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En Gabriel Comes ens  

recorda la visita que  
va fer Teresa Pàmies  

a Torredembarra
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EDITorIAL

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).

La innovació és una 
manera de ser i de fer 
transformant noves 

idees en productes, serveis o 
béns amb un impacte econò-
mic i/o social. A vegades quan 
ens parlen de tecnologia sem-
bla que parlem d’un altre món 
que no va amb nosaltres, però 
avui en dia tot està connectat 
i tot ens interpel·la i afecta a 
tots. Entre d’altres coses, les 
noves tecnologies ens perme-
ten compartir el coneixement 
arreu del planeta, que és de 
les poques coses que quan el 
comparteixes creix.

A casa nostra tenim empre-
ses innovadores com Beach 
Trotters o Maystar, referents 
com el centre d’equitació i 
exemples d’aplicacions de la 
tecnologia en la desinfecció 
dels cotxes de policia, la wifi a 
la platja o el projecte PECT de 
turisme familiar amb els càm-
pings. Però es pot fer més? 
Torredembarra no és només 
un poble costaner dormito-
ri i d’estiueig familiar on la 
platja, el port i les comuni-
cacions són el nostre màxim 
actiu. El principal actiu en 
innovació són les persones, i 

en aquest sentit, és un poble 
amb molt a aportar en el fu-
tur. Torredembarra té 2.500 
nens menors de 14 anys, hem 
de procurar que no perdin el 
tren de la competitivitat. Du-
rant aquesta covid, les esco-
les han fet un esforç per di-
gitalitzar-se i han bregat com 
han pogut amb la pandèmia. 
Imaginem quin impacte, po-
tenciar els més petits a ser in-
novadors i que siguin ambai-
xadors de coneixement en un  
futur.
Avui en dia cal reinventar-se 
i la Torre també ho ha de fer, 

col·laborant amb els seus 
ciutadans, amb els pobles 
del costat, amb qui en sap i 
amb el món, avui en dia no 
n’hi ha d’altra. Hi ha moltes 
coses per fer, com establir la 
connectivitat 5G, incentivar 
l’alfabetització digital, crear 
bons social d’accés a internet 
per no deixar ningú endarre-
re, etc. És qüestió de posar-
nos-hi perquè el món no ens 
espera.
En l’era de l’humanisme 
tecnològic, compte amb els 
tòxics, troians i trols i en-
volteu-vos de Sinergents, 
que sempre sumen aptituds, 
equip i valors.

TECNoLoGIA PEr A ToTS ELS PúbLICS
Innovació a Torredembarra

ÀUREA RODRÍGUEZ

La Marítima, 
massa lluny de  
Torredembarra?
Torredembarra ha crescut 
molt les darreres dècades. Del 
poble de 6.000 habitants dels 
anys 80 s’ha passat a gairebé 
el triple de població en poc 
més de tres dècades. Barris 
i urbanitzacions que abans 
albergaven gairebé en la seva 
totalitat segones residències 
s’han convertit en residència 
habitual per a una part impor-
tant dels seus veïns i veïnes. La 
distància amb el nucli urbà de 
Torredembarra és una barrera 
física i també psicològica. És 
el que passa a la Marítima, els 
barris més al nord de la capital 
del Baix Gaià. Els seus habi-
tants estan més a prop del cen-
tre de Creixell que del municipi 
al qual pertanyen. I hi voten 
cada quatre anys. Hem volgut 
acostar-nos-hi per analitzar-ne 
els problemes i inquietuds. I 
precisament hem parlat amb 
la Pilar Hernández, veïna de la 
Marítima i que aquest mes de 
gener s’ha convertit en nova 
regidora a l’Ajuntament pel 
grup municipal d’ERC. Una 
nova oportunitat per a aquests 
barris?

A la contraportada hi trobareu 
una nova secció que dediquem 
a partir d’ara a les entitats de 
Torredembarra. Cada mes ens 
acostarem a un dels represen-
tants del ric teixit associatiu 
torrenc. I ho farem recollint un 
suggeriment que els/les subs-
criptors/es vau fer en la reunió 
que fem anualment. Ens agrada 
escoltar els nostres subscriptors 
perquè sou una peça fonamen-
tal en la comunitat que estem 
creant al voltant del Torre-
dembarra Actualitat.

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

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

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

Una de les gran man-
cances que s’atribu-
eix a l’actual sistema 

democràtic és la manca de 
participació de la ciutadania 
en la presa de decisions de les 
institucions. Torredembarra 
no n’és una excepció, i tret de 
petits períodes en els quals 
s’ha intentat donar veu a la 
població en alguns temes, nor-
malment els torrencs i torren-
ques estan limitats a expressar 
la seva opinió exercitant el seu 
dret a vot en els comicis muni-
cipals cada quatre anys.
És cert que hi ha hagut algunes 
experiències com el Consell 

Municipal de Sostenibilitat, 
que va aplegar un bon nom-
bre de persones que s’organit-
zaven en comissions diverses 
i que aportaven idees que en 
alguns casos eren debatudes 
en les sessions plenàries en 
forma de mocions. També és 
cert que, des d’aquest organis-
me i des de la regidoria corres-
ponent, també es van impulsar 
els pressupostos participatius, 
en els qual la ciutadania mos-
trava quines eren les seves 
prioritats per portar a terme 
la despesa d’una partida con-
creta del pressupost. I fins i tot 
es va elaborar un reglament de 

participació ciutadana en el 
qual es donava veu a les perso-
nes que, prèvia sol·licitud, vo-
lien fer preguntes al Ple. Totes 
aquestes iniciatives que, amb 
més o menys fortuna, fomen-
taven una cultura democràtica 
i participativa en la ciutadania 
i en els mateixos regidors, han 
anat desapareixent de l’escena 
política torrenca.
Reprendre els processos par-
ticipatius, començant per la 
consulta sobre la idoneïtat de 
rehabilitar l’Alfa i Omega, se-
ria una bona proposta donada 
la forta càrrega simbòlica que 
representa aquesta tema. Però 

més enllà d’aquesta iniciativa, 
caldria obrir processos sobre 
qüestions de tanta importàn-
cia com ara la revisió del pla-
nejament urbanístic de la nos-
tra població. Les torrenques i 
torrencs hi hem de poder dir 
la nostra sobre quin model de 
població volem, fins on volem 
créixer o quins espais neces-
sitem preservar, protegir i 
potenciar.
Sens dubte, un repte majúscul 
que cal afrontar des del govern 
municipal amb valentia i amb 
la convicció que les aportaci-
ons ciutadanes són tan neces-
sàries com enriquidores.

La participació ciutadana: un repte pendent
PINzELLADES GERARD CiURó
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Una batalla carnavalesca amb deu tones 
de confeti, el culebrot de Vertosa arriba 
al seu final i el del CAP continua

Febrer és gairebé 
mes de Carnaval a 
Torredembarra i 

els anys noranta aquesta 
festa vivia una moment 
d’esplendor. A finals dels 
vuitanta la Guerra de la 
Farina havia deixat pas a 
la Guerra del Confeti, que 
s’havia consolidat com 
l’acte previst el diumenge 
a la tarda i aquell 1997 es 
van arribar a llançar fins 
a deu tones d’aquests 
paperets de mida mi-
núscula, que van deixar 
els carrers del centre del 
municipi amb una catifa 
que va durar fins ben en-
trat el dilluns. El Carna-
val de fa 25 anys va aple-
gar fins a 1.500 persones 
disfressades i una vintena 

JORDi salvat
de carrosses. La batalla 
va durar unes dues hores 
i molts dels participants 
portaven màscares, bar-
rets i cascs per protegir-se 
de l’allau de confeti.

Aquell mes de febrer aca-
bava un dels culebrots de 
la Torredembarra de fa 
un quart de segle: era la 
instal·lació de la planta 
de reciclatge i elaboració 
d’asfalt que promovia 
l’empresa Vertederos y 
Reciclados de Torredem-
barra SA (Vertosa). I és 
que la Comissió Territori-
al d’Urbanisme n’autorit-
zava definitivament l’em-
plaçament en una zona 
rústica no urbanitzable. 
Tot i els dictàmens previs 
negatius, la Comissió va 
informar afirmativament 
per “l’interès públic.”

Un altre culebrot que, 
en aquest cas, no arri-
bava al seu final era el 
Centre d’Assistència 
Primària (CAP). L’edi-
fici feia mesos que esta-
va acabat, però el CAP 
no entrava en funcio-

el convergent Santia-
go Segalà, va anunciar 
en aquell ple que fins a 
l’octubre vinent el CAP 
no estaria a ple rendi-
ment. Aquest equipa-
ment sanitari, enguany 
compleix 25 anys.

En la sessió plenària 
d’aquell mes de febrer 
també es coneixia el tras-
llat de la Guàrdia Civil de 
Baix a Mar a la plaça del 
Castell. La Benemèrita 
cedia l’immoble del barri 
marítim, mentre que la 
nova seu, fins llavors de 
titularitat municipal, es 
venia per 70,5 milions de 
pessetes. El PSC, amb el 
seu regidor Manuel Jimé-
nez, va votar-hi en contra 
perquè veia el valor de 
l’immoble de la plaça del 
Castell amb un valor més 
alt que el preu de venda, 
mentre que des d’ERC, 
Josep Bargalló justifica-
va el seu vot en contra 
per motius de seguretat, 
ja que es desaconsellava  
que les casernes estigues-
sin al centre de les pobla-
cions.

nament. Des de l’opo-
sició, ERC i el PSC en 
van demanar l’obertu-
ra immediata a través 
d’una moció, que no 
es va aprovar pel vot 
en contra de l’equip 
de govern. L’alcalde, 

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

PE
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 F
ER

RÉ

Av. Montserrat, 2
Torredembarra

Tel. 625 747 508
www.pepitobravo.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



 4  5 

 
DEMbArrA

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

tiques. De fet, és una de-
manda que ve de lluny, 
des de mitjans de la dèca-
da passada, però que no 
depèn de l’Ajuntament, 
sinó del govern central. 
“És un punt negre i s’ha 
de solucionar”, comenta 
Miquela, encara que és 
conscient que és una re-
ivindicació que trigarà a 
materialitzar-se.

Potser la seva distància 
amb el nucli de Torre-
dembarra ha fet de la 
Marítima Nord un dels 
barris amb una de les 
associacions de veïns 
més potents. Actual-
ment, aplega a unes 150 
persones, encara que van 
arribar a ser 200. També 
hi va haver algun intent 
per treballar plegats 
amb veïns de la Maríti-
ma Sud, però només va 
ser de caràcter puntual. 
Amb l’aixecament de les 
restriccions per la pandè-
mia i l’arribada del bon 
temps (i dels habitants 
de segones residències) 
esperen recuperar la 
vida que hi havia al bar-
ri abans de la crisi de la 
covid-19. De fet, Miquela 
ja pensa en les festes de 
la Marítima, que confien 
a celebrar amb normali-
tat entre finals de juliol i 
principis d’agost.

La Marítima Resi-
dencial és, segu-
rament, el barri 

que més aïllat queda del 
nucli urbà de Torredem-
barra. Encara que altres 
zones del municipi tam-
bé comparteixen una 
mateixa tipologia pre-
dominant d’habitatges 
i veïns (zones residenci-
als, amb un percentatge 
elevat de visitants ocasi-
onals), la seva ubicació 
fa que tant la Marítima 
Nord com la Sud tinguin 
unes peculiaritats espe-
cials. I és que l’N-340 i 
la seva rotonda, on neix 
la variant venint des de 
Creixell, fan de frontera 
artificial per a una zona 
de la Torre que també 
vol reivindicar la seva 
pròpia identitat i les se-
ves necessitats.

Joan Carles Miquela, 
que fa uns onze anys 
que és president de 
l’Associació de Veïns de 
la Marítima Nord, des-
taca que la rotonda de 
l’N-340 “ho parteix tot” 
i afegeix que en altres 
barris que estan també 
separats del nucli urbà 
de la Torre, com Les Àm-
fores, aquesta divisió no 
es nota tant, perquè no 
hi ha una barrera física 
tan evident. De fet, co-
menta que “la gent va a 
comprar normalment a 
Creixell perquè l’accés és 
més senzill”.

Fins fa ben poc, a la jun-
ta de l’associació de ve-
ïns estava també la Pilar 
Hernández, que aquest 

TEMA DEL MES

coneixem la realitat de la marítima residencial, el barri més 
apartat del nucli urbà de la torre

JOSEP 
sÁncheZ

El president de l’Associació de Veïns Marítima Nord, Joan Carles Miquela, amb el nou Casal de la Marítima al fons. / JOAN 
CASAS

mes de gener s’ha con-
vertit en nova regidora 
a l’Ajuntament pel grup 
municipal d’ERC, ocu-
pant el lloc que va deixar 
vacant en Guillem Pujol 
el novembre de l’any 
passat. Evidentment, 
una vegada va decidir 
acceptar l’acta de regi-
dora, va renunciar al seu 
càrrec dins de l’associa-
ció, però es mantindrà 
estretament lligada al 
dia al dia de la Maríti-
ma, ja que s’ha conver-
tit en la nova regidora 
de barri d’aquesta zona, 
i per tant, farà d’inter-
locutora entre els veïns 
i la resta de membres 
de l’equip de govern de 
l’Ajuntament. Hernán-
dez també reconeix que 
als habitants de la Marí-
tima “els costa una mica 
més ‘pujar’ a la Torre”, 
però apunta que “cada 
vegada veig més gent 
anant cap allà”. Sobre la 
designació d’Hernández 
com a regidora, Miquela 
assegura que està “sa-
tisfet, perquè hi ha dos 
regidors que van ser de 
l’associació, ella i el José 
García (PSC)”.

Tant Miquela com 
Hernández consideren 
que, ara mateix, el prin-
cipal problema de la 

zona té a veure amb la 
neteja dels carrers i la 
recollida de la brossa; 
“però això és general a 
tots els barris”, remarca 
el president de l’associ-
ació de veïns. Hernán-
dez afegeix que des del 
govern “s’està treballant 
per solucionar aquests 
inconvenients” i creu 
que “només és qüestió 
d’una mica de temps”.

L’ocupació: una  
actuació a temps
Per contra, Miquela 
considera que des de 
l’Ajuntament i des de 
les instàncies polici-
als s’ha sabut actuar 
a temps davant d’un 
altre problema que sí 
que apareix en barris 
de localitats costane-
res de característiques 
similars a la Marítima, 
les ocupacions d’habi-
tatges. El president de 
l’associació de veïns 
reconeix que van “tenir 
un problema més gros” 
amb un grup d’okupes 
que generaven sensa-
ció d’inseguretat, en-
cara que finalment es 
va aconseguir que no 
s’instal·lessin al barri. 
“La gent estava dispo-
sada a tallar carreteres. 
Ho vam saber gestionar 
molt bé entre nosaltres, 

l’Ajuntament, la Policia 
Local i els Mossos. És 
de les coses de les quals 
estic més orgullós”, co-
menta Miquela, que des-
taca la professionalitat 
de les forces de segure-
tat i el seguiment que 
van fer del tema. Amb 
tot, al barri segueix ha-
vent-hi okupes, però els 
que hi ha no generen cap 
mena de problema i con-
viuen perfectament amb 
la resta de veïns. “Tots 
hem fet un gran treball 
per controlar-ho i s’ha 
assolit que el barri esti-
gui tranquil, però sabem 
que és una cosa del dia 
a dia i que pot tornar a 
passar”, afegeix Pilar 
Hernández.

Recentment, també s’ha 
posat en marxa de nou 
el Casal de la Marítima, 
que més enllà d’oferir el 
seu servei de bar, fa un 
important paper com a 
punt de trobada social 
per al barri. Ha calgut 
paciència per comple-
tar tots els tràmits ne-
cessaris per a l’obertura 
de l’espai, però ara ja 
està en funcionament. 
“La sort és que el seu 
tancament ha coincidit 
amb les restriccions per 
la covid-19”, remarca 
Miquela.

una demanda  
històrica
Des del barri també 
apunten algunes qüesti-
ons vinculades a la mo-
bilitat, com per exem-
ple la senyalització dels 
carrers i, lògicament, les 
connexions amb Torre-
dembarra, encara que 
Pilar Hernández destaca 
que el bus urbà “és una 
forma molt còmoda” per 
anar fins a la Torre. I una 
altra reivindicació gaire-
bé històrica de la Marí-
tima és la creació d’una 
rotonda o un semàfor a 
l’N-340 per evitar la in-
seguretat que genera una 
via d’aquestes caracterís-

A l’altra banda de l’N-340

“La gent de 
la Marítima 
va a comprar 
normalment a 
Creixell perquè 
l’accés és més 
senzill”

“El principal 
problema  
de la zona té 
a veure amb 
la neteja dels 
carrers i la 
recollida de la 
brossa”
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L’AMIC, l’entitat referent que aplega 475 
mitjans de premsa en paper i digital de 
tots els territoris de parla catalana, vol 
manifestar la preocupació de tot el sector 
per l’increment desorbitat dels preus de 
les matèries primeres, especialment del 
paper, que en només un any ha patit un 
increment que supera el 70%.

Aquest increment arriba després de 
gairebé dos anys de greu crisi sanitària, 
social i econòmica en què les empreses 
periodístiques, sobretot de proximitat, han 
hagut de treballar en condicions difícils, 

doblant els esforços per fer arribar 
informació constant a la ciutadania. I, per 
altra banda, han vist disminuir els seus 
ingressos publicitaris pel fet que els seus 
anunciants naturals, comerç, restauració 
i empreses de serveis, també pateixen 
una situació econòmica molt difícil.

Una pujada que, afegida a la resta de cos-
tos com els de l’energia, perjudica greu-
ment el sector de periòdics, la majoria de 

distribució gratuïta; increments impos-
sibles d’aplicar als nostres anunciants. 
L’Associació de Mitjans d’Informació i Co-
municació, a banda de manifestar aquest 
malestar i fer una crida a la indústria 
paperera perquè  
moderi aquests augments  
difícils d’assumir, demana per part  
de la ciutadania i de les empreses anun-
ciants que es valori un producte que des 
de les diverses empreses editorials distri-
buïm com a element de servei informatiu, 
de cohesió i d’arrelament ciutadà.

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

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

Fa poc, es va pre-
sentar un llibre: 
M’agrada escriu-

re. M’agrada rabiosa-
ment, que recull les car-
tes que Teresa Pàmies 
va destinar al seu marit 
i als seus fills. Teresa 
Pàmies (Balaguer 1910 - 
Granada, 2012), Creu de 
Sant Jordi, Premi d’Ho-
nor de les lletres Cata-
lanes, va ser una gran 
escriptora, amb obres 
tan celebrades com Tes-
tament a Praga, Quan 
érem capitans, Va plou-
re tot el dia, Quan érem 
refugiats, Dona de pres, 
Amor clandestí, Maig 
de les dones, Cròniques 
de nàufrags, Vacan-
ces aragoneses, Bus-
queu-me a Granada, 
Coses de la vida a rit-
me de bolero i un llarg 
etcètera.

En la dita presen-
tació, llegeixo, al diari 
Ara, que Josep Cuní va 
contar una anècdota de 
l’autora en què va de-
clinar amb solemnitat 
les invitacions de l’ex-
president Jordi Pujol, 
que mostra una mica 
el seu caràcter i la seva 
personalitat. Rememora 
el periodista que Jordi 

Pujol li va dir: “Un dia 
d’aquests la convido a 
dinar.” Ella li va respon-
dre: “President, jo sem-
pre dino a casa.” “Doncs 
la convido a cafè. Ella li 
va contestar:”President, 
jo no prenc cafè.” Tam-
bé llegeixo al llibre aca-
bat de publicar que de 
les 200.000 pessetes 
del premi Pla que va-
ren guanyar ella i el seu 
pare amb el llibre Tes-
tament a Praga, varen 
donar 100.000 pessetes 
al seu partit comunista. 
I la resta de diners li 
varen servir per pagar 
una entrada de lloguer 
de pis.

Jo, al llegir aquests 
fets, vaig recordar una 
petita història perso-
nal que dona fe que la 

Teresa Pàmies era una 
dona singular i especi-
al. Resulta que vaig as-
sabentar-me que venia 
a Torredembarra a fer 
un acte organitzat pel 
PSUC dins la campa-
nya electoral de la Unió 
de Progrés Municipal. 
Jo que era mestre de 
l’escola Antoni Roig i 
impartia l’assignatura 
de llengua i literatura, i 
vaig pensar que si l’au-
tora podia visitar la nos-

tra classe, el meu alum-
nat n’estaria encantat 
tant com ho estaria jo. 
Com així va ser, ja que el 
meu desig es va fer rea-
litat i la Teresa Pàmies, 
a través de l’amic Enric 
Bonan, va acceptar la 
invitació. Corria el mes 
d’abril de 1983. 

Acabada la seva es-
tada a l’escola, la vaig 
acompanyar al bar de 
les “Marianes”, lloc 
on esperaven un grup 

de persones per poder 
continuar gaudint tots 
plegats de la seva pre-
sència.

A l’hora de dema-
nar-li què volia per 
menjar una mica, va 
obrir la seva bossa i amb 
gran sorpresa nostra es 
va treure un petit en-
trepà. No va voler que 
tinguéssim cap despesa! 

Vàrem estar parlant 
amb ella força estona 
de tot tipus de temes, 

havíem d’esperar que 
arribés l’hora del tren 
que havia d’agafar per 
tornar a casa seva. Quan 
va ser l’hora de marxar 
només ens va demanar 
que l’acompanyéssim a 
l’estació, cosa que amb el 
meu cotxe vaig fer amb 
molt de gust. Vaig que-
dar impressionat de la 
seva visita; resulta que 
una escriptora famosa 
es va dignar a visitar 
una classe d’una escola 
pública d’un poble petit, 
atenent la petició d’un 
jove mestre al qual no 
coneixia, va respondre 
amablement totes les 
preguntes encuriosides 
que l’alumnat havia pre-
parat prèviament, no va 
cobrar res de res de la 
seva visita (ni de l’acte 
electoral), no es va dei-
xar convidar i tant li va 
fer tornar a casa seva 
tard i en tren. Sabia 
que la Teresa Pàmies 
era una bona escripto-
ra, però aquell dia vaig 
descobrir que també era 
una dona senzilla, culta, 
intel·ligent, comprome-
sa i generosa. Mereix ser 
recordada i que la seva 
obra segueixi sent llegi-
da i rellegida.

oPINIÓ GABRiEl COMES NOLLA

El dia que Teresa Pàmies  
va venir a Torredembarra

Aquell dia vaig 
descobrir que 
també era  
una dona  
senzilla, culta, 
intel·ligent, 
compromesa i 
generosa

Manifest de l’AMIC sobre l’increment del preu del paper

El Torredembarra 
Actualitat és membre 
de l’Associació de 
Mitjans d’Informació 
i Comunicació (AMIC)
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La Tecla
a casa Entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya

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

C/ de les Drassanes, 31
Cambrils

FESTES

La celebració del 
Carnaval tornarà 
als carrers de 

Torredembarra des-
prés que l’any passat 
s’haguessin de suspen-
dre els actes públics 
a causa de la pandè-
mia per la Covid-19. 
La Regidoria de Fes-
tes de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració 
de l’Associació Amics 
del Carnaval, està ulti-
mant una programació 
que permet fer festa al 
carrer, però limitant la 
participació a les rues 
i suprimint alguns ac-
tes multitudinaris com 
el dinar popular de  
Carnaval, la Batalla 
del confeti i el solemne  
enterrament i sardina-
da.

Torredembarra celebrarà un 
Carnaval adaptat a la covid-19

cultats per organitzar-se 
amb l’actual normativa 
sanitària, balls, disfresses 
i carrosses, etc.

Roda de Berà, per la seva 
banda, no farà cap de les 
tres rues habituals per 
evitar aglomeracions, 
però ha preparat un es-
deveniment per a les 
famílies el dissabte 26 
de febrer, a partir de les 
11:00 hores, a la plaça de 
la Sardana. Hi haurà un 
taller de màscares de Car-
nestoltes per als infants 
que vinguin disfressats 
i els que no i també hi 
haurà música i una ani-
mació infantil. En el cas 
d’Altafulla, des de l’Ajun-
tament han assegurat que 
hi haurà Carnaval, però 
encara no està clar el for-
mat, a l’espera de conèi-
xer quines mesures seran 
vigents aleshores.

El regidor de Festes, 
Raúl García, ha explicat 
que un dels requisits que 
es demana a les carros-
ses i comparses és que 
han de participar a les 
dues rues, la de dissabte 
i diumenge, i només s’hi 
poden inscriure aquells 
grups que hi hagin par-
ticipat en les dues dar-
reres edicions. D’aques-
ta manera, es limita el 
nombre de participants 
totals i s’elimina l’efecte 
crida de grups que po-
guessin venir d’altres 
poblacions on no se ce-
lebrarà el Carnaval.

L’ús de mascaretes serà 
obligatori durant tot el 
recorregut i no es per-
metrà menjar, beure, ni 
fumar. En cas de tenir 
símptomes de Covid-19 
o haver estat en contac-
te amb un positiu, no es 

podrà participar en les 
rues. Les inscripcions 
s’han de formalitzar 
abans del 15 de febrer a 
través del correu electrò-
nic amicscarnavaltdb@
gmail.com En els pro-
pers dies, es donarà a 
conèixer la programació 
completa.

En canvi, altres poblaci-
ons del Baix Gaià, com 
són la Pobla de Mon-
tornès i Creixell, han 
anunciat que suspenien 
per segon any consecu-
tiu la festa. Segons el 
consistori poblenc, la 
situació pandèmica “no 
garanteix la celebració 

d’un Carnaval lluït, com 
els veïns i veïnes i del 
municipi i els visitants i 
participants de les loca-
litats veïnes mereixen.” 
En el cas de Creixell, la 
regidora de Festes, Pili 
Romero, manifestava 
que la decisió de la sus-
pensió s’havia pres tam-
bé motivada pel fet que 
les colles de carnaval de 
Creixell i dels municipis 
del voltant tenen difi-

Una imatge del Carnaval de torredembarra 2020. / ANNA F. / 
AJ. tORREDEMBARRA

La Pobla  
i Creixell  
suspenen la 
festa i roda 
i Altafulla la 
mantenen  
en un format 
diferent

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
fiDEuEjAT, TAPEs

Si tu cuerpo envía 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

Belinda Bonan, de la 
productora altafu-
llenca Most Wan-

ted Studio, ha estat selec-
cionada per participar en 
el prestigiós workshop de 
Next Lab. Concretament, 
Marla & The Guardians 
of Time és un dels vint 
projectes d’animació 
seleccionats. Porten tre-
ballant en aquesta sèrie 
d’animació des de l’any 
2018, el 2020 van aca-
bar la protagonista en 
3D i esperen que aquest 
workshop sigui l’impuls 
per poder acabar la pro-
ducció el 2023.

Aquests vint projectes 
treballaran sobre l’apli-
cació d’eines creatives 
dins de l’entorn virtual i 

El projecte de sèrie dels altafullencs de  
Most Wanted Studio, seleccionat per a 
un workshop sobre realitat virtual

REDACCió
La selecció final desta-
ca tant per la qualitat i 
internacionalitat dels 
projectes com per la va-
rietat de formats, i està 
conformada per 9 sèri-
es, 6 curtmetratges, 4 
llargmetratges i 1 video-
clip de sis nacionalitats 
diferents, incloent-hi 
una coproducció. Des-
prés d’una primera fase 
online de sis setmanes 
amb aprenentatge de 
les eines, treball en el 
projecte i master class, 
posteriorment només 
10 d’aquests projectes 
formaran part de la se-
gona fase del workshop, 
que se celebrarà de for-
ma presencial a Madrid 
del 21 al 24 de febrer i 
on Belinda Bona i Most 
Wanted Studio hi volen 
ser.

L’a r q u e b i s b e 
de Tarrago-
na, monsenyor 

Joan Planellas, va inau-
gurar el 19 de gener el 
nou Museu Parroquial 
a la rectoria de Roda de 
Berà. La idea de muntar 
el petit museu va sorgir 
arran de l’arribada de 
mossèn Antonio Rodrí-
guez a Roda de Berà: 
“En voler posar ordre, 
vam trobar moltes peces 
antigues, salvades de la 
destrucció de la Guerra 

L’arquebisbe de Tarragona inaugura  
el Museu Parroquial de roda de berà

REDACCió
tòdia i la Vera Creu de 
principis del segle XIX, 
casulles d’abans de la 
Guerra Civil brodades en 
relleu, un pendó de les 
filles de Maria de 1940, 
un missal i un tàlem del 
mateix any, un encenser 
i una naveta de 1939, o 
un antic motllo per fer 
hòsties. També s’hi po-
den trobar algunes peces 
procedents de l’ermita 
de la Mare de Déu de 
Berà, com un fragment 
de l’antic retaule que 
presidia l’ermita, unes 
sacres o un santcrist, a 
més de vestuari litúrgic.

Civil, que estaven em-
magatzemades a la par-
ròquia sense donar-los 
el valor que mereixen.”

Alguns dels objectes, 
després de ser restau-
rats, es tornen a utilitzar 
en algunes festes impor-
tants de la parròquia. A 
banda d’aquests ele-
ments, que sumen prop 
d’una cinquantena, tam-
bé alguns feligresos han 
fet donació d’objectes i 
d’imatges religioses de 
valor artístic. El museu 
compta amb un apartat 
d’orfebreria amb la Cus-

rebran assessoria sobre 
com ser produïts, aplicant 
la tecnologia més recent. 
El resultat final serà una 
peça animada a tall de 
teaser de cada projecte 
participant. Els deu pro-
jectes que passin a la fase 
presencial presentaran el 
seu teaser en el posterior 
esdeveniment, que se ce-
lebrarà els dies 25 i 26 de 
febrer a Madrid de forma 
presencial. Un jurat inter-
nacional seleccionarà els 
dos guanyadors, que es 
presentaran durant An-
necy MIFA 2022.

“Marla & The Guardi-
ans of Time és una sèrie 
d’animació dirigida a un 
públic infantil de més de 
set anys i que tracta dels 
viatges espai-temps. Hem 
cregut que era interessant 
introduir la realitat virtu-

al en aquesta fase de la 
seva producció”, explica 
la directora de la sèrie, 
Belinda Bonan, que afe-
geix que feia temps que 
li interessava la realitat 
virtual. La creadora alta-
fullencs espera, a més de 
treure’n un prototip del 
teaser, aprendre molt 

de les cinc setmanes amb 
l’equip de professors.

Workshop en marxa
La segona edició del 
workshop de Next Lab 
va arrencar el dilluns 
passat 10 de gener amb 
una primera fase onli-
ne. El total de candida-

tures aspirants ha as-
cendit a 45 propostes, 
les quals han arribat des 
d’onze països: l’Argen-
tina, el Brasil, Espanya, 
Israel, Itàlia, Mèxic, Ni-
gèria, el Perú, Portugal, 
Romania, l’Uzbekistan i 
Veneçuela.

Foto: Belinda Bonan és la directora de Marla & the Guardians of time, un nou projecte de Most 
Wanted Studio. / FACEBOOK



 
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

MOLL DE COSTA
La Rambla de la cultura

20220200_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_RAMBLA CULTURA_121 x 78,5 mm.indd   1 26/1/22   10:38

El catllarenc Josep Gironès proposa 30 rutes 
per a persones grans i actives en dos llibres

JORDi salvat

L’escriptor nascut 
a la Fatarella i 
que fa vint anys 

que viu al Catllar, Josep 
Gironès, ha publicat 
aquest inici d’any dos 
nous llibres. Es tracta 
de dues guies de sende-
risme que enceten una 
col·lecció de l’Editori-
al Piolet adreçada a la 
gent gran que practica 
el senderisme i l’excur-
sionisme. Es tracta d’El 
Camp de Tarragona: 
15 rutes de senderisme 
per a persones grans i 
actives i de Terres de 
l’Ebre: 15 rutes de sen-
derisme per a persones 
grans i actives.

El punt en comú 
d’aquestes trenta ru-
tes és que el recorregut 
total és d’un màxim de 
15 quilòmetres i estan 
adreçades a persones 
amb una mínima pre-
paració física i ganes de 
caminar. Precisament 
la idea del llibre li sor-
geix quan s’acostava a 
la jubilació i, amb l’ob-
jectiu de mantenir una 
agilitat a les cames, va 
reemprendre la seva afi-
ció pel senderisme, que 
havia practicat de jove. 
Va formar una colla que 
periòdicament fan rutes 
per tot el territori tarra-
goní i ebrenc.

“Ben a prop tenim rutes 
que ens porten a llocs 
extraordinaris i mentre 

hi camines t’adones de 
coses que les pots relli-
gar amb la història”, ex-
plica Gironès. Una de les 
rutes del llibre sobre el 
Camp de Tarragona ens 

porta des de la Riera de 
Gaià a la pedrera del 
Mèdol i torna pel castell 
de Margarida. I és que 
la majoria de rutes són 
circulars. Una altra ruta 

recorre diferents masos 
al voltant del pont del 
Diable de Tarragona.

En les diferents rutes 
hi trobarem mapes, 

tracks, imatges i també 
documentació i històries 
que ha anat recopilant 
aquests anys. L’autor 
avisa també els lectors 
dels trams més dificul-
tosos perquè recorda 
que no proposa passeja-
des sinó rutes que s’han 
d’afrontar amb un mí-
nim de preparació.

Gironès ja treballa en 
dos nous llibres de ru-
tes que sortiran abans 
d’acabar aquest any, 
amb alguns recorreguts 
que no han pogut en-
trar en les dues prime-
res guies, que ja s’estan 
presentant en diferents 
punts del territori. Els 
quatre llibres compten 
amb el suport de la Di-
putació de Tarragona.

Tots els simpatit-
zants i membres 
de Centrats per 

Tarragona, que va pre-
sentar llistes en una de-
sena de municipis de la 
circumscripció de Tarra-
gona en les eleccions de 
2019, se sumen a la nova 
formació política Valents. 
Això vol dir que els dos 
regidors que Centrats té 
a l’Ajuntament de la Po-

bla de Montornès, Josep 
Maria Santamaria i Iván 
García, i que formen part 
del govern municipal, 
s’incorporen a la nova 
formació.

Els més de 80 membres 
que té la formació a la 
província de Tarragona 
s’uneixen amb “la vo-
luntat de treballar per-
què en tots els pobles de 

Catalunya es respectin 
les lleis, els símbols i es 
treballi en favor dels ciu-
tadans. Valents vol ser 
present en els 947 mu-
nicipis de Catalunya”, 
ha declarat Santamaria, 
que va ser va ser alcalde 
de la Pobla de Montor-
nès els anys 2007-2008 
i 2011-2019 pel PSC. El 
2019 va ser cap de llista 
de Centrats.

Els dos regidors de Centrats 
de la Pobla s’incorporen a la 
nova formació Valents

A la venda el castell de Creixell 
per gairebé 3 milions d’euros
El castell de Creixell ha sortit a la 
venda i els seus propietaris en demanen 
2.950.000 euros. Al portal immobiliari on 
es comercialitza l’immoble expliquen 
que té 7 habitacions, 3 banys i un total 
1.416 metres quadrats construïts, amb 
pàrquing i terrassa. A causa de la seva 
situació, al capdamunt del poble, gaudeix 
d’unes grans vistes.

La família De Palacio, propietaris del 
monument, el ven a través d’Immobles 
Sitges Houses, que presenta l’immoble 
com un bon lloc per ubicar-hi un hotel 
o un museu. Al castell creixellenc no hi 
viu ningú de forma permanent, però els 

diferents membres de la família hi fan 
estades, sobretot durant l’estiu. Per això, 
el primer pis està moblat i té totes les 
comoditats per viure-hi.

Aquest Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), situat al carrer de l’Església, en 
ple nucli antic de Creixell, data de finals 
del segle XI o inicis del XII —d’aquella 
època es conserva un talús de cinc me-
tres d’alçada—, encara que la major part 
del que podem veure és posterior al segle 
XVI. Durant el seus gairebé deu segles 
d’existència, el monument ha patit un pa-
rell d’incendis i diverses reconstruccions 
d’algunes parts.
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La Regidoria de 
Sostenibilitat va 
presentar el 26 

de gener, coincidint 
amb el Dia Mundial de 
l’Educació Ambiental, 
el Programa d’Educa-
ció Ambiental 2022 de 
Torredembarra, amb 
un total de 42 activitats 
que enguany se centren 
en tres eixos: emergèn-
cia climàtica, protecció 
dels espais naturals i 
promoció de l’economia 
circular, totes elles rela-
cionades amb la gestió 
dels residus. El progra-
ma es desenvolupa amb 
la col·laboració de les 
entitats La Sínia, GE-
PEC-EdC i GETE-Eco-
logistes en Acció. Totes 
les activitats formen part 
dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible 
(ODS) locals.

cada mes, una  
temàtica diferent
Una de les novetats 
d’enguany és que cada 
mes es destinarà a una 
temàtica ambiental: ar-
brat urbà (febrer), Tor-
redembarra referent de 
l’estalvi d’aigua (març), 
l’aire net (abril), la nos-
tra biodiversitat (maig), 
el medi ambient (juny), 
els Muntanyans (juliol), 
les platges i la natura 

Torredembarra comptarà  
amb un programa de 42 activitats  
d’educació ambiental per al 2022

(agost), Cal Dània: horts 
i espai verd (setembre), 
l’alimentació sana i 
l’energia sostenible (oc-
tubre), la prevenció de 
residus (novembre) i el 
reciclatge dels residus 
(desembre).

El consistori torrenc 
continua apostant per 
enquadrar les diferents 
activitats en diversos 
formats: setmanes te-
màtiques, campanyes i 
estudis, tallers, jornada 
i exposicions. Pel que fa 
a les setmanes temàti-
ques, aquest 2022 tin-
drem a Torredembarra 
la Festa de l’Arbre, Let’s 

torrenc, tallers sobre la 
Xarxa d’Observadors de 
la conca del riu Gaià, els 
cursos fluvials de Tor-
redembarra i la fauna 
associada als cursos 
fluvials, i activitats de 
foment de l’ús de la bi-
cicleta al municipi i ob-
servació de l’ecosistema 
litoral.

Vint anys  
d’actiVitats
El regidor de Sosteni-
bilitat, Joan Torras, 
posa en valor que a 
Torredembarra ja fa 
vint anys que es duen a 
terme activitats d’edu-
cació ambiental en col-

Clean Up, promoció del 
Sender Blau, Setmana de 
l’Energia, Setmana Bio i 
Setmana de Prevenció de 
Residus.

Pel que fa a les campa-
nyes i estudis, es farà 
la posada en marxa de 
l’espai d’aprofitament de 
voluminosos, elaboració 
de la guia de consum lo-
cal sostenible i redacció 
del Pla Local de Preven-
ció de Residus. Els ta-
llers seran: Seguiment 
de caixes niu, Auditoria 
hidràulica a casa, la qua-
litat de l’aire, Big jump, 
Sortida sobre les plantes 
litorals, Sortida de cièn-

cia participativa i Conei-
xem els pol·linitzadors 
salvatges.

De jornades n’hi haurà 
amb les següents temà-
tiques: Marató fotogràfi-
ca Dia Mundial del Medi 
Ambient. D’exposicions: 
Verd als centres docents 
accions envers el canvi 
climàtic a Torredembar-
ra, Les depuradores, El 
canvi climàtic, La tor-
tuga babaua, El corriol 
camanegre, Els ports i el 
litoral, La corretjola, La 
poda i els arbres, Tova-
lloletes i residus. Altres 
propostes són: visites 
guiades al litoral i mar 

Foto: imatge de família amb el regidor, tècnic, treballadors i voluntaris. / ANNA F. / AJ. tORREDEMBARRA

REDACCió

Més que mai,
al servei 

de Tarragona. 
900 231 132
www.memora.cat

Servei 24 hores

laboració amb les enti-
tats ecologistes locals. 
Un dels aspectes que 
ressalta el regidor sobre 
les accions programades 
per la Regidoria de Sos-
tenibilitat aquest 2022, 
en el marc de les actua-
cions relacionades amb 
l’emergència climàtica, 
ha estat incidir en la 
recuperació de la nidi-
ficació als Muntanyans 
del corriol camanegre i 
l’increment d’espai verd 
a Torredembarra amb 
flora mediterrània.

Per la seva part, la tèc-
nica de Medi Ambient, 
Elisenda Forés, destaca 
que una de els prioritats 
de la Regidoria de Soste-
nibilitat és la realització 
del programa d’educació 
ambiental amb accions 
que actuen directament 
en dotze Objectius de 
Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) locals i 
de manera transversal 
en cinc més. També co-
menta que altres priori-
tats de la Regidoria són 
incidir en la protecció 
dels Muntanyans, dur a 
terme l’adjudicació dels 
horts amb finalitat social 
de Cal Dània, la preven-
ció de residus amb l’ela-
boració del Pla Local de 
Prevenció i, en matèria 
de salut pública, el pro-
jecte d’alimentació de les 
colònies controlades de 
gats.

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...
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Des del mes de 
novembre pas-
sat, els quinze 

alumnes del Programa 
de Formació i Inser-
ció (PFI) de l’Institut 
Ramon de la Torre re-
paren embarcacions 
a les instal·lacions del 
port de Torredembar-
ra. Ho fan gràcies a un 
conveni signat entre 
el centre educatiu i el 
Port de Torredembarra, 
que s’ha marcat com un 
dels seus objectiu en els 
propers anys potenciar 
la seva vessant de for-
mació en la reparació i 
el manteniment i repa-
ració d’embarcacions 
entre els joves del seu 
territori d’influència. 

El Port els ha cedit es-
pais al varador sec, un 
amarrament en humit i 
unes aules on fan classe. 
Fins ara ja han fet repa-
racions en una gavarra i 
una zòdiac propietat del 
Port de Torredembarra. 
Però l’embarcació on ha 
portat a terme actuaci-
ons de més envergadura 
fina ara és la patrullera 
de la Policia Local, en 
què van treballar entre 
el mes de novembre i 
desembre. S’ha repintat 
i s’han polit peces d’acer 
inoxidable i de fibra de 
vidre. S’han canviat les 
lletres de la retolació i 
també hi han portat a 
terme petites reparaci-
ons. El centre educatiu 

Alumnes de l’Institut ramon  
de la Torre reparen embarcacions  
al port de Torredembarra

noies— tenen entre 16 i 
21 anys i, a més de Tor-
redembarra, venen de 
poblacions com Tarra-
gona, Calafell, la Secuita 
o Barberà de la Conca. 
A l’aula treballen amb 
ordinadors, on poden 
obtenir informació i 
superar reptes plante-
jats pel professor, i als 
tallers —un interior i 
l’altre exterior— poden 
practicar amb embarca-
cions i materials cedits 
el Club Marítim de Tor-
redembarra, l’Associa-
ció Orsapop, Amics de 
la Vela Llatina de Tor-
redembarra o diferents 
empreses. I ara també 
fan les pràctiques al 
port de Torredembarra, 
on van dos dies a la set-
mana gràcies al conveni.

ha aconseguit, per al-
tra banda, la cessió de 
l’antiga patrullera de la 
policia torrenca, amb la 
qual podran fer pràcti-
ques a les instal·lacions 
de l’institut. També han 
treballat en Es Barcarès, 
una nau de vela llatina 
de l’Associació Orsapop.

Ara esperen que els por-
tin una embarcació en-
cara més gran i amb més 
feina a fer. Els ha d’arri-
bar des del Varadero Port 
Barà SL, on alumnes de 
l’Institut torrenc ja havien 
fet pràctiques. Allà tenen 
un veler de vuit metres fet 
de fusta l’any 1966 i que 
han decidit donar amb 
l’objectiu que l’alumnat 

puguin fer pràctiques 
reals. Durant l’espera, 
aquesta embarcació es 
va enfonsar i l’han pogut 
reflotar amb l’ajut del 
contramestre de Tarra-
gona. L’empresa torren-
ca Transports Gámez la 
traslladarà gratuïtament 
per carretera fins al port 
torrenc.

una Vessant  
educatiVa i una  
aLtra de sociaL
Segons el tutor del PIF 
de manteniment d’em-
barcacions esportives 
i d’esbarjo de l’Institut 
Ramon de la Torre, 
Bernabé Cayuela, amb 
aquest programa de 
formació i inserció es 

vol reconduir cap als 
cicles formatius alum-
nes que no han acabat 
l’ESO i que no seguei-
xen estudis en el sistema 
educatiu ni participen 
en altres programes de 
formació, però també 
busquen la implicació 
en l’entorn del centre 
educatiu, també des del 
punt de vista social, amb 
un servei a la comunitat. 
“Amb les pràctiques que 
estem fent al port, di-
versos industrials estan 
veient com treballen els 
alumnes i és una oportu-
nitat per aconseguir fei-
na en el futur”, explica 
Cayuela.

Els alumnes, que aquest 
curs són una quinze-
na a l’institut torrenc 
—entre els quals dues 

JORDi 
salvat

Foto: Alumnes de l’institut torrenc fent les pràctiques al port de torredembarra. / iNS RAMON 
DE lA tORRE

L’embarcació 
on han fet  
actuacions  
de més  
envergadura 
fins ara és la  
patrullera de 
la Policia Local

EX
TR

EU
RE

PRODUIR

CONSUMIR

REUTILITZAR RECICLAR

Quan a Repsol parlem d’economia circular ens 
referim, per exemple, a contribuir a la sostenibilitat 
donant una nova vida útil als residus

Què és per 
a tu l’economia 
circular?

Repsol Compromís
Zero Emissions Netes
2050

Si vols saber més coses
sobre economia circular,

entra a repsol.com
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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

onada de robatoris als  
pagesos de la zona de la rasa

L’entrada en servei de la comissaria dels Mossos s’endarrereix com a 
mínim fins a finals del 2023

Els pagesos de la 
partida de la Rasa 
de Torredembar-

ra estan preocupats i en-
fadats amb els robatoris 
que han patit als seus 
masos des de finals del 
passat mes de desem-
bre, que s’eleven ja a 
una quinzena. Durant 
la segona quinzena de 
gener s’han concentrat 
al cap de setmana i els 
lladres, a més d’empor-
tar-se material divers 
de valor, també han fet 
destrosses.

Un dels pagesos afec-
tats, Daniel Rovira, 
explica que els lladres 
s’emporten material 
com cables i a un dels 
seus veïns li han robat 
la bomba per treure ai-

càmeres per  
identificar eLs 
LLadres 
Els propietaris dels 
conreus han arribat 
a l’extrem d’instal·lar 
càmeres de vigilància 

que ajuden la Policia 
Local de Torredembarra 
a identificar algunes de 
les persones que entren 
a robar.

La policia torrenca va 
mantenir una entrevista 
amb un representant del 
col·lectiu de pagesos de la 
zona. Fa tres setmanes, la 
Policia Local va identifi-
car una persona que va 
ser investigada i imputa-
da per furt. La nit del 25 
de gener, la Policia Local 
de Torredembarra va 
identificar una altra per-
sona que hauria entrat en 
els conreus dels pagesos 
de la Rasa. La Policia 
Local ha incrementat el 
servei de vigilància a les 
nits i demanarà la col-
laboració dels Mossos 
d’Esquadra.

Rovira també critica els 
procediments a l’hora 
de presentar les denún-
cies a la Policia Local, 
que els fan perdre molt 
de temps, quan són au-
tònoms i aquestes hores 
no les poden dedicar a 
treballar.

REDACCió
gua de la bassa. També 
han sostret verdures i 
fruites. “A més del que 
roben també provoquen 
molts danys, com portes 
i panys rebentats. N’es-
tem bastant farts”, de-
nuncia Rovira.

Les entrades es pro-
dueixen entre les onze 
de la nit i les cinc de la 
matinada i en el seu cas 
només han de saltar un 

marge, però en altres 
casos han saltat els tan-
cats i en aquest cas és 
un delicte més greu. “Si 
venen a aquestes hores 
no ho fan per robar 
només verdura. Fins i 

tot han intentat entrar 
al primer pis d’un dels 
masos, on viuen els pro-
pietaris, però les reixes 
que tenen instal·lades 
ho van impedir”, expli-
ca.

El Departament 
d’Interior de la Gene-
ralitat preveu haver 
adjudicat les obres de 
construcció de la co-
missaria dels Mossos 
d’Esquadra aquest 
proper estiu, després 
que la primera 
licitació hagi quedat 
deserta. El sobrecost 
de les obres, a causa 

que el projecte inicial 
no contemplava la 
recollida d’aigües 
pluvials, va fer que 
l’empresa guanyadora 
de la licitació renun-
ciés i les que havien 
quedat en segon i 
tercer llocs, també.

La previsió inicial era 
que les obres, que 

duraran 15 mesos, 
comencessin la pas-
sada tardor, i la co-
missaria pogués ser 
operativa el darrer 
trimestre d’aquest 
any o inicis de 2023, 
però la nova licitació 
provocarà que, en 
el millor dels casos, 
l’entrada en servei 
del nou equipament 

policial sigui a finals 
de l’any vinent.

Recordem que la 
comissaria dels 
Mossos es construi-
rà en uns terrenys 
situats a la zona de 
Nova Torredembarra 
i donarà servei a tot 
el Baix Gaià, amb una 
cinquantena d’agents 

treballant-hi. Interior 
preveu una inversió 
total en el projecte 
de 3,3 milions d’eu-
ros. En els pressu-
postos de la Gene-
ralitat per al 2022 
apareix una partida 
de 2,4 milions.

i mentrestant? 

Fins que la nova 

comissaria sigui ope-

rativa, des d’Interior 

defensen que el Baix 

Gaià veurà reforçada 

la seva seguretat 

gràcies a una part 

dels 23 agents 

destinats a l’Àrea 

Policial del Tarrago-

nès procedents de 

la darrera promoció 

dels Mossos d’Es-

quadra. De la propera 

promoció també en 

podran arribar nous 

efectius. Interior 

preveu promocions 

anuals de 700 a 800 

nous agents fins 

passar de 18.000 a 

22.000 agents a tot 

Catalunya. 

Des de finals 
del passat 
mes de  
desembre 
s’acumulen ja 
una quinzena 
d’entrades  
a masos

Foto: Desperfectes patits en les propietats dels pagesos durant els assalts. / CEDiDES

Escolta el podcast del  
Torredembarra Actualitat   
‘La Jungla de la Torre’
A partir del dia 15 de cada mes pots escoltar 
un nou capítol a www.TDBActualitat.cat  
i també a www.ivoox.com
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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

ACTUALITAT TorrEDEMbArrA

polígon industrial  
roques planes

c. montferri s/n  
torreDembarra

telèfon: 977 641 128

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

¡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

El Departament de 
Salut de la Gene-
ralitat està aca-

bant d’estudiar la docu-
mentació per respondre 
definitivament a la pro-
posta d’ubicació del nou 
Centre d’Assistència Pri-
mària (CAP) que ha fet 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra. Recordem 
que el nou equipament 
ha de substituir l’actual, 
que després de 25 anys 
de la seva entrada en 
servei s’ha quedat petit 
i que, en poques setma-
nes, veurà com comen-
cen a entrar en servei 
dos espais provisionals 
ubicats en mòduls pre-
fabricats als laterals de 
l’edifici. Segons ha pogut 
saber el Torredem-
barra Actualitat “tot 
apunta al sí” per part 
de Salut, encara que la 
decisió final encara no 
s’ha pres.

L’Ajuntament de Tor-
redembarra aposta per 
ubicar el nou centre sa-
nitari en uns terrenys 
municipals al costat de 
cementiri, tipificats com 
a zona d’equipaments i 
on des de l’any 2009 
hi ha el Bike Park Cos-
ta Daurada. I es que un 
cop descartada la possi-
bilitat inicial d’ampliar 
el CAP actual —perquè 
els terrenys del voltant 

REDACCió

Salut és a prop de donar el sí  
a l’emplaçament del nou CAP

són privats—, la prime-
ra opció del consistori 
torrenc era ubicar el nou 
centre sanitari al costat 
de la Zona Esportiva, on 
ara hi ha l’espai de soci-
alització de gossos, però 
com està classificat com 
a zona destinada a equi-
paments esportius, es 
podrien allargar massa 
els tràmits legals.

A l’altra banda de la 
carretera de la Riera 
hi ha aquests terrenys 
municipals, que el mes 
de desembre van visitar 
responsables del CatSa-
lut. El principal inconve-
nient d’aquest espai és 

que està allunyat de la 
trama urbana i caldrien 
treballs d’urbanització i 
millorar-ne la connec-
tivitat, tenint en comp-
te que un gran nombre 
d’usuaris d’un CAP són 
persones grans o amb 
problemes de mobilitat.

efecte coL·LateraL 
aL Bike park costa 
daurada
Però si la proposta del 
govern Rovira tira fi-
nalment endavant hi ha 
un equipament esportiu 
que en sortirà afectat i és 
el Bike Park Costa Dau-
rada, que ocupa aquest 
espai des de l’any 2009, 

quan l’Ajuntament el va 
cedir al BikeTrial Costa 
Daurada Torredembar-
ra. Des de llavors les 
instal·lacions s’han anat 
ampliant i són unes de 
les de referència a nivell 
català i estatal, acollint 
molts campionats, a 
més de ser un espai 
d’entrenament per als 
pilots de l’entitat. Però 
aquesta cessió de facto 
no s’ha plasmat en cap 
document oficial.

El president del Bike 
Trial Costa Daurada 
Torredembarra, Àngel 
Batlle, mostra la seva 
preocupació per les 

intencions de l’Ajunta-
ment i afirma: “No ens 
poden tancar la barra-
ca així com així.” “En 
aquest bike park hi hem 
invertit molts diners i la 
mà d’obra l’hem posat 
de franc. A més, som 
una entitat esportiva 
que ha crescut molt els 
últims anys i actualment 

ja freguem els 250 socis. 
Som dels clubs més im-
portants de Torredem-
barra”, assenyala Batlle.

Fa unes setmanes, Bat-
lle va mantenir una 
trobada amb el regidor 
d’Esport, Raúl Gar-
cía. “Ens va intentar 
tranquil·litzar explicant 
que ara per ara només 
s’ha ofert aquest espai 
a la Generalitat”, co-
menta Batlle. García, 
per la seva banda, re-
coneix que si finalment 
es construeix allí el 
CAP s’haurà de buscar 
una solució per al bike 
park, i una seria la reu-
bicació precisament als 
terrenys de l’altra ban-
da, on ara hi ha l’espai 
per a la socialització de 
gossos. García recorda 
que en el millor dels 
casos encara queden 
quatre o cinc anys per a 
un hipotètic trasllat i hi 
ha temps per estudiar el 
cas. El cost del trasllat 
de l’equipament espor-
tiu tindrà un preu molt 
elevat i es podria situar 
al voltant dels 200.000 
euros, segons el club.

Una imatge del Bike Park Costa Daurada, els terrenys escollits per l’Ajuntament per construir-hi el nou CAP. / tDB
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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

Pere Badia, 13. Torredembarra 
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

AssessorAment professionAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients

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

ACTUALITAT TorrEDEMbArrA

La covid-19 estableix un nou 
rècord setmanal al Baix Gaià 
amb 1.422 casos positius

Els nous casos positius de covid-19 la 
darrera setmana del mes de gener al 
Baix Gaià han tornat a marcar un rècord 
des de l’inici de la pandèmia, arribant a 
1.422, segons dades del Departament 
de Salut de la Generalitat actualitza-
des aquest 30 de gener. La covid-19 ha 
acabat el mes de gener accelerant el 
creixement, amb 385 casos més que els 
set dies anteriors.  Els casos positius al 
Baix Gaià des de l’inici de la pandèmia 
han arribat a 8.650.

Torredembarra, amb 560, és el municipi 
baixgaianenc amb més nous casos, que 
han augmentat en 95 l’última setmana. 
Darrere hi ha Roda de Berà, amb 188 
casos, i Altafulla, amb 187. Una setmana 
més, tots els municipis del Baix Gaià van 
sumar nous casos.

casos positius

Total de 
casos

Casos darrera 
setmana

Torredembarra 3.656 +560

Roda de Berà 1.189 +188

Altafulla 1.111 +187

El Catllar 760 +105

Creixell 682 +131

La Pobla de 
Montornès 578 +116

La Riera de Gaià 388 +81

La Nou de Gaià 103 +30

Vespella de Gaià 102 +15

Salomó 81 +9

total Baix Gaià 8.650 1.422

Amb freqüència s’asso-
cia una bona alimenta-
ció a un alt pressupost. 
Però sí que podem por-
tar una dieta saludable, 
pràctica i accessible. 
Aquí us deixaré una 
llista amb els 4 punts 
principals per aconse-
guir-ho:

1. Fes un pla d’alimen-
tació
No deixis la decisió de 
què menjar per al mo-
ment en què tinguis 
gana. Tingues un menú 
setmanal elaborat pen-
sant en tots els menjars 
del dia. Això t’ajudarà a 

menjar millor i evitarà el 
desaprofitament alimen-
tari.

2. Compra aliments de 
temporada i proximitat
La fruita, verdura i peix 
de temporada són més sa-
borosos, nutritius i molt 
més barats.

3. Els llegums també són 
proteïnes
Els llegums han de deixar 
de ser les grans oblidades 
per passar a ser part de la 
nostra alimentació. Sabi-
es que si compres llegums 
secs estalvies moltíssim i 
l’única cosa que has de 

fer és deixar-les en remull 
i després bullir-les?

4. Menja a casa
El menjar casolà és la 
millor opció per abaratir 
costos en alimentació. En 
el teu pla d’alimentació 
no deixis d’incloure-hi el 
menjar i el berenar que 
faràs a l’oficina.

Seguint aquests passos, 
tindràs una dieta salu-
dable i accessible. Una 
dietista-nutricionista pot 
ajudar-te perquè sigui més 
equilibrat i amb receptes 
saboroses i variades.

paula  
sousa

DiEtiStA-NUtRiCiONiStA

Dieta saludable a 
l'abast de tots

Periodisme crític, torrencs exigents
oPINIÓ AlBERt SOLÉ

Als periodistes ens 
agrada molt par-
lar de la nostra 

professió. Moltíssim. I 
reflexionar-hi, donar-hi 
voltes, i voltes... Normal-
ment, ho fem quan ens 
trobem uns quants com-
panys igual de “malalts” 
pel periodisme, i si pot 
ser amb una canya sobre 
la taula, millor. O dues. 
El passat dissabte 29 de 
gener, però, va ser un dia 
diferent. Aquest cop vam 
poder parlar de periodis-
me amb no-periodistes. 
És com posar-se davant 
un tribunal que t’inter-
roga i et posa al desco-
bert les febleses i/o con-
tradiccions. L’excusa va 
ser el llibre El director, 
escrit el 2019 pel perio-
dista David Jiménez, en 
el qual explica el seu pas 
efímer per la direcció del 
diari El Mundo. Com 

que era difícil portar 
l’autor madrileny —tot i 
que nascut a Barcelona— 
fins a Torredembarra, la 
Biblioteca Mestra Maria 
Antònia i el Torredem-
barra Actualitat m’hi 
van convidar a mi, que 
m’havia llegit el llibre i 

havia entrevistat Jimé-
nez per al meu podcast 
sobre periodisme (La 
Sala de Solé), encetant 
així el Cicle de Tertúlies 
sobre Periodisme que 
impulsen la biblioteca 
torrenca i el mitjà de 
comunicació.

Al costat tenia al direc-
tor del Torredembarra 
Actualitat, Jordi Salvat, 
i el també periodista 
Carles Marquès. Davant 
nostre, una desena de 
torrencs amb ganes de 
comentar un llibre que 
no deixa indiferent. Si 

no has sentit mai com el 
poder —polític o econò-
mic— condiciona el que 
publiquen els diaris de 
més tirada del país, és 
com si tinguessis una 
revelació divina. I si ho 
havies sentit algun cop 
en una conversa de cafè, 

però no t’ho volies creu-
re, llegir com algú que 
ho ha viscut t’ho confir-
ma et deixa estabornit. 
Aquests torrencs amb 
esperit crític ens van 
qüestionar per què, si 
totes les misèries que 
descriu Jiménez sobre 
la professió periodís-
tica són certes, com és 
que no ens hi rebel·lem. 
I sí que ho fem. Cadas-
cun de nosaltres tres a 
la nostra manera i en 
la mesura que podem, 
però cap ens resignem 
al fet que el periodisme 
no sigui ètic ni serveixi 
per informar la ciuta-
dania sense enganys ni 
tergiversacions. Però 
en periodisme, igual 
que en totes les profes-
sions, el corporativisme 
és una mala recepta. Les 
pomes podrides les hem 
d’assenyalar i apartar. 
Pel bé de tots. Igual 
que fa David Jiménez a 
El director.

Periodista i autor del podcast ‘la sala de solé’
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Carrer de la Sort, 18 - Torredembarra
Nubiaj95@gmail.com

Tel. 640 645 034
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eSTÉTica

LA SoLEDAT DELS MIrALLS

La Mia va trencar el 
silenci amb un petó 
sonor que em va fer 

a la boca. El Luisma es va 
gratar els cabells i va seu-
re al meu costat mentre la 
Mia anava cap a la porta.

—Quina merda, tio, quina 
merda —va dir. S’aixecà i 
anà on la Mia amb els 
texans més caiguts del 
compte, potser pel pes de 
la cadena que penjava de 
la butxaca dreta del dar-
rere. Això d’anar a la co-
missaria no entrava en els 
seus plans del dia a dia.

Van marxar. 

Mentre baixaven les esca-
les de la meva habitació 
seguia dient “quina mer-
da, tio, quina merda”. 
Van creuar unes paraules 
amb Tatjana, que sempre 
estava pendent de qual-
sevol visita, de qualsevol 
necessitat esdevinguda, i 
es van buidar cap al carrer 
al so de la banda sonora 

Capítol 28. 
La Frisca,  
la Nunci i la Lídia

del Luisma. Sí, tot plegat 
una merda.

Quan ja era sol vaig alçar 
els ulls cap a les parets 
plenes de dibuixos i em 
vaig estremir pensant qui 
havia fet servir les meves 
serps perquè formessin 
part d’una acció crimi-
nal. Intuïa que el Toño 
acabaria malament, que 
el rumb iniciat i del qual 
no era capaç de sortir era 
una deriva certa i dramà-
tica, però no vaig pensar 
pas en aquestes circums-
tàncies. O potser sí, però 
no volia donar certesa a la 
possibilitat. Em vaig mi-
rar les mans, la seva pell 
queixosa, les vaig apropar 
a la cara i vaig environar 
el meu rostre com si em 
volgués amagar d’alguna 
cosa. I aleshores, el mi-
rall. Aquesta superfície 
onírica que sempre em fa 
prendre consciència de la 
meva soledat. El mirall, el 
meu mirall sempre hi és, 
acompanyant-me, dialo-
gant i fred. I jo també soc 
mirall seu, alhora. Sols, 
l’un amb l’altre. L’únic 
que coneix l’absoluta veri-

tat de la meva existència. 
I sempre guarda silenci.

Com sempre, de tant en 
tant m’endinso en els di-
aris de la mare. L’enyo-
ro, molt, però ara trobo a 
faltar Polophyna. El petó 
de la Mia ha estat com si 
una mena de serp escor-
collés el meu interior, re-
menant la meva llengua 
per extreure’n l’essència. 
És el que és. Intensitat 
extrema, però després 
buidor. Deu ser que ara 
que he iniciat el camí cap 
a la mort, necessito una 
altra mena d’amor que 
compensi el mirall de la 
meva soledat.

“Estem davant d’un ve-
ritable dilema. Bene no 
para de sorprendre’ns 
amb la seva precocitat 
en diversos aspectes, 
però sobretot en la par-
la. El Carlos diu que val, 
que està molt espavilat, 
però que tampoc no 
hem de llançar coets. A 
més, està convençut que 
els nens que estan molt 
avançats són més un 
problema que una altra 

cosa. No crec que un nen 
que abans de tenir un 
any li diu maca a la seva 
mare (perquè m’ho diu a 
mi; no diu maca perquè 
sí), hagi de presentar 
molts problemes. La 
doctora Zaballos, la pe-
diatra, diu que encara és 
prematur aventurar-se 
a fer-ne un diagnòstic. 
Però que cal estar aler-
ta. La detecció precoç és 
important en aquests ca-
sos. La veritat és que de 
vegades m’inquieta. Bene 
no és un nen qualsevol. 
És una cosa que enca-
ra no puc explicar, però 
ho pressento. És com si 
volgués apropiar-se de 
l’energia que hi ha al seu 
voltant; com si analitzés 
tot el que l’envolta amb 
avidesa, sense deixar ob-
jectes o persones fora del 
tamís. La seva manera 
de mirar, penetrant al 
teu interior; la seva ma-

nera de tocar les coses; 
com va aprenent. No ho 
sé, tot. És tot. De vegades 
em fa por.”

No sé a què es referia 
exactament la mare; per 
què diu que li feia por. Si 
hagués descobert el seu 
diari abans de morir, 
li ho hauria preguntat. 
Hauríem parlat. La mare 
m’ho hauria dit. Segur. 

Bé, de fet sí que ho sé. 
Crec que la mare ja in-
tuïa algunes coses. I és 
normal que tingués al-
guna mena de por. 

En els seus múltiples 
graus, l’ocre és un color 
que t’ancora a la ter-
ra, fixa l’arrelament i el 
manté. L’ocre és un color 
astringent. Perpetua els 
humors. Alguna vegada, 
per no dir sempre, quan 
escolto Les quatre estaci-

ons, de Vivaldi (concreta-
ment “La primavera”), es 
dibuixa davant meu una 
gran pomera embegu-
da en branques florides 
amb forma de corxeres i 
semicorxeres. Parteixen 
d’una negra embolicada 
amb un vestit de partitu-
ra. De vegades, a la copa 
de la pomera es repre-
senta el somriure etern 
de la mare, i aleshores, 
Vivaldi sona en tota la 
seva esplendor.

Altres vegades, l’arbre 
apareix amb pomes po-
drides i ple d’arestes que 
es claven al meu cos com 
una daga a la carn fresca.

De sobte, uns cops a la 
porta em van fer tancar el 
diari de cop. Era Tatjana.

—Hola, Bene, han vingut 
a veure’t les amigues de 
la teva mare.

La Frisca, la Nunci i la Lí-
dia no han deixat d’estar 
pendents de mi des que 
va morir la mare. Sempre 
venen juntes; actuen com 
un grup d’elit embrancat 
permanentment en ope-
racions especials d’alt 
risc. La salvaguarda del 
planeta. I jo, per a elles, 
soc el planeta.

Abans que jo reaccionés, 
ja eren dins l’habitació 
fent companyia a les 
serps de les parets.

J. A. NiEVES

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

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

Especialidades 
en pescados  
y arroces

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

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95
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La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes de març 
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solució sudoku  
mes de gener
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 LES    ENTITATS deLa Torre
Agrupació  
Sardanista  
L’Antina

L’Agrupació Sardanista L’Antina és una de les enti-
tats més veteranes de Torredembarra. Es va crear en 
ple franquisme, amb Ramon Carbonell com a primer 
president. En aquella junta ja hi era Josep Font, que va 
ostentar el càrrec més endavant. Es van organitzar les 
primeres ballades a la Torre i molts joves participaven 
en concursos de sardanes arreu del país i van guanyar 
alguns trofeus que llueixen en el seu local social al 
Casal Municipal.

Actualment organitzen entre sis i vuit ballades de 
sardanes cada any, des de Sant Jordi fins a La Marató de 
TV3, passant per les festes majors. Font reconeix que 
està costant aconseguir un relleu generacional a l’en-
titat i que això els ha fet perdre socis els darrers anys. 
Confia, però, que en un futur proper molts dels quan 
eren infants van participar en els cursets que feien 
recuperin l’afició. 

any de fundació: 1969

presidenta:  
Maria Lluïsa Pascual

membres: 60

adreça:  
Carrer de la Capella, 6 - Despatx 19

telèfon: 692 05 80 09

correu electrònic:  
sardanesantina@hotmail.com

xarxes socials: Facebook

DESAFIA TUS LÍMITES

Només durant aquest mes de febrer, la núvia que  
concerti cita prèvia a la nostra boutique i trobi 

el seu vestit podrà gaudir d’un cupó de 100€ per 
gastar en complements i sabates. T’esperem!

C/ Isaac Peral 27 • Baix a Mar - Torredembarra
Reserveu cita prèvia: sujhalua.com

Per celebrar el mes de l’amor, a sujhalúa 
et volem brindar una bonica oportunitat. 

Fa uns dies rellegia un 
article a tres mans al 
diari El País fet per les 

periodistes Paola Nagovitch i 
Lucía Foraster i el periodista 
Íñigo Domínguez, sobre els 
més de 600 casos d’abusos 
sexuals a l’Església catòlica,  
una obra d’art periodísti-
ca que permetrà investigar 
aquests fets repugnants des-
prés que així ho aprovés el 
Congrés dels Diputats. La 
tarragonina Antònia Pallach, 
de 76 anys, és una d’aquestes 
víctimes. Va patir abusos per 
part d’un capellà quan tenia 
5 anys. Pallach recordava que 
el 1950 el capellà escolapi An-
ton Batlle Huguet “m’aixecava 
com una acròbata, i en fer-ho, 
em ficava les mans per les cal-
ces”. Segons l’Antònia, Batlle 
Huguet va abusar d’ella di-

verses vegades, cada cop 
que estaven sols en un pis del 
germà d’ell, que era canonge 
de la catedral de Tarragona. 
Amb cada tocament rebia  
una recompensa en forma 
de pinyons i confits “que 
m’agradaven moltíssim”. Te-
nia 5 anys pobreta. La meva 
filla els farà al novembre.

Fa dos anys, l’abat de Mont-
serrat, Josep Maria Soler, va 
demanar perdó pels abusos 
sexuals que durant dècades 
van dur a terme al monestir 
i, sobretot, per encobrir-los. 
El monjo pederasta Andreu 
Soler va abusar de catorze 
menors durant trenta anys! 
En la seva missiva, Josep 
Maria Soler va afegir que no 
tenia cap relació el fet que hi 
hagués tants casos de pede-

A LA CoNTrA AlBERt JANSà

L’absurd del vot de castedat
ràstia dins de la jerarquia de 
l’Església catòlica, masculina 
per descomptat, amb el vot 
de castedat. Pels religiosos 
ortodoxos, la consagració a 
Déu no tindria sentit si no 
hi hagués el celibat perquè 
ells ofereixen la seva absti-
nència genital al Senyor (jo 
n’anomeno repressió sexual). 
Llavors em pregunto, què té 
a veure Déu, tot amor, tota 
comprensió, tota generosi-
tat, i, alhora, tota humanitat, 
amb una ofrena de pura re-
pressió? Amb tota franquesa, 
el vot de castedat és una de 
les majors absurditats que ha 
parit aquest món, una mena 
de sacrifici pagà, una autèn-
tica aberració a la vida. Ja em 
sap greu no poder preguntar 
a Déu què n’opina.


