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“La sisena onada de 
la Covid-19 ens està 
donant molta feina”

EntrEvistEm

Goretti Gatell
Coordinadora dE l’Equip d’infErmEria  
dE l’ÀrEa BÀsiCa dE salut dE torrEdEmBarra

ECONOMIA  
Per què creix la gran 

distribució comercial 
els últims anys a  
Torredembarra  

i el Baix Gaià?   
Pàgines 6-7 

ESPORTS 
Les solucions perquè  

el Club Marítim  
de Torredembarra  

tingui un futur  
viable  

Pàgina 14

POLÍTICA 
Xavi Suárez relleva 
Josep Maria Calvet 

com a regidor  
de Junts per  

Torredembarra 
Pàgina 11

SOCIETAT 
El que  

esperen els 
joves torrencs 

d’aquest any 
2022  

Pàgina 10 d
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Taller de Planxisteria i Pintura Guggi 

Busca: Gente con ganas de formarse, 
aprender un oficio y trabajar en el sector de 
la reparación de carrocería del automóvil 

Ofrecemos: 
Formación a cargo de la empresa como: 

◗ pintores 
◗ carroceros 
◗ montadores 
◗ preparadores 

Requisitos: 
◗ imprescindible permiso de trabajo en vigor 

No es necesario tener experiencia 
Se valorará actitud y aptitud 

Las perSoNaS iNtereSadaS podéis 
enviar el currículum  
por correo electrónico a  
info@guggi.es o nos podéis enviar  
un whatsapp al teléfono 694 464 407
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CARTES dELS LECTORS
Podeu enviar-nos  
els vostres escrits i cartes  
a redaccio@TDBactualitat.
cat. Han d’anar signats amb 
nom i cognoms, DNI i telèfon 
de contacte. No poden  
excedir els 1.500 caràcters  
(incloent-hi espais).

FE d’ERRAdES
En el número passat del Torre-
dembarra Actualitat, a la pàgina 
14, vam publicar la mort d’Antonio 
González Bas, quan el nom correc-
te és Antonia González Bas. Dema-
nem disculpes per aquest error.

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

“Els reis, els reis 
la barba els hi 
creix...” Era el tros 

de cançó que la meva àvia 
Elisa cantava en bucle quan 
acompanyàvem les carros-
ses dels Reis. Eren els anys 
vuitanta i seguíem la caval-
cada reial per tot el poble, 
dalt dels cotxes, recollint els 
caramels que ens llençaven i 
que ens durarien gairebé fins 
a l’estiu.
Aquella nit era, sense dub-

te, la més esperada de l’any: 
regals, llaminadures i famí-
lia...què més pot demanar 
la canalla? No podíem pre-
veure que, efectivament, po-
dien demanar més. Els reis 
busquen i remenen aquells 
regals “estrella” i massa so-
vint acaben sucumbint a la 
màgia del click...i sembla 
que no passi res, però si som 
capaços de creuar el mur de 
comoditat, furgonetes, con-
taminació i explotació de les 

grans plataformes, ens re-
trobarem amb un món que 
agonitza i que ens fa singu-
lars i únics: el comerç local. 
Botigues de resistència, de 
proximitat, que es reinventen 
constantment, que són el jor-
nal de les nostres veïnes i que 
són bàsics per una comunitat 
equilibrada. Espais que ens 
necessiten i que necessitem, 
que ens obliguen a passejar 
pel poble, que converteixen 
les nostres inquietuds en 
úniques, que ens emboliquen 
les compres, que recorden la 

nostra cara si hem perdut el 
tiquet i que, sovint, tenen 
aquell regal únic que mai 
sortirà al rànquing dels més 
venuts, però que il·lusionarà 
com cap altra cosa a aquell 
que el rebi. Aquí trobarem 
regals tan singulars com la 
lletra de la cançó “torrenca” 
que acompanyava l’arribada 
dels Reis i que sembla que 
acabava així (cadascú que ho 
interpreti com vulgui):
“...la cua els hi penja i el llop 
se la menja”.

REPASSEJAdES
Els Reis...de la selva

AnnA riuS

La variant òmicron 
desborda l’atenció 
primària
El Torredembarra Actualitat 
vam néixer pocs mesos abans 
de l’inici de la pandèmia de la 
Covid-19. Des de llavors, ada 
diumenge al nostre portal web 
TDBactualitat.cat i cada número 
en paper analitzem l’evolució de 
la pandèmia a través de la fredor 
de les xifres, però també ens 
agrada parlar amb professionals 
sanitaris que viuen el seu dia a 
dia tractant amb el Covid-19. 
En aquest número hem volgut 
entrevistar la coordinadora de 
l’Equip d’Infermeria de l’Àrea 
Bàsica de Salut de Torredembar-
ra, la catllarenca Goretti Gatell. 
Amb ella abordem la saturació 
de l’atenció de la primària a cau-
sa de la variant òmicron, però 
també fem una mirada a aquests 
darrers dos anys, en un col-
lectiu, el de la infermeria, peça 
bàsica per afrontar la pandèmia. 
I també parlem de l’entrada en 
servei dels dos mòduls prefabri-
cats que ampliaran el CAP de 
Torredembarra, que aquest any 
compleix un quart de segle de 
funcionament.

També hem volgut analitzar 
l’augment de les grans superfíci-
es comercials a Torredembarra 
i el Baix Gaià i acostar-nos als 
més joves per saber que n’es-
peren d’aquest nou any que ha 
començat. El Torredembarra 
Actualitat continua fidel a la 
seva aposta pel periodisme de 
qualitat, satisfet d’haver es-
devingut una referència en la 
comunicació al Baix Gaià.

Quan em poso a escriu-
re aquest article, me 
n’adono que fa dies 

que no trepitjo els carrers 
de la Torre. No per falta de 
ganes, precisament. Podria 
dir que la pandèmia és un 
dels principals motius. De 
fet, ho és. La pandèmia i 
tots els seus efectes en la 
nostra vida quotidiana. Les 
rutines són més avorrides 
que de costum. Els qui te-
letreballem -i contents de 
poder tenir feina, eh- ens 
llevem al mateix lloc, pràc-
ticament, on treballem. Les 

hores passen ràpides, però 
el temps passa lent. No hi 
ha aquell moment d’esbarjo, 
d’aixecar-se de la taula i 
anar a la màquina de cafè 
de l’oficina a comentar la 
jugada. Ara, t’aixeques de la 
taula, mires per la finestra 
i tornes a seure un grapat 
d’hores més. De fet, sense 
adonar-me’n, sempre de-
dico més hores del compte 
a fer feina. Quan aixeco els 
ulls de la pantalla, ja se m’ha 
fet fosc i només queda pre-
parar-ho tot per a descansar 
i encarar la jornada següent.

Obro WhatsApp i tot són: 
“a veure si acaba aquesta 
situació i ens podem tro-
bar tranquils”; “aquest cap 
de setmana aniré a veure la 
meva àvia i estic fent bon-
dat, no la vull contagiar”; 
“tu i jo treballem junts i no 
ho sembla, només ens ve-
iem a través d’una panta-
lla”... M’arriben imatges de 
fa temps en un dinar, en un 
grup recorden l’última festa 
i desitgen que es repeteixi 
aviat, una amiga m’envia un 
‘selfie’ i em recorda que és 
d’una tarda passejant vora 
el far de la Torre. Si més no, 

el meu cap passeja, mentre 
sec davant d’aquest full en 
blanc, com de costum. De 
fet, no hi ha dia que no em 
pregunti: s’apropa el final 
d’aquesta situació?

Avui, he encès la tele. He 
vist els carrers de la Torre! 
Es veu que ja han obert al 
pas el passeig Miramar. Fa 
setmanes que no hi passo i 
he hagut de preguntar a la 
família si feia dies que ja no 
estava tallat. Vaig a veure 
si m’envien alguna foto pel 
grup de la família, per pas-
sejar-hi des de WhatsApp.

Passejades de Whatsapp
PELS CARRERS dE LA TORRE AlEix FiguerAS
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La piscina coberta amb una carpa multiús, 
nou entrebanc a la planta asfàltica  
i l’ONCE esquitxa de milions la Torre

Torredembarra as-
pirava des de feia 
temps a tenir una 

piscina coberta -almenys 
a l’hivern- i, el gener 
de 1997, l’Ajuntament 
de Torredembarra va 
anunciar una enginyosa 
solució: utilitzar la car-
pa instal·lada a Cal Bo-
fill per cobrir la piscina 
municipal en els mesos 
de més fred. D’aquesta 
manera, la instal·lació 
continuaria emprant-se 
a l’estiu per activitats 
lúdiques. El consistori 
torrenc anunciava una 
inversió de 8 milions de 
pessetes (uns 48.000 
euros) en la climatitza-
ció d’aquest equipament 
esportiu i, d’aquesta ma-
nera, la piscina munici-

JoRDi salvat

pal prestaria servei els 
dotze mesos de l’any.

Aquell primer mes de 
l’any, un dels culebrots 
que havia començat el 
1996 oferia un nou ca-
pítol: Urbanisme de la 

Generalitat no autorit-
zava l’emplaçament de 
la planta d’asfalt de To-
rredembarra, impulsada 
per l’empresa Vertosa. 
L’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme 
trobava injustificada 

beneficiós. I ho feia amb 
el suport de part de 
l’oposició: ERC i el PSC. 
En canvi, el Departa-
ment de Medi Ambient 
si que veia amb bons 
ulls el projecte perquè 
l’impacte paisatgístic es 

podia minimitzar amb 
mesures correctores.

El mes de gener acaba-
va amb una molt bona 
notícia per uns quants 
torrencs i torrenques i 
és que el venedor de la 
ONCE Albert Manzano, 
ubicat a la caseta de la 
plaça de les Monges, va 
repartir 456 milions de 
pessetes (més de 2,7 mi-
lions d’euros). El premi, 
corresponent al número 
45.423, es va repartir 
molt, ja que els cupons 
s’havien distribuir per di-
ferents bars del municipi 
i va fer que, l’endemà, en 
poques hores s’esgotessin 
els números de la ONCE 
i a mig matí Manzano, 
de 24 anys i que portava 
quatre anys com a vene-
dor de cupons, va tancar 
la paradeta.

la ubicació de la planta 
atès que no es podia le-
galitzar l’abocador. Per 
la seva banda, el ple de 
l’Ajuntament aprovava 
un dictamen per donar 
suport al projecte per-
què el considerava molt 

Av. Montserrat, 2
Torredembarra

Tel. 625 747 508
www.pepitobravo.com

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

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

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

Si tu cuerpo envia señales de alerta, 
¡escúchalo!

A través de la lectura de los síntomas  
llegaremos a la raíz de tus problemas.

Consultas virtuales y presenCiales - Consulta torredembarra:
C/ Alt de Sant Pere, 62-70 local 3 (Anura Fitness Club)
Consulta roda de Berà: C/ Miramar, 7 (Món Natural)

(+34) 644295433  www.nutricionistapaulasousa.com  @nutri.paula.sousa

Dos anys de TDB Actualitat.
Felicitats!

MOLL DE COSTA
La Rambla de la cultura

20220100_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_121 x 78,5 mm.indd   1 11/1/22   12:43
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L’atenció primària 
ha rebut l’impacte 
més fort de la sise-

na onada de la Covid-19, 
que ha registrat la xifra 
de contagis més alta des 
de l’inici de la pandèmia 
a causa de la irrupció de 
la variant òmicron. Per 
això hem volgut par-
lar amb la catllarenca 
Goretti Gatell, coor-
dinadora de l’Equip 
d’Infermeria de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) 
de Torredembarra.

Com ha sortit l’equip 
d’infermeria de l’AbS 
Torredembarra 
d’aquestes festes de 
Nadal?

Bé. És una època que 
l’esperàvem molt, per-
què volíem fer vacances. 
Les necessitàvem. Hem 
tingut pocs contagis dins 
l’equip i això ens ha per-
mès repartir-nos i des-
cansar alguns dies, però 
la feina se’ns ha multi-
plicat. La sisena onada 
de la Covid-19 ens està 
donant molta feina. La 
nostra feina habitual del 
seguiment dels pacients 
l’hem de fer igual i hem 
passat dies de molta fei-
na.

Aquesta sisena 
onada, marcada per 
la variant òmicron, 
quines diferències té 
amb les cinc ante-
riors?

En aquesta ona-
da, com no s’ha aturat 
l’activitat laboral o esco-
lar i hem seguit fent una 
vida normal, hem vist 
com els contagis s’han 
anat produint. Sí que és 
una variant amb què les 
complicacions que tenen 
les persones són me-
nors. Per tant, la grave-
tat dels casos que veiem 
és menor i no hi ha tanta 
gent que hagi d’ingressar 
als hospitals o vagi a la 
UCI. Però tenim molts 
pacients en un procés 
de constipat, d’afectació 
a les vies altes, amb mal 
de coll, maldecap, mocs, 
malestar general... Sort 
que una majoria de gent 
ha decidit vacunar-se i 
això fa d’escut davant 

JoRDi 
salvat “Sort que la majoria de gent  

ha decidit vacunar-se  
i això fa d’escut davant la 
gravetat de la Covid-19”

L’ENTREVISTA GORETTI GATELL

En dos anys 
hem après 
moltes coses 
sobre la  
malaltia i ara 
sabem que  
necessita el  
pacient en 
cada moment

Coordinadora de l’Equip  
d’Infermeria de l’Area Basica 

de Salut de Torredembarra

aquesta gravetat de la 
malaltia.

La variant òmicron 
està convivint amb 
la tercera dosi de la 
vacuna contra la Co-
vid-19. Com està sent 
aquest procés?

La cobertura de la 
vacuna a majors de 70 
anys ja està en nivells 
alts, amb més del 90%. I 
això vol dir que les perso-
nes grans han pres cons-
ciència d’aquesta impor-
tància d’estar vacunats. 
I ara estem en el procés 
de vacunar els nens de 5 
a 11 anys i els més grans 
de 40 anys, que es poden 
posar la dosi de record en 
els centres de vacunació. 
Només cal entrar a la 
pàgina web de CatSalut 
i demanar cita. És molt 
convenient.

Com intentaria 
convèncer la persona 
que no es vol vacu-
nar?

És difícil. Són situa-
cions molt personals. 
Quan algú pren una deci-
sió com aquesta és que té 
unes conviccions davant 
la salut i les vacunes. Com 
a sanitaris, nosaltres hem 
de recomanar la vacuna 

perquè és l’única mane-
ra que aconseguirem que 
aquesta malaltia deixi de 
ser pandèmia, es faci en-
dèmica i s’acabi norma-
litzant. Com la grip, que 
ve cada any. Vacunem 
els més grans, que són els 
que tenen més risc, però 
la resta de gent l’agafen 
però d’una manera fluixa, 
que no et fa acabar a 
l’hospital, a la UCI  fins i 
tot la mort. La grip cada 
any provoca morts però 
en edats molt avançades 
i amb persones amb mol-
tes patologies.

Viem efectes secun-
daris importants en 
persones que se’ls ha 
administrat la tercera 
dosi.

Ara ens trobem que 
la persona pot haver re-
but una o dues vacunes 
o haver passar la Covid 
amb símptomes o sen-
se símptomes i, com les 
terceres dosis són es-
tàndars, els seus efectes 
secundaris van molt lli-
gats a com les gestiona 
el sistema immunitari 
de cada persona. Amb la 
tercera dosi, ens trobem 
casos que poden donar 
més simptomatologia, 
però no són importants 

en el sentit que prenent 
un paracetamol cada sis 
o vuit hores es pot anar 
controlant.

AL CAP de Torre-
dembarra veiem 
sempre moltes cues 
a l’exterior. Com és 
el dia a dia dins d’un 
centre de salut com 
aquest, que fa que 
costi gestionar la gent 
que hi arriba?

Nosaltres hem de 
conviure amb els pacients 
Covid i els que són greus 
o moderats els hem de 
visitar i hi entren al CAP. 
Hem de controlar molt 
bé els flux de la gent. Les 
cues ens serveixen per 
distingir quins són els 
trajectes que ha de passar 
un pacient dins el CAP i 

no barrejar qui té simpto-
matologia compatible 
amb Covid i qui no. Ara 
estem ampliant l’espai 
del CAP precisament per 
això, per reduir el temps 
d’espera i les cues.

L’entrada en servei 
d’aquí a poques set-
manes d’aquests dos 
mòduls prefabricats 
que amplien el CAP 
com afectarà el seu 
funcionament?

Tot l’equip de pedia-
tria visitarà en un dels 
mòduls i tots els pacients 
que demanin visitar-se 
ja només es dirigiran en 
aquest mòdul. I l’altre 
mòdul cobrirà les ur-
gències. Traiem doncs 
una part important de 
població que no entrarà 
dins l’edifici principal del 
CAP. En el mòdul central 
ens dedicarem només a 
les tasques administrati-
ves i el pacient adult que 
necessiti ser visitat.

Mirant gairebé dos 
anys enrere, com re-
corda aquells primers 
mesos de l’inici de la 
pandèmia?

Aquella època la vam 
viure amb molta desespe-
ració davant la incertesa, 

de com aquesta malaltia 
afectaria les persones. 
En dos anys la ciència 
avança molt ràpid i hem 
après moltes coses: com 
afecta la Covid-19, en 
què ens hem de fixar en 
una persona per saber 
si està en un estat més 
agut o més greu... I això 
ens dona seguretat clíni-
ca: saber que necessita el 
pacient en cada moment. 
I això no té preu. Tenim 
molta feina sí, però som 
vocacionals i estem aquí 
per treure això endavant.

Aquest darrer any 
també s’ha fet un fart 
de vacunar. Com ha 
estat aquesta expe-
riència?

Ha estat interessant. 
La vacuna s’ha de posar 
en un moment precís, en 
un temps controlat. Pri-
mer, les primeres dosis; 
després les segones: i ara 
les terceres. Vas contra-
rellotge i totes les mans 
possibles d’infermeres 
són ben rebudes. És una 
feina molt agraïda.

Per la informació de 
què disposa, com 
creu que evolucio-
narà la Covid-19 
aquest 2022?

És difícil de respon-
dre aquesta pregunta. 
Sembla que els experts 
comencen a apuntar que 
estem al principi de la 
immunitat de grup o de 
ramat. Entre la vacuna i 
tots els covids que estem 
fent de manera natural, el 
virus estarà circulant en-
tre nosaltres i no provo-
carà tanta malaltia. Ente-
nem que és el principi del 
final, però encara queda 
un recorregut llarg. Els 
experts apunten que és 
qüestió d’anys.

Pots veure  
l’entrevista  
comPleta a  

torredembarra 
actualitat tv 
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ACTUALITAT TORREdEMbARRA

et donem 10 raons per fer-te subscriptor/a
donaré  

suport a un  
periodisme de 

proximitat i 
qualitat.

tindré regals  
i podré  

participar en 
sortejos.

s’escoltarà la 
meva opinió en 

trobades  
periòdiques amb 

la direcció.

participaré  
en actes  

exclusius.

és un mitjà de 
comunicació 

amb  
consciència 

social.

podré  
accedir als  
continguts 

abans que els 
qui no són  

subscriptors/es.

rebré el 
periòdic en  
paper a casa 

meva cada mes.

per què és  
un mitjà de  

comunicació 
 fet per  

periodistes.

formaré 
part

d’una 
comunitat.

i formaràs part del projecte del torredembarra actualitat per només 60€ / any.

COM FER-ME SUBSCRIPTOR/A?

INTRODUEIX LES TEVES DADES AL FORMULARI QUE TROBARàS
 a www.TDBactualitat.cat 

És molt fàcil!
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Domicilia el teu pagament enviant  
el número Del teu compte corrent a 
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podré llegir  
opinions 
variades 

 i gaudir de  
diferents  
gèneres

algunes/es dels 
guanyadors/es dels 
sortejos que hem 
fet entre els els/es 
subscriptors/es
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TEMA dEL MES

Un sector en expansió 
la gran distribució comercial creix en els últims anys a torredembarra i el baix gaià

En els últims anys, 
a Torredembarra 
-i també a d’altres 

municipis litorals del 
Baix Gaià- han obert 
portes diversos esta-
bliments de conegudes 
cadenes de distribució 
alimentària. Les últimes 
empreses a desembar-
car a la subcomarca han 
estat Lidl i Aldi, que han 
obert superfícies comer-
cials a la Torre i també a 
Roda de Berà. Se sumen 
a una important oferta 
que ja hi havia d’altres 
establiments de cadenes 
com Caprabo, Carrefour 
o Dia a Torredemba-
rra; Mercadona a Crei-
xell; Bonpreu a Roda 
de Berà; o Mercadona 
i Caprabo a Altafulla. 
Darrerament, també 
s’ha inaugurat un esta-
bliment Eurospar a la 
Riera de Gaià i Fragadis 
també està construint 
un nou supermercat 
a Torredembarra, a la 
zona de Clarà.

Tornant al cas de la 
Torre, les dues grans 
cadenes que s’han 
instal·lat més recen-
tment al municipi -Aldi 
i Lidl- ho han fet en el 
marc d’una campanya 
d’expansió a tot l’Estat. 
Els dos establiments es 
van inaugurar el 2020, 

any en què la primera 
marca va estrenar uns 
20 supermercats a tota 
Espanya i la segona, 
uns 40. En els dos ca-
sos a Torredembarra, 
es tracta de supermer-
cats d’unes dimensions 
similars, per sobre del 
miler de metres qua-
drats. Des de les dues 
companyies coincidei-
xen en assenyalar que 
les recents obertures al 
territori serveixen per 
“reforçar la implanta-
ció” a la zona i també, 
segons apunten des de 
Lidl, per “estar cada 
cop més a prop del 
client i poder oferir la 
millor experiència de 
compra”.

A Torredembarra, les 
superfícies comer-
cials de grans cadenes 
d’alimentació s’estan 
concentrant en una 
zona molt concreta, a 
tocar de Clarà i l’antiga 

N-340. Aquest fet no és 
una casualitat, sinó que 
respon a allò que marca 
l’ordenament urbanístic 
del municipi. Aquella 
zona s’anomena Malla 
13 i va quedar fora del 
pla general de principis 
de segle. Això fa que si-
gui l’única zona del ter-
me municipal on a hores 
d’ara es poden instal·lar 
establiments de més de 
400 metres quadrats 
i menys de 2.500. En 
aquest sentit, fa gairebé 
un any l’Ajuntament va 
voler modificar aquesta 
ordenació per perme-
tre que establiments 
d’aquestes caracterís-
tiques poguessin anar 
a altres parts del muni-
cipi. El ple va aprovar 
la mesura al febrer de 
2021, però el Depar-
tament d’Empresa i 
Treball ha fet una sè-
rie d’esmenes. Així, la 
modificació passarà de 
nou per ple aquest mes 
de gener per fer de nou 
una aprovació provi-
sional. Després, serà la 
Generalitat qui farà la 
definitiva.

evitar 
la concentració
D’aquesta manera, es 
vol evitar que vagi a 
més la concentració de 
superfícies comercials 
en un punt concret de 
la trama urbana de To-
rredembarra que, quan 
es va planificar, havia 
d’esdevenir sobretot 

una zona residencial. 
“Així, si alguna em-
presa volgués, podria 
instal·lar un super-
mercat de característi-
ques similars a altres 
zones”, comenta el 
regidor d’Urbanisme i 
de Comerç, Indústria i 

han vingut a fer consul-
tes, nosaltres només els 
informem de la situació 
urbanística i després 
ells ja s’espavilaran, 
però sobre la taula ara 
no tenim res més”. Això 
sí, el regidor matisa 
que si una cadena de 

L’Ajuntament 
vol evitar que 
vagi a més 
la concentració 
de superfícies 
comercials 
en un punt  
concret de 
Torredembarra

JosEP 
sÁncheZ

Activitats, Josep Maria 
Guasch, que també ex-
plica que algunes grans 
companyies s’han di-
rigit a l’Ajuntament 
per preguntar davant 
un possible interès per 
instal·lar-se al munici-
pi: “Aquestes marques 
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Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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

Platets per compatir
Una proposta diferent amb molt de sabor

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

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
FiDEuEjAT, TAPEs

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

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...

Segons 
Cáceres 
(Cambra), 
les empreses 
valoren la 
capitalitat del 
baix Gaià i 
l’augment 
de població 
a l’estiu
pologies d’establiments 
és a hores d’ara com-
patible i que el que cal 
és apostar per un eix 
comercial unit i amb 
botigues que treballin 
de forma conjunta. Cá-
ceres apunta que des 
de la Cambra conside-
ren que la Torre “té una 
gran potencialitat, amb 
un eix comercial molt  
ben definit, senya-
litzat,  amb zones 
d’aparcament... el tema 
està en com fer que 
aquests establiments 
actuïn conjuntament”.

torredembarra,  
Pol d’atracció 
econòmica
Sobre la presència de 
les grans cadenes co-
mercials, el cap de 
projectes de la Cambra 
explica que la seva pro-
liferació és un fenomen 
que “es repeteix a tota 
la costa”. Però són via-

bles tantes superfícies 
en un espai relativa-
ment petit? Segons Cá-
ceres, sí: “És el sistema 
d’expansió d’aquestes 
marques, amb una visió 
més territorial, encara 
que cadascuna té una 
estratègia diferent”. En 
el cas de Torredembarra, 
apunta que presenta dos 
elements atractius per 
aquest tipus d’empreses. 
A més, que aquestes 
companyies estudien 
molt bé el mercat abans 
d’obrir un establiment. 
D’una banda, exerceix 
la capitalitat econòmica 
del Baix Gaià i és un pol 
d’atractiu per la població 
de municipis propers. 
De l’altra, és un muni-
cipi turístic i a l’estiu 
“l’increment de vendes 
és notable per les sego-
nes residències”. I és que 
segons les dades de la 
Cambra, la Torre compta 
amb una població flotant 
que arriba als 50.000 
habitants a l’estiu davant 
els poc més de 17.000 
empadronats. 

També segons la Cam-
bra, a Torredembarra 
hi ha 277 establiments 
comercials (excloent el 
sector de la restauració) 
que representen el 27% 
de l’activitat econòmica 
del municipi. D’aquests 
establiments, el 81% 
tenen una superfície 
inferior a 150 metres 

quadrats, mentre que el 
31% es dedica al sector 
de l’alimentació, el 20% 
a roba i calçat, el 17% a 
equipaments de la llar i 
el 9% a cultura i lleure.

D’altra banda, a finals 
del passat mes de des-
embre es van donar a 
conèixer les dades de 
l’Anuari de la Distri-
bució Comercial del 
sector quotidià en rè-
gim d’autoservei, que 
elabora biennalment la 
Direcció General de Co-
merç, del Departament 
d’Empresa i Treball. 
Aquestes mostren sobre 
el paper el creixement 
del sector durant els úl-
tims anys. En el cas del 
Camp de Tarragona, per 
exemple, es produeix 
un augment de tots els 
indicadors en el bienni 
2019-2020 respecte a 
l’anterior. L’ocupació 
va créixer un 12% amb 
gairebé 6.000 persones 
treballant en el sector, 
la superfície de venda 
(206.228 metres qua-
drats) es va incrementar 
un 2,89%, i el nombre 
d’establiments (367) ho 
va fer un 2,18%. A més, 
la rendibilitat econòmi-
ca del sector gran distri-
bució al Camp de Tarra-
gona es va situar en els 
5.670 euros per metre 
quadrat, lleugerament 
per sobre de la mitjana 
catalana.

supermercats vol obrir 
un centre a la Torre, a 
banda també haurà de 
complir un seguit de 
requisits que recull la 
normativa municipal. 
Per exemple, “han de 
tenir uns accessos mí-
nims, zones de càrrega i 
descàrrega, una ampla-
da mínima dels carrers 
adjacents, etc.”, comen-
ta Guasch.

Un dels debats que pot 
generar la instal·lació 
d’aquestes grans cade-
nes de supermercats és 
el de les repercussions 
que té sobre el petit 
comerç. Jordi Cáceres, 
cap de projectes i com-
petitivitat de la Cambra 
de Comerç de Tarrago-
na, no considera que el 
perjudici sigui tan gran 
pels petits establiments. 
“El plantejament és un 
altre; no és gran co-
merç contra petit, sinó 
comerç off line davant 
l’on line”, comenta Cá-
ceres, a la vegada que 
assegura que “la trans-
formació” derivada de 
l’augment de superfí-
cies comercials mitja-
nes “ja s’ha produït: les 
botigues d’alimentació 
que han sobreviscut 
són aquelles que s’han 
adaptat o han aconse-
guit diferenciar-se”. Per 
tant, considera que la 
presència a Torredem-
barra d’aquestes dues ti-
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ACTUALITAT bAIx GAIà

Una manifestació 
convocada pels 
presidents de 

les urbanitzacions del 
Catllar per demanar so-
lucions per part de les 
administracions a les 
ocupacions i els robatoris 
en habitatges de la zona 
va reunir 300 persones el 
passat 2 de gener. Des de 
davant del cementiri del 
Catllar, els manifestants 
van marxar cap al xalet 
ocupat al número 13 del 
carrer de la Mercè de la 
urbanització Mas Blanc, 
que havia estat la gota 
que va fer vessar el vas 
de la paciència veïnal. 

Els fets van tenir lloc 
el diumenge 26 de des-
embre en aquesta casa 
propietat de la Janet 
Pepper, una dona de 75 
anys que havia acordat 
la seva venda. Ella ja no 
hi vivia i el futur propie-
tari ja hi havia traslla-
dat algunes de les seves 
pertinences a l’interior 
de l’immoble. Veïns van 
alertar de l’ocupació 
i la propietària va de-
nunciar els fets davant 
els Mossos d’Esquadra. 
Però un dels ocupes va 
declarar als Mossos que 
l’immoble era propietat 
d’un banc i que ja hi por-
taven tres dies vivint. La 

Foto: Una imatge de la manifestació arribant a la urbanització Mas Blanc. / tDB

Una manifestació de veïns aconsegueix 
recuperar una casa ocupada al Catllar 

REDAcció

propietària lamentava 
que no van investigar 
més, quan els vigilants 
municipals saben que fa 
25 anys que viu en aques-
ta casa. Es va programar 
un judici ràpid, previst 
pel 29 de desembre, 
però no es va celebrar 
perquè els ocupes no es 
van presentar i va quedar 
ajornat el judici fins al 20 
de gener.

Quan els manifestants 
van arribar a la casa de la 
Janet, van trobar que els 
ocupes havien marxat i 
desenes de persones van 
entrar-hi acompanyant 
la Janet en la recuperació 
de casa seva. Recordem 
que l’immoble estava en 
procés de venda, amb el 
contracte d’arres signat. 

La mala notícia ha estat 
pel futur propietari, que 
ja hi havia deixat una 
vintena de caixes amb 
les seves pertinències 
i havien desaparegut. 
“En sento molt respal-
dada pels veïns. Alguns 
han vingut per mi, però 
altres perquè són cons-
cients que un altre dia 
els pot passar el mateix 
a ells. No pots deixar la 
casa sola tres dies. El que 
m’ha passat m’ha tret la 
fe en la Justícia” afirma-
va la Janet, que espera 
durant el gener tancar la 
venda de la casa.

El president de la junta 
de propietaris de Mas 
Blanc denunciava que 
a la urbanització hi ha 
mitja dotzena de cases 

ocupades i cada mes hi 
ha almenys un robatori. 
I s’han trobat que en la 
resta d’urbanitzacions 
tenen situacions sem-
blants. “Ens hem con-
vertit en un ressort 
de la xusma. S’han 
fixat en aquesta zona i 
s’aprofiten del sistema 
perquè les lleis semblen 
fetes per a ells. Neces-
sitem més inversió en 
les urbanitzacions, amb 
càmeres de videovigi-
lància i més vigilants”, 
advertia.

Plantació de 
marihuana en 
una casa ocuPada
L’èxit amb la recuperació 
de la casa de la Janet va 
animar els manifestants 
a anar cap a un altre ha-

La producció serà l’eix  
temàtic del FIC-CAT 2022

Es construeix un aixopluc a 
l’Escola els Ametllers de la 
Pobla de MontornèsEn cada edició, el Festival Internacional de 

Cinema en Català (FIC-CAT) escull un eix 
temàtic relacionat amb el món del cinema, 
amb l’objectiu de donar més visibilitat als 
diferents rols existents en l’extens i com-
plex procés de creació audiovisual. Aquest 
2022 arriba el torn de la producció, dels 
productors i les productores i/o empreses 
que s’encarreguen dels aspectes econò-
mics i organitzatius a l’hora de realitzar una 
obra audiovisual.
Durant el transcurs del festival es posaran 
en relleu les tasques concretes que realitza 
el professional i/o equips que s’hi dediquen, 

mitjançant la realització una taula rodona 
o, entre altres, fent classes magistrals. 
Tot i que l’eix temàtic sigui la producció, 
en cap cas implica que les obres presen-
tades a concurs es valorin seguint com a 
criteri la qualitat productiva, doncs el Jurat 
és qui determina els treballs guanyadors 
basant-se en molts altes criteris. A banda 
dels premis de les diferents categories, 
s’atorgarà un premi específic a la Millor 
Producció, dotat amb 300 euros i un trofeu. 
Les inscripcions per participar són obertes i 
es poden fer de forma gratuïta a la web del 
FIC-CAT.

L’Escola Els Ametllers de la Pobla de Montornès 
compta a partir del reinici del curs aquest mes 
de gener amb un aixopluc entre l’accés al re-
cinte de l’escola a través de la tanca metàl·lica 
perimetral i la porta principal d’accés a l’edifici. 
Es tracta de la zona on els nens entren per 
poder accedir a les classes de manera segura 
agrupats amb els seus grups bombolla L’obra ha 
tingut un cost de 10.076,59 euros. Fins ara, en els 
dies de pluja i altres fenòmens meteorològics, a 
l’hora d’entrada i sortida, l’alumnat no tenien cap 
possibilitat d’aixoplugar-se.. 

els veïns van entrar en una segona casa, on van trobar objectes robats i una plantació de marihuana

bitatge ocupat proper, al 
número 45 del carrer Ta-
rragona. Propietat d’una 
entitat bancària, els ocu-
pes tenien amenaçats 
els veïns, organitzaven 
festes fins altes hores de 
la matinada i hi havia 
la sospita que eren els 
autors de robatoris en 
habitatges veïns. Sense 
ningú dins, també hi van 
entrar. 

Les sospites es van con-
firmar, ja que dues ma-
nifestants van identificar 
dues càmeres de fotos i 
dos joiers que eren seus. 
I la sorpresa final va ser 
una plantació indoor 
de marihuana en una 
habitació del pis supe-
rior, amb un centenar 
de plantes. La manifes-

tació es va dissoldre un 
cop ha arribat una pare-
lla de mossos al segon 
habitatge per investigar 
el que s’hi havia trobat. 

investigació Per 
identificar els 
manifestants i més 
vigilància 
Els Mossos d’Esquadra 
han obert una investiga-
ció per tal d’identificar 
els manifestants que van 
entrar en els dos habitat-
ges. Ho fan seguint els 
protocols, ja que, segons 
la Llei, van entrar “en ha-
bitatge aliè”, un fet que es 
considera “delicte penal”. 
Hi ha una preocupació 
també que es produeixi 
un efecte crida d’accions 
com aquesta en pobla-
cions properes. Una de 
les persones investigades 
seria la propietària de la 
casa que havia estat ocu-
pada.

El 10 de gener es va por-
tar a terme una reunió 
de representants dels 
veïns amb Ajuntament 
i responsables dels 
Mossos d’Esquadra. En 
va sortir el compromís 
d’intensificar la vigi-
lància dels Mossos a 
les urbanitzacions cat-
llarenques i la setma-
na passada es va poder 
evitar una ocupació en 
calent.



 
dEMbARRA

actualitatTORRE
w w w . t d b a c t u a l i t a t . c a t

 9 

ACTUALITAT bAIx GAIà

La Policia Local de 
Roda de Berà té 
un nou cap des 

d’aquest inici d’any. Es 
tracta d’Antonio Gómez 
que ha estat la mà dre-
ta de Joan Pie, que s’ha 
jubilat del càrrec aquest 
31 de desembre.  Gómez 
forma part de la planti-
lla de la policia rodenca 
des de fa 32 anys, pri-
mer com a agent i, més 
tard, ascendint fins a 
convertir-se en sergent, 
l’any 2001, i en sotsins-
pector, actualment.

Quan amb 19 anys, Gó-
mez va entrar a formar 
part de la Policia Local 
de Roda de Berà amb un 
contracte d’estiu, aquesl 

A l’esquerra, Antonio Gómez, al costat de l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, signant l’acta de presa de possessió. A la dreta, 
Joan Pie.

Antonio Gómez pren el relleu  
de Joan Pie com a cap de la  
Policia Local de Roda de berà

REDAcció

cos policial s’acabava de 
crear feia pocs mesos a 
partir del grup de vigi-
lants municipals que 
hi havia al poble. En 
aquell moment neces-

Joan Pie, entre la 
torre i roda
Joan Pie, per la seva 
banda, va començar a 
inicis dels anys 80 com 
a membre dels vigilants 
municipals, ja que el cos 
de Policia Local encara 
no existia com a tal a 
Torredembarra. Allí hi 
va treballar gairebé deu 
anys i ja als anys 90 va 
entrar a formar part del 
cos de Policia Local de 
Roda de Berà després 
d’anys de formar-se i 
opositar. Pie ja té clar 
que farà en aquesta nova 
etapa: “La meva vida 
estarà bolcada a pas-
sar el màxim de temps 
amb la família i al camp 
d’oliveres. També espe-
ro poder dedicar molt 
de temps al món mico-
lògic endinsant-me per 
racons perduts de Puig-
cerdà caçant bolets.”
Per la seva banda, Gó-
mez vol donar conti-
nuïtat a la bona feina 
que s’ha portat a terme 
sota el lideratge d’en 
Joan Pie “i hi apostarem 
per modernitzar el cos i 
els serveis que oferim a 
la ciutadania”, assegura.

sitaven gent jove i va 
aprovar les oposicions. 
Roda de Berà compta-
va amb una població 
de 1.700 habitants i la 
Policia estava formada 

per només set mem-
bres. Durant aquestes 
tres dècades, Gómez 
s’ha anat formant i as-
cendint dins del cos i el 
passat estiu va aprovar 

les oposicions de sot-
sinspector i va superar 
el curs de preparació a 
l’Escola de Policia de 
l’Institut de Seguretat 
de Catalunya.

S’instal·len 78 columbaris 
al cementiri municipal de la 
Pobla de Montornès

Primeres visites guiades al 
Centre d’Interpretació del riu 
Gaià durant l’any 2022

Nou càrrec per al 
creixellenc Joan 
Carles de la Monja

El cementiri municipal de la Pobla de Mon-
tornès s’adapta als canvis en els costums 
funeraris de la població i disposa a partir 
d’ara de 78 columbaris, amb una inversió per 
part de l’Ajuntament de 14.025,11 euros. I és 
que durant l’any 2019, el 43% dels serveis fu-
neraris efectuats a la província de Tarragona 
van ser incineracions, una xifra que represen-
ta un 77% més que deu anys endarrere.

L’Associació Mediambiental La Sínia ha 
fixat les dates per poder visitar el Cen-
tre d’Interpretació del riu Gaià i l’entorn 
de la resclosa del Catllar. La primera va 
ser el 15 de gener i continuaran el  
12 de febrer i el 12 de març, d’11 a 13 
hores.
L’activitat inclourà l’entrada a l’Ermita 

de Sant Ramon per explicar ei riu Gaià 
i el context fabril del Catllar. Es farà un 
tomb pels voltants de la resclosa per 
conèixer aquest entorn tan interessant i 
bonic i acabarà amb un refrigeri. La par-
ticipació es gratuïta per a grups reduïts. 
Les inscripcions s’han de fer al correu 
electrònic elcatllar@riugaia.cat.

La renovació de l’es-
tructura de coman-
daments dels Mossos 
d’Esquadra després del 
canvi de Josep Lluís 
Trapero per Josep Maria 
Estela com a comissari 
en cap ha situat Joan 
Carles de la Monja com 
a cap de la Regió Po-

licial Terres de l’Ebre. 
De la Monja, que va 
començar a Creixell, el 
seu poble natal, com a 
policia local, substi-
tueix a Vicenç Lleo-
nart que a la vegada 
ocuparà el lloc que va 
deixar vacant Estela a 
Tarragona. 

Més que mai,
al servei 

de Tarragona. 
900 231 132
www.memora.cat

Servei 24 hores
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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 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

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmPRESES

ACTUALITAT TORREdEMbARRA

tRini  
huguet  
ortega Clarà  

celebrarà 
Sant  
Sebastià 
el 22 i 23 
de gener
El 20 de gener és Sant 
Sebastià, el patró del barri 
de Clarà de Torredembarra. 
La situació provocada per 
la pandèmia de la Covid-19 
no permet l’organització 
dels actes festius que es 
duien a terme tradicional-
ment durant tot un cap 
de setmana. Per aquest 
motiu, s’ha adaptat el 
calendari d’actes.

El tradicional concert de 
la Coral Santa Rosalia 
tindrà lloc el dissabte 22 
de gener, a les 20.30 h, a 
l’església de Sant Joan 
(Baix a Mar). Per poder 
mantenir les distàncies 
entre cantaires, no es po-
drà dur a terme a l’església 
de Clarà.

Els actes previstos per al 
diumenge 23 de gener són 
els següents:

A les 11 h, a l’Església de 
Clarà, tindrà lloc l’Ofici 
Solemne dedicat al patró 
de Clarà (amb aforament 
limitat).

D’11 a 13.30 h, a la plaça de 
Nelson Mandela, parc de 
jocs amb inflables per a 
totes les edats.

A les 11.30 h, a les pistes 
de petanca del Carrer del 
Camí del Moro, XII Cam-
pionat de Petanca Sant 
Sebastià per a principiants 
(inscripcions al telèfon 616 
11 98 79).

A les 12.30 h, a la plaça de 
Nelson Mandela, actuació 
del trio “Bóssalo”, que 
oferirà un repertori basat 
especialment en bossa 
nova.

En cas d’inclemències me-
teorològiques adverses, el 
parc de jocs i el concert es 
traslladaran a la Sala Gran 
del casal Municipal (carrer 
de la Capella, 6).

“Veure més els 
amics”, “fer un 
viatge a Milà” o 

“trobar un màster 
que m’agradi” són 
alguns dels desitjos 
que diversos joves to-
rrencs volen complir 
aquest 2022. Tot i te-
nir edats o recorreguts 
diferents, estudiar o 
d’altres treballar, tots 
han coincidit en el fet 
que s’acabi la pandè-
mia de la Covid-19. 
Ara bé, això són desi-
tjos, les perspectives 
que tenen per aquest 
nou any són un pèl di-
ferents. 

Tots tenen present la 
possibilitat que els 
seus anhels no es com-
pleixin. Ainhoa Serra-
no, estudiant del grau 
Ciències Polítiques i 
Relacions Internacio-
nals a la UB i la UOC, 
explica: “Han estat uns 
anys que ens hem pri-
vat molt del contacte 
social i no puc esperar 
més a tenir més dinars 
familiars, amb amics i 
gaudir junts, però no 
crec que això ara ma-
teix sigui possible, ja 
veurem de cara l’estiu”. 
El jove Adrià Cañellas, 
de gairebé 23 anys, 
parla de la manera de 
pensar més pragmàtic 
de la gent de la seva 
edat: “El que volen és 
mantenir-se on estan o 
millorar, sempre amb 
metes molt realistes, 
no crec que hi hagi al-
gun somniador”. 

generació  
entre crisis 
Aquest raonament no 
acostuma a encaixar 
amb la visió optimista 
que es té de la mentali-
tat dels joves. Hi ha di-
versos factors que han 
provocat aquest canvi 
en la seva manera de 
veure el futur. Fe-
rran Fuxet, estudiant 
del grau Global Stu-
dies a la Universitat 
de Salamanca, explica: 
“Sobretot en retallar 
perspectives de futur 
la pandèmia té molt a 
veure perquè no és el 
mateix planejar a un 
any vista que no saber 

I tu, què esperes  
per aquest 2022?
joves torrencs i torreques ens parlen de 
com veu el seu futur més immediat

si d’aquí a un any hi 
haurà classes o podràs 
viatjar”. Serrano, de 21 
anys, afegia altres mo-
tius: “Hem estat una 
generació marcada 
des del principi, amb 
la crisi del 2008, des-
prés creixes i tens la 
Covid-19. Són moltes 
coses que et condicio-
nen econòmicament i 
que et fan pensar de 
ben petit en els di-
ners”. 

L’economia dels jo-
ves en molts casos es 
veu recolzada per la 
dels pares, això els 
permet avançar amb 
certa seguretat i per 
molts és una “sort”. 
Cañellas, que treballa 
de monitor de bàsquet 
mentre estudia per 
opositar a bomber, 

apropar-se una mica 
més als joves i que tota 
aquesta gentada que 
no fa res de folklore 
o amb les entitats del 
poble que s’apropés 
i ho fes”. “Potser cal-
dria fer un pla d’acció 
pel jovent, que alhora 
compti amb ells per 
fer-lo, per tal de dina-
mitzar Torredemba-
rra”, apunta Fuxet. 

Per acabar d’adobar 
aquestes perspectives 
de cara al nou any, se 
li ha de sumar el can-
vi climàtic. Serrano 
que està d’Erasmus a 
Roma preveu: “El cli-
ma i els efectes del can-
vi climàtic continuaran 
empitjorant i no crec 
que segueixin fent 
grans coses en termes 
de polítiques, sí que la 
Unió europea està fent 
passes, però òbviament 
no estem avançant tot 
el que es podria o tot el 
que els joves ens agra-
daria”. 

un futur més  
valorat 
Aquestes visions de fu-
tur pel 2022 són realis-
tes, encara que puguin 
semblar negatives. De 
fet, en totes les visions 
de futur i hi ha un cert 
optimisme, “sempre 
amb els peus a terra”, 
com apunta Cañellas. 
Humanes reflexiona i 
valora el seu canvi de 
pensament: “Anys en-
rera limitava el meu 
futur en fer alguna 
cosa per sempre, ara 
ho veig més com des-
cobrir i provar coses 
noves i a partir d’aquí, 
ja anirem veient que 
fer”. “Aquesta situació 
ens farà valorar més 
cada vegada que veiem 
els nostres amics, cada 
abraçada que no hem 
fet, cada petó, cada 
sopar, ho valorarem 
tot molt més, almenys 
és el que espero”, con-
cloïa Serrano. 

 

expressa: “Va arribar 
un moment que me’n 
vaig adonar que això és 
un luxe, el fet d’estar 
independitzat, poder 
fer el que t’agrada i 
no haver de passar 
penúries. Sí que és ve-
ritat que t’estrenys el 
cinturó, més o menys 
depenent del temps, 
però estic fent el que 
m’agrada i al lloc on 
m’agrada viure.” A 
més, alguns, com Ana 
Humanes de 18 anys i 
estudiant de batxillerat 
artístic, volen marxar 
del poble: “A curt ter-
mini no em veig vi-
vint a la Torre, tinc 
pensat traslladar-me, 
sobretot per l’àmbit 
laboral i obrir noves 
portes”. Fuxet, de 20 
anys, que actualment 
està d’intercanvi a 

Moscou, aclareix: “A 
tothom li agradaria 
quedar-se aquí a treba-
llar, començant perquè 
és casa teva, però per 
fer qualsevol cosa has 
de marxar, ni que sigui 
a Tarragona. Crec que 
en molts casos trobar 
feina a la Torre és més 
complicat”. 

consciència  
cultural  
i climàtica 
Passa un cas semblant 
amb el tema de l’oci pels 
joves, ja que tots els en-
trevistats esmenten que 
les opcions són escasses 
i poc visibles. Respecte 
a això, Cañellas, mem-
bre de diverses enti-
tats com els castells o 
el bàsquet, anima: “Si 
no hi ha restriccions, 
podrien intentar potser 

l’Ana Humanes, estudiant de batxillerat artístic, té clar que vol marxar de la torre. / tRini 
HUGUEt oRtEGA
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Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com

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

Els adjudicataris 
construcció de la 
comissaria dels 

Mossos d’Esquadra 
s’han tirat enrere des-
prés del sobrecost de les 
obres, ja que el projecte 
inicial no contempla-
va la recollida d’aigües 
pluvials, un aspecte que 
és obligatori segons les 

ordenances municipals. 
Així doncs, el Depar-
tament d’Interior de la 
Generalitat haurà de tor-
nar a licitar les obres. La 
previsió inicial era que 
les obres, que duraran 
15 mesos, comencessin 
aquesta tardor. Una ve-
gada resolt aquest el pro-
blema tècnic contempla-

va la recollida d’aigües 
pluvials i redissenyat el 
projecte, els adjudicata-
ris de les obres han deci-
dit retirar-se.

L’entrada en funcio-
nament de la comissa-
ria, prevista pel primer 
trimestre del 2023, 
s’endarrerirà doncs més 

que previsiblement. 
L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
afirma que tenen la in-
tenció de parlar amb In-
terior per garantir que hi 
haurà un desplegament 
de Mossos d’Esquadra 
al territori malgrat que 
la comissaria encara no 
estigui operativa.

S’endarrereix la comissaria  
dels Mossos d’Esquadra  
perquè s’haurà de tornar a licitar

Junts per Torre-
dembarra can-
viarà el seu regidor 

a l’Ajuntament de To-
rredembarra per segon 
cop en aquest mandat. 
El passat 12 de gener 
Josep Maria Calvet va 
anunciar en roda de 
premsa que havia pres 
la decisió de renunciar 
a l’acta de regidor per 
“motius laborals” quan 
faltaven poques setma-
nes per complir dos anys 
com a únic representant 
juntista al ple torrenc. El 
seu lloc l’ocuparà Xavi 
Suárez, número 3 de la 
llista que el 2019 va en-
capçalar la també dimiti-
da Anna Magrinyà.

“La tasca de regidor re-
quereix una dedicació 
que, amb els canvis la-
borals que he tingut dar-
rerament, tinc dificultats 
per complir-la. Hi ha un 
segon motiu i és que, 
com vaig anunciar fa un 
temps, no tinc la inten-
ció de presentar-me a 
les properes eleccions. 
La decisió del relleu 

xavi Suárez substituirà Josep Maria Calvet 
com a regidor de Junts per Torredembarra

Foto: Josep Maria calvet, a l’esquerra, i el seu substitut al ple torrenc, xavier suárez.  / tDB

ACTUALITAT TORREdEMbARRA

JoRDi salvat Torredembarra, Jovita 
Baltasar, que ha deixat 
clar que no està decidit 
que el nou regidor sigui 
el cap de llista de la for-
mació independentista el 
2023. Si que ha explicat 
que s’està treballant en la 
confecció de la candida-
tura i si hi ha més d’un 
aspirant a ser l’alcaldable 
es farien primàries.

el nou 
regidor de Junts
Xavier Suárez Gutiérrez 
és nascut a Torredem-
barra i té 30 anys. Té 
estudis d’administra-
ció i treballa com a co-
mercial en el sector de 
l’automoció. És l’actual 
responsable de política 
municipal de la junta 
local de Junts per Tor-
redembarra. “La línia a 
seguir de Junts a l’Ajun-
tament de Torredembar-
ra serà la mateixa que ja 
fet el Josep Maria fins 
ara. Ho ha fet molt bé 
i ha demostrat tenir un 
nivell molt alt. Fiscalit-
zarem i controlarem el 
govern. Torredembarra 
té molts problemes”, as-
senyala Suárez.

l’he pres d’acord amb la 
junta”, explicava Calvet. 
“Deixo pas a un com-
pany que podrà dedicar 
més temps i preparar 
millor les eleccions, de 
forma coordinada amb 
tot el grup”, afegia l’en-
cara portaveu de Junts, 
que ha agraït el suport 
dels companys del par-
tit i en especial a Marc 
Francesch, que va morir 
fa un any.

“Han estat dos anys molt 
atípics a causa de la pan-

dèmia, que va començar 
un mes després de pren-
dre possessió. Els pri-
mers mesos van ser molt 
durs, vivint la pandèmia 
des de dins l’Ajunta-
ment.  He intentat apor-
tar el meu gra de sorra i 
denunciar coses que no 
estan bé a Torredembar-
ra, com l’estat de molts 
carrers o la il·luminació. 
No s’ha fet res per millo-
ra l’eficiència energètica. 
L’experiència com a re-
gidor ha estat molt gra-
ta”, comenta Calvet, que 

continuarà vinculat al 
grup de Junts amb una 
dedicació menor, man-
tenint la seva condició 
d’independent.

El nou regidor, Xavi 
Suárez, prendrà posses-
sió en la sessió plenària 
de febrer. “Volem agrair 
al Josep Maria la feina 
que fet durant aquest 
temps. Ha demostrat 
ser molt treballador i 
estar molt implicat”, 
ha afirmat la coordina-
dora local de Junts a 

Gairebé dos mesos després 
de la dimissió per sorpresa 
del regidor de Joventut de 
l’Ajuntament de Torredembar-
ra, Guillem Pujol, hi ha hagut 
fumata blanca sobre quin 
membre de la candidatura 
d’Esquerra Republicana el 
substituirà. Serà la número 10, 
la primera de la llista després 
de Pujol, Pilar Hernández, que 
prendrà possessió de l’acta de 
regidora en el ple telemàtic 
del dijous 21 de gener i es 
farà càrrec de la cartera de 
Joventut. No està prevista cap 
reestructuració del cartipàs 
municipal.

Pilar Hernández va néixer a 
Sabadell el 1964 però resideix 
a Torredembarra des de fa 
una colla d’anys. És tècnica 
en teràpies naturals i teràpies 
complementàries naturals. 
És l’actual vicepresidenta de 
l’Associació de Veïns de la 
Marítima Nord.

Pilar 
Hernández, 
nova regidora 
d’ERC

L’alcalde assumeix 
la gestió de la 
recollida i transport 
de la brossa

L’alcalde Eduard Rovira 
ha assumit la gestió de 
la recollida i el transport 
dels residus de Torre-
dembarra. Ho ha fet a 
través d’una resolució 
segons la qual aquestes 
atribucions han passat 
a ser exercides per 
ell mateix en lloc del 
regidor Joan Torras des 
del passat 1 de gener, 
tot i que el decret va 
ser signat tres dies des-
prés. Torras, que havia 
demanat una reducció 
de la seva dedicació a 
l’Ajuntament per raons 
laborals, resta com a 
regidor de Sostenibilitat 
i Salubritat i manté la 

gestió del reciclatge, 
reutilització i posterior 
eliminació dels residus.
La gestió de la brossa 
a Torredembarra ha ge-
nerat múltiples queixes 
dels veïns i veïnes del 
municipi els darrers 
anys, sobretot els 
darrers dos anys quan 
l’empresa Nordvert va 
guanyar el contracte de 
concessió.  A més, s’han 
fet diversos informes 
per l’incompliment 
de les condicions del 
contracte per part de 
Nordvert, que l’any pas-
sat va rebre una sanció 
econòmica per aquesta 
raó.
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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

El Servei de Primera 
Acollida ha incrementat 
les accions el 2021

El Servei de Prime-
ra Acollida de la 
Regidoria d’Acció 

Social de l’Ajuntament 
de Torredembarra ha 
incrementat aquest 2021 
les accions realitzades 
al municipi, bàsicament 
destinades a accions for-
matives per a persones 
nouvingudes i elaboració 
d’informes d’estrangeria. 
En total, s’han lliurat 95 
certificats de formació i, 
fins a la data, s’han atès 
79 sol·licituds d’informes. 
Pel que fa a la formació, 
s’han derivat veïns de To-
rredembarra, que necessi-
taven dur a terme accions 
formatives o demanaven 
assessorament jurídic es-
pecialitzat de suport als 
processos d’arrelament 
social, a les entitats Càri-
tas, AMIC i AvantEbre. 

D’aquesta manera, s’han 
ofert a través de Càritas 
dos cursos integrals pre-
sencials de 90 hores de 
català, 15 hores de co-
neixements laborals i 15 
hores de coneixement 
de la societat catalana. 

REDAcció

A Torredem-
barra s’han 
lliurat 95 
certificats de 
formació i 
s’han atès 79 
sol·licituds 
d’informes
Amb AMIC, s’han ofert 
dos cursos modalitat 
en línia de 15 hores de 
coneixements labo-
rals i també s’ha ofert 
l’assessorament jurídic 
especialitzat de suport als 
processos d’arrelament 
social. I amb AvantEbre, 
un curs integral moda-
litat en línia de 15 hores 
d’alfabetització digital, 90 
hores de català, 15 hores 
de coneixements laborals 
i 15 hores de coneixement 
de la societat catalana. 
D’aquesta manera, des 
del Servei de Primera 
Acollida de Torredem-
barra s’han derivat 90 
persones per accedir a 
les accions formatives i 10 
persones que sol·licitaven 
assessorament jurídic per 

formalitzar el tràmits 
d’arrelament social.

La regidora d’Acció so-
cial, Marga Rovira, ha 
valorat aquestes accions 
com a molt positives, 
ja que l’estat d’alarma 
produït per la pandèmia 
i totes les mesures de 
seguretat sanitària van 
reduir les possibilitats 
d’oferir acciones forma-
tives durant el 2020. U 
D’altra banda, ha explicat 
que aquest any 2021 s’ha 
observat un increment 
important en la demanda 
d’informes d’estrangeria 
en el municipi. D’acord 
a les dades que consten 
a la Regidoria, i encara 
sense finalitzar l’any, ja 
s’ha atès 79 sol·licituds, 
a diferència de l’any 
2020 que es van rebre 
50 sol·licituds o el 2019 
que en van ser 43.

El Baix Gaià frega els 1.000 casos 
nous de Covid-19 en una setmana
Els nous casos positius de Covid-19 
al Baix Gaià aquesta darrera setmana 
han tornat a marcar un rècord, fregant 
el miler. Ha estat concretament 985 
casos -segons dades del Departament 
de Salut de la Generalitat actualitza-
des aquest 16 de gener-, cosa que vol 
dir que només en els darrers set dies 
s’han infectat més d’un 2,2% del total 
de la població de la subcomarca. La 
Covid-19 es torna a accelerar després 
d’una setmana d’estancament en el 
creixement de la sisena onada, a cau-
sa de la variant òmicron. Amb aquest 
nou miler de casos nous, ja s’han 
superat els 6.000 casos al Baix Gaià 
des de l’inici de la pandèmia.

casos positius
Total de 
casos

Casos darrera 
setmana

Torredembarra 2.631 +422

Roda de Berà 857 +132

Altafulla 798 +117

El Catllar 575 +86

Creixell 483 +93

La Pobla de 
Montornès 398 +71

La Riera de Gaià 268 +32

La Nou de Gaià 66 +12

Vespella de Gaià 65 +15

Salomó 60 +5

total baix gaià 6.191 985

Aquest mes de desembre sortejàvem entre els 
subscriptors i subscriptores del Torredembarra 
Actualitat el llibre Tarragona, el rastre de jutge, 
de Rafa Marrasé. el guanyador ha estat 
enric solé solà. enhorabona!

Guanyador del llibre  
de Rafa Marrasé  
sobre la corrupció  
a Tarragona

Després de gairebé dos anys 
de pandèmia a causa de la 
Covid-19, moltes coses han 
canviat. L’hostaleria ha estat 
un dels sectors més greument 
afectats i ens hem hagut 
d’adaptar i anar acceptant 
pràcticament d’avui per demà 
restriccions que ens han obli-
gat a reduir l’aforament sobre 
manera o directament a tancar. 
Per això ens esforcem cada dia 
a anar millorant i intentar que 

CONTINGUT ESPECIAL

Veniu i gaudireu de bons moments, grans experiències
la vostra experiència sigui 
el més còmode i familiar 
possible perquè no sim-
plement us volem vendre 
menjar. El que volem és 
oferir-vos moments dife-
rents, especials: un dinar 
en solitari gaudint d’un 
mateix, en parella o una 
celebració familiar. Tenim 
molt camí al davant, ja 
que, tot i portar establerts 
a la Torre des del 1965, 

com a restaurant portem 
des del 2014. En aquest 
temps hem tingut l’opor-
tunitat d’anar aprenent i 
anar progressant seguint 
les vostres demandes, 
sobretot oferint-vos un ser-
vei proper perquè us sentiu 
com a casa, però amb les 
comoditats pròpies d’un 
restaurant.
Ara hem adaptat el nostre 
logotip, per fer-lo més mo-

dern i alhora que quedi 
clar que som casa 
delicias.

estem acabant d’ultimar 
més novetats que anirem 
anunciant aviat. 
us convidem a venir, 
sigui a la gran terrassa o 
sigui a l’ampli menjador, 
per passar un bon moment 
intentant que estigueu 
sempre com a casa.
 

5.000 exemplars al carrer cada mes 
(auditats per l’oJd)

Anuncia’t al mitjà de comunicació  
  de referència  

de torredembarra i eL baix Gaià

Periodisme de quAlitAt fet Per Periodistes
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ACTUALITAT TORREdEMbARRA

El Ball de Malcasats 
de Torredemba-
rra ha fet un pas 

de gegant per a la con-
secució dels vestits i els 
complements dels seus 
onze personatges. El 19 
de desembre, l’entitat 
tancava la campanya 
de micro-mecenatge a 
través de la plataforma 
Verkami per aconseguir 
el finançament d’una 
part d’aquesta despe-
sa. Ho han fet recollint 
3.255 euros, una xifra 
molt superior als 2.000 
que es plantejaven assolir 
inicialment.

“Volem agrair de tot cor 
totes les aportacions que 
ens han fet cadascun dels 

El tram remodelat del 
passeig Miramar, entre 
el passeig de la Sort i 
el passeig de l’Estació, 
que estava en obres 
d’urbanització des 
del passat 19 d’abril, 
es va obrir finalment 
el 28 de desembre a 
la circulació. Estava 
previst inicialment 
fer-ho abans de Nadal, 

però l’endarreriment en 
els treballs de retirada 
d’un pal de telefonia a 
la rotonda del passeig 
de la Sort per part de 
Telefónica va endarrerir 
uns dies l’obertura. 
Es tracta, però, d’una 
obertura parcial perquè 
resten per finalitzar 
alguns treballs de 
senyalització vertical i 

alguns detalls i últims 
retocs. Hi ha hagut uns 
problemes de submi-
nistrament que farà que 
fins a finals de febrer 
no acabin els treballs 
de forma definitiva.
Les obres de condicio-
nament d’aquest tram 
del passeig Miramar 
es van adjudicar a 
l’empresa Sorigué 

SAU per un import 
d’1.036.152,86 euros (IVA 
inclòs) i un termini de 
vuit mesos. La direc-
ció de les obres es va 
adjudicar a l’empresa 
Philae, Enginyeria de 
Projectes SL. (empresa 
que ja havia redactat el 
projecte) per un import 
de 22.324,50 euros (IVA 
inclòs).

L’Ajuntament de 
Torredembarra, a 
través de la Regidoria 
de Comerç, Indústria i 
Activitats, ha atorgat 
un total de 63.650 
euros dins la línia de 
subvencions directes 
a determinades acti-
vitats lucratives del 
municipi que han tan-
cat o han vist restrin-
gida la seva activitat 

com a conseqüència 
de l’aplicació de 
mesures en matè-
ria de salut pública 
per a la contenció 
de la Covid-19. En 
total, s’han aprovat 
114 sol·licituds i 24 
han estat denega-
des (per no complir 
els requisits) o han 
desistit (per manca 
de presentació de 

documentació).

Aquesta línia de 
subvencions directes, 
per un import inicial 
de 80.000 euros, es va 
obrir el 5 de maig i el 
termini de sol·licitud 
es va allargar fins 
al 30 de setembre. 
Les subvencions 
ho han estat per la 
concurrència d’una 

situació, com és el 
tancament i posterior 
reducció d’activitat. 
L’import màxim de la 
subvenció ha estat el 
següent:

Subvenció de 700 
euros per a disco-
teques, sales de 
ball, bars musicals, 
instal·lacions esporti-
ves, hostals, pensions 

i càmpings.

Subvenció de 600 eu-
ros per a restaurants 
i bars.

Subvenció de 500 eu-
ros per a comerços i 
serveis no essencials 
afectats per les res-
triccions sanitàries.

altres mesures
El regidor de Comerç, 

Indústria i Activitats, 
Josep Maria Guasch, 
ha recordat que 
l’objectiu d’aquesta 
línia de subvencions 
ha estat ajudar a la 
reducció de l’impacte 
econòmic cau-
sat per la situació 
d’emergència de sa-
lut pública ocasiona-
da per la Covid-19. El 
regidor també ha re-

cordat que, a més de 
les accions dutes a 
terme el 2020, aquest 
any també s’han pres 
altres mesures com 
una reducció del 50 
% a determinades 
taxes d’ocupació 
de via pública i  
d’escombraries al 
sector econòmic, un 
acord que es va pren-
dre el mes de juliol.

Representació del Ball de Malcasats en la passada Festa Major de santa Rosalia. / BAll DE 
MAlcAsAts

Cristina López, responsable de 
vestuari de La Cubana, dissenyarà 
els vestits del ball de Malcasats

El tram remodelat del passeig Miramar 
s’obre parcialment a la circulació

Més de 63.000 euros a activitats econòmiques afectades per la Covid-19

mecenes”, ha explicat el 
president del Ball de 
Malcasats, Gerard Re-
casens, que ha volgut 
aplaudir especialment 
“les aportacions de dues 
altres entitats de la Fes-
ta Major, com són el Ball 
de Gitanes i el Ball de 
Gegants”.

Els diners del Verkami 
se sumaran a altres vies 
de finançament com-
plementàries que els 
permetran disposar dels 
onze vestits i els com-
plements necessaris per 
a les seves representa-
cions. Passades les festes 
de Nadal, ha començat 
el procés de disseny i 
elaboració dels vestits, 
que l’entitat estrenarà 
la Festa Major de Santa 
Rosalia de 2022.

na de tota la vida, López 
és barretaire i dissenya-
dora de moda, a més de 
figurinista i vestuarista 
de teatre, i membre de 
La Cubana des dels seus 
inicis. A La Cubana, Ló-
pez hi ha fet d’actriu i 
des de 1992 n’és la res-
ponsable de vestuari. 
Ha dissenyat, doncs, els 
vestits que s’han pogut 
veure a obres mítiques 
de la companyia de Sit-
ges, com ara Cegada de 
Amor, Una nit d’òpera, 
Cómeme el coco, negro 
o Campanades de boda. 
A més a més, Cristina 
López ha tingut un pa-
per molt important du-
rant diversos anys amb 
el Carnaval de Sitges, 
pensant i elaborant els 
vestits del Rei Carnes-
toltes.

una dissenyadora 
de Primera divisió
Cristina López, cap de 

vestuari de la compan-
yia teatral La Cubana, 
serà l’encarregada de 

dissenyar i fer els vestits 
del Ball de Malcasats de 
Torredembarra. Sitgeta-

REDAcció

Foto: AnnA F. / AJ. toRREDEMBARRA
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“Aquest mes de ge-
ner començo dieta”. 
Aquest sol ser el pro-
pòsit de molta gent. 
Pot ser que de veritat 
es comenci una die-
ta, però poques ve-
gades s’aconsegueix 
l’objectiu final. I per 
què passa això?

Això passa perquè se 
simplifica massa el 
motiu que ha fet que 
es pugi de pes (men-
jar massa) i el mètode 
necessari per apri-
mar-se (no menjar) 
i resulta en una dieta 
monòtona, massa es-

tricta i desequilibrada 
que, a més de no funcio-
nar a llarg termini, pro-
voca l’abandonament i 
la tornada a l’antiga ru-
tina alimentaria.

Què s’hauria de fer lla-
vors? En cas de voler 
aprofitar la motivació 
del principi de l’any 
per a aprimar-se, s’ha 
de començar per ana-
litzar què és que pots 
estar fent malament 
i què estàs disposat a 
canviar. Moltes vegades 
el problema no està en 
menjar massa, sinó en 
mals hàbits com picar 

entre hores, abusar 
d’aliments malsans i 
el sedentarisme.

Una vegada fet una 
autoanàlisi, es podrà 
començar a fer can-
vis en la teva rutina 
alimentària per a 
fer-la més saludable 
i amb això aconseguir 
l’objectiu d’aprimar-te 
i guanyar salut.

Aprofitem l’època de 
l’any per a canviar 
hàbits i ser la nostra 
millor versió aquest 
2022. Feliç 2022 a 
tots!

paula  
sousa

DiEtistA-nUtRicionistAEl  mes  de  les  dietes

Escolta el setè capítol del podcast  
‘La Jungla de la Torre’
Parlem amb l’advocat Carles Perdiguero,  
bioquímica i gerent d’Eurecat a la demarcació de Tarragona

Des del 15 de gener el pots escoltar  
a www.TDBActualitat.cat i també a www.ivoox.com

Des que l’any 2008 
va acabar la con-
cessió de 25 anys 

de l’Estat al Club Marítim 
de Torredembarra, una 
espasa de Dàmocles pen-
ja damunt d’una de les 
entitats més importants 
del municipi. Els darrers 
anys han vist com Costes 
de l’Estat feia enderrocar 
alguns clubs marítims 
catalans o altres rebien 
importants sancions 
econòmiques perquè no 
complien l’estricta Llei de 
Costes. Des d’aquest mes 
de gener, després d’una 
reunió a tres bandes amb 
la Generalitat i Costes de 
l’Estat que es va fer a Ta-
rragona el dia 10, el Club 
Marítim de Torredem-
barra veu el futur amb 
més esperança, ja que, 
com explica el seu pre-
sident, Joan Manel Mer-
cadé, al Torredembarra 
Actualitat, han obtingut 
el compromís de l’Estat 
de buscar una solució al 
problema i la garantia 
que, si arriba el cas, no 
rebran una notificació 
d’enderroc o una sanció 
d’un dia per l’altra, com 
podia passar fins ara 

El Club Marítim de Torredembarra comença 
a veure amb esperança el seu futur

a causa de l’expedient 
obert per Costes.

Ara s’obre, però, un pe-
ríode per trobar una 
solució que no obligui 
al club torrenc a ende-
rrocar la nau de més de 
1.300 metres quadrats 
on guarden material, les 
embarcacions i hi realit-
zen reparacions, “un per-
judici de conseqüències 
molt importants a nivell 
social i que amenaça la 
viabilitat de l’entitat.” 
L’edifici de la seu social 
i el restaurant no tin-
dria cap problema per 

acabar el període per a 
presentar-les i ara estan 
a l’espera de la seva re-
solució.

Una altra solució, tot i 
que Mercadé la veu més 
complicada i llarga en 
el temps, és la proposa-
da a finals de desembre 
per la Generalitat en una 
reunió entre la Federa-
ció Catalana de Vela i la 
Secretaria de Territori 
i Mobilitat del Depar-
tament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques 
Digitals i Territori per 
tractar la situació dels 
clubs de platja afectats 
pel Reglament de Costes, 
com és el cas de l’entitat 

torrenca: demanar a 
l’Estat que aquests clubs 
passin a estar adscrits a 
zona portuària, pres-
tant serveis de caràcter 
portuari a les embarca-
cions que ho necessitin. 
L’adscripció a zona por-
tuària té un recorregut 
molt més llarg que el 
tràmit d’una modifica-
ció reglamentària tra-
mitada en un Consell 
de Ministres, a més de 
requerir d’una volun-
tat política per part de 
l’Estat de cedir aques-
ta competència que en 
l’actualitat no es dona. 

L’arrel del problema, 
segons Mercadé, és 
l’arbitrarietat de la rat-
lla traçada pel Govern 
espanyol en la Llei de 
Costes que delimita la 
primera línia de mar 
i que a Torredemba-
rra passa molt a prop 
de la línia del tren i no 
només afecta al Club 
Marítim sinó també el 
pont de Clarà, que, en 
última instància po-
dria ser obligat també 
a ser enderrocat. Però 
Mercadé considera que 
des d’aquest inici d’any 
hi ha les bases posades 
perquè això no passi.

Una imatge del club Marítim de torredembarra. / cEDiDA

continuar tal com ara, 
tot i superar per poc els 
300 metres quadrats de 
superfície total edificada 
en primera línia de mar 
que permet Reglament 
General de Costes de 
l’Estat. “Per primer cop 
ens hem assegut amb les 
dues administracions i hi 
ha la voluntat de buscar 
solucions. Hi ha un diàleg 
obert”, afirma Mercadé, 
que porta quatre anys al 
capdavant del Marítim. 

diferents vies ober-
tes
Quines són aquestes so-

lucions? Una apunta 
Mercadé seria convertir 
la nau en un espai obert, 
però una més fàcil i rà-
pida -tou i que difícil- és 
que el Ministeri de Tran-
sició Ecològica acceptés 
les al·legacions presen-
tades al Reglament Ge-
neral de Costes de l’Estat 
per diferents clubs ma-
rítims catalans amb el 
suport de la Federació 
de Vela per mantenir 
les construccions ac-
tuals en primera línia 
de mar malgrat que les 
concessions caducades. 
El passat 7 de gener va 

JoRDi salvat 

L’entitat ha 
obtingut el 
compromís de 
l’Estat de  
buscar una 
solució al  
problema 
creat per la 
concessió 
vençuda

ESPORTS
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¡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

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

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

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

Tel. 640 645 034

Manicura 
i pedicura

eSTÉTica

LA SOLEdAT dELS MIRALLS

La meva habitació 
no fa més de 12 m2. 
En un moment s’ha 

omplert de gent: els dos 
policies, el Luisma, la 
Mia i jo. Per un moment 
m’ha semblat una situa-
ció còmica, com aque-
lla seqüència immortal 
d’Una nit a l’òpera, dels 
germans Marx, on no 
deixava d’entrar gent a 
una cabina petita. De 
seguida, però, vaig com-
provar que els dos ins-
pectors anaven per feina 
i fugien de la comicitat.

- Ens ve de meravella que 
estigueu els tres junts –
va dir l’inspector Homs, 
un tipus seriós, alt, amb 
barba molt cuidada, ulls 
negres grans i profunds i 
cabell arrissat. Tu ets en 
Benèvol Blanc, oi? Ens 
han informat que estàs 
immers en una vaga de 
fam des de fa dies..

- Bene, si-us-pau –vaig 
interrompre-, i sí, ja fa 
dies que estic confinat 
voluntàriament a la meva 
habitació.

Capítol 27. 
Gota a gota

- Per tant, no vas tenir 
contacte extern amb el 
vostre amic. Però vas 
parlar amb ell el dia 
abans, d’alguna manera? 
Et va venir a veure? Un 
dels vostres amics ens ha 
dit que eres molt impor-
tant per a ell.

- Sí, em va venir a veure 
per la tarda i vam estar 
un parell d’hores par-
lant. No vaig notar res 
d’especial –vaig mentir. 
No els volia donar mas-
sa informació de com el 
vaig veure realment. 

- I vosaltres? –encetà la 
inspectora Miralles. Vau 
estar amb ell?

- Sí –digué la Mia-, vam 
estar junts fins les dues 
de la matinada. El vam 
acompanyar fins a prop 
de casa seva, i ens vam 
separar als terrenys de 
la Pirelli.

- I, donades les hores, no 
el vau acompanyar fins a 
casa seva? –preguntà el 
policia.

- No, en Toño no volia, 
tenia com una mena 
de por al company de 

la seva mare –digué la 
Mia.

L’Inspector Homs ens 
anava escrutant d’un a 
l’altre sense parar. Era 
com si volgués obtenir al-
guna mena d’informació 
dels gestos, dels silencis, 
de les mirades. També 
mirava la seva compan-
ya. La inspectora Mira-
lles era baixeta, al voltant 
dels 163 centímetres, 
amb un cos diví, de pits 
generosos, cabell arris-
sat, pell morena i llavis 
carnosos. Feia un gest 
subtil amb les espatlles, 
com una mena de tic, 
amb la qual cosa vaig 
deduir que era una dona 
inquieta, passional i con-
tradictòria. Segur que es 
prenia la seva feina amb 
molta responsabilitat i 
amb un alt nivell de crí-
tica constant. Era a punt 
de dir alguna cosa quan 
l’inspector Homs encetà, 
mirant-me fixament:

- Bene..., tens alguna ex-
plicació per la semblança 
de la serp apareguda a 
la boca del teu amic i els 
dibuixos que pengen de 
les parets de la teva habi-
tació? Aquest, per exem-
ple –va fixar la mirada en 
un dibuix amb diverses 
serps enrotllades i di-
gué- Puc? -Va fer el gest 
d’agafar-lo.

- És tot seu –vaig dir. 
El policia desenganxà 

la xinxeta de la paret i 
va agafar el dibuix amb 
molta calma.

- Diria que és gairebé la 
mateixa figura. Bé, no-
més que a la boca del 
teu amic només hi havia 
dues, de serps.

Es dirigia a mi com si els 
meus amics no hi fossin, 
a l’habitació. De sobte 
em van venir unes dades 
al cap. En aquests mo-
ments, Torredembarra 
té una població de 15.272 
habitants, dels quals gai-
rebé el 19,50% es troben 
a l’atur. Més de 1.300 ofi-
cialment no tenen feina. I 
vaig pensar quanta gent 
estaria a l’atur als llocs de 
residència de l’inspector 
Homs i la inspectora Mi-
ralles. I també vaig pen-

sar quina mena de rela-
ció tenien aquest parell.

- Se t’acut d’alguna per-
sona que hi pugui estar 
relacionada amb els teus 
dibuixos i la figura?

- No en tinc ni idea –vaig 
dir secament. Inspector, 
no em trobo gaire bé. 
Com pot veure no sóc la 
millor expressió de mi 
mateix ni el millor tes-
timoni.

Em va mirar fixament. 
Durant breus segons no 
va reaccionar, com si el 
mecanisme interior ha-
gués esgotat la corda i 
l’organisme que l’acull 
deixés de funcionar. La 
meva habitació està ban-
yada per una llum acolli-
dora. A les sis de la tarda, 

el sol ja ha recorregut el 
zenit de casa nostra, casa 
nostra, mare, i comença 
a declinar a l’altra banda, 
per l’entrada, on molts 
dies la mare i jo be-
renàvem tardes senceres 
deixant-nos acaronar per 
aquest sol meravellós i 
intens que, amb el temps, 
va ressecar el panell de 
la porta i la nostra vida. 
ELL ho va canviar tot. 
La porta, la porta sen-
cera, tan resseca ja, tan 
deserta, i la nostra vida. 
També sencera. Resseca 
i deserta. Un frau.

Aleshores va intervenir la 
inspectora Miralles i els 
seus tics.

- D’acord, per avui ho 
deixem aquí –tinc la 
sospita que, en el fons, 
la inspectora és la pro-
tagonista de les investi-
gacions i és qui marca el 
full de ruta. A vosaltres 
dos –es dirigí a la Mia i 
el Luisma- us citarem en 
breu a la comissaria.

Abans de marxar, 
l’inspector Homs va en-
ganxar el dibuix exacta-
ment al lloc on era i em 
va fer una última mirada. 
“Nanu, tu saps més del 
que expliques...”

 Els següents segons van 
ser de silenci absolut, 
mentre el meu sèrum 
anava caient gota a gota, 
demolidor...

J. A. niEVEs

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

C. Alt de Sant Pere, 47 A Baixos
43830 Torredembarra

Tel. 977 644 700 • Mòbil: 615 696 650
vivex75@hotmail.com
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Torredembarra és una 
ciutat dormitori de Bar-
celona. S’ha convertit en 

banlieue de gran ciutat, com 
les que hi ha a París, amb els 
seus conflictes i realitats. Mol-
tes segones residències s’han 
convertit en primeres i això ho 
ha accentuat la pandèmia i el 
teletreball. Els que comprem la 
verdura a cal Bolesa, la carn a ca 
la Dolores o el pa al Cristià ens 
podem fer la ficció que vivim en 
aquella vila que tenia cinc mil 
habitants. I és cert que als ma-
tins ho sembla, però al vespre 
i nit aquesta petita ciutat bull 
d’altres maneres i explica altres 
cosmovisions, anhels, angoixes, 

malestars i incomoditats. 

Per entendre’ns, cada cop hi ha 
més persones de la Torre que no 
li diuen la Torre a la Torre. Li 
diuen Torredembarra o, molts 
joves que agafen el bus, “Torre” 
sense article, com a Altafulla 
l’anomenen “Altafu” o a Santa 
Coloma de Gramenet “Santako”. 
Els de la Torre de tota la vida ens 
ho podem mirar amb aquella 
mena de conformisme, tantsem-
enfotisme o deixadesa, de deixa-
menta, tan propis d’aquí (“ves, 
tot plegat ja ens està bé així...”), 
però allà fora altres mons ex-
pressen el seu disgust, la falta 
d’horitzons, de feina o perspec-
tives vitals i la vila en aparença 
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jordi molinera i poblet @jordimolinera
coalcalde d’altafulla
El canvi climàtic és una realitat i la platja d’Altafulla com 
a ecosistema ho pateix. Cal repensar la nostra costa  fent-
la menys rígida.

guillem bargalló @guillembargalló
periodista
Avui (25 de desembre)  era el dia que l’avi Joan portava 
canyes del tros per cagar el tió i junts érem els únics que 
ens posàvem sal a la sopa de la iaia Lola. Els recordem i 
els enyorem somrient. Bon Nadal!

oriol maymó gatell @maymoriol
músic
La setmana passada vaig haver de fer-me unes ulleres per 
veure-hi de lluny. Avui xiulava “Rosor, llum dels meva 
vida...” mentre feia el llit. Estic per llançar els meus discs 
de Kortatu i anar a Montserrat a encomanar-me a la Mo-
reneta perquè la vellesa em sigui plàcida.

rodrigo sicilia @rodrigosicilia
tuitaire
Per ser una #tauladediàleg es parla poc no?

A LA CONTRA cARlEs MArquèS

Torredembarra, banlieue

La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes de febrer 

1 7
4 9 8 2

3 1 7 9
5 9 1

5 4
3 7 5
5 8 1 9

9 2 3 1
8 7

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

Dificultat: Alta

solució sudoku  
mes de desembre
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7 6 8 4 1
1 2

3 7 5
3 2 4 6

7 4
6 7 8 2
5 7 8

6 3
4 9 3 7 8

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

Dificultat: Baixa

closa i reclosa esclata i s’encén, 
com va passar fa poc amb  
aquells focs que van anar cre-
mant les escombraries de di-
versos carrers com una metxa 
o traca. 

Em direu que son fets aïllats i 
potser tindreu raó. Com ho son 
tants d’altres que cada dia so-
vintegen els mitjans de comu-
nicació i que acaben formant 
un arxipèlag prou gran com per 
preocupar-se’n. Com aquelles 
illes de plàstic a la deriva que 
naveguen pels oceans. I què 
els podem oferir els torrencs i 
torrenques “de tota la vida” al 
conjunt d’habitants d’aquesta 
banlieue? Què els estem 
oferint? Preguntem-nos-ho, 
ara.


