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FUTboL PLaTJa 
Llorenç Gómez es 

retira com a jugador 
professional  

i a partir d’ara serà 
seleccionador català 
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SoCIeTaT 
Com ha afectat  

la Covid-19  
l’oci  

nocturn a  
Torredembarra? 
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TorNem  

a L’aCTIVITaT
Consells per  

començar en forma  
el nou curs
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aLPINISme 
Una expedició  

torrenca viatjarà  
al Nepal per coronar 

el Chulu West  
(6.419 m) 
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santi segalà
cap de l’àrea de predicció meteorològica del servei meteorològic de catalunya

“els temporals 
seran cada  

cop més 
freqüents i 

més intensos”

¡Disfruta del otoño con
nuestros platos frescos!

          977 64 33 37
PORT TORREDEMBARRA
ALCAPONERESTAURANT.COM

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

977 65 51 59 elsfogonsdeldrac.cat

Carrer Sant Joan, 64 - La Riera de Gaià
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Una de les millors co-
ses que ens regala el 
setembre és poder 

tornar al Bar Sport sense 
haver de fer cua. Les cares 
del Nin, la Marta, el Noni i 
companyia revelen el can-
sament de qui no ha parat 
de servir esmorzars, dinars 
i sopar sense treva durant 
setmanes. 

No cal explicar a cap torrenc 
què és el Bar Sport, un dels 
temples gastronòmics de la 

Torre. El Nin i el Gerard van 
crear el bar, amb una marca 
pròpia, pencant de valent i 
amb la mà trencada dels pa-
res del primer i els secrets 
familiars de Cal Coco per fer 
ranxets. Qui no s’ha regalat 
mai les patates amb allioli, 
la sípia o el pop mentre els 
més grans juguen al costat a 
la botifarra?

Els darrers anys el Nin ha fet 
créixer encara més el nom 
de l’Sport. Jugant a la cui-

na hi ha anat afegint plats i 
ha donat un segell propi als 
esmorzars, convertint els 
matins del cap de setmana 
en un festival de cassoles a 
Baix a Mar.

Amb el Gerard fent un pas 
al costat (que sempre ens 
acompanyi la salut), les no-
ves generacions van traient 
cap al Bar Sport, entre bar-
bes i panxes. I gràcies a llocs 
com aquest, gràcies a la gent 
que dia rere dia hi obre la 

persiana, Baix a Mar manté 
aquella manera de fer dife-
rent, aquell humor tan es-
pecial i aquella manera de 
viure l’estiu tan intensa.

Per a molts, baixar al Bar 
Sport (o al Frederic, com di-
ria mon pare) és ser a casa. 
Per això valorem tant anar-
hi per primera vegada quan 
passa l’agost i ens tornem 
a retrobar amb el Nin, pre-
parat per abraçar-te i dedi-
car-te el seu tan característic 
“amigatxo”. El millor antí-
dot per encarar la tardor.

el bar Sport 

oLLa barreJada PER VíctoR cEntEllEs
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edITorIaL
Torredembarra  
s’ha de  
preparar  
per als efectes 
de l’emergència 
climàtica
En els darrers anys, el canvi 
climàtic s’ha convertit en 
emergència climàtica. Això 
vol dir que ja no ens queda 
gaire temps per evitar una 
catàstrofe climàtica que, en el 
millor dels casos, ens con-
vertirà la vida en molt menys 
confortable. Per això hem 
volgut entrevistar la persona 
de Torredembarra que possi-
blement sap més sobre clima 
i meteorologia: Santi Segalà, 
cap de l’Àrea de Predicció 
Meteorològica del Servei Me-
teorològic de Catalunya.

Amb Segalà hem volgut 
esbrinar com serà el clima a 
Torredembarra i el Baix Gaià 
les properes dècades, i massa 
bé no pinta la cosa. Veurem 
com cada cop patirem més 
fenòmens extrems com 
l’agressiu temporal Gloria 
del gener de l’any passat o 
fins i tot aiguats com els que 
van arrasar Alcanar el mes 
de setembre passat. També 
ens hem de preparar per a 
temperatures més elevades 
i nits tropicals. Segalà ens 
explica en l’entrevista com 
ens podem adaptar a aquest 
panorama climàtic tan com-
plicat que se’ns acosta i com 
evitar que vagi a pitjor.

En aquest número del Tor-
redembarra Actualitat 
també hem volgut parlar amb 
el sector de l’oci nocturn del 
nostre municipi. Abans de la 
Covid-19, aquests locals ja no 
vivien el seu millor moment i 
amb la pandèmia el sector ha 
patit molt. Ara afronten el re-
laxament de les mesures per 
evitar el contagi del coronavi-
rus entre l’escepticisme i un 
punt d’optimisme i no veuen 
clara la fi dels botellots.

Asseguda a la terrassa 
d’una d’aquelles ca-
feteries amb encant 

que hi ha a Torredembarra, 
ensumant el cafè de la petita 
tassa que m’acompanya, em 
sento feliç. El sol de tardor, 
que escalfa sense ganes, la 
llum que s’esmorteix de mica 
en mica i tot seguit el capves-
pre, que m’embolcalla a poc 
a poc. S’està fent fosc. Miro 
al meu voltant i paro atenció, 
mentre em deixo transportar 
per una certa melangia. 

Dues taules més enllà, tres 

noies joves, intueixo que 
són les mares dels xicotets 
amb la cara bruta de xocola-
ta, s’expliquen les cuites del 
dia. A la porta del fons, just 
a l’entrada a la terrassa de la 
cafeteria, un cambrer amb 
davantal d’uniforme se les 
entén amb una safata plena 
de tasses, que intueixo plenes 
de cafè amb llet, i plats amb 
pastes. 

Rere meu, la mestressa d’una 
botiga de carns de porc i em-
botits, de reconeguda vàlua, 
una d’aquelles botigues de 

tota la vida, riu els acudits 
dels seus tertulians, mentre 
amb una lleugera inclinació 
de cap saluda un treballador 
de la cafeteria, que ara tot 
just surt de l’obrador. L’em-
pleat i potser també amo, 
creua per davant meu en el 
seu camí cap a l’exterior. A 
les mans du unes caixes de 
cartró, plenes imagino de pe-
tites delícies dolces, i al mi-
rar-me em dirigeix un ampli 
somriure que li torno amb 
complaença.

A una taula, tocant l’arborat 

de la paret, unes noies ado-
lescents, encara vestides amb 
pantalons d’estiu molt curts, 
que deixen en evidència la 
perfecció de las cames joves 
i ben formades, miren amb 
interès desmesurat la panta-
lla dels mòbils. Imagino que 
escolten una cançó, que les 
anima molt. Passen la mi-
rada alternativament de la 
pantalla a la cara de les altres 
noies, prescindint absoluta-
ment de la resta de persones 
que compartim l’espai de la 
terrassa enjardinada.

Tombo els ulls per l’ampli-
tud de l’espai i em sento bé, 
d’aquella manera.

adeu-siau i fins demà 
a L’aroma d’UN CaFÈ 

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

deS de La VIa GUIllEM bArGALLÓ

nÚRIA GÓMeZ GrANÉS
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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

Av. Montserrat, 2
Torredembarra

Tel. 625 747 508
www.pepitobravo.com

Acabem d’obrir als Munts!!!

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

25ara Fa JoRDI SALVAtA
N

Y
S

Un deute de més de 14 milions d’euros, una 
nova canalització d’aigües pluvials i l’estrena 
del Cartell de Premis Vila de Torredembarra

En el ple municipal 
del mes d’octubre 
de 1996, el lla-

vors regidor d’Hisenda, 
Miquel Àngel Lecha, va 
reconèixer que el deu-
te de l’Ajuntament de 
Torredembarra a curt 
i llarg termini era de 
més de 14 milions d’eu-
ros —concretament de 
2.398 milions de pes-
setes. Lecha matisava 
en aquella sessió que 
la Generalitat devia al 
consistori torrenc uns 
2,5 milions d’euros 
—415 milions de pesse-
tes— per la construcció 
del nou institut d’en-
senyament secundari i 
que també havien de re-
bre més ingressos per la 
recaptació d’impostos.

JoRDI salvat En aquella sessió també 
s’aprovaven operacions 
de crèdit amb diferents 
entitats bancàries, que 
augmentarien el deute 
en 261 milions de pes-
setes més. L’oposició va 
votar en contra d’aques-
tes operacions.

Una important inversió 
que es coneixia aquell 

mes d’octubre era la 
d’una canalització de 42 
metres per donar sorti-
da al mar d’aigües plu-
vials. S’hi destinarien 25 
milions de pessetes, que 
havien d’arribar d’una 
subvenció de la Junta de 
Sanejament. Les obres 
consistien en la instal-
lació d’una canalització 
des de l’alçada del pas-
seig de la Sort fins al mar 
amb l’objectiu d’evitar 
que les aigües negres de 

rebut 135 treballs pro-
cedents d’arreu de l’es-
tat. La categoria més 
concorreguda era la de 
fotografia, amb 54 obres, 
seguida de la de pintu-
ra, amb una trentena de 
participants. Dins del 
cartell hi havia el Premi 
Mañé i Flaquer de peri-
odisme, que havia rebut 
14 treballs sobre medi 
ambient i energies re-
novables, el tema esco-
llit per l’organització. Els 
guardons, que es lliura-
ven al novembre en un 
sopar de gala, repartia 
més de 6.000 euros en 
premis.

I aquell mes d’octubre, 
la Policia Local de Tor-
redembarra es reciclava. 
Ho feien alguns agents 
assistint al primer curs 
de capacitació per a 

cossos de seguretat que 
organitzava l’Escola de 
Policia de Catalunya en 
dependències del Patro-
nat Antoni Roig. Junt 
amb agents del munici-
pi, hi assistiren també 
policies d’altres localitats 
del Tarragonès i al Baix 
Penedès. A les classes es 
van tractar temes com 
l’assistència al ciutadà. 

les clavegueres i les plu-
vials discorreguessin per 
la mateixa conducció, 
com passava fins llavors 
i que havia provocat en 
episodis de grans pluges 
l’abocament a la platja 
tant d’aigües negres com 
pluvials.

Aquella tardor de fa 25 
anys se celebrava la pri-
mera edició del Cartell 
de Premis Vila de Tor-
redembarra, que havia 

Se celebrava la 
primera edició 
del Cartell de 
Premis Vila  
de Torredem-
barra, que 
havia rebut  
135 treballs

La Generalitat 
devia al  
consistori  
torrenc uns 2,5 
milions d’euros 
per la cons-
trucció del nou 
institut
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Pots veure  
l’entrevista  
comPleta a  

torredembarra 
actualitat tv

“episodis com el temporal Gloria seran 
cada cop més freqüents i més intensos”

L’ENTREVISTA SaNTI SeGaLà

Santi Segalà (Tor-
redembarra, 1975) 
és llicenciat en Fí-

sica per la Universitat de 
Barcelona (1998). Aquell 
mateix any va entrar al 
Servei Meteorològic de 
Catalunya i des de fa deu 
anys n’és el cap de l’àrea 
de predicció meteorolò-
gica.

els darrers anys es 
parla molt de l’emer-
gència climàtica i 
com pot canviar la 
nostra vida. Quin 
aspecte podria tenir 
per exemple la platja 
de baix a mar d’aquí 
a trenta o quaranta 
anys?

És difícil de dir. Les 
previsions a pocs dies 
vista ja ens costen... 
Imagina’t a trenta anys. 
Dins de l’encaix actual de 
canvi climàtic, seria de 
preveure una pujada del 
nivell del mar. I això que 
vol dir? Doncs que cada 
cop la platja serà més 
curta. L’arc mediterrani 
és una zona d’Europa on, 
segons els informes de 
canvi climàtic, els tempo-
rals seran cada cop seran 
més freqüents i més in-
tensos. Serà un altre fac-
tor que afavorirà aquest 
retrocés. A nivell paisat-
gístic és el que veuríem, 
però també notarem que 
les temperatures seran 
cada cop més elevades. 
Això farà que cada cop 
tinguem episodis de calor 
més llargs i nits més tro-
picals i de difícil dormir.

onades de calor com 
la d’aquest estiu, 
molt intensa i sos-
tinguda en el temps, 
s’aniran repetint els 
propers anys?

Sí. És el que diuen les 
conclusions dels infor-
mes de canvi climàtic. 
Cada cop tindrem fenò-

mens extrems amb més 
freqüència.

de llevantades i tem-
porals com el Gloria 
el gener de 2020 en 
veurem més sovint?

El Gloria va ser tam-
bé un fenomen extrem, 
que vaig patir en primera 
persona. Van ser cinc dies 
molt intensos professio-
nalment parlant. Encai-
xa en aquesta previsió de 
canvi climàtic: episodis 
cada cop més freqüents i 
més intensos. El Gloria va 
ser un episodi que no no-
més va afectar Catalunya, 
sinó el sud de França, les 
illes Balears i el País Va-
lencià. Va ser un episodi 
molt llarg, molt extens, i 
en què van entrar en joc 
moltes variables mete-
orològiques. Recordem 
la pluja, però hi va ha-
ver superacions d’avisos 
de vent, de neu en cotes 
baixes i el temporal ma-
rítim, que va ser de pri-
mera categoria i que a la 
platja de Torredembarra 
ens va deixar el passeig 
ple de sorra amuntegada 
i un retrocés de la platja.

aquestes imatges que 
veiem en altres parts 
del món de ciclons i 
huracans les podrem 
arribar a veure a 
casa nostra en unes 
dècades?

Huracans no, perquè 
són d’una extensió tan 
gran que necessiten una 
quantitat de combustible 
que no tenim al Mediter-
rani, que és un mar gaire-
bé tancat, que alimenta, 
però, tempestes molt im-
portants. Per provocar un 
huracà com els del Carib o 
el sud-est asiàtic es neces-
sita un oceà, una massa 
humida molt gran. Però 
el que podem veure a la 
Mediterrània són medi-
canes —la contracció de 
mediterranean hurrica-
nes—, que vindrien a ser 
ciclons més petits, amb 
característiques sem-

blants als huracans però 
sense tanta extensió ni 
tanta intensitat ni durada.

Hem vist aquest 
estiu a alcanar i Sant 
Carles de la ràpita 
uns aiguats molt 
intensos que ens van 
agafar per sorpresa. 
Són molt difícils de 
preveure aquests 
episodis?

Totalment. El cas 
d’Alcanar, que va ser un 
sistema convectiu molt 
intens però molt local i 
que va durar només tres 
hores i escaig, es va for-
mar a la serralada Ibèri-
ca i es va anar movent de 
forma lenta cap al sud de 
Catalunya i es va aturar al 
sud del Montsià. És un al-
tre fenomen meteorològic 
que no és comparable al 
Gloria, que era d’un abast 
molt gran, però també el 
tenim de forma habitu-
al. Cada dos o tres anys 
es produeixen aquest ti-
pus de fenòmens a casa 
nostra. A la pregunta de 
si és possible preveure 
aquests fenòmens, el de-
sitjable seria que 24 hores 
abans, des del Servei Me-
teorològic de Catalunya, 
haguéssim avisat amb 
la següent frase: “Aten-
ció, que demà, entre les 
onze i la una, cauran més 
de 200 litres per metre 
quadrat a Alcanar”. Això 
no és possible des de cap 

servei meteorològic del 
món. I el Servei Meteo-
rològic de Catalunya és 
dels punters al món. 

Per què?
Utilitzem eines de 

primeríssima tecnologia, 
tenim els coneixements, 
els millors professio-
nals, però no existeixen 
les eines perquè amb 24 
hores d’antelació es pu-
guin anunciar aquests 
fenòmens tan locals, tan 
extrems i de curta durada. 
El màxim que vam poder 
fer en el cas d’Alcanar va 
ser un avís de grau 1 —
sobre els 6 que tenim— 
per la zona on va ser el 
fenomen. Una altra cosa 
és fer-ho a poques hores 
vista, que és cap a on va 
la meteorologia i cap a on 
apostem nosaltres. Dues 
hores abans de l’episodi, 
amb eines de teledetecció, 
vam veure indicis que 
aquella tempesta podia 

Hem d’invertir 
en protegir les 
zones que  
seran més  
vulnerables  
al canvi climà-
tic perquè no 
rebin aquests 
impactes

Cap de l’àrea de Predicció meteorològica del Servei meteorològic de Catalunya

ser severa. En aquell mo-
ment es van poder fer els 
avisos d’observació, que 
som conscients que ser-
veixen de poc perquè arri-
ben a l’usuari final, que és 
l’Ajuntament d’Alcanar, 
quan falta poca estona 
perquè està a punt de 
passar o ja està passant. 
I actualment és cap a on 
hem de posar els esforços, 
perquè amb 24 hores els 
models meteorològics 
no permeten precisar 
amb aquesta localització 
i precisió temporal que 
tots desitjaríem.

a Torredembarra, 
per la seva orogra-
fia, es pot produir un 
fenomen com el de fa 
un mes i mig a alca-
nar?

Perfectament. Tor-
redembarra estem situ-
ats entre una serralada 
litoral de poca alçada i 
la costa, sense una oro-
grafia abrupta a prop. 
Un dels ingredients per 
a aquestes tempestes és 
una orografia, però tota 
la costa catalana i l’arc 
mediterrani fins a Itàlia 
poden patir un fenomen 
com el d’Alcanar. No ho 
descarto.

Com podem adap-
tar-nos al canvi 
climàtic?

Primer de tot la part 
de resiliència: invertir 

en protegir les zones que 
seran més vulnerables 
al canvi climàtic perquè 
no rebin aquests impac-
tes. Un exemple podria 
ser el passeig marítim 
de Torredembarra. Està 
molt exposat a qualsevol 
temporal marítim i hau-
ríem d’invertir-hi perquè 
pogués aguantar l’em-
bat d’aquests temporals 
d’una certa categoria. 
Hi ha moltes teories i 
projectes a nivell de sos-
tenibilitat territorial. I el 
cas d’Alcanar en va ser 
un exemple. Molts dels 
problemes es van produir 
perquè hi havia molts car-
rers que de manera natu-
ral són rieres o torrents. 
Les urbanitzacions noves 
s’haurien de construir en 
zones que no siguin inun-
dables, perquè sabem que 
el canvi climàtic farà que 
aquestes urbanitzacions 
en torrents i rieres cada 
cop s’inundin més. Els 
governs ho tenen a les se-
ves mans i ens els propers 
anys hauran de prendre 
aquestes decisions.

I què podem fer-hi els 
ciutadans?

Doncs totes les per-
sones hem de procurar 
portar una vida el més 
sostenible possible: con-
taminar el menys pos-
sible, gastar el menys 
possible i reciclar el més 
possible.

Foto: cARol cUBotA

JoRDI  
salvat
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850 anys
de l’Hospital

700 anys 
del Braç

D E  s a n Ta  T E C L a

850 anys vETLLanT pEr La saLuT a Tarragona
www.xarxatecla.cat
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HOSPITAL DE LA SEU

SaLUT

REDAccIó

La Xarxa Santa Tecla posa en marxa el seu 
panell públic assessor i hi inclou berta Castells

La Xarxa Santa Tecla 
ha fet un pas més en 
el seu compromís 

per la participació en la 
presa de decisions i el bon 
govern i presenta en so-
cietat el seu panell públic 
assessor, un òrgan con-
sultiu integrat per quinze 
ciutadans i ciutadanes 
que es reunirà periòdi-
cament amb la direcció 
de la Xarxa Santa Tecla. 
Els membres del panell 
actuen en representació 
del conjunt d’usuaris i 
usuàries dels serveis que 
l’entitat sanitària i social 
presta al Tarragonès i el 
Baix Penedès.

La tria dels quinze mem-
bres del panell s’ha 
dut terme amb la col-
laboració del Gabinet 
Ceres, que disposa d’una 
àmplia experiència en 

l’organització d’aquests 
òrgans consultius en 
empreses de l’Associa-
ció Empresarial Química 
(AEQT) i també al port de 
Tarragona. Una d’aques-
tes persones escollides és 
l’atleta de Torredembarra 
Berta Castells, que també 
és diplomada en Nutri-
ció Humana i Dietètica. 
Acompanyen a Castells, 
entre altres, Eduard 
Rius, metge i conseller 

de Sanitat de la Genera-
litat (1996-2002); Gem-
ma Fuster, presidenta de 
l’Associació de Veïns de 
Llevant de Tarragona; Ri-
card Vinyals, periodista i 
actual director del diari 3 
de vuit, o Antoni Pinilla, 
exjugador de futbol.

L’objectiu d’aquest òrgan 
és establir un diàleg di-
recte i bidireccional entre 
l’organització i una repre-

sentació dels seus usuaris 
i usuàries. Si bé les aporta-
cions del panell no seran 
vinculants, sí que seran de 
molta utilitat per conèixer 
millor les necessitats re-
als i les expectatives de la 
ciutadania amb relació a 
l’organització a curt, mit-
jà i llarg termini. La Xarxa 
Santa Tecla n’esdevé, en 
aquest sentit, pionera en 
el sector sanitari i social a 
Catalunya.

Primera reunió 
del Panell
Les instal·lacions de la 
Fundació Casa Sant Josep 
per a la Infància, entitat 
adherida a la Xarxa Santa 
Tecla, va acollir el passat 
6 d’octubre la primera 
reunió del panell públic 
assessor, amb les inter-
vencions de Joan Maria 
Adserà, director general 
de la Xarxa Sanitària i 
Social de Santa Tecla, i 
de Joan Aregio, adjunt 
a la direcció de la Xarxa 
Santa Tecla. 

Amb la posada en marxa 
d’aquest panell es fa un 
pas més en el procés que 
va iniciar-se l’any 2000, 
quan la Xarxa Santa 
Tecla va esdevenir una 
agrupació de fundaci-
ons sense ànim de lucre 
governada per la societat 
civil del territori a través 
dels seus respectius pa-
tronats. 

berta castells (Torre·
dembarra, 1984) és una at·
leta especialista en llan·
çament de martell, que 
ha competit en tres jocs 
olímpics, cinc campionats 
del món i quatre d’Europa. 
És diplomada en Nutrició 
Humana i Dietètica.

Foto: Membres del panell junt amb directius de la Xarxa santa tecla. / XARXA sAntA tEclA
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CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

¡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

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | FISIOTERÀPIA | GIMNÀSIA 
ABDOMINAL HIPOPRESIVA | OSTEOPATIA | 

REHABILITACIÓ | SOL PÈLVIC | MASSATGE TERAPÈUTIC 
| TERÀPIA MANUAL | INCONTINÈNCIA | PUNCIÓ SECA

 | EXERCICI TERAPÈUTIC | DRENATGE LIMFÀTIC

Especialitzada 
en sol pèlvic Bernad Rodilla

F IS IOTERÀPIA

REHABILITACIÓ · FISIOTERÀPIA ESPORTIVA
GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

ESCOLA DE COLUMNA · ATENCIÓ A DOMICILI
FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA

              665 909 516

      Rosella,5 - Torredembara

      fisiobernadrodilla@gmail.com

Fisioteràpia Bernad Rodilla

@fisio.bernadrodilla

@fisio.bernadrodilla

Comença  

la temporada  

amb nosaltres
!

Fitness Club Estètica  
i Spa Anura compleix 15 anys
Fitness Club Anura va 
néixer l’1 d’octubre de fa 15 
anys. Estem d’aniversari! 
Durant aquest temps han 
passat més de 10.000 
persones, hem impartit in·
finitat d’activitats sempre 
oferint l’última tendència 
en el món del fitnes; hem 
guanyat diferents concur·
sos a l’Ajuntament de Tor·
redembarra, com la gestió 
de les activitats d’estiu a 
la platja o la gestió de les 
activitats físiques per a la 
gent gran; hem participat 
en diferents campionats de 
dansa i esport i organitzat 
uns altres... Però també 
hem passat dues crisis… i 
tant de bo aquesta última 
arribi aviat a la seva fi. Si 
fem balanç d’aquests 15 
anys, podem dir que hem 
arribat a un estat de madu·
ració empresarial.

Estem satisfets de poder 
col·laborar en la millora de 
la salut de les persones de 
Torredembarra i voltants. 
Treballem amb persones, 
amb el seu cos, i el més 
gratificant és que t’agra·
eixin que des que venen 

a Anura es troben millor, 
físicament i mentalment. 
Canviem la vida de les 
persones a ser més felices 
guanyant qualitat de vida.

Volem donar les gràcies 
a totes les persones que 
confien en nosaltres, les 
que ja no hi són, les que 
continuen i les que vindran, 
perquè sense vosaltres la 
nostra feina no tindria sentit. 
Tenim una de les instal·
lacions més completes de 
la província de Tarragona, 
però el més important són 

les persones, i és per això que 
també volem agrair la feina de 
tots els nostres col·laboradors 
durant aquests 15 anys: l’àrea 
de Fitness i Dansa, Estètica 
i Spa, Fisioteràpia, Nutrició, 
Manteniment i Neteja.

Volem continuar amb tu 15 
anys més! A www.fitness·
clubanura.com podreu veure 
tots els serveis que oferim.

Segueix-nos a Instagram 

@anurafitnessclub

o a Facebook 

“Anura Fitness 

i Spa 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

Escolta 
el quart capítol  
del podcast  
‘La Jungla de la Torre’
Parlem amb la científica  
Clara Prats.
A partir del 15 d’octubre  
a www.TDBactualitat. cat

Ja tenim el guanyador 
de la samarreta dels Julivert

Aquest mes de setembre sortejàvem entre 
els subscriptors i subscriptores del 

torredembarra actualitat una samarreta d’un 
 dels grups de moda d’aquest estiu, els Julivert. 

El guanyador és Jordi Pons Morlanes. Enhorabona!
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Hemos terminado las 
vacaciones estivales y 
ya estamos volviendo 
a la rutina. Debería-
mos sentirnos llenos 
de energía para em-
pezar nuevos retos, 
pero pese a tener el 
estrés un poco más 
controlado, el cuerpo 
ha sufrido con tantos 
cambios. Notamos la 
barriga más hincha-
da, el estómago más 
sensible, unos kilos 
de más y mucha pere-
za acumulada. ¿Qué 
nos pasa? 
Estudios recientes 
han evidenciado que 

los cambios de rutina 
vacacionales afectan 
la calidad de la micro-
biota intestinal, y que 
ésta es la responsable 
por su repercusión en 
el humor, el proceso 
de envejecimiento y en 
nuestro estado de sa-
lud, estando implicada 
varias enfermedades 
como la fibromialgia, 
celiaquía, síndrome 
del intestino irritable y 
obesidad.
El equilibrio de la mi-
crobiota es un estado 
difícil de alcanzar, ya 
que está influencia-
do por un conjunto de 

factores como la ali-
mentación, el estrés, 
la actividad física y la 
toma de medicación. 
Pero se ha observado 
que el factor que más 
influye en la micro-
biota son los hábitos 
alimentarios. 
¿Qué podemos hacer 
entonces para recu-
perar nuestra salud? 
Conocer  nuestro 
cuerpo y estar aten-
tos a cualquier señal 
de alerta que él envía. 
Ante cualquier altera-
ción, actuar y nunca 
posponer el cuidado 
de nuestra salud.

paula  
sousa

DIEtIstA-nUtRIcIonIstAEscucha tu cuerpo

eSPeCIaL TorNa a L’aCTIVITaT

La Colla de Gegants i Grallers del Catllar, 
al 33è aplec Internacional a l’alguer

La Colla de Gegants i 
Grallers del Catllar 
va prendre part del 

24 al 26 de setembre en el 
33è Aplec Internacional, 
que va tenir lloc a la ciutat 
de l’Alguer, a l’illa de Sar-
denya. Aquest aplec inter-
nacional, que es desenvo-
lupava en el marc de les 
festes de Sant Miquel de 
la localitat italiana, estava 
organitzada per Adifolk 
Cultura Catalana.

La colla gegantera catlla-
renca, representada per 
22 dels seus membres, va 
participar-hi amb els dos 

s’organitza des de 1988. 
La primera edició es va 
fer a Amsterdam, amb el 
nom d’Aplec Internaci-
onal de la Sardana, que 
més tard va afegir al seu 
programa la Mostra de 
grups folklòrics. L’any 
2012, coincidint amb el 
seu 25è aniversari, va 
passar a denominar-se 
Aplec Internacional. 
Cada edició acull una 
àmplia diversitat de tots 
els àmbits de la cultura 
popular, als quals encara 
cal sumar els centenars 
d’acompanyants que 
també formen l’expedició 
catalana. L’any passat es 
va haver d’ajornar a cau-
sa de la Covid-19.

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

Tel. 640 645 034

Manicura 
i pedicura

eSTÉTica

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

Una imatge de l’expedició catllarenca a l’Alguer. / cEDIDA

gegants nous i els cinc cap-
grossos. A la ciutat sarda 
van tenir una agenda molt 
intensa, que va començar 
amb la plantada i presen-
tació el divendres 24. El 
dissabte 25 al matí van 
participar en una cerca-
vila i a la tarda van ballar 
conjuntament tots els ge-
gants, capgrossos i imat-
geria. Diumenge 26, tant 
al matí com a la tarda, van 
ballar sols els dos gegants 
i capgrossos catllarencs.

un aPlec que 
es fa des del 1988
Amb l’objectiu de donar a 
conèixer arreu d’Europa 
la cultura popular catala-
na, l’Aplec Internacional 

El radioteatre torna a 
les ràdios del Baix Gaià

Treateràpia, seleccionat per 
al Festival de Teatre de Mequinensa

El programa Carrer Major, 
el magazín territorial que es 
pot escoltar les tardes de 
dilluns a divendres a Ona la 
Torre i Altafulla Ràdio, recu·
pera un clàssic de la ràdio: 
el radioteatre. Olla barrejada 
s’articula a través d’uns 
textos humorístics i amb 

Crema Cremada, la segona 
obra del grup teatral altafu·
llenc Treateràpia, ha rebut 
un nou reconeixement. El 
muntatge ha estat selecci·
onat per participar en el IV 
Festival de Teatre Amateur de 
Mequinensa, que arrenca el 16 
d’octubre i finalitzarà el 20 de 

novembre, quan se celebrarà 
la cerimònia de clausura i 
lliurament de premis. Crema 
cremada es representarà el 13 
de novembre, a les 18 hores, a 
la Sala Goya d’aquesta locali·
tat de la Franja de Ponent.
De les 26 obres presenta·
des al certamen, Crema 

cremada ha estat una de les 
quatre seleccionades, que 
competiran entre elles pels 
diferents distintius que atorga 
el certamen, organitzat per 
l’Ajuntament de Mequinensa 
i el Grup de Teatre Garbinada, 
de la Associació de la Dona 
Mequinensana “La Dona”.

ressonàncies històriques 
que han escrit el nino·
taire Napi i el periodista 
torrenc i col·laborador del 
Torredembarra Actualitat 
Carles Marquès. 

S’ha convidat a partici·
par·hi grups de teatre dels 

vuit municipis que fan Carrer 
Major, entre els quals el Nus 
Escènic, de Torredembarra, i 
Treateràpia, d’Altafulla. Du·
rant les pròximes setmanes, 
cada divendres, de 17 a 18 
hores, els grups convidats 
hi assajaran en directe les 
seves escenes. El 27 de març 
es gravaran amb públic tots 
els capítols de la sèrie en un 
escenari que encara no s’ha 
decidit. 

REDAccIó
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Era la crònica d’una 
marxa anunciada. 
Les diferències en-

tre l’Eina-ERC i Ara Al-
tafulla eren difícilment 
salvables per al repar-
timent de les regidories 
que havia deixat vacants 
la socialista Inma Mora-
les després d’abandonar 
el govern a finals del 
mes d’agost passat. La 
dimissió de Natalia Sanz 
(Ara Altafulla) de les se-
ves responsabilitats de 
govern —Turisme i Co-
merç— es va fer efectiva 
el 15 de setembre. Ple-
gava afirmant sentir-se 
“decebuda” pel trenca-
ment i que semblava ser 
que “no es compartia el 
mateix projecte de go-
vern entre ella i la resta 
de l’equip”.

Natalia Sanz (ara altafulla)  
abandona el govern municipal  
i l’eina-erC es queda sola

D’aquesta manera, l’Ei-
na-ERC es queda sola al 
govern altafullenc amb 
els seus cinc regidors, 
mentre a l’oposició hi 
ha vuit edils: quatre 
d’Alternativa Altafulla, 

un de Junts per Altafu-
lla, un no adscrit i les 
dues regidores que fins 
fa poc formaven part del 
govern (PSC i Ara Alta-
fulla) La moció de cen-
sura sembla descartada 

trencament del govern 
—sense la presència 
de Morales—, l’oposi-
ció va coordinar-se per 
bloquejar les diferents 
iniciatives de l’executiu 
local i tirar endavant les 
seves mocions.

“Seguim treballant 
com sempre, de mane-
ra transversal, oberts 
a propostes vinguin de 
govern o d’oposició, sen-
se etiquetes, perquè allò 
important és el servei als 
nostres veïns i veïnes”, 
afirmava després del 
trencament la coalcal-
dessa Alba Muntadas, 
que va afegir: “Seguim 
treballant en plena co-
operació amb tots els 
electes del consistori, 
amb entitats, associaci-
ons, barris, per poder fer 
el millor servei públic a 
la gent d’Altafulla.” Per 
la seva banda, el coalcal-

de Jordi Molinera apun-
tava a algun “tacticisme 
polític” pensant en el 
2023 com a motivacions 
de la marxa de la fins fa 
poc sòcia de govern.

reestructuració 
del cartiPàs
Les regidories deixades 
pel PSC i Ara Altafulla les 
han assumit Jordi Moli-
nera (Turisme i Gent 
Gran), Alba Muntadas 
(Via Pública i Protecció 
animal) i Daniel Fran-
quès (Comerç).

si es tenen en compte 
les manifestacions de 
la majoria de grups de 
l’oposició després de 
la marxa de la regidora 
socialista, però, en el 
primer ple després del 

natalia sanz, d’Ara Altafulla, ha estat regidora de turisme i comerç els darrers dos anys. / AJ. 
AltAFUllA

Pots llegir  
l’anàlisi d’en 
Jordi salvat 

sobre 
la situació en què 

queda l’aJuntament 
d’altafulla

Obert cada dia de 8.00 a 23.00h
DiMarts tancat  

per descans setmanal excepte festius
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

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

REDAccIó

L’escola de la Riera ja té un  
rocòdrom i una pista de bitlles
L’escola Montoliu de 
la Riera de Gaià ha 
inaugurat dos equipa·
ments esportius al pati 
de primària: un rocòdrom 
i una pista de bitlles. El 
primer ha estat fruit de 
la col·laboració i entesa 
de l’Ajuntament rierenc 
amb l’AMPA i la mateixa 
escola Montoliu, entre 
les tres entitats han 
sufragat la despesa 
generada. La pista de 
bitlles ha estat patro·
cinada íntegrament per 

l’Ajuntament de la Riera 
i és l’AMPA qui facilita 
les bitlles i altres jocs 
de punteria que també 
es podran practicar al 
mateix espai.

Aquests equipaments, 
segons la direcció del 
centre educatiu, faciliten 
l’autoaprenentatge 
dels alumnes, milloren 
la seva autoestima i 
permeten distribuir els 
diferents grups·classe 
per l’espai del pati du·
rant l’hora de l’esbarjo.

tres nenes pujant pel rocòdrom de l’escola rierenc. 
/ EscolA MontolIU

Roda de Berà  
incorpora tres joves a 
través del programa de 
Garantia Juvenil
L’Ajuntament de Roda de Berà 
s’ha adherit un cop més al 
programa de Garantia Juvenil 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i a partir de mitjan 
de setembre tres joves en 
situació d’atur s’han incorporat 
a diferents departaments del 
consistori amb un contracte de 
pràctiques durant sis mesos. 
Aquests departaments són 
Intervenció, Serveis Jurídics i 
Turisme i de Cultura.

Gràcies a la subvenció de 
33.000 euros rebuda, l’Ajun·
tament ha pogut contractar 
un noi i dues noies que es 
trobaven inscrits al SOC com 
a demandants d’ocupació no 
ocupats. Els tres tenen estudis 
superiors, no superen els 30 
anys d’edat, estaven inscrits al 
programa de Garantia  
Juvenil i no fa més de cinc 
anys que van finalitzar els 
seus estudis.
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defuncions 
tanatori  

de torredembarra 

manuel Pinto obispo. 
Va morir el 8 d’octubre 
als 65 anys. 

francisco garrido 
marias. Va morir l’1 
d’octubre als 92 anys. 

lluís Parés rovira. Va 
morir el 30 de setem·
bre als 71 anys.  

concepción Pérez 
Pérez. Va morir el 24 
setembre als 88 anys. 

Jordi marquès mar-
quès. Va morir el 20 de 
setembre als 69 anys. 

Pilar nel·lo santama-
ria. Va morir el 12 de 
setembre als 88 anys. 

José sieres esteve. Va 
morir l’11 de setembre 
als 80 anys. 

Més que mai,
al servei 

de Tarragona. 
900 231 132
www.memora.cat

Servei 24 hores

La instal·lació de 
dues passeres a la 
llera del riu Gaià 

ja fa un parell d’anys va 
permetre establir un iti-
nerari saludable al Cat-
llar des de la Torre d’en 
Guiu fins al pont vell del 
tren, amb un recorregut 
indicat de poc més d’un 
quilòmetre, que permet 
gaudir d’aquest entorn 
de reserva natural fent 
salut. El recorregut és 
assequible per a gent 
gran i persones amb 
problemes de mobilitat. 

El projecte neix arran 
de la recuperació del 
riu com a espai públic. 
Amb el cabal ambiental, 
el pas del riu Gaià pel 
Catllar deixa de ser una 
zona seca que no con-
vida a gaudir-ne. Amb 

descobreix l’entorn de la resclosa del 
riu Gaià al Catllar aquesta tardor 

la instal·lació de dues 
passeres s’han superat 
dos obstacles físics: el 
riu Gaià i el torrent de 
la Farga. A l’alçada de 
la Fàbrica, a l’esquerra 
del riu, s’ha habilitat un 
senderó que passa en-
tre el riu i el camí asfal-
tat i, d’aquesta manera, 
s’ha segregat el pas de 
caminants del trànsit 
rodat. 

Precisament la Fàbrica 
és un espai amb molta 
història i també futur. 
El 1754 es va construir 
una fàbrica de paper i 
de teixits al costat d’un 
vell molí medieval. Els 
intensos canvis del se-
gle XX van provocar-ne 
abandonament, però 
des de fa uns anys la co-
operativa La Fàbrica de 
la Transició impulsa un 
projecte, que l’any pas-
sat va rebre el vistiplau 

de l’Administració, per 
poder tirar endavant el 
projecte innovador de 
cohabitatge.

La zona de la resclosa 
és el punt de sortida de 
diverses rutes de més 
llarg recorregut adreça-

des als caminadors més 
experimentats. Aquests 
camins i senders unei-
xen el Catllar amb el 
pantà del Gaià o locali-
tats veïnes com Salomó, 
Vespella, Renau o la Ri-
era de Gaià o resseguir 
el Gaià fins a la desem-

Una imatge de la zona humida de la resclosa i la Fàbrica. / AJ. El cAtllAR

REDAccIó

bocadura o riu amunt. 
Al costat de la llera del 
riu, hi trobareu una 
zona lúdica municipal, 
on hi ha les piscines, 
pistes de tennis i pàdel, 
un bar-restaurant i una 
zona arbrada amb parc 
infantil.

La zona humida de la res-
closa és un espai natural 
protegit, amb una fauna 
autòctona. Està prohi-
bit alliberar-hi fauna de 
forma no autoritzada i 
encara més espècies que 
no en són pròpies, un fet 
que és molt greu, ja que 
qualsevol alliberament 
té conseqüències, moltes 
vegades inesperades, so-
bre el medi, fins i tot irre-
versibles. En els darrers 
mesos ha passat diverses 
vegades, amb animals 
com la gambúsia, una 
espècie de peix america-
na, així com diverses tor-
tugues exòtiques, ànecs 
blancs, entre d’altres. 
Tots aquests animals es 
consideren espècies exò-
tiques, que en alguns ca-
sos són també invasores 
i són actualment una de 
les principals causes de 
pèrdua de la biodiversi-
tat del planeta.

Mor Pere Virgili Gatell, regidor durant vuit anys a Roda de Berà
El passat 24 de setem·
bre va morir als 91 anys 
l’exregidor de l’Ajunta·
ment de Roda de Berà 
Pere Virgili Gatell, que 
també era pare de l’actu·
al alcalde rodenc. Virgili 
va ser regidor durant dos 
mandats, entre els anys 
1987 i 1991, amb l’alcalde 
Rafael Ciuró i el Grup In·
tegrador Roda; i del 1991 

a 1995, també amb Ciuró 
com a alcalde, però sota 
les sigles de CiU.

Virgili va tenir una faceta 
molt destacada en la 
cultura. Durant la seva 
joventut, als anys 40, 
va conèixer l’arquitecte 
Josep Maria Jujol, amb 
qui va tenir l’oportunitat 
de col·laborar en els 

el radiofonista Luis del 
Olmo i es van convertir 
en grans amics. Durant 
els últims anys es va 
abocar en la creació, 
creixement i constant 
millora del Museu de la 
Ràdio Luis del Olmo, al 
costat del radiofonista, 
i en va ser el director 
des de la inauguració, 
el 2012.

treballs de restaura·
ció de la masia i de la 
capella de Mas Carreras. 
També era un apassionat 
del teatre i va formar 
part de la companyia de 
teatre Lluís Marco. Virgili 
a ser un dels promotors 
de l’Expo·cançó entre 
els anys 1972 al 1985. 
Arran de l’organització 
del festival, va conèixer Pere Virgili Gatell. / JERonI RocA



 11  10 

 
dembarra

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

aCTUaLITaT Torredembarra

Les conseqüències de la pandèmia 
en l’oci nocturn de Torredembarra

JosEP 
sÁncheZ

L’oci nocturn ha 
estat un dels 
sectors més cas-

tigats per la pandèmia i, 
de fet, encara no ha po-
gut recuperar una certa 
normalitat. Fa només 
unes setmanes el Go-
vern català autoritzava 
la reobertura dels locals 
fins a les 3 de la matina-
da, però només d’aquells 
que tinguessin un espai 
exterior, i no ha estat 
fins al divendres dia 8 
quan també han pogut 
obrir els espais interiors 
amb certes condicions: 
un 70% de l’aforament, 
ús obligatori de la mas-
careta i certificat covid 
amb la pauta completa. 
En aquest cas, l’horari 
s’amplia fins a les 5 de la 
matinada entre setmana 
i les 6 el cap de setmana.

A Torredembarra, el 
sector de l’oci nocturn 
també ha patit les con-
seqüències de la pan-
dèmia, que s’ha sumat 
a la davallada d’aquest 
tipus d’activitat que ja 
s’estava produint en els 
últims anys. D’aquesta 
situació n’hem parlat 
amb el Silvestre Morros, 
propietari d’un dels lo-
cals més emblemàtics de 
la Torre, el bar musical 
NOSE, que al tancament 
obligat per la pandèmia 
n’hi ha hagut de sumar 
un altre fins al març del 
2022 per ordre judicial 
arran del conflicte que 
manté amb algunes 
comunitats de veïns i 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra per un pro-
blema de sorolls. 

“A Torredembarra l’oci 
nocturn ha anat a molt 
menys des dels anys 80. 
Som un lloc turístic i la 
gent, quan està de va-
cances, vol diversió”, 
comenta Morros, que 
també reivindica que, 
més enllà de la seva 

situació particular, es 
vegi la part positiva del 
sector. “Sempre se’ns ha 
vist com a locals proble-
màtics i cal pensar que 
el sector dona feina a 
molta gent a l’estiu. Hi 
ha un moviment econò-
mic darrere de tot això 
i cal buscar solucions”, 
afegeix, a la vegada que 
reclama que l’Ajun-
tament miri més pels 
interessos del sector i 
menys pels urbanístics.

“mai ha estat un 
local conflictiu”
Sobre la situació en con-
cret del NOSE, Morros 
comenta que el seu tan-
cament ha estat una ac-
ció “descarada” contra 
l’establiment i assegura 
que, malgrat que sem-
pre hi ha hagut algunes 
molèsties, “mai ha estat 
un local conflictiu”. En 
definitiva, considera 
que “els polítics locals 
han badat en aquest 
tema” per buscar solu-
cions a la convivència 
entre veïnat i oci noc-
turn; però “no només 
ara, sinó des de fa anys”. 
El conflicte vindria a 
partir de l’aplicació de 
l’ordenança regulado-
ra de les terrasses que 
obliga a tancar-les a 
dos quarts de 3 de la 
matinada, amb la qual 
cosa el NOSE ha d’esta-
blir horaris diferents a 
l’exterior i l’interior del 
local, donat que té lli-
cència de sala de ball i 
podria obrir fins a les 5.

Una problemàtica vin-
culada a la pandèmia i 
l’oci nocturn i que s’ha 
produït durant aquest 
estiu ha estat la dels 
botellots. Moltes locali-
tats costaneres han patit 
i lamentat aquest feno-
men, que ha anat a més 
durant els últims mesos. 
En aquest sentit, Mor-
ros coincideix amb algu-
nes entitats del sector, 
que destaquen que l’oci 
nocturn és una eina per 
frenar aquest fenomen. 
“De botellots n’hi ha 

hagut sempre, perquè 
econòmicament hi ha 
gent que té menys ca-
pacitat de gastar. Ara, 
però, s’han adonat que 
l’oci nocturn frenava 
tot això”, comenta el 
propietari del NOSE, 
que també destaca que, 
per exemple, en el seu 
cas tenia una seguretat 
privada que “actuava si 
hi havia algun problema 
i si calia, avisava la po-
licia”.

Des del Bedroom Mu-
sic Hall, el seu respon-
sable, l’Eduard Martí, 
també considera que el 
fenomen del botellot “es 
quedarà”. Aquest local 
ubicat al polígon de les 
Roques Planes és l’únic 
de Torredembarra amb 
llicència de discoteca. Va 
obrir portes poc abans 
de l’inici de la pandèmia 
de Covid-19 i el tanca-
ment del sector ha estat 
una “autèntica sagnia” 
per a ells: “Teníem un 
equip de dotze perso-
nes i imagina’t el que ha 
suposat per nosaltres 
les restriccions”. Martí 
assegura que ha man-
tingut algunes despeses 
mensuals com el lloguer, 

l’assegurança, la llum o 
alguns impostos i recla-
ma més ajuts per part 
de l’Ajuntament, ja que 
la convocatòria que es va 
fer per ajuts als negocis 
afectats per la Covid co-
bria una part molt peti-
ta de les pèrdues. “En el 
nostre cas, les pèrdues 
han estat abismals”, co-
menta Martí.

Des de fa algunes setma-
nes, el Bedroom Music 
Hall ja ha obert portes, 
primer només a la seva 
terrassa. El responsable 
de l’establiment celebra 
la relaxació en les res-
triccions, ja que amb 
l’arribada del fred “no 
es pot estar al carrer”. 

Amb tot, està conven-
çut que el seu negoci és 
encara viable malgrat 
l’últim any i mig en què 
“ho hem passat molt 
malament”, perquè “si 
no ho veiés factible, ja 
ho hauria deixat”. Martí 
lamenta també la poca 
força que té davant les 
administracions per ser 
l’únic local d’aquestes 
característiques a Tor-
redembarra i creu que la 
situació seria diferent si 
hi haguessin més disco-
teques al municipi. De 
cara al futur, també té 
clar que posarà en pràc-
tica algunes estratègies 
que la pandèmia ha po-
sat sobre la taula com el 
registre a l’entrada: “Ja 
que ens ha costat aixe-
car-nos, seguirem amb 
les nostres normes”.

Un altre dels locals 
emblemàtics de Tor-
redembarra és el Blu-
egrass Bar la Traviesa, 
que de mica en mica 
ha anat recuperant la 
normalitat i des de fa 
uns mesos manté una 
programació estable de 
concerts. La pandèmia 
també ha comportat 
alguns canvis, pel que 

fa a la reserva prèvia, 
la limitació d’afora-
ment o, per exemple, 
el canvi d’horari de les 
actuacions musicals. 
Així, a l’hivern aquests 
concerts es faran a mig-
dia per tal de poder-los 
mantenir a l’exterior, a 
causa de les petites di-
mensions del local.

el control dels 
botellots
Sobre els botellots, el 
sotsinspector en cap de 
la Policia Local, Miquel 
Àngel Marchal, també 
és del parer que aquest 
fenomen es mantindrà 
més enllà de l’obertura 
dels establiments d’oci 
nocturn. Sí que conside-
ra que aquesta obertura 
“minimitzaria el proble-
ma”, però “per context 
social i econòmic, crec 
que el tindrem durant 
alguns anys”. Aquest 
estiu el fenomen dels 
botellots s’ha intensifi-
cat i des del cos munici-
pal han posat en marxa 
eines per controlar-lo. 
“S’ha posat recursos, in-
fraestructures, s’han fet 
controls... Però tot això 
s’ha fet amb proporci-
onalitat, perquè també 
hi ha altres prioritats”, 
comenta Marchal, que 
apunta que a Torredem-
barra tenen alguns llocs 
identificats on s’acos-
tumen a fer aquestes 
trobades per al consum 
d’alcohol, com són la 
cala del Canyadell o a 
tocar del pont de Clarà.

Marchal coincideix amb 
els professionals de 
l’oci nocturn a afirmar 
que ajuden a controlar 
fenòmens com els bo-
tellots, ja que “al final 
l’establiment de concur-
rència pública està dins 
d’unes normes i existeix 
un control”. És per això 
que considera que hi ha 
d’haver una confiança 
cap a aquests negocis: 
“No hem de castigar 
l’establiment, però sí 
controlar-lo amb certa 
proporcionalitat”.

Imatge de l’exterior de la discoteca Bedroom. / cEDIDA

el sector  
ha patit de va-
lent la  
crisi i lluita per 
adaptar-se a 
la realitat que 
ens deixa la 
Covid-19
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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

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

reserva ara la llenya  
per tot l’hivern

SERVEI A DOMICILI
639 146 295 - 659 672 589

Consulta les condicions a autocasasus.seat

Auto Casasús.   Passeig Miramar, 191 | 4383  Torredembarra - Tarragona 
Tel. 977 64 11 84 | autocasasus.seat

Estàs en 
bona forma.

Que passin els anys i que en gaudeixis amb 
el teu SEAT com el primer dia. A Auto Casasús 
comptem amb especialistes que coneixen 
de debò el teu cotxe i t’ofereixen serveis de 
manteniment amb preus tancats i amb tot inclòs.

Què necessites avui?

Manteniment
Oficial amb Recanvis
Originals SEAT.

AF_Auto_Casasus_PRENSA_Mantenimiento_Oficial_121x78,5mm_CAT.indd   1 27/09/2021   16:31:38

aviat 
l’ajuntament 
decidirà on 
s’ubicarà el nou 
CaP, que, com 
a molt aviat, 
estarà operatiu 
el 2025

A finals del mes de 
setembre es van 
iniciar les obres 

d’ampliació temporal 
del Centre d’Assistència 
Primària (CAP) de Tor-
redembarra amb dos 
mòduls prefabricats que 
milloraran l’atenció a 
les persones usuàries i 
facilitaran la tasca dels 
professionals, reduint la 
saturació actual de l’equi-
pament durant el temps 
que passarà fins a la cons-
trucció del nou CAP, que 
es preveu que pugui en-
trar en servei, com a molt 
aviat, en quatre anys. Un 
dels mòduls es dedicarà 
a urgències i l’altre, a pe-
diatria.

L’objectiu que es mar-
ca la Xarxa Santa Tecla, 
que s’encarrega de les 
obres per encàrrec de 
CatSalut, és que puguin 
estar operatius a finals 
d’aquest any, segons es 
va explicar en una roda de 
premsa que es va portar a 
terme el divendres 8 d’oc-
tubre, amb la participació 
de l’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira; la 

L’ampliació temporal del CaP 
entrarà en servei a finals d’any

gerent de la Regió Sani-
tària Camp de Tarrago-
na, Dolça Cortasa; la di-
rectora mèdica d’Atenció 
Primària de la Xarxa de 
Santa Tecla, Marta Ruiz, 
i el cap d’Infraestructures 
de la Xarxa Santa Tecla, 
Javier Olucha.

L’ampliació permetrà 
incorporar nous serveis, 
com la salut mental o la 
radiografia bàsica, i re-
forçant-ne els actuals. La 
gerent de la Regió Sanità-
ria Camp de Tarragona, 
Dolça Cortasa, destaca 
que “l’ampliació serà un 
salt qualitatiu important 
i permetrà adequar les 
instal·lacions a la mane-
ra que tenim de funcionar 
actualment al Departa-
ment.”

encara no està 
decidit on anirà 
el nou caP
“Al CAP de Torredembarra 
patim una saturació des de 
fa anys i amb aquesta am-
pliació ens donem temps 
per al nou CAP, que està 
previst construir-lo des de 
fa deu anys, però que per 
diferents circumstàncies 
s’ha anat endarrerint”, 
va explicar l’alcalde de 

Torredembarra, Eduard 
Rovira, durant la presen-
tació de les obres. Rovira 
no va concretar on s’ubi-
carà aquest nou CAP, que 
en un dels darrers plens 
municipals es va explicar 
que aniria al costat de la 
zona esportiva. Aquesta 
opció s’ha complicat per 
la qualificació del sòl. “La 
decisió de la ubicació del 
nou CAP serà ràpida i es 
farà la cessió dels terrenys 
a la Generalitat”, assegura.

Per la seva banda, la di-
rectora mèdica d’aten-
ció primària de la Xarxa 
Santa Tecla, Marta Ruiz, 

reconeix que la Covid-19 
encara ha complicat més 
el problema de saturació 
del CAP torrenc i que di-
àriament s’atenen entre 
85 i 125 urgències, una 
xifra que a l’estiu s’eleva 
a 300. “Els dos mòduls 
oxigenaran el treball de 
l’equip i permetran sepa-
rar els fluxos d’entrada. 
Es distribuiran millor els 
circuits amb entrades es-
pecífiques”, afirma Ruiz, 
que indica que es podran 
crear nous rols professi-
onals, dedicats a àmbits 
com la psicologia o la nu-
trició i, per tant, ampliar 
la plantilla.

Una imatge de les autoritats amb les obres d’un dels mòduls prefabricats al darrere. / tDB

El director de projec-
tes de la Xarxa Santa 
Tecla, Javier Olucha, 
explica que la primera 
quinzena de novembre 
ja s’instal·laran els mò-
duls prefabricats, dels 
quals destaca que tenen 
un mínim impacte visu-
al. A inicis de desembre 
s’equiparan. L’objectiu 
és que a finals d’any ja es 
pugui iniciar l’activitat en 
aquests nous espais, que 
representaran 410 m2 i 
una inversió de 650.000 
euros que assumirà el 
CatSalut. El nou mòdul 
d’urgències comptarà 
amb 172,80 m2 que que-

daran connectats amb 
els 252 m2 existents. El 
nou pavelló de pediatria 
disposarà de 239 m2 on 
s’ubicaran sis consultes.

el futur 
de l’actual caP
El CAP de Torredembar-
ra va entrar en funciona-
ment el 1998 i actualment 
dona servei a 37.330 ha-
bitants —tot i que a l’estiu 
pot arribar als 250.000 
o 300.000. Del CAP en 
depenen 9 consultoris i 
a l’Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) hi treballen 63 
professionals, 42 dels 
quals a Torredembarra. 
Sobre el futur de l’actual 
CAP quan entri en servei 
el nou, Rovira assenyala 
que no està decidit a què 
es dedicaran les instal-
lacions, però apunta a un 
“ús social”.

JoRDI salvat
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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

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

Ha començat el 
mes d’octubre, 
però les clas-

ses de percussió de 
l’Escola Municipal de 
Música de Torredem-
barra no s’han iniciat, 
tot i que estava previst 
que el curs 2021-2022 
en aquest equipament 
municipal engegués el 
passat 13 de setembre. 
Des de l’Ajuntament no 
s’ha donat encara una 
data per a l’inici de les 
classes i aquest fet ha 
generat malestar entre 
les mares i pares dels 
alumnes, que són una 
vintena. Demanen que 
se’ls concreti una data 
d’inici.

L’Ajuntament de Torre-
dembarra ha creat una 
plaça de professor/a 
d ’ instruments  de 
percussió, però com 
la mateixa regidora 
d’Educació, Maria Gual, 
reconeix, s’ha iniciat el 

procés massa tard i en 
aquests moments la pla-
ça encara està a expo-
sició pública. “Si tot va 
molt bé, les classes po-
drien començar a finals 
d’octubre, però no ho 
podem garantir”, afirma 
Gual.

Les classes de percussió 
a l’Escola Municipal de 

Música de Torredem-
barra es van iniciar el 
curs 2017-2018, com 
una prova pilot de tres 
anys, i no es va preveure 
que es faria si tenia èxit 
o no. I va tenir èxit, ar-
ribant a fregar la vintena 
d’alumnes matriculats. 
El curs passat, un cop 
acabada la prova pilot, 
es va contractar la ma-

teixa professora com a 
autònoma, però des de 
Secretaria de l’Ajunta-
ment no s’ha permès 
seguir d’aquesta manera 
enguany i s’ha hagut de 
crear una plaça, un pro-
cés administratiu que 
passa pel ple municipal i 
dura uns mesos. La plaça 
ha estat guanyada per la 
mateixa professora que 

malestar entre els pares i mares dels alumnes 
de percussió de l’escola municipal de música

La Covid-19 marca 
un nou mínim setmanal 
al Baix Gaià amb només 
cinc casos positius
Aquesta darrera setmana s’han 
detectat cinc nous casos positius 
de la Covid·19, sis menys que els 
set dies anteriors, segons dades 
del Departament de Salut de la 
Generalitat actualitzades aquest 

diumenge 10 d’octubre. Es 
tracta d’un mínim des de l’inici 
de la pandèmia el mes de març 
de l’any passat, que ja arriba 
als 3.383 casos registrats des 
de l’inici.

Aquests cinc nous casos s’han 
registrat en només dues poblaci·
ons: tres a Torredembarra i dos a 
Roda de Berà.

CASOS POSITIUS
torredembarra  1.485 (+3)

roda de berà  493 (+2)

altafulla  377 (0)

creixell  292 (0)

el catllar  269 (0)

la Pobla 
de montornès 227  (0)

la riera de gaià  158 (0)

salomó 33  (0)

la nou de gaià 27  (0)

vesPella de gaià 23  (0)

total baix gaià:  3.383 (+5)

() AUGMENT INTERSETMANAL

‘Plantes contra el canvi climàtic a Torredembarra’, l’exposició del mes d’octubre a Cal Bofill
Cal Bofill acull durant aquest mes 
d’octubre l’exposició “Plantes contra 
el canvi climàtic a Torredembarra?”, 
a càrrec de GEPEC·Ecologistes de 
Catalunya. L’exposició es pot visitar 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 ho·

res. Aquesta activitat forma part del 
programa d’educació ambiental del 
2021 de la Regidoria de Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de Torredembarra.
Es tracta de quatre plafons en els 
quals es descriu en primer lloc 

la relació entre canvi climàtic i 
l’efecte illa de calor. Es comenten 
els beneficis en salut i altres de·
rivats de l’augment de la convi·
vència habitual amb les plantes. 
Es mostren diferents estratègies 

per augmentar el verd als edificis 
i espais intersticials, per acabar 
amb la proposta concreta valora·
da de quant costa des d’introduir 
plantes a totes les aules dels set 
centres educatius públics del 

municipi fins a l’import d’omplir 
façanes i cobertes dels edificis 
docents i els mateixos patis, 
amb diferents opcions mínimes i 
màximes.

va iniciar la prova pilot 
i està preparada per ini-
ciar les classes. No ho 
pot fer per un problema 
legal.

Problemes en les 
classes de Piano
En el cas de les classes de 
piano, una de les profes-
sores que imparteix clas-
ses a una vintena dels 47 
matriculats aquest curs 
està de baixa de forma 
intermitent des del curs 
passat i no se l’ha pogut 
substituir fins la segona 
setmana d’octubre per-
què eren baixes de cur-
ta durada. Des del mes 
de maig passat aquests 
alumnes no han pogut 
anar a classe.

La regidora d’Educació 
considera que és un er-
ror, des d’una adminis-
tració pública, tractar 
una baixa d’un docent 
com la d’un altre tipus 
de treballador: “Aquí 
no es pot repartir la fei-
na, com passa en molts 
departaments.” Gual as-

senyala que la situació 
és complicada perquè 
pot entrar un substitut 
o substituta —com ha 
passat—, però si la pro-
fessora titular torna de 
la baixa, els alumnes es 
poden tornar a quedar 
sense classes.

Gual reconeix que 
els pares i mares dels 
alumnes tenen raó en 
estar enfadats i que des 
de l’Ajuntament es tre-
balla per solucionar les 
dues situacions i nega 
les acusacions de “dei-
xadesa” d’aquests pares i 
mares. El passat dijous 7 
d’octubre, representants 
de l’AMPA d’alumnes de 
l’Escola Municipal de 
Música de Torredem-
barra es van reunir amb 
l’alcalde, Eduard Rovira, 
i la regidora d’Educació 
per tractar aquesta si-
tuació i sobretot saber 
quan els seus fills po-
dran reprendre les clas-
ses. Des del consistori 
se’ls va explicar aquesta 
situació.

El Patronat Antoni Roig és on té la seva seu l’Escola Municipal de Música de torredembarra. / 
AJ. toRREDEMBARRA

J. salvat
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aCTUaLITaT Torredembarra

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...

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
fiDEuEjAT, TAPEs

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

C. fildors, 23 C
Tel i fax: 977 64 54 71

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

torrecat i les colònies de gats de carrer

Volem adreçar·nos a tots els lectors i, en particular, 
volem respondre a la carta publicada recentment de 
la veïna de Torredembarra, Carme S., que va exposar 
el seu malestar davant la gestió d’una gata de carrer 
sota el titular “Els gats de carrer de la Torre no 
poden estar tranquils”.

La gata a la qual feia referència la veïna patia una 
leucèmia felina (FelV), en un estat molt avançat de 
la malaltia, tal com van determinar les analítiques, 
un cop capturada. Això explicava el seu aspecte 
dèbil i poc saludable que cridava tant l’atenció.

És important aclarir que la decisió d’aplicar una 
eutanàsia sempre recau en el veterinari, que té en 
compte les evidències i dades objectives per tal de 
determinar la opció més adequada, ètica i responsa·
ble . En aquest cas, amb les dades a la mà, la decisió 
va ser ajudar la gata a posar fi a una malaltia que 
només li hauria provocat patiment fins a portar·la a 
la mort, a més de posar en risc els altres gats de la 
colònia.

Massa sovint ens trobem gats malalts, malferits, 
desnodrits, amb infeccions, etc. És dur veure com el 
gat que alimentes es va apagant dia rere dia, fer·ne 
la captura sovint és feixuga i angoixant. Fa mal quan 
la valoració veterinària és poc esperançadora. Ens 
agradaria poder salvar a tots els gats del carrer, 
però Torrecat no compta amb prou recursos, eco·
nòmics i humans, per atendre els més de 600 gats 
ferals que hi ha a tota la vila. Perquè això canviï, cal 
educar, sensibilitzar, conscienciar, explicar, difondre, 
esterilitzar. Hi ha molta feina a fer, i és cosa de tots 
aconseguir·ho.

Malgrat tot, l’esforç val la pena. Us animem a tots a 
participar·hi: http://bit.ly/ALTASOCITORRECAT.

antoni egea colomer
President de torrecat

torredembarra

El Club Excursio-
nisme Torredem-
barra vol coronar 

un nou cim del Nepal 
aquest mes de novem-
bre: el Chulu West, de 
6.419 metres d’altitud, 
situat a la serralada dels 
Chulus i proper al cir-
cuit dels Annapurnas. 
Dos anys després de 
coronar Lobuche Est 
(6.119 m), aquest és el 
nou repte que afron-
ten Xavi Ramon, Ma-
tías Redondo i Mont-
se Bartolomé. Els dos 
primers van participar 
en l’expedició de fa dos 
anys junt amb Carlos 
Gasió, que va morir fa 
uns mesos i convertirà 
en molt especial aques-
ta nova aventura, ja que 
deixaran un record en 
memòria seva al Nepal. 
Bartolomé és el primer 
cop que viatja al país 
asiàtic. Redondo, que 
afronta el seu sisè viat-
ge al Nepal, explica que 
tenen previst estar gai-
rebé un mes en aquell 
país, ja que tornaran el 
29 de novembre.

L’expedició tindrà, a 
més de l’esportiva, una 
vessant solidària, com 
les anteriors. I és que 
des de fa unes setmanes 
estan recollint diners 
per a Indreni, l’ONG que 
s’ocupa de recollir nens 
i nenes nepalesos aban-
donats, sense recursos i 
sense possibilitat de co-
brir les seves necessitats 
més bàsiques, donar-los 
acollida, alimentar-los i 
formar-los.

activitats  
solidàries
Les darreres activitats 
solidàries seran el cap 
de setmana del 23 i 24 

d’octubre. El dissabte 
23 es farà una master 
class de zumba a càrrec 
del Gimnàs Apolo a la 
plaça del Castell a les 
12.00 hores, amb un 
cost de 5 euros. A les 
19.00 hores es projec-
tarà a Cal Maial l’audi-
ovisual El país de les 
més altes muntanyes. 
Lobuche Est, 6.119 m.

Diumenge 24 a les 
9.00 a la plaça del 
Castell, està prevista 
la sortida d’una ca-
minada popular de 
deu quilòmetres, que 
acabarà al pícnic de la 
zona esportiva. Té un 

cost de 5 euros per par-
ticipant. Al final s’oferirà 
llonganissa a la brasa a 
càrrec de la Carnisseria 
Tallant. Les inscripci-
ons a aquestes activitats 
es poden fer a l’oficina 
del club, situada al poli-
esportiu Sant Jordi, els 
dimecres de 19 a 20.30 
hores. Online es pot fer 
l’ingrés de l’import so-
lidari al compte ES46 
3025 0023 3914 0004 
0345. Després cal envi-
ar un correu electrònic a 
excursionista@outlook.
com, indicant el nom/s 
dels participants, així 
com l’activitat i el justi-
ficant d’ingrés. També es 
poden fer ingressos sen-
se participar en l’activi-
tat indicant “Solidaritat 
amb el Nepal”.

el Chulu West, de 6.419 metres: 
el nou objectiu del Club  
excursionisme Torredembarra  

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

CarTeS deLS LeCTorS

el torredembarra 
actualitat

és el mitjà oficial 
de l’expedició del club 

excursionisme 
torredembarra al nepal

en farem seguiment a 
l’edició en paper com a 
www.tdbactualitat.cat

REDAccIó
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Llorenç Gómez es retira als 29 anys  
i es converteix en seleccionador català

En pocs dies la vida del 
torrenc Llorenç Gómez ha 
fet un canvi radical. El 19 
de setembre anunciava 
la seva retirada com a 
jugador de futbol platja i 
el dia 30 del mateix mes 
era presentat com a nou 
seleccionador català 
d’aquest esport.

Gómez sorprenia a tothom 
un diumenge al vespre 
anunciant a través d’un 
comunicat a les seves 
xarxes socials la seva re·
tirada del futbol platja als 
29 anys, després de 10 com 
a professional en aquest 
esport. Durant aquesta dè·
cada s’ha convertit en dels 
millors jugadors del món 
d’aquest esport, a més d’un 
fix a la selecció espanyola, 
i ha guanyat molts títols, 
entre els quals destaquen 
el de campió de l’Euroco·
pa, subcampió dels Jocs 
Europeus o subcampió del 
món.

La raó de la prematura 

eSPorTS FUTboL PLaTJa

REDAccIó

ajudant al CSK de Moscou 
(Rússia) i al FC10 Zgierz 
(Polònia). 

“Significa un pas més en el 
meu objectiu de contribuir 
al desenvolupament de 
l’esport i de fer el futbol 
platja cada vegada més 
potent i més professio·
nal”, afirma Llorenç, que 
es mostra “il·lusionat” de 
poder seguir aportant el seu 
granet de sorra en aquest 
desenvolupament en què 
porta anys treballant des 
de la base i des d’un àmbit 
tant català com espanyol i 
internacional.

una carrera  
esPectacular
La trajectòria i el palma·
rès de Llorenç durant una 
dècada com a jugador 
professional és espectacu·
lar: més de 600 partits, prop 
d’un miler de gols, més de 
quaranta títols individuals 
i col·lectius, una trentena 
de clubs, una quarantena 
de països passejant el seu 
nom, jugador de la selecció 
catalana, internacional 
amb la selecció espanyo·
la, campió de l’Eurocopa, 
subcampió del món i millor 
jugador del món 2018.

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

Platets per compatir
Una proposta diferent amb molt de sabor

Tot tipus de treballs en ferro i inoxidable

Especialidades 
en pescados  
y arroces

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

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

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI 
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retirada de Llorenç Gómez 
són les lesions que pateix 
i que tenen un pronòstic 
degeneratiu. “Prioritzo la 
meva qualitat de vida la 
resta dels meus anys de 
vida per sobre de la meva 

situació com a atleta 
professional”, afirma 
Gómez, que assegura: “Puc 
assegurar·vos que no és 
la decisió més agradable 
de la meva vida, però sí 
la més encertada. M’han 

quedat molts somnis per 
complir, no us mentiré, 
però tots aquells que em 
falten els acabaré aconse·
guint d’una manera o altra, 
perquè el millor sempre 
està per venir.”

Onze dies després de 
l’anunci de la retirada, el 
torrenc era presentat per 
a Federació Catalana de 
Futbol (FCF) com a selec·
cionador català absolut 
masculí de futbol platja. 
Durant la seva etapa com 
a jugador ja ha viscut les 
seves primeres experi·

ències com a tècnic al 
capdavant del Club Futbol 
Platja Torredembarra 
(Catalunya), del Dinamo de 
Batumi (Geòrgia) i del BSC 
Aramis (Hongria), i com a 

llorenç Gómez, a l’esquerra, durant la presentació com a nou seleccionador català. / FcF

La raó de la 
prematura 
retirada són 
les lesions que 
pateix i que 
tenen un  
pronòstic  
degeneratiu
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La SoLedaT deLS mIraLLS

Sabia que alguna cosa 
així passaria.

Toño era el més feble, 
carn de canó. Un imbè-
cil. Darrerament es mo-
via cada cop més amb 
gent de poc fiar. Li ho 
dèiem, però no ens feia 
cas. Quan jugàvem a 
aquell joc de fer voltes al 
voltant de les cadires ell 
sempre perdia, sempre 
es quedava sense cadira. 
Ara, definitivament, s’ha 
quedat sense cadira.

Vaig començar a vomitar, 
violentament, cada vega-
da que ELL s’asseia al lloc 
on jo m’adormia arraulit 
als pits de la mare.

La meva calma i el meu 
consol es basen en la 
certesa que la mare va 
afrontar la seva mort com 
afrontava totes les coses 
a la vida: deixant anar el 
pensament com un mur-
muri, lliscant el seu destí 
sobre un llenç blanc que 
esperava la primera pin-
zellada, deixant obertes 
totes les possibilitats. El 

Capítol 24. 
Cadires

seu record està sent el 
meu millor tractament. 
La meva millor ajuda 
psicològica.

Avui he vomitat violenta-
ment a sobre les faldilles 
del Luisma. No me n’he 
pogut estar. Amb la vaga, 
les basques s’han agudit-
zat. Durant tot el dia tinc 
un malestar punyent, 
incòmode, que només 
es calma amb la presèn-
cia de Polophyna, amb 
les seves carícies, amb 
la seva olor, amb la seva 
veu melosa. Però la notí-
cia de la mort del Toño 
m’ha trasbalsat. I m’ha 
sobrevingut un desig in-
controlable de fer fora de 
mi tota l’agror que m’em-
barga.

Polophyna... qui ets? Qui 
t’envia? Com va comen-
çar tot?

Amb mi estan Luisma i 
Mia, asseguts a les cadi-
res plegables de fusta. En 
silenci. Capcots. Esperen 
que jo comenci a fer pre-
guntes, que posi en mar-
xa la meva maquinària 
mental i que esbrini en 
un sospir com ha passat 
tot, qui ha mort el nostre 
amic i per què. Però el 

meu cap vola cap a aquell 
dia en què Polophyna va 
dibuixar mig somriure 
que abastà tota l’habita-
ció. I sense saber com, els 
dits de la meva mà es van 
desplaçar per l’interior 
del seu avantbraç mentre 
ella enganxava el sèrum 
en el suport elevat. Quan 
els meus dits van arribar 
a l’inici de l’aixella, va 
ampliar el somriure i es 
va estremir. Em va cridar 
l’atenció.

–M’has fet pessigolles.

Mai m’havien retret al-
guna cosa amb una veu 
tan sensual; ni tan sols 
la mare.

Jo li vaig dir:

–No ho faré més –men-
tre pensava ja en tot el 
seu cos.

I ella:

–Més et val.

I jo:

–I si ho torno a fer què 
em faràs?

I ella:

–No t’equivoquis, Bene, 
soc la teva infermera. 
Que estigui de la teva 
part en aquesta dubtosa 
croada teva, no et dona 
dret a altres beneficis.

Finalment, li vaig dir:

–M’agrades.

No va respondre.

Però aquí va començar 
tot. Dir ara que ens delim 
mútuament l’immens pla-
er que sentim per la vida i 
els seus secrets, seria una 
mica paradoxal, tenint en 
compte que jo estic posant 
la meva en escac. Però així 
és; així va ser.

A porta tancada la inti-
mitat es preserva. Encara 
que als matins ELL esta-
va sempre fora de casa, 
i Tatjana anava i venia 
amb els seus quefers do-
mèstics sense parar més 
del compte a les rodalies 
de la meva habitació, les 
llargues hores matinals 
en què Polophyna m’ha 
atès a la presó de la meva 
habitació han estat, des 
del principi, un territori 
per descobrir; una illa 
amb dos nàufrags que 
es van testant i posen al 
servei de l’altre la seva 

solitud i la seva necessi-
tat de compartir-la. I és 
aquí, a les illes de solitud 
compartida on, gairebé 
sempre, sorgeix l’amor. 
Polophyna té una crema-
da extensa a la mà dreta. 
Una ferida captivadora.

–I això? –li vaig pregun-
tar.

–Em vaig cremar.

–Ja veig, sé el que és una 
cremada, però com va 
anar?

–Aigua bullint. La meva 
mare portava una olla per 
fer sabó, i va patir un ma-
reig. Estava embarassada 
del seu quart fill. Jo esta-
va jugant a terra, l’aigua 
em va caure a la mà. Però 
la pitjor part fou per a la 
Cèlia, la meva germana 
gran. La seva deformi-

tat per culpa de l’aigua 
bullint no ha impedit 
que també es tragués els 
estudis de medicina. El 
govern de Raúl Castro li 
passa una pensió, però a 
canvi dels seus serveis. 
Ha trobat el seu lloc. In-
vestiga en uns laboratoris 
amb cèl·lules mare, en la 
regeneració del teixit epi-
telial. Saps que la pell té 
un considerable poder 
de regeneració? Quan 
es lesiona, les cèl·lules 
immunitàries del corió, 
el cutis profund, lluiten 
contra la infecció local; 
els capil·lars i el teixit 
connectiu poden regene-
rar-se i l’epiteli creix des 
de les vores de la lesió per 
formar la cicatriu.

–He llegit sobre això. 
Però en grans cremades ...

Polophyna estigué en si-
lenci uns segons. Final-
ment va dir:

–En grans cremades, si el 
teu pare està follant amb 
una altra pava mentre la 
seva dona lluita amb la 
casa, tres nenes petites i 
una altra en camí, l’ambu-
lància mai arriba a temps.

Li vaig acariciar la mà. 
Em vaig estremir imagi-
nant la situació.

–Des d’aleshores no vull 
saber res dels homes –va 
sentenciar.

En aquell moment la ca-
dira on seia el Luisma es 
va trencar.

J. A. nIEVEs

Us desitgem una Bona Festa Major de Santa Rosalia! 
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Passeig Miramar, 193 - Torredembarra
Troba’ns a:

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

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

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128



 16 

 
dembarra

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

A Esquerra se li pot fer llarg el 
camí fins a les eleccions de 2023 
si no hi ha un cop de timó per 
afrontar amb més garanties el 
final de mandat. Més d’un mi-
litant republicà torrenc reconeix 
en privat l’error de no haver 
pactat amb el PSC malgrat la 
majoria absoluta. L’acord hau-
ria anul·lat l’única alternativa 
que hi ha a Eduard Rovira com a 
alcalde i el govern hauria comp-
tat amb més mans i algunes 
d’experimentades. Amb un grup 
principal de l’oposició cada cop 
més dur, però mantenint l’espe-
rit constructiu, la figura del cap 
de llista socialista, Vale Pino, va 
creixent. La nefasta gestió de la 
recollida de la brossa i la nete-
ja del municipi està desgastant 

l’executiu republicà, que con-
fia a vendre obra de govern en 
forma d’obra pública aquest 
darrer any i mig.
Ara per ara seria una sor-
presa que l’alcalde Rovira no 
optés a un tercer mandat. Qui 
l’acompanyarà a la llista en-
cara és una incògnita. Podria 
caure algun dels regidors més 
experimentats —i potser cre-
mats— i s’incorporaria alguna 
cara nova, de refresc. Al PSC, 
la figura ascendent és Angie 
Muñoz, que apunta a formar 
tiquet electoral amb Pino, que 
també està movent el mercat 
de fitxatges. Si vol plantejar 
una alternativa a ERC, ha de 
créixer més enllà de l’electorat 
natural socialista. 

La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes de novembre

1
4 3 5
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6 3 4
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solució sudoku  
mes de setembre
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TWITTer aCTUaLITaT

Josep Bargalló @JosepBargallo
exconseller d’educació
Fa quatre anys. Vam votar. L’Estat va perdre i ens va perdre #ho-
tornaremafer Guanyarem perquè serem més i més forts #Repú-
blica #Independència I un agraïment perpetu a tothom que ho 
va fer possible.

carles perdiguero @socenperdi
advocat
Trajecte en tren cap a Barcelona: 20 minuts de retard, aturades 
intermitents i velocitat de 30 per hora. Quan arregleu això par-
lem del hub aquell que voleu fer alguns.

ton aymemí @tonaymemi
Biòleg i ambientòleg
No arriben xips pels cotxes elèctrics, risc amb el subministre de 
gas natural per l’hivern, preu de l’electricitat… Crisi de matè-
ries i energia. S’acceleren els esdeveniments. Es posa divertida 
la cosa.

guillem Bargalló @guillembargallo
periodista
Susanna Griso es veu que festeja amb Joaquín Güell, ex de Caye-
tana Álvarez de Toledo i descendent de Joan Güell. Al final, tot 
passa en algun moment per #Torredembarra

carles marquès @carlesmarques
periodista
El #món és un #patinet.
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el mandat ja fa baixada 
(o pujada) 
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Dificultat: Fàcil

I la resta de l’oposició? Ciuta-
dans ha implosionat i les res-
tes podrien acabar en alguna 
altra candidatura de la dreta 
espanyolista o una llista inde-
pendent —un clàssic de la polí-
tica torrenca. A Junts busquen 
un nou cap de llista. Guanya 
punts que una dona torni a 
ser el cap de cartell puigde-
montista. En les formacions 
de fora del ple hi trobem de 
tot. Els comuns estan molt 
actius intentant pescar vots 
en el riu esvalotat de la bru-
tícia als carrers. Altres han de 
renovar el seu número u, com 
és el cas de PP i CUP. Si ERC 
perd la majoria absoluta tin-
drà l’oportunitat de tornar a 
estar al ple, que apunta a dos 
grans grups i una constel·lació 
de formacions amb un sol re-
gidor. L’aritmètica podria ser 
endimoniada, el 2023.
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