 
pressió de l’aigua, que se 
l’endugué en un tres i no 
res. L’aigua va inundar 
les cases de la part baixa 
del poble, fins a arribar a 
la Placeta. En el cas del 
molí de la Torre, situat a 
la part baixa, l’aigua pa-
ralitzà les moles i assolí 
gairebé els tres metres 
d’alçada —com consta 
gravat en una llosa de 
pedra—, i els seus propi-

etaris van haver de fugir 
poble amunt; a mas Sen-
drós, situat a nivell de les 
hortes, els que hi vivien 
van ser rescatats per veïns 
que els van treure per la 
finestra. En aquest mas hi 
ha també una marca que 
indica el nivell de la inun-
dació. A l’altra banda del 
poble, el mas de l’Espina 
va patir els efectes del 
desbordament del torrent 
de Salomó, que hi passa 
a tocar, i la inundació va 
fer que tot el bestiar morís 
ofegat. A Ferran, era festa 
major i els músics de l’or-
questra van quedar aïllats 
sense poder tornar a casa.

Més amunt, al molí de 
Fortuny, entre el Cat-
llar i la Riera, l’aigua 
va destruir la meitat de 
l’edifici, mentre prenia 
riu avall una dotzena de 
bocois de vi. I si parlem 
del molí del Pas a Altafu-
lla, els que hi habitaven 
es van salvar escapant-se 
per la teulada. Tot i això, 
sortosament la gaianada 
no va fer cap mort.

les  
inFrAestructures, 
AFectAdes
La força de l’aigua va 
provocar altres destros-
ses com ara un tram de 

90 metres de la via del 
ferrocarril entre Tar-
ragona i Barcelona, en 
desplaçar els raïls, i la 
riuada en arribar a la 
zona pròxima a la de-
sembocadura va assolir 
1,5 quilòmetres d’am-
plada, fins a negar les 
mateixes andanes de 
l’estació d’Altafulla, 
motiu pel qual també 
en va resultar afectat 
un bon tram de la car-
retera que és l’actual 
N-340. Els pals del te-
lègraf van ser arrancats 
per la força de l’aigua 
i tombades diverses 
torres metàl·liques de 
l’electricitat de la com-
panyia La Canadiense.

Evidentment, les res-
closes, minetes i sé-
quies per al regatge i 
portada d’aigua fins als 
molins van desaparèi-
xer o bé esdevingueren 
sepultades pel fang i 
les pedres, de mane-
ra que als estralls que 
van patir els conreus 
s’hi hagué de sumar la 
inactivitat dels molins, 
llavors moguts única-
ment per l’energia hi-
dràulica.

El balanç de tot plegat 
és que es van perdre les 
collites, les hortes ar-
rasades, amb serioses 
i negatives repercussi-
ons econòmiques entre 
la pagesia i dificultats 
per als molins, que van 
romandre paralitzats 
fins a la recuperació de 
rescloses i séquies, a 
més d’haver de fer front 
a la reparació dels sis-
temes hidràulics.

A dalt a l’esquerra es pot veure com el riu s’emportà el pont de la carretera a la Riera; a baix, el pont nou, acabat de construir a 
l’any 1927. Joan Boronat, del Molí de la torre, a la Riera, amb lluís tomàs, mostra el nivell de la riuada de sant cinto. / cEDIDEs / 
JoAn BoRonAt
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altafulla > el Catllar > Creixell  
la Nou de Gaià > la Pobla de montornès 
renau > la riera de Gaià > roda de berà 
Salomó > Vespella de Gaià

SUPLEMENT
aCTUaLITaT baIX GaIÀ

NOVA OFICINA DE REALE A TORREDEMBARRA
C/Ferran de Querol, 7 Baixos • 43830 • Torredembarra

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95
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El Centre d’Inter-
pretació del riu 
Gaià, ubicat a l’er-

mita de Sant Ramon, al 
Catllar, i impulsat per 
l’Ajuntament del muni-
cipi i l’Associació Medi-
ambiental La Sínia, ha 
rebut les primeres visi-
tes aquests mesos de ju-
liol i agost després de la 
seva inauguració el mes 
de juny passat. Han tin-
gut lloc els dissabtes al 
matí, amb visita guiada 
a càrrec de membres de 
l’Associació Mediambi-
ental La Sínia a tothom 
que hi acudia d’11 a 13 
hores. 

El públic que ha visitat 
l’espai ha estat molt he-
terogeni, combinant el 
que procedia del Baix 
Gaià amb altres d’arreu 
de Catalunya. Un nom-
bre important procedien 
de la visita al castell del 
Catllar, i a l’inrevés, al-
tres visitants allargaven 
la seva estada a la loca-
litat anant al castell. Per 
això es volen impulsar 
packs de visita que in-
cloguin els dos espais i 
també la resclosa del riu 
Gaià.

Durant aquest mes de 
setembre les visites es 
podran fer els dissabtes 
11, 18 i 25 d’11 a 13 ho-
res, però partir de l’oc-
tubre s’hauran de fer de 
forma concertada du-
rant els caps de setmana 
i festius a través del cor-
reu electrònic elcatllar@
riugaia.cat. En trobareu 
més informació a www.
elcatllar.cat.

El govern d’Altafulla ha 
quedat en minoria després 
de la sortida de l’única 
regidora del PSC, Inma 
Morales. El detonant de 
la dràstica decisió va ser 
la intervenció al carrer de 
Dalt, que es va engegar, 
segons Morales, sense el 
seu vistiplau malgrat ser la 
titular de Via Pública. L’edil 
socialista, que fins ara era 
tercera tinent d’alcalde i 
regidora de Via Pública i 
Mobilitat, i Gent Gran i Pro·
tecció Animal, va presentar 
el dilluns 23 d’agost la seva 
renúncia i va explicar que el 
motiu de sortir del govern 
altafullenc respon a les 
discrepàncies en algunes 
qüestions com el nou pla 
de gestió de la platja o el 
projecte per a la zona de 
Safranars, però sobretot, el 
fet que no la consultessin 
en accions que tenen a 
veure amb les regidores 

el Centre  
d’Interpretació  
del riu Gaià del 
Catllar s’obre  
a les visites escolars

REDAccIó

REDAccIó

La gran novetat aquesta 
tardor serà, però, entre 
setmana, quan el Centre 
d’Interpretació del riu 
Gaià oferirà una visita 
pedagògica als escolars, 
emmarcada en l’entorn 
natural del riu. Es dema-
narà un ajut econòmic a 
la Diputació de Tarra-
gona per crear material 
d’educació ambiental per 
potenciar aquestes visi-
tes d’escoles. 

tres exPosicions 
PermAnents
El Centre d’Interpreta-
ció del riu Gaià alberga 
tres exposicions per-
manents: “La conca del 
riu Gaià. A pas d’aigua, 
territori i biodiversitat”, 

que encapçalava, com per 
exemple les recents inter·
vencions al carrer de Dalt. 

Ara, l’executiu altafullenc 
està integrat només per sis 
regidors —cinc de l’EINA·
ERC i una d’ARA Altafulla—, 
mentre que a l’oposició en 
resten set: quatre d’Alter·
nativa Altafulla, un de Junts 
per Altafulla, un no adscrit i 
l’edil socialista. Malgrat tot, 
sembla que es descarta la 
presentació d’una moció de 
censura.

La marxa d’Inma Morales (PSC)  
deixa el govern d’Altafulla en minoria

Una de les visites al centre d’Interpretació del riu Gaià aquest 
estiu. / lA sínIA

a partir de  
l’octubre les 
visites no  
escolars  
s’hauran de fer 
de forma  
concertada 
durant els caps 
de setmana

“El conjunt fabril del 
Catllar” i “Xiloteca de 
la conca del riu Gaià”. 
La conca del riu Gaià 
és un recorregut del riu 
des de les capçaleres 
del riu Gaià. Permet 
conèixer gorgs, ràpids 
i parets d’alçada, el pas 
per camps de conreus i 
la plana fèrtil que mira 
al mar. L’exposició “El 
conjunt fabril del Cat-
llar” permet fer un re-
corregut des del molí 
senyorial medieval a la 
fàbrica tèxtil, passant 
per la farga i el molí pa-
perer.

Els textos van a càrrec 
de Xavier Llopart, Hèc-
tor Hernàndez, Joan 
Carles Blanch, Josep 
Zaragoza, Joan Díaz i 
Josep Maria Gavaldà; 
i les fotografies són de 
Jordi Brú, Aleix Casa-
dó, Hèctor Hernàndez, 
Jordi Brú i Josep Zara-
goza. També trobarem 
maquetes de Josep Za-
ragoza, mentre que la 
“Xiloteca de la conca del 
riu Gaià” és de Joan Te-
ruel. Les Il·lustracions 
del Ròdol i del conjunt 
Fabril del Catllar són de 
Joan Carles Blanch. 

Pots llegir un  
Article d’Anàlisi  

de Jordi sAlvAt

NEW OPENiNG!

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

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



 11 

 
dembarra

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

les diFicultAts 
d’Aconseguir lA 
PrimerA FeinA
Malgrat que l’ocupació 
augmenta durant l’èpo-
ca estiuenca, des de fa 
dècades la joventut pa-
teix diversos problemes 
estructurals. Segons les 
dades del segon trimestre 
de 2021 de l’Enquesta de 
Població Activa de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística 
l’atur entre els menors 
de 20 anys és del 47,5%. 
Entre els 20 i 24 la taxa 
d’atur és del 30,6%.

La barrera de començar 
a treballar no només la 
decideix la persona sinó 
que hi ha altres factors 
determinants. De fet, 
Màrquez, la segona en-
trenadora de bàsquet, 
aporta: “El meu germà 
va intentar buscar feina, 
però pel tema de l’edat 
(17 anys) era molt just per 
contractar-lo. Buscava 
feina de cambrer o en un 
supermercat, però li van 
dir que fins que no tingu-

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

aCTUaLITaT Torredembarra

Segons  
les dades  
del segon  
trimestre de 
2021 de l’ePa, 
l’atur entre  
els menors de 
20 anys és  
del 47,5%

Sona l’alarma i són 
aproximadament 
les set del matí d’un 

dissabte d’estiu calorós 
d’agost. La platja de la 
Torre està plena de gent, 
però el Juan Ferrer, un 
nom inventat per ocul-
tar la identitat del jove 
torrenc entrevistat, ha de 
treballar com a cambrer.

Buscar feina és un pas que 
la gran majoria de perso-
nes han de fer més aviat 
o menys a la seva vida, 
normalment es fa quan 
s’és jove. Una de les èpo-
ques en què s’acostuma a 
intentar trobar la prime-
ra feina és a l’estiu. En el 
cas de Catalunya i l’Estat 
espanyol això passa per-
què l’economia d’aquests 
territoris se sustenta en el 
sector dels serveis, con-
cretament en el turisme.

les Primeres  
exPeriències: 
Així doncs, molts joves de 
la Torre decideixen treba-
llar durant l’època d’estiu, 
ja que la demanda de llocs 
de treball puja. Alguns 
exemples de negocis on 
la necessitat de treballa-
dors augmenta són els 
supermercats, els casals 
i esplais o l’hostaleria, 
entre d’altres. Aquestes, 
segons l’experiència dels 
joves entrevistats i els 
seus cercles, acostumen 
a ser la primera feina de 
la gent de la seva edat. 
Cal esmentar que cuidar 
nens o fer repàs també 
entren dins del paquet de 
primeres feines. No obs-
tant això, en nombroses 
ocasions es duen a terme 
sense contracte i poques 
vegades es deixa constàn-
cia del fet als currículums 

Un estiu treballant a la Torre
Els joves torrencs aprofiten aquesta època de l’any per iniciar-se en el món laboral

o a la vida laboral d’una 
persona.

De fet, Ferrer, que té 
19 anys, és un exemple 
d’aquest fet i esmenta: 
“Els primers dies van ser 
plens de nervis, no difí-
cils, però sí que es feien 
llargs, ja que anava una 
mica perdut, no sabia 
per on havia de comen-
çar o què fer quan no hi 
havia feina. Després he 
descobert que sempre hi 
ha feina i es pot fer alguna 
cosa.”

Altres exemples són l’Ori-
ol Dalmases, de 21 anys, 
que també va començar 
a treballar per primera 
vegada fent de cambrer, 
o la Jordina Màrquez, de 
16 anys, que es va iniciar 
com a segona entrenado-
ra d’un club de bàsquet a 
Altafulla. Dalmases expli-

ca: “Vaig agafar el ritme 
força ràpid i vaig apren-
dre bastant bé. El primer 
dia estava molt nerviós, 
suposo que com tothom.” 
A més, Màrquez afegeix: 
“Pensava que no et can-
saves tant fent d’entre-
nadora, però en realitat 
vaig arribar a casa i vaig 
dir: mama, estic morta. 
També he creat una em-
patia més gran cap a les 
persones que fan d’entre-
nadores.”

Com qualsevol altra nova 
experiència en la vida, el 
fet de treballar aporta 
canvis en una persona. 
Per exemple, Aida Car-
les, una noia de 17 anys 
que treballa en una llar 
d’infants, apunta: “M’ha 
aportat molta responsabi-
litat i el fet de saber què és 
treballar, això de matinar 
o estar unes hores fent 

feina, no ho havia fet mai. 
Ara ja sé que és treballar, 
estar compromès amb 
un lloc i haver de seguir 
unes pautes.” Fins i tot, 
reitera: “He crescut com 
a persona, treballant, no 
ho havia fet mai, pensava 
que potser no era per a mi 
i al final he descobert una 
altra part de mi.”

Per a Dalmases la feina 
suposa “més llibertat eco-
nòmica, poder organitzar 
escapades o viatges a final 
de temporada i estalviar 
per al carnet de cotxe”. 
El jove de 21 anys també 
menciona: “ha estat una 
manera de distreure’m”. 
Màrquez secunda les 
paraules de Carles i ex-
pressa: “Era bastant de-
sorganitzada i ho deixava 
tot per a l’últim moment, 
aquest any hauré d’estar 
molt a sobre de les coses”.

és els 18 era més difícil.” 
Com es veu, l’edat i la 
inexperiència de ser jove 
són claus a l’hora de con-
tractar un nou empleat. 
Carles, la jove de 17 anys, 
assegura: “Hi ha poques 
empreses i negocis que 
vulguin acollir estudiants 
i joves per formar-los.”

Els contactes i aquelles 
persones que poden ex-
plicar a l’amo del negoci 
com ets i si ho faràs bé 
són el passaport, en mol-
tes ocasions, per acon-
seguir la primera feina. 
D’aquesta manera va 
ser com els quatre joves 
torrencs van començar a 
treballar.

Aida Carles, que havia 
fet l’assignatura d’estada 
a l’empresa de l’institut 
a la guarderia on pos-
teriorment va treballar, 
argumenta: “Sense tenir 
aquest contacte m’hau-
ria costat molt més tro-
bar feina.” Juan Ferrer, 
el jove cambrer, recalca: 
“Els meus coneguts han 
passat per una situació si-
milar a la meva, crec que 
la majoria hem començat 
treballant de cambrers i 
sempre a través d’algun 
contacte.”

Tot i els entrebancs per 
arribar a aconseguir 
feina, tots els entre-
vistats estan “agraïts” 
amb aquells negocis i 
companys i companyes 
que els van brindar una 
oportunitat i els que els 
van ajudar.

l’Aida carles treballant en una llar d’infants de torredembarra. / cEDIDA

tRInI 
HUGUEt 
oRtEGA

Tel. 977 65 14 16 • Via Augusta, 14 - Altafulla

platets per compatir
Una proposta diferent amb molt de sabor
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tot tipus de treballs en ferro i inoxidable

Us desitgem una Bona Festa Major de Santa Rosalia! 

977640778 www.anforasmar.com

Más de 25 Años en TorredembarraMás de 25 Años en Torredembarra
NUESTRA FORMA DE

TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE

VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO
ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAMESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM

CASA PAREADA

3 Habitaciones

2 Baños

Jardín

120 m2

OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€

En urb. ClaráCASA PAREADA En urb. Clará

977640778 · www.anforasmar.com

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

A finals d’agost es va iniciar 
la campanya “Aigua d’aixeta 
per a tothom!”, una acció 
del Pla Local de Prevenció 
de Residus de Torredem·
barra desenvolupada dins 
del Programa d’educació 
ambiental 2021 de la 
Regidoria de Sostenibi·
litat de l’Ajuntament de 
Torredembarra. Les accions 
que s’hi duen a terme tenen 
com objectiu el foment 
del consum d’aigua de 
l’aixeta en el sector de la 
restauració. Mitjançant 
una campanya informativa, 

s’incideix en els costos de 
l’aigua embotellada i el 
seu transport, així com la 
necessitat de disminuir la 
producció d’envasos com a 
residus. L’objectiu concret 
consisteix que l’establiment 
lliuri una gerra d’aigua de 
l’aixeta, prèviament filtrada, 
de manera gratuïta a les 
taules.

Es preveu distribuir la 
informació de la campanya, 
com a mínim, al 80% dels 
establiments del sector, 
i s’espera aconseguir la 

creació d’una xarxa d’esta·
bliments que consumeixin 
menys aigua embotellada. 
Es calcula que hi ha uns 60 
bars, 65 restaurants i 5 càm·
pings amb bar·restaurant 
que serveixin menjar. En el 
marc de la campanya, s’ha 
editat una quartilla infor·
mativa per distribuir en els 
establiments col·laboradors 
i també en centres d’infor·
mació de l’Ajuntament per·
què la ciutadania conegui 
també aquesta iniciativa i la 
reclami en els establiments 
de restauració.

Campanya d’estalvi d’aigua 
en el sector de la restauració

Reserva ara la llenya  
per tot l’hivern

SERVEI A DOMICILI
639 146 295 - 659 672 589

baSeS
1. El 2n Premi de 
narrativa curta Far 
de la Torre - Tor-
redembarra Actu-
alitat 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 catego-
ries hi poden partici-
par 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 subco-
marca del Baix Gaià.

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

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

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

7. Els originals s’hau-

ran de presentar per 
correu electrònic a 
l’adreça redaccio@
TDBactualitat.cat 
en format PDF, a 1,5 
espais amb la font Ari-
al i cos de lletra 12. Els 
treballs hauran d’es-
tar signats amb pseu-
dònim. S’adjuntarà 
un segon document 
amb el títol del tre-
ball, on s’inclouran 
les dades de l’autor/a: 
nom i cognoms, 
DNI, edat, adreça 
postal i electròni-
ca i telèfon de con-
tacte. S’indicarà la 
categoria a la qual 
s’opta.

8. El termini d’admis-
sió de les obres acaba-
rà el dia 24 d’octu-
bre de 2021. El lloc 
de presentació serà 
l’adreça electrònica 
esmentada a la base 
anterior.

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

Actuarà com a secreta-
ri Jordi Salvat, director 
del Torredembarra Ac-
tualitat.

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.

11. El veredicte emès 
pel jurat es farà pú-

blic durant el mes de 
novembre de 2021 
i s’intentarà realitzar 
un acte de lliurament 
del premi aquell ma-
teix 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’elimi-
naran un cop lliurat el 
premi.

14. El simple fet de 
presentar obres a 
aquests premis supo-
sa la plena accepta-
ció de les bases. En 
qualsevol cas el jurat 
tindrà la facultat d’in-
terpretar-les o de re-
soldre les circumstàn-
cies que no hi siguin 
previstes.

2n PremI de NarraTIVa CUrTa  
Far de La Torre  

Torredembarra aCTUaLITaT
Convoquem el 2n 
Premi de narrati-
va curta Far de la 
Torre - Torredem-
barra Actualitat

El Torredembarra 
Actualitat ha con-
vocat el 2n Premi de 
narrativa curta Far 
de la Torre - Torre-
dembarra Actualitat. 
Com a novetat d’en-
guany trobareu que 
el premi es divideix 
en dues categories, 
afegint-n’hi una se-
gona de narrativa in-
fantil, amb un premi 
en metàl·lic de 150 
euros. També incor-
porem la guanyadora 
de la primera edició 
com a membre del 
jurat. En aquesta pà-
gina trobareu les ba-
ses per poder partici-
par-hi. Us animem a 
fer-ho. Teniu temps 
fins al 24 d’octubre.
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            665 909 516

      Rosella,5 - Torredembara

      fisiobernadrodilla@gmail.com

Fisioteràpia Bernad Rodilla

@fisio.bernadrodilla

@fisio.bernadrodilla

Bernad Rodilla
F IS IOTERÀPIA

REHABILITACIÓ · FISIOTERÀPIA ESPORTIVA
GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

ESCOLA DE COLUMNA · ATENCIÓ A DOMICILI
FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA

aCTUaLITaT Torredembarra

Nova Torredembarra i muntanyans II 
arribaran a la Comissió europea

El GEPEC-EdC i 
Salvem els Mun-
tanyans han de-

nunciat la tramitació, 
aprovació i execució dels 
plans parcials urbanís-
tics de Muntanyans I 
(Nova Torredembarra) 
i Muntanyans II davant 
la Comissió Europea. Les 
dues entitats ecologistes 
han elaborat un conjunt 
de documents que seran 
enviats a la Comissió Eu-
ropea, que examinarà el 
cas.

Als Muntanyans, a Torre-
dembarra, es van trami-
tar, aprovar i executar dos 
plans urbanístics sense 
una avaluació d’impac-
te ambiental (AIA). Els 
Muntanyans són un espai 
protegit, inclòs en el Pla 

d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) i la Xarxa Natura 
2000. Abans d’executar 
les obres, caldria haver 
sotmès els plans urbanís-
tics de Nova Torredem-
barra i Muntanyans II a 
una avaluació d’impacte 
ambiental, segons dispo-
sen a les directives euro-
pees.

L’AIA permet valorar 
els efectes d’un projec-
te determinat sobre el 
medi ambient i, per tant, 
permet aprovar-lo o des-
cartar-lo en funció dels 
possibles danys ambien-
tals. En aquest cas, aquest 
procediment es va ome-
tre. Els resultats d’haver 
executat les obres sense 
avaluar-ne l’impacte ha 
tingut i tindrà un greu 
impacte sobre els hàbitats 
i espècies protegides. Els 
plans urbanístics també 
es van aprovar incomplint 

la legislació estatal i auto-
nòmica en permetre urba-
nitzar zones inundables i 
en construir edificis que 
superen l’alçada màxima 
permesa.

El mes de març, un par-
ticular, amb el suport del 
GEPEC-EdC, va denunci-
ar els fets davant la Comis-
sió Europea per possibles 
infraccions del dret euro-
peu. La Comissió Europea 
va comunicar a principis 
de juny que examinaria 
el cas. Ara, amb el suport 
de la Plataforma Salvem 
els Muntanyans, des del 
GEPEC-EdC han elaborat 

una memòria explicativa 
dels fets i han facilitat un 
conjunt de documentació 
al denunciant per tal que 
l’adjunti a la denúncia re-

alitzada. En la memòria 
sol·liciten a la Comissió 
Europea que actuï per tal 
de revertir la greu situa-
ció en què es troba l’espai 
protegit i que iniciï els 
procediments necessaris 
perquè es compleixin les 
directives europees.

El cas de Muntanyans I 
(Nova Torredembarra) 
és similar: tampoc va re-
alitzar-se l’avaluació mal-
grat que tant les directives 
com la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea afirmen 
que els estats membres 
han de protegir els llocs 

d’interès comunitari 
(LIC). Aquesta protecció 
dels LIC proposats inclou 
la necessitat de realitzar 
avaluació d’impacte am-
biental si tenen indicis 
que qualsevol pla o pro-
jecte pot afectar un LIC 
proposat. Ambdós casos 
són especialment greus, 
ja que les administracions 
eren coneixedores de l’im-
pacte que les urbanitzaci-
ons podien arribar a tenir 
sobre l’espai protegit. Així 
ho afirmaven diversos es-
tudis i informes científics 
i, fins i tot, un projecte del 
Ministeri de Medi Ambi-
ent de l’any 2001.

REDAccIó

el GePeC-edC 
i Salvem els 
muntanyans 
han denunciat 
la tramitació, 
aprovació i 
execució dels 
plans parcials 
urbanístics

Escolta el tercer capítol  
del podcast  
‘La Jungla de la Torre’
Parlarem Jordi Suñé Morales.  
A partir del 15 de setembre  
a www.TDBactualitat. cat
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Pere Badia, 13. Torredembarra 
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

AssessorAment professionAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients

aCTUaLITaT Torredembarra
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Consulta les condicions a autocasasus.seat

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

Revisió Pre-ITV 
gratuïta.
SEATCONTIGO

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

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).

CarTeS deLS LeCTorS

els gats de carrer  
de la torre no poden estar 
tranquils

Soc una veïna de Torredembarra, 
molt amant dels animals, sobre·
tot dels gats, i sempre he estat 
vinculada amb les associacions 
del poble, ajudant en tot el que 
he pogut, fins a dia d’avui. Amb 
aquest escrit voldria expressar 
el meu mal estar i dolor davant 
d’uns fets que han tingut lloc al 
nostre poble, amb una gateta del 
carrer, la Mixi. 

Farà més o menys dos mesos 
una petita gata feral va caure 
en un petit pou d’unes obres 
de davant de casa meva i on es 
va estar uns quinze dies apro·
ximadament. No sé com va 
aconseguir sortir·ne, però ho va 
fer deshidratada i mal nodrida. 
A partir de llavors em vaig fer 
càrrec d’alimentar·la dos cops 
al dia. Al cap d’un temps, i per 
si no fos suficient patiment, la 
van atacar i presentava ferides 
al coll. També em vaig fer càrrec 
de les cures amb antibiòtic i 
desinfectant. Amb el temps les 
dues ens vàrem agafar molta 

estima, fins al punt que ja es 
deixava acaronar per mi. Així que, 
amb vista a quedar·me·la si no 
representava cap risc per al meu 
gat de casa, vaig demanar ajuda 
al president de Torrecat, amb el 
qual ja ens coneixíem. 

La meva sorpresa va ser que 
quan la van portar al veterinari 
va ser directament per sacrifi·
car·la, fet de què em vaig haver 
d’assabentar de retruc per altres 
vies, no pas perquè ells m’in·
formessin de res. Sense cap 
analítica, ni cap revisió veterinà·
ria, la sentència per l’aspecte de 
l’animal va ser de mort. La petita 
Mixi, que havia guanyat pes, que 
havia guanyat confiança i que 
tenia una petita oportunitat de 
viure uns anys en una llar, va ser 
sentenciada per ser gata feral i 
pel seu aspecte. 

Els gats ferals, senyor president 
de Torrecat, encara que malalts 
o esparracats, mereixen aten·
ció mèdica i cures, no una mort 
directa. Els gats ferals mereixen 
tota oportunitat de vida i d’amor. 

carme s. (torredembarra)

La Covid-19 ha registrat 
un nou mínim al Baix Gaià 
pel que fa als contagis amb 
només 13 nous casos po-
sitius la primera setmana 
de setembre, segons dades 
del Departament de Salut 
de la Generalitat actualit-
zades el diumenge 5 de 
setembre. Es tracta de la 

meitat de casos que els 
darrers set dies, concreta-
ment 11 casos menys. Els 
positius acumulats al Baix 
Gaià des del mes de març 
de l’any passat ja arriben 
als 3.302 casos.
Torredembarra només ha 
registrat 3 nous casos da-
vant dels 10 de la setmana 
anterior, i s’ha vist supera-
da per Roda de Berà, amb 
6. Altafulla també n’ha 
acumulat 3 de nous.

La Covid-19 marca 
un nou mínim al baix 
Gaià amb només 13 
nous casos positius

casos  
positius

Torredembarra 1.450

Roda de Berà 482

Altafulla 363

Creixell 286

El Catllar 265

La Pobla de 

Montornès
223

La Riera de Gaià 156

Salomó 31

La Nou de Gaià 25

Vespella de Gaià 21

total baix gaià: 3.302

REDAccIó

Sortegem una samarreta de Julivert 
entre els/les subscriptors/es
Aquest mes de setembre pots guanyar una samarreta d’un dels 
grups de moda d’aquest estiu, els Julivert.

Per guAnYAr-la només et cAlen dues coses:
· Ser subscriptor/a del Torredembarra Actualitat: si no ho ets, et 
pots donar d’alta per només 60 €/any.

· Enviar un correu electrònic a redaccio@tdbactualitat.cat amb 
el teu nom i cognoms i telèfon de contacte fins al 23 de setembre.

Un cop fet el sorteig, el/la guanyador/a escollirà la talla de la 
samarreta.
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La SoLedaT deLS mIraLLS

Des que li van assig-
nar aquest servei 
ha vingut tots els 

matins, de vuit a dues, 
excepte els dies lliures, 
en els quals m’ha atès 
una altra infermera. Ara 
ve també algunes tardes, 
fora d’horari, per estar 
amb mi. Parlar d’això 
és delicat, per dues ra-
ons: primer perquè soc 
menor —legalment me-
nor—; i segon perquè sóc 
el seu pacient. No obstant 
això, hi ha desitjos que 
brollen amb una força 
aclaparadora; desitjos 
que tenallen l’ésser amb 
una tensió inenarrable i 
que només cal atendre’ls. 
Sense més explicacions. 
Sense més permisos.
Llegia aquests dies a 
L’encantador: “A con-
trallum d’aquesta felici-
tat, tant se val l’edat que 
ella tingués —disset, vint 
anys—, la seva imatge 
actual sempre es tras-
lluiria a través de la seva 
metamorfosi, alimentant 

Capítol 23.  
La llengua 
sagnant

el lloc on neixen els seus 
estrats translúcids... Per 
tant, present, passat i fu-
tur se li apareixerien com 
un sol resplendor l’origen 
del qual havia emanat, 
com ella mateixa, d’ell, 
del seu amant vivípar.”
Em faig meu i transformo 
un altre dels evocadors 
passatges del llibre, on 
faig present Polophyna. 
Així aniríem vivint: ri-
ent, llegint llibres, me-
ravellant-nos davant les 
llums daurades, parlant 
de l’emmurallada i flo-
rida presó del món, i jo 
li explicaria contes i ella 
escoltaria, la meva esti-
mada Polophyna, i ben a 
prop el mar brillaria sota 
la lluna...
Fa pocs dies, la Mia em va 
dir que tenia pensat col-
locar-se dos cèrcols a la 
llengua: un al terç exteri-
or, a un centímetre escàs 
de la punta, i un altre al 
dors, al fre, l’estreta ban-
da que es dirigeix cap a la 
geniva inferior. Em va dir 
que el va veure en una re-
vista especialitzada, i que 
la incisió en el fre provo-
ca una sensació d’anhel 
constant, de contínua ac-

tivació. En el mateix arti-
cle, el subjecte que porta-
va el pírcing al fre també 
tenia una llengua bífida, 
que s’havia fet a base de 
col·locar-se gradualment 
cèrcols de més gruix per 
anar eixamplant el forat 
inicial. Al final, quan el 
teixit entre el forat i el 
vèrtex de la llengua era 
d’escassos mil·límetres, 
la va seccionar prement 
fortament amb un fil de 
pescar i acabant de tallar 
el teixit amb un bisturí. 
Ella no vol una llengua 
bífida, però em va dir que 
provaria amb diversos 
cèrcols de diferent gruix.
No deixen de ser de-
sitjos. Els cèrcols de la 

Mia; Polophyna... Crec 
que cal viure els desitjos 
com si no fer-ho fos una 
ofensa, una irreverèn-
cia, una insolència cap 
a la vida, que ha tingut 
la bondat d’oferir-los. El 
desig aliena la raó, ali-
menta l’impuls i nodreix 
la felicitat. Però quant? La 
felicitat és efímera, i el de-
sig, per més voltes que hi 
donem, és de curta dura-
da. La passió és efímera i 
el desig té moltes formes. 
La Mia desitja follar amb 
mi i experimentar amb els 
pírcings. Ara per ara, els 
seus màxims plaers. Amb 
l’amor es pot sagnar tant 
com amb els pírcings de 
la llengua, quan és sepa-

rada en dues meitats; en 
dues sagnants meitats.
No deixa de ser una equa-
ció. L’amor atén a factors 
i requereix aclarir incòg-
nites. Un dels factors 
menys consistents és el 
desig, que brolla com 
una pulsió malaltissa, 
fereix les carns, les obre, 
les separa com la llengua 
bífida, i després es consu-
meix com la sensibilitat 
en la llengua endurida pel 
maltractament. L’amor, 
el plaer, el dolor, tot són 
equacions que no es reso-
len; equacions que plan-
tegen noves equacions. 
Pura iteració. Les relaci-
ons humanes són només 
això: incidents il·lògics en 
espais matemàtics.
Desig, passió, ciència i art. 
Aquí s’emmarca l’amor 
passional. D’ell brollen 
altres tipus d’amors, en 
un continu polaritzat en 
què es tanquen totes les 
possibilitats.
A Polophyna li vaig ex-
plicar l’obsessió de Mia 
per foradar el cos. Es va 
estremir. Suposo que 
sospita que me’n vaig a 
dormir amb ella, i tard o 
d’hora m’ho preguntarà. 
O no. Potser deixa que el 
pensament davalli pels 
embuts del possible, sen-
se permetre que aquesta 
possibilitat s’interposi 
entre la nostra certesa. 
M’agradaria dir-li que el 
meu desig cap a ella pesa 
ara molt més que la carn 
foradada de Mia, però 

l’únic que li dic és que 
la desitjo. Que la desitjo 
tant que no em faria res 
morir mentre ella ajusta 
la intensitat del sèrum 
que s’introdueix en la 
meva sang.
Polophyna té vint-i-qua-
tre anys. Nou més que jo. 
Treballa amb molta deli-
cadesa, té una veu molt 
sensual, i és molt intel-
ligent. Talent i sensibilitat 
en un llenç de bellesa. El 
món hauria d’estar dirigit 
per dones com ella. Però 
el món es regeix, bàsi-
cament, per homes com 
ELL. El món és massa 
imperfecte.
Feia nou dies que Po-
lophyna havia començat a 
ocupar-se de mi, després 
d’haver estat assignada 
per la Xarxa de Salut. La 
nostra diferència d’edat 
no va impedir que aquell 
dia, mentre em prenia la 
temperatura i m’ajustava 
el degotador, la meva mà 
acariciés la seva pell. En 
un altre moment us deta-
llaré com va anar tot des 
del principi, com es va 
iniciar aquesta bogeria.. 
Ara estic corprès. Han 
vingut a veure’m el Luis-
ma i la Mia i m’han donat 
la notícia: el nostre amic 
Toño ha aparegut mort 
aquesta nit passada als 
camps del darrere del 
CAP.
Sembla ser que l’han tro-
bat sense llengua. Vull 
dir, amb la llengua talla-
da.

J. A. nIEVEs

10 minuts
Velocitat màxima: 70 km/h
Edat mínima pilot: 14 anys

10 minuts
Velocitat màxima: 55 km/h

Edat mínima pilot/copilot: 14 anys

20€ 22€KART COMPETICIÓ ADULT KART BIPLAÇA ADULT

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

AssessoRiA:
 LAboRAL
 FiscAL
 comptAbLe 
 JuRídicA

DEPARTAMEnT IMMOBILIARI I ADMInIsTRACIÓ DE fInqUEs

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

Creixell

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

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

La Riera de Gaià

EsPECialiTaT En CoquEs CasolanEs  
Pans arTEsans • PasTEs

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

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42

PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  
I DEMOLICIÓ I DE RESTES VEGETALS
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Al setembre arriba a la 
Torre, Tarragona i al-
tres pobles i ciutats la 

festa major. I els balls parlats: 
Diables, Malcasats, Dames i 
Vells... És a dir, un clàssic del 
teatre, un Shakespeare. No és 
una exageració. És textual: el 
crític Stephen Greenblatt ex-
plica al llibre El espejo de un 
hombre. Vida, obra y época 
de William Shakespeare que, 
abans de la reforma anglica-
na, existien en certes parts 
d’Anglaterra grans especta-
cles de caràcter religiós i po-
pular que es poden relacionar 
per temàtica i forma amb els 
balls parlats de les nostres 
contrades. I que aquí, amb 

el catolicisme, han subsis-
tit fins avui. A Anglaterra 
van perdurar “malgrat la 
dura oposició de les insti-
tucions”, escriu Greenblatt, 
fins a les dècades de 1570 i 
1580: “Aquests anomenats 
cicles del misteri, un dels 
grans assoliments del teatre 
medieval, havien sobreviscut 
fins a finals del segle XVI a 
Coventry i en diverses altres 
ciutats d’Anglaterra.” 

Aquestes celebracions, que 
es feien per Corpus o el pri-
mer de maig, van tenir gran 
impacte en la imaginació de 
Shakespeare i van contribu-
ir a formar el seu sentit del 

La solució la trobareu al Torredembarra 
Actualitat del mes de setembre

solució sudoku  
mes de juliol

solució sudoku  
mes d’agost
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TwITTer aCTUaLITaT

Francesc Farré @francescfarre1
regidor d’alternativa altafulla
Aquesta mitjanit finalitzen 47 anys de peatges a la AP7 i la AP2. 
Temps més que suficient per haver amortitzat el seu cost i treure 
beneficis milionaris. Ara caldrà assegurar inversions de millora 
per evitar col·lapsar les vies ràpides

rodrigo sicilia @rodrigosicilia
tuitaire
Va, confesseu, quants de vosaltres heu anat a la rotonda de 
l’autopista a fer la volta?  #torredembarra #peatges #autopistes

antoni Batista @antonibatistav
periodista
Un recurs de dissimular la ignorància és l’erudició. En música 
sovintegen els que et recomanen un compositor desconegut o 
una versió estranyíssima però no saben llegir una partitura.

David vendrell Donat @dvendrell
enginyer de camins i empresari
No et van enganyar durant el 2017. T’estan enganyant DES de 
l’il·legitim 21-D-2017, cosa que és molt diferent...

VíctorJota @vicjota
tuitaire
Una de les coses més guais i més divertides de pertànyer al @
BalldeMalcasats són els assajos. Ric moltíssim i m’ajuda a sber 
que no serveixo per això. XD.

a La CoNTra cARlEs mArquès

Un, o més, Shakespeares  
a cada festa major

6 2 5 4
9 7 5

5 2
6 1 9

8 5
1 9 3

2 5
8 3 4

2 8 4 1

8 3 1 6 2 7 9 5 4
6 9 7 4 1 5 2 8 3
5 2 4 9 8 3 1 7 6
3 6 2 1 5 8 4 9 7
9 7 8 3 6 4 5 1 2
4 1 5 2 7 9 6 3 8
1 4 9 7 3 6 8 2 5
7 5 6 8 9 2 3 4 1
2 8 3 5 4 1 7 6 9

Dificultat: Alta

teatre. La cultura popular 
es pot veure, tant en forma 
d’al·lusions com en les es-
tructures de fons, al llarg 
de la seva obra: Al vostre 
gust, Conte d’hivern... I en 
els personatges: Falstaff 
seria un dels anomenats 
senyors del Desgovern que 
“rotant i tirant-se pets” (us 
sona?) posava el món del 
revés. Shakespeare era un 
mestre del distanciament, 
però, segons Greenblatt, no 
ho feia de forma defensiva 
ni adoptava acomplexada-
ment les formes urbanes o 
cortesanes. No amagava les 
seves “profundes arrels ru-
rals”. Ja ho sabeu: cada cop 
que escolteu un Llucifer, una 
Dama o un Vell esteu assis-
tint a un “somni d’una nit 
d’estiu”. Sense complexos.


