
MARÇ 2022

NÚMERO

29
EXEMPLAR  

GRATUÏT 

 prohibida la seva venda

dona suport al periodisme de qualitat
subscriu-te: www.TDBactualitat.cat • 60 €/any

EL CAP Torredembarra guanya 
400 m2 amb l’entrada en servei 
de dos mòduls provisionals

En un d’aquests  
pavellons prefabricats 

s’hi atenen les urgències i 
l’altre es destina  

a l’àrea de pediatria

ESPORTS
Aquest estiu  
torna l’Open  

Internacional d’Escacs  
de Torredembarra  
amb la 22a edició

Pàgina 21

TURISME
L’Agrupació de  

Municipis Turístics  
del Baix Gaià canvia  

de model  
per reactivar-se

Pàgines 18-19

IGUALTAT
Tres torrenques  

interessants  
i brillants que  
destaquen en  

els seus àmbits  
Pàgina 12

ENTREVISTA
Analitzem el pressupost 

municipal amb  
el regidor d’Hisenda  

i Urbanisme,  
Josep Maria Guasch

Pàgines 10-11

Creixell Platja

MENÚ CALÇOTADA 35€

Arrossos vora la mar

Reserves i take away 625 51 53 50

Oberts
 div., diss. i diumenges
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T’ajudem a fer 
realitat

l’aventura de la
maternitat

Foto: XARXA SANTA TECLA

ESPECIAL  
POLÍGON  
ROQUES 
 PLANES

Les empreses 
afronten  

l’augment  
de preu de  

les primeres  
matèries  

i l’energia
Pàgines 4-8
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Una de les poques co-
ses que tinc a casa 
de l’avi Joan és la 

bandera amb els colors de la 
UD Torredembarra. Recordo 
que va portar metres i metres 
de tela als anys noranta per 
celebrar l’ascens de l’equip a 
Preferent. Vint anys després, 
la vaig portar al camp el dia 
que la nostra UDT pujava a 
Primera Catalana.
Aquest curs, la UD Torre-
dembarra té opcions reals 

de pujar a Segona Catalana. 
Després d’anys per oblidar, 
el primer equip torna a som-
riure amb gent de la casa i 
qui sap si ha arribat el mo-
ment de tornar a celebrar un 
ascens. Seria el regal perfec-
te a un club, el nostre, que 
aquest 2022 celebra el seu 
centenari.
Arribar als 100 anys de vida 
no és cosa fàcil, i menys a 
la Torre. Molts de nosaltres 
hem passat per les categories 

inferiors de la UDT o hi hem 
tingut algun familiar jugant. 
Més enllà de la Festa Major, 
el Carnaval o la Setmana 
Santa, l’esport en general i el 
futbol en particular han estat 
durant anys una manera de 
reivindicar-nos com a poble.
La nova junta de la UDT, 
amb un mèrit increïble, no 
només ha recuperat la il·lusió 
al club, sinó que té ganes de 
posar en valor la gent que ha 
deixat la seva petja durant 

100 anys. Busquen fotogra-
fies, samarretes i tot allò que 
serveixi per explicar la his-
tòria del millor club del Baix 
Gaià i aviat explicaran com 
fer-ho arribar.
Que el 2022 no només sigui 
l’any del centenari de la Unió 
Deportiva Torredembarra. 
Que serveixi per confirmar 
que aquest poble manté 
l’orgull i les ganes de jugar 
a futbol de blanc-i-blau. Els 
nostres colors.

blanc i blau són els colors

El Torredembarra Actuali-
tat és un mitjà de comunicació 
local i no tractarem el que està 
passant a Ucraïna des de finals 
del mes de febrer. Hi ha altres 
mitjans i periodistes que ho 
estan fent. I molt bé. Però la 
invasió russa d’aquest país està 
tenint efectes en el nostre dia a 
dia. Només cal veure els preus 
a què estan arribant l’energia 
o els carburants. També les 
empreses pateixen les con-
seqüències d’aquest conflicte 
bèl·lic en un món globalitzat 
com l’actual. En les pàgines 
especials que dediquem al Polí-
gon Industrial Roques Planes, 
empresaris del polígon ens 
expliquen com estan afrontant 
la crisi de subministraments i 
l’augment del cost de l’energia 
dels darrers mesos, una situa-
ció que s’està agreujant a causa 
de la guerra d’Ucraïna.

Però aquest conflicte bèl·lic 
també està provocant una greu 
crisi humanitària per als cen-
tenars de milers de refugiats. 
La ciutadania i els ajuntaments 
del Baix Gaià estan reaccio-
nant, i no només amb concen-
tracions i manifestacions de 
rebuig a l’agressió russa a un 
país independent, sinó amb 
recollida de material, donaci-
ons econòmiques i l’acolliment 
dels refugiats. Alguns consis-
toris estan agafant el paper de 
mediadors entre famílies que 
volen acollir i famílies de refu-
giats. Malgrat els temps foscos 
que vivim, encara podem tenir 
alguna esperança en la huma-
nitat. Encara que, mirant la 
situació del món, costa. 

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EmpRESES

C/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra
639 561 637 - info@rovirafusters.es

dES dE LA VIA GUILLEM BARGALLÓ

Es l’hora del cafè ma-
tiner i com sempre, 
faig una parada per 

pensar en la feina del dia i 
organitzar-me. Avui aprofito 
per escriure aquestes quatre 
ratlles d’opinió. Mentre vaig 
rumiant què dir, em pregunto 
com estaran vivint les dones 
d’Ucraïna, de Rússia o de 
l’Afganistan, per posar-ne 
alguns exemples, aquest 8 
de març. Totes elles tenen un 
vincle en comú de patiment 
extrem. Les unes pel conflicte 
bèl·lic que les taca de sang i 
mort. Les altres perquè veuen 
com els drets aconseguits 

amb vint anys de creixement, 
amb possibilitats d’empode-
rament, s’esquinça i malmet, 
fins ves a saber quan. 
Amb aquest escenari, ens 
hem plantat davant de tots 
els missatges del 8M, que 
ens colpegen des d’arreu, 
portant-nos a l’evidència i 
reflexió de la fragilitat de tots, 
dones i homes en un món 
completament globalitzat. 
La guerra empobreix les vi-
des, desfà projectes, malmet 
il·lusions i tot queda truncat. 
L’atac a la central nuclear 
més gran d’Europa, sigui de 
qui sigui l’atac, ha posat en 

evidència que el canvi climà-
tic, tot i ser importantíssim 
i de màxima prioritat per a 
l’ONU enguany, queda en 
segon pla, l’atac nuclear ho 
arrasaria tot. 
Soc agent social feminista, 
activista a favor dels drets de 
la dona des de fa molts anys. 
Podria dir, sense por a equi-
vocar-me, que una opinió 
gairebé generalitzada és que 
les dones volem ser visibles, 
volem que se’ns valori pel 
nostre treball, per les nostres 
capacitats i bons resultats. No 
volem ni quotes ni discrimi-
nar els homes, almenys jo no. 

Volem la igualtat real d’opor-
tunitats, tot dient que la desi-
gualtat salarial és un fet, que 
el sostre de vidre oprimeix i 
que encara hi ha molt de camí 
per recórrer i així ho segui-
rem denunciant any rere any. 
Però avui asseguda a la ter-
rassa, mentre vaig escrivint 
aquest pensaments i m’acabo 
el cafè, em venen al pensa-
ment totes les fites assolides, 
que no són poques. I no puc 
deixar de dir alt i clar que el 
dia 8 de març, el Dia de la 
Dona, és una data per rei-
vindicar, sense oblidar-nos 
tampoc de celebrar.

8M, reivindicar i celebrar 
A L’AROMA d’UN CAFÈ NÚRIA GÓMEZ GRANÉS

La guerra 
d’Ucraïna ens 
afecta a tots  
i totes
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Un viatge de final de curs que va acabar 
amb confinament, l’inici del final del  
Long Play i Caprabo arriba a Altafulla

Un viatge de final 
de curs d’alum-
nes de tercer 

d’ESO de l’Institut Tor-
redembarra va acabar 
abans d’hora aquell març 
de 1997. La causa va ser 
que una de les alumnes 
es va començar a trobar 
malament en arribar a 
Roma i se li va detectar 
una meningitis. Va ser 
ingressada a l’Hospital 
Humberto de la capital 
italiana i als 55 com-
panys, companyes i pro-
fessors se’ls va confinar 
a l’hotel. Després de ser 
explorats, es va confir-
mar que no hi havia cap 
contagi. L’Ajuntament 
de Torredembarra va fer 
les gestions per a la repa-
triació del grup, mentre 
la malalta, de 15 anys, 
evolucionava bé, acom-
panyada dels seus pares, 
que havien viatjat a la 
capital italiana. 

El Departament de Sani-
tat de la Generalitat, per 
la seva banda, va distri-

JoRdI salvat

buir antibiòtics entre els 
companys de classe que 
no havien viatjat a Roma 
i la família de la malalta 
com a mesura preventiva 
i 600 pares i mares van 
rebre informació. L’alar-
ma generada entre els 
pares i mares va obligar 

rectifiqués aquesta si-
tuació. L’amenaça era 
el tancament del local 
durant quinze dies. Era 
el principi de la fi d’una 
discoteca emblemàtica, 
que atreia joves i no tan 
joves d’arreu de la de-
marcació tarragonina i 
també de Barcelona. Els 
contactes entre consis-
tori i propietari no do-
naven fruit. Els veïns 
volien la discoteca fora 

del nucli urbà.

Fa 25 anys també s’ini-
ciaven les obres de con-
dicionament del terreny 
que havia d’ocupar una 
nova gran superfície al 
Baix Gaià: el Caprabo 
d’Altafulla. Situada al 
costat de l’N-340, havia 
de crear 40 llocs de tre-
ball i, amb 2.000 metres 
quadrats, seria la més 
gran del Baix Gaià. 

Aquell mes de març, 
l’Ajuntament llençava 
un ultimàtum a la Dis-
coteca Long Play. Els 
sorolls produïts per la 
històrica discoteca ha-
vien provocat les reite-
rades queixes dels veïns 
de l’edifici i també s’in-
complien els horaris de 
tancament. El consis-
tori donava fins al mes 
de maig a la discoteca 
perquè el propietari 

API Nº 930
aicat 8549

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

• Experiència
• Confiança
• Seriositat
• Tracte  
personalitzat

Av. Montserrat, 2
Torredembarra

Tel. 625 747 508
www.pepitobravo.com

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

Tel. 640 645 034

Manicura 
i pedicura

eSTÉTica

Un cas de  
meningitis  
en una  
alumna de  
tercer d’ESO 
va generar 
alarma  
al municipi

LU
IS

 M
IL

IA
N

a fer un acte públic infor-
matiu al Casal Municipal, 
que es va omplir de gom 
a gom (com es pot veure 
en la imatge). La cap del 
Servei d’Epidemiologia de 
la delegació territorial de 
Sanitat, Fina Minguell, va 
ser l’encarregada de cal-
mar els ànims a veïns i 
veïnes i donar informació 
sobre la malaltia i com es 
contagiava.
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ESPECIAL POLÍGON INdUSTRIAL ROQUES PLANES 

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

Tot tipus de treballs  
en ferro i inoxidable

En els darrers me-
sos, la manca i 
augment de preus 

dels subministraments 
—ja siguin matèries pri-
meres o components— 
ha afectat el teixit indus-
trial del nostre país. A 
aquesta situació s’hi ha 
sumat la pujada impara-
ble del cost de l’energia. 
La guerra d’Ucraïna ha 
acabat d’afegir incertesa 
al panorama econòmic 
dels propers mesos. Les 
empreses del Polígon 
Industrial Roques Pla-
nes de Torredembarra 
no han quedat al marge 
d’aquest context. La ti-
pologia diversa que tro-
bem al polígon torrenc fa 
que les conseqüències en 
el seu dia a dia tinguin 
alguns matisos. 

“Des de mitjans de 2021 
hem notat moltíssim 
l’augment de preu de 
les matèries primeres i 
l’endarreriment o man-
cança del seu submi-
nistrament. I això ha 
provocat problemes per 
servir als nostres clients 
habituals. Però han es-
tat conscients de la si-
tuació i hem aguantat”, 
explica el director gene-
ral de Maystar, Dennis 
Bonan. Maystar és una 
empresa dedicada a la 
cosmètica professional 

Les empreses afronten l’escassetat i l’augment de preu de les 
matèries primeres i components i la pujada del cost de l’energia

JoRdI 
salvat

amb una factoria al polí-
gon torrenc on treballen 
55 persones. La mitjana 
d’augment de preu de 
les primeres matèries 
ha estat de mitjana d’un 
30-40%, però en algun 
casos aquesta pujada ha 
arribat al 100%, segons 
el directiu.

Problemes  
logístics
Bonan apunta que estan 
portant a terme un mo-
nitoratge molt important 
de les compres. Maystar 
és una empresa que ex-
porta a molts països i 
el cost dels enviaments 
amb vaixell s’ha enfilat, 
però també hi ha una 
manca de contenidors i 

canvis de dates, a més de 
problemes a les duanes 
dels països. L’arribada 
de primeres matèries 
també s’ha endarrerit 
i això repercuteix en el 
lliurament dels produc-
tes finals.

Intecme fabrica des de fa 
més de deu anys al po-
lígon torrenc peces per 
a tot tipus d’empreses 
auxiliars de sectors com 
l’automoció i el tèxtil i, 
des de finals de la prima-
vera passada, han notat 
un augment molt impor-
tant de les primeres ma-
tèries que fan servir i ho 
han hagut de traslladar 
al preu dels productes 
que serveixen als clients. 

En el cas de l’alumini, el 
bronze i el coure, el preu 
ha pujat un 200% des de 
fa un any.

“Hem hagut de parlar 
molt amb els clients i 
fer-los entendre la situ-
ació, que és global. Hem 
tingut molta feina per 
fer uns escandalls per 
demostrar les raons de 
l’augment del producte 
que els servim. Tenim 
més de 2.000 referèn-
cies diferents”, explica 
el propietari d’Intec-
me, Jordi Trapé, que 
assenyala que “la gran 
majoria de clients han 
estat molt comprensius 
i hi ajuda que tenim una 
gran fidelització”. “N’hi 

prar-ho aquí. A vegades 
aquestes peces no arri-
ben o ho fan molt tard”, 
explica Trapé.

Per fer front a l’augment 
de la demanda, que se 
situa entre el 10 i el 15%, 
el propietari d’Intecme 
explica que han hagut 
d’automatitzar alguns 
processos i que això 
pot produir la pèrdua 
de llocs de treball. En 
aquest darrer any han 
invertit al voltant de mig 
milió d’euros en aquest 
concepte. Aquest aug-
ment de feina també és 
conseqüència del tanca-
ment d’algunes empre-
ses que no han suportat 
la crisi econòmica gene-
rada per la covid-19. 

En el sector de la fer-
reteria industrial, una 
gran quantitat dels pro-
ductes es produeixen 
al sud-est asiàtic o, si 
es produeixen a Euro-
pa, gran part dels seus 
components arriben 
d’aquella zona del món. 
L’establiment del Polí-
gon Roques Planes és un 
dels quatre que té Opti-
mus Ferreteria Jaume al 
Tarragonès i el Baix Pe-
nedès i ha patit aquest 
darrer any problemes 
de subministrament 
per part de proveïdors 
i augment dels preus. 
“Hem tingut problemes 
puntuals, que no han 
estat greus, però ens 

ha que han mirat de tro-
bar preus més baixos i 
han vist que és molt di-
fícil”, afegeix.

l’oPortunitat de la 
covid-19
Els problemes en el co-
merç i la logística in-
ternacional que ha pro-
vocat la pandèmia de 
la covid-19 també ha 
generat oportunitat en 
alguns sectors, i un és 
el d’Intecme. “Algunes 
referències que es feien 
a la Xina han passat a 
fer-se a Europa perquè 
hi ha empreses que han 
vist que amb els proble-
mes de subministrament 
des d’aquests països els 
resulta més barat com-

Maystar exporta a desenes de països de tot el món, amb els problemes logístics que això comporta. / MAYSTAR
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Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

Som especialistes en banys, cuines, paviments i revestiments  
i tota mena de materials de construcció

Finançament en 12 mesos 
SenSe intereSSoS 

(subjecte a l’aprovació  
per part de la financera)

ProjecteS a mida

Les empreses afronten l’escassetat i l’augment de preu de les 
matèries primeres i components i la pujada del cost de l’energia

Intecme disposa de més de 2.000 referències diferents de productes a la planta que té al polígon torrenc. / INTECME

Dennis Bonan  
(MAYSTAR)

Des de mitjans de 2021 hem notat moltís-
sim l’augment de preu de les matèries”

Jordi Trapé  
(INTECME)

La gran majoria de clients han estat molt 
comprensius i hi ajuda que tenim una 
gran fidelització”

Jaume Arnal  
(FERRETERIA JAUME-OPTIMUS)

Fem compres amb cinc o sis mesos d’an-
telació. Cal més planificació que abans”

Marta Valldossera  
(TORRE DISSENY-GAMMA)

En alguns casos hem assumit la meitat de 
l’augment dels proveïdors i l’altra meitat 
l’hem repercutit en els clients”

Manel Algar  
(ALGARESA MOTOR)

Si us voleu canviar el cotxe, heu de ser el 
màxim de previsors possible”
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ESPECIAL POLÍGON INdUSTRIAL ROQUES PLANES 

www.intramotor.es 

C/ Catllar, 24 - Polígon Roques Planes Torredembarra 
Tel.  651 811 145 • info@intramotor.es

CoChes – MoToCiCleTas – FurgoneTas – VehíCulos indusTriales

han donat maldecaps”, 
explica el gerent de l’em-
presa, Jaume Arnal, que 
apunta que han hagut 
d’augmentar la previsió 
a l’hora de fer les com-
pres, ja que sovint tarden 
a servir-les: “Fem com-
pres amb cinc o sis me-
sos d’antelació. Cal més 
planificació que abans. 
Tenim més estoc.”

A Torre Disseny, del 
Grup Gamma, dedicada 
a la construcció, banys 
i ceràmiques, els pro-
blemes van començar 
passat l’estiu, sobretot 
a causa de l’augment 
del preu del gas natu-
ral, l’energia que usen 
les fàbriques de ceràmi-
ca. Marta Valldossera, 
responsable de l’àrea 
de clients de l’empresa, 
explica que en el darrer 
quadrimestre de 2021 els 
proveïdors van comen-
çar a incrementar tarifes 
i en alguns casos ho han 
hagut de repercutir en 
els clients: “Depèn dels 
estocs que tenim. En al-
guns casos, per exemple, 
hem assumit la meitat 
de l’augment dels pro-
veïdors i l’altra meitat 
l’hem repercutit en els 
clients.” L’increment 
del preu del combustible 
també afecta el transport 
i han hagut d’augmentar 
les tarifes al client. 

Valldossera admet que 
durant la pandèmia el 
sector ha anat prou bé, 
però que els problemes 
amb les primeres matè-
ries i l’augment de preu 
de l’energia està compli-
cant la situació, tot i que 
assenyala que la gent 
continua fent reformes 
de banys, cuines i altres 
espais de casa seva.

més Previsió Per 
canviar el cotxe
“Si us voleu canviar 
el cotxe, heu de ser el 
màxim de previsors 
possible, i més si voleu 
un color o uns acabats 
concrets”, afirma Ma-
nel Algar, responsable 
d’Algaresa Motor, que 
té un concessionari 
d’Opel i Hyundai al Po-
lígon Roques Planes. La 
baixada de producció de 
microxips està afectant 
el període de lliurament 
de vehicles als concessi-
onaris des del segon se-
mestre de l’any passat. 
“Intentem fixar en tres 
mesos el termini màxim 
de lliurament d’un vehi-
cle”, afirma Algar.

S’està endarrerint el 
llançament de nous mo-
dels, com és el cas del 
Grandland, que estava 
previst que es pogués 
comercialitzar aquest 
mes de febrer i ara s’ha 

endarrerit fins al maig 
o juny. O la producció 
és més baixa que la de-
manda, com és el cas 
de l’Open Combo. La 
guerra d’Ucraïna també 
tindrà conseqüències en 
marques com Hyundai, 
i Algar assenyala que es 
podrien notar en dos o 
tres mesos.

Els proveïdors de peces 
i components abans 
tardaven dos o tres 
dies a subministrar-les 
i, des de fa uns mesos, 
aquests terminis s’estan 
allargant i aquest fet 
afecta les reparacions 
de vehicles, que també 

es dilaten en el temps. 
“Hem hagut de buscar 
recursos, acudir a al-
tres proveïdors”, expli-
ca Algar, que no veu una 
sortida ràpida a aquesta 
situació.

l’electricitat,  
el doble de cara
El cost de l’energia 
també és un altre pro-
blema molt greu amb 
què s’han trobat les 
empreses del Polígon 
Roques Planes. En el 
cas de Maystar ha estat 
de més del 100% en un 
any. “Aquesta pujada 
del preu de l’energia 
tan gran ens produeix 

Arnal (Optimus Ferre-
teria Jaume) assenyala 
que cada cop hi ha més 
gent que està apostant 
per la instal·lació de les 
plaques solars als seus 
habitatges o empreses. 

incertesa, situació 
volàtil
“Al final del túnel no 
es veu encara la bai-
xada”, afirma Bonan 
(Maystar), i que la in-
certesa marca la situ-
ació actual i immedia-
tament futura. Per las 
seva banda, Jaume Ar-
nal (Optimus Ferreteria 
Jaume), diu que tot és 
molt “volàtil” i “ningú 
s’atreveix a fer previ-
sions”, i menys amb 
conflictes com la guer-
ra Ucraïna. Valldossera 
(Gamma) explica que 
gran part dels àrids —
la primera matèria de 
molts dels seus produc-
tes— venen d’Ucraïna i 
que ara han d’aconse-
guir-se en altres països 
i hi ha dificultats en els 
estocs. Per la seva ban-
da, Trapé (Intecme) ja 
té clar que aquest nou 
conflicte bèl·lic afectarà 
el seu negoci, ja que la 
majoria de l’alumini ar-
riba de Rússia i el preu 
augmentarà les prope-
res setmanes. Malgrat 
tot ho té clar: “Ens en 
sortirem.” 

un augment dels costos 
que no podem aplicar al 
mercat”, destaca el seu 
director general, que 
assenyala que han fet 
pujades graduals dels 
preus dels seus produc-
tes (dues el 2021 i una el 
2022). Per això, Bonan 
indica que estan estu-
diant la implantació de 
l’energia solar en algun 
dels processos. 

A Intecme han notat 
molt també l’augment 
del preu de l’energia, ja 
que és bàsica en els seus 
processos de producció. 
La xifren en una pujada 
del 40% el darrer any. 

El regidor d’Hisenda, Urbanisme i 
Comerç, Josep Maria Guasch, explica 
que des de l’Ajuntament estan ultimant 
una campanya de publicitat per donar 
a conèixer el Polígon Industrial Roques 
Planes més enllà de l’àrea on es troba. 
“Volem vendre que som un polígon molt 
ben ubicat, que primer estava pensat per 
acollir tots els negocis que abans esta-
ven dins del nucli i que causaven moltes 
molèsties de sorolls o càrrega i descàr-
rega, però des de fa uns anys captem 
empreses de fora, sobretot després de la 
crisi”, apunta Guasch, que reconeix que 
té un creixement futur limitat: “Només 
pot créixer a l’altra banda de la carretera, 
de la benzinera cap a l’autopista, però no 

serà una cosa immediata.”

Guasch admet que és un polígon petit, 
que no es pot comparar amb altres 
polígons més grans, però està molt ben 
comunicat amb l’autopista i l’N-340 i en 
una zona entre Tarragona i Barcelona i 
baixant de Lleida i Saragossa. 

“Intentem complir les demandes de 
l’Associació d’Empresaris del Polígon, 
com senyalització, asfaltat de carrers 
cada any, recollida d’escombraries i 
seguretat. Hi hem instal·lat càmeres per 
llegir matrícules per la preocupació dels 
empresaris pels robatoris”, comenta el 
regidor torrenc.

L’Ajuntament vol captar noves 
empreses per al polígon
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Escassetat de matèries primeres  
i subministraments: tendències a llarg termini 

OPINIÓ dAVId VENDRELL

Ja fa unes quantes 
dècades que ens 
hem acostumat a 

viure en una societat glo-
bal absolutament inter-
dependent. Durant les 
dècades passades això 
s’ha traduït en un crei-
xement global inèdit, en 
una reducció mitjana de 
la pobresa inèdita (tot i 
que encara n’hi ha mol-
ta, massa...) i en una 
economia global amb 
uns preus relativament 
controlats gràcies pre-
cisament a l’esmentada 
interacció global. 

La tendència ara, 
d’aquesta interacció, 
pel que fa als preus, es 
capgira una mica i els 
empeny a l’alça, bàsica-
ment degut a: 

a) Molts països emer-
gents beneficiats del 
creixement anterior 
disposen ja d’una so-
cietat amb una classe 
mitjana apreciable i que 
requereix consum, ener-
gia i matèries primeres 
pràcticament al nivell 
occidental.

b) El planeta i els seus 
recursos fins ara no es-
taven establerts per su-
fragar aquesta deman-
da. Ni ho estaran a curt 
termini. 

c) Els països emergents, 
tradicionalment expor-
tadors a preus baixos, 
cada vegada exporten 
menys i/o més car, de-
gut precisament a la 
seva demanda interna, 
la qual lògicament prio-
ritzen. A més, la deman-
da externa els escalfa 
també els preus, ja que 
no se satisfà en la matei-
xa mesura que els anys 
anteriors. 

d) La creació d’energia 
degut al creixement 
passat no estava esta-
blerta per sufragar la 
present demanda, suma 
del món occidental i 
emergent. Ni ho estarà. 

e) El creixement demo-
gràfic planetari de mo-
ment és imparable. 

f) La pandèmia ha fet de 
catalitzador en l’alenti-

ment de molts proces-
sos comercials i d’in-
tercanvi. Reducció de 
flux comercial equival 
a encariment de preus. 

A l’efecte en la inflació 
del creixement econò-
mic passat per factors 
dels països emergents, 
cal sumar-hi els nous 
factors propis del món 
occidental, amb noves 
tendències actuals: 

1. Lluny d’estalviar 
energia, seguim con-
sumint la mateixa. A 
més, aquesta energia es 
pretén que sigui verda, 
sostenible i ecològica. 
Això és més car del que 
fins ara consumíem. 
Més ben dit, no és cap 
pagament, és una in-
versió excel·lent a llarg 
termini per les nostres 
futures generacions. 
Però ens cal gratar-nos 
la butxaca a nosaltres i 
aguantar ara certa pres-
sió en el preu de l’ener-
gia... i per extensió... en 
el preu de TOT. 

2. El món “occidental” 

es va ampliant, dècada 
rere dècada... Molt aviat 
serà (afortunadament) 
la majoria del món... 
Tindrà per tant molta 
demanda, que pressi-
onarà en preus i en es-
cassetat. Ja no som eu-
ropeus ni americans els 
únics que consumim. 
Ja no som europeus 
ni nord-americans, el 
“món occidental”. Ni ho 
tornarem a ser. 

3. D’altra banda, a l’in-
crement de deute públic 
perpetu, tan estès arreu, 
li escauen perfectament 
uns quants anyets d’in-
flació. Amb això no estic 
dient que des dels po-
ders públics s’afavoreixi 
la inflació, evidentment 

que es treballarà per 
reduir-la; simplement 
dic que aquest treball no 
estarà dins dels més pri-
oritaris, cosa que tam-
bé empenta amunt els 
preus. Començant pels 
EUA i acabant pels bons 
del BCE, en creixement 
constant. 

4. A curt i mitjà termini: 
la demanda postpandè-
mica no serà precisa-
ment de les que afavo-
reix que s’abarateixin 
els preus, com podeu 
suposar. 

5. L’actitud del règim 
rus i dels països àrabs, 
claus en el mercat ener-
gètic europeu, podeu 
suposar que tampoc 
tendirà a afavorir la re-
ducció de la nostra in-
flació abans no contro-
lin la seva... Cosa que no 
controlaran...

Referent a l’escasse-
tat: primer es corregirà 
aquesta, i quan aquesta 
estigui altra volta con-
trolada, tindrem opci-
ons de controlar la in-

flació; aquest és l’ordre. 
Per tant, la correcció de 
l’escassetat també serà 
un factor que parcial-
ment farà pujar la in-
flació. 

He llegit que hi ha indi-
cis que la present infla-
ció és quelcom tempo-
ral, i molts afirmen que 
aviat es corregirà l’es-
cassetat i s’estabilitza-
ran preus. Jo no ho crec, 
penso que els propers 
5-10 anys seran d’infla-
ció alta (potser amb l’es-
cassetat més controlada 
en 2 o 3 anys, això sí). 

Seran anys de transi-
ció cap al nou model 
descarbonitzat, de con-
sum responsable i més 
globalment sostenible, 
i de consolidació del 
repartiment del des-
envolupament global. 
Aquestes tres coses 
pressionen també a una 
inflació alta, en part per 
poder-ho sufragar, en 
part per poder gestionar 
el canvi de paradigma. 
Crec, tanmateix, que 
valdrà la pena.

La correcció 
de l’escassetat 
també serà 
un factor que 
parcialment 
farà pujar la 
inflació

CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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ESPECIAL POLÍGON INdUSTRIAL ROQUES PLANES 

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Tel. 977 641 857

Apolo Club Esportiu:  
una referència al Baix Gaià
L’Apolo Club Esportiu està 
format pel gimnàs, el pàdel i 
un bar amb terrassa integrats 
a un mateix espai. Compta 
amb unes instal·lacions de 
qualitat i una gran varietat 
d’activitats i serveis. El gim-
nàs està format per espais 
de musculació i d’activitats 
dirigides; el pàdel, per 6 pistes 
indoor, i finalment el bar, amb 
capacitat per a 75 persones 
entre la part interior i la gran 
terrassa. A més a més, els 
horaris estan pensats perquè 
tothom pugui venir a fer 
esport, oberts tots els dies 
de l’any, des de primera hora 
del matí fins a la nit. El seu 

CONTINGUT ESPECIAL

objectiu és convertir-se en el 
club indoor de referència del 
Baix Gaià!

Cal remuntar-se a l’agost de 
2016, quan l’Apolo Gimnàs 
va obrir les seves portes per 
primera vegada amb un gran 
ventall d’activitats dirigides, 
classes virtuals i una àmplia 
zona de musculació i activitats 
cardiovasculars. Des d’aquell 
moment, gràcies a la confiança 
de la gent, en un temps rècord 
es va incrementar el nombre 
d’usuaris de l’Apolo Gimnàs i 
també el nombre d’activitats, 
que és actualment d’unes 60 a 
la setmana.

una oferta  
de més de 2.500 m2

Des de fa aproximadament un 
any i per diverses circumstàn-
cies, han tingut la possibilitat 
de fer-se càrrec també de les 
activitats i instal·lacions de pà-
del, ampliant la oferta l’Apolo 
amb més de 2.500 m2 i 6 pistes 
de pàdel indoor, bar i terrassa.

Actualment compta amb 10 
equips de pàdel que juguen a 
la Lliga Catalana, i amb més 
de 50 alumnes de l’escola de 
pàdel (infantil i adults). Prope-
rament, ampliaran l’oferta de 
l’Apolo Club Esportiu amb més 
espais, activitats i serveis.



 
dEMbARRA

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

 9 

CONAdELLS

Albert Sanfeliu Rodríguez: des de 
Torredembarra contra el patriarcat

CARLES MARQUÈS

A la Torre hi han 
vingut a viure 
persones inte-

ressants, que sovint no 
coneixem (encara). Per-
sones que fan tasques 
imprescindibles per a 
la societat. És el cas del 
realitzador de docu-
mentals Albert Sanfeliu 
Rodríguez, que hi va 
arribar per quedar-s’hi 
a viure el desembre 
del 2019. L’Albert és el 
director creatiu de la 
productora audiovisu-
al Pandora Box TV i ha 
codirigit amb Teresa 
Soler Garrido el docu-
mental Patriarcado, el 
organismo nocivo, que 
s’acaba d’estrenar a Sa-
ragossa el 24 de febrer 
i que es veurà des del 
25 de març als cinemes 
Girona de Barcelona. 
Un documental rigo-
rós, amb criteri profes-
sional, acabat de sortir 
del forn, sobre un tema, 
el patriarcat i les seves 
derivades: el masclisme, 
la violència de gènere, el 
maltractament..., que 
sembla revifar en lloc 
d’extingir-se i que cal 
afrontar amb eines útils.

L’Albert ja va dirigir, 
amb guió de la Teresa, 
un documental valent i 
de gran impacte, Cor-
rupción, el organismo 
nocivo, que donava veu 
als que han denunciat 
la corrupció des de dins 
del sistema. Un fet nou, 
agosarat, el de trencar 
l’omertà, la llei del si-
lenci, molt “valuós”, 

és feliç de viure aquí. 
Quan va arribar a la 
nostra vila es va subs-
criure a Torredembar-
ra Actualitat, i aquesta 
publicació ha contribuït 
amb una aportació a la 
campanya de microme-
cenatge que Pandora 

Box va llançar per pro-
duir el documental. Una 
feina llarga i intensa que 
ha estat possible tam-
bé gràcies al patrocini 
d’institucions com ara 
l’Instituto Aragonés de 
la Mujer-Gobierno de 
Aragón i les diputacions 

fiscal de sala delegada en 
temes de violència sobre 
la dona Teresa Peramato 
Martín.

Per regla general, els 
mitjans de comunicació 
no abordem el patriar-
cat en tota la seva ex-
tensió. No ens centrem 
en exposar-lo des dels 
prismes de l’educació i 
la prevenció. Hi ha con-
fusió informativa i en 
la societat existeix una 
gran insensibilitat per 
la banalització i la nor-
malització del fenomen 
masclista. El documental 
vol sumar en una tasca 
gens fàcil, però possible.

El símbol, el cartell, de 
la pel·lícula, que podeu 
veure aquí al costat, el 
formen unes mans que 
sostenen un cactus del 
qual brota una flor. El 
simbolisme és clar. La 
flor neix malgrat les 
punxes d’un organisme 
nociu com és el patriar-
cat i gràcies al suport, 
la solidaritat, d’altres 
mans, que potser també 
van néixer com a flors 
dels seus cactus. O que 
eren cactus que han sa-
but treure’s les punxes 
de sobre. En la nostra 
conversa, l’Albert m’ex-
plica que ha conegut a 
la nostra vila dones com 
les que són testimoni al 
documental. Les tenim 
molt a prop, i segur que 
totes i tots en coneixem 
alguna. Sigueu vosaltres 
alguna d’aquestes mans 
que les ajuden a créixer.

com el va qualificar el 
periodista altafullenc 
i presentador del pro-
grama La Ventana de 
la SER Carles Francino.

A l’Albert l’he conegut 
gràcies a una amiga co-
muna i m’explica que 

de Girona i València, 
entre els patrocinadors 
principals. La produc-
tora treballa amb altres 
entitats, associacions, 
universitats... que tin-
guin objectius comuns 
contra el patriarcat, per 
tal d’organitzar-ne pro-
jeccions i tallers. Tant de 
bo que l’ajuntament de 
la vila d’acollida de l’Al-
bert s’hi apunti. O enca-
ra millor, la Diputació de 
Tarragona, i que porti el 
documental a tota la de-
marcació.

Patriarcado, el organis-
mo nocivo té una mira-
da plural, enfocada en la 
pedagogia, i compta amb 
els testimonis de quatre 
dones fortes, sòlides, 
que han patit violència 
masclista: la Montse, la 
Nadia, la Silvia i la Vicky, 
i parla amb sis noies i 
nois entre 15 i 19 anys, i 
la seva professora, que hi 
aporten una visió lliure, 
sense els filtres i aprio-
rismes dels adults. I com 
que he dit que vol ser una 
producció amb rigor i 
fonaments, s’hi poden 
sentir especialistes com 
la doctora en filosofia 
Ana de Miguel Álvarez, la 
catedràtica de psicologia 
Carmen Delgado Álva-
rez, el sociòleg i sexòleg 
Erick Pescador Albiach, 
la catedràtica emèrita de 
sociologia Marina Subi-
rats Martori, el professor 
de medicina legal Miguel 
Lorente Acosta, la psicò-
loga i sexòloga Isa Du-
que, “Psico Woman”, i la 
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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

“Ens preocupa molt que es deteriori el casc  
antic com està passant en poblacions properes”

L’ENTREVISTA JOSEP MARIA GUASCh

Esquerra Republicana 
s’ha quedat per primer 
cop sola en aquest man-

dat, aprovant un pressupost 
municipal per al 2022 que ha 
hagut d’esperar fins al passat 
24 de febrer per tirar enda-
vant. El PSC i Junts es van abs-
tenir i Ciutadans i el regidor no 
adscrit van votar-hi en contra. 
Dels números de l’Ajuntament 
de Torredembarra, però tam-
bé d’Urbanisme i Comerç, en 
parlem en aquesta entrevista 
amb el titular d’aquestes carte-
res, Josep Maria Guasch.

El pressupost municipal 
per al 2022 s’ha aprovat 
a finals de febrer malgrat 
que el govern d’ERC té 
majoria absoluta. Per què 
no es va poder aprovar al 
desembre? 

La primera raó és que 
ens va descol·locar una mica 
a l’octubre, quan ja estàvem 
treballant en el pressupost, la 
sentència del Tribunal Cons-
titucional sobre l’impost de 
la plusvàlua. El decret del go-
vern espanyol no va sortir fins 
al novembre i significava que 
tots els ajuntaments deixàvem 
d’ingressar una part important 
de les plusvàlues. Va caldre 
un estudi d’Intervenció sobre 
quin impacte tindríem, d’uns 
700.000 euros. I això ens va 
portar feina. L’altra raó és la 
Relació de Llocs de Treball 
(RLT), encara s’havien de tan-
car alguns temes que feien mo-
dificar una mica el pressupost. 

Amb el nou pressupost ja 
es va aprovar una prime-
ra modificació de crèdit. 

Si haguéssim aprovat el 

pressupost a finals de desem-
bre, que era la intenció inicial, 
hauríem suposat com tanca-
ríem l’exercici 2021 amb una 
valoració superficial d’Inter-
venció i Tresoreria, perquè 
fins al febrer o març no es 
tanca tot el pendent de l’any 
anterior. Vam fer llavors una 
previsió de crèdit de 2,1 mili-
ons d’euros amb les inversions 
i despeses. Però al febrer ja 
tenim el tancament del 2021 
i ens trobem que el romanent 
de tresoreria que preveiem no 
era d’un milió d’euros, com 
l’any passat, sinó de tres, per 
diferents motius. I decidim 
demanar només un milió de 
finançament extern i per a la 
resta tirar d’aquest romanent. 
Això fa que aquell mateix dia 
fem una modificació de crèdit. 

Per què l’Ajuntament de 
Torredembarra ha ingres-
sat més diners del que es 
preveia aquest 2021? 

Per una banda hem tin-
gut més ingressos del previst 
inicialment en el pressupost 
de 2021. Principalment IBI, 
d’aquells que nosaltres posem 
a la partida de dubtós cobra-
ment. Hi ha hagut una sèrie de 
promocions immobiliàries que 
amb la crisi van anar a la SA-
REB. Aquesta ho ha venut i qui 
ho ha adquirit ha liquidat l’IBI. 
Això ens va representar apro-

ximadament uns 600.000 
euros. I uns altres 400.000 
euros han vingut d’impostos 
i taxes d’obra major i menor 
de la Regidoria d’Urbanisme. 
Això ha compensat la reducció 
de la plusvàlua. Al romanent 
també han anat les partides 
que no s’han pogut executar 
per falta de temps o no s’han 
acabat d’executar. 

Per primer cop ERC no 
ha aconseguit cap vot a 
favor en el pressupost. Li 
sap greu no haver acon-
seguit cap vot afirmatiu 
més enllà del govern? 

Sí, però se’n pot fer una do-
ble lectura. Jo no havia parlat 
amb els regidors socialistes i 
personalment no sé gaire el 
motiu de la seva abstenció, 
perquè ens havien demanat 
coses com els plans locals 
d’ocupació i amb la modifica-
ció de crèdit els hem dotat de 
pressupost. 

Des del PSC es queixen que 
no s’han executat algunes in-
versions que havien pactat. 

És possible. A vegades 
ens falta la capacitat per 
desenvolupar tot allò que 
volem fer, i ja sigui per 
falta de temps o de perso-
nal no s’acaba d’executar 
aquell any. Però s’execu-
tarà el següent. 

Analitzant els pressupostes 
veiem que hi ha una partida 
més gran d’inversions pen-
dents no executades el 2021 
(3,5 milions) que previstes per 
al 2022 (2,6 milions). 

Hi ha una part, uns 
700.000 euros, que es pa-
guen el 2022. En el tema de 
la piscina coberta, que és una 
quantitat important, més d’1,7 
milions d’euros, hi ha hagut 
diversos entrebancs tècnics, 

d’interpretació, i ara sembla 
que ja estem en la fase final, 
esperant que l’aprovi el Con-
sell Esportiu de la Generalitat. 
Segurament ens trobarem una 
actualització de preus, amb la 
pujada d’algunes matèries. In-
tentarem que les obres afectin 
el mínim possible la pràctica 
de l’esport i les obres comen-
çarien després de l’estiu. 

La gran inversió aquest 
2022 és la remodelació 

“La sentència  
sobre l’impost de 
la plusvàlua ens 
farà deixar  
d’ingressar 
700.000  
euros”

“En el POUM, hem 
d’esperar  
a les línies que ens  
marquin de la 
Generalitat per 
començar”

Regidor d’hisenda, Urbanisme i Comerç de Torredembarra

de la plaça Catalunya i el 
seu entorn, amb més de 
500.000 euros. 

El projecte està enllestit i 
en breu sortirà a concurs i in-
clourà el tram del carrer Lleida 
que connecta la plaça Catalu-
nya amb el carrer Pere Badia 
i segurament també el carrer 
Girona, que va de la plaça Ca-
talunya al passeig Miramar. 
Completarem tota aquesta 
zona. 

També trobem una partida 
al pressupost per actuar en un 
espai on molts governs anteri-
ors ho han volgut fer i no han 
acabat de tirar-ho endavant: 
l’antic Escorxador. 

Tenim una partida de 
40.000 euros que és per treu-
re la uralita. Ha de fer-ho una 
empresa especialitzada, té un 
cost elevat i s’iniciarà aviat. 
Des de Cultura es van tenir 
reunions amb entitats perquè 

JoRdI  
salvat
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carrer Ample, carrer Major... Hem 
de donar-hi una empenta. Ens 
preocupa molt que es deteriori 
el casc antic com està passant en 
poblacions properes. Ara estem 
mirant les bases d’aquests ajuts i 
les diferents línies de subvenció, 
com les enfoquem. Tenim una al-
tra línia que és d’ajudes al petit co-
merç del casc antic, per rehabilitar 
un petit negoci d’aquesta zona o 
establir-s’hi. Tenim una quantitat 
inicial petita de 5.000 euros, però 
s’ampliarà si veiem que funciona. 
Volem donar un caire comercial a 
aquesta zona. 

Ampliant el focus, ni el 2021 
ni el 2022 hem vist al pres-
supost una partida per al Pla 
d’Ordenació Urbana Muni-
cipal. El nou POUM el deixen 
per al següent mandat? 

Quan la Clara Solivellas era 
regidora d’Urbanisme va fer la 
Memòria Social i jo mateix vaig 
iniciar el Pla Local d’Habitatge 
Social, que amb la covid s’ha en-
darrerit i ara ens falta la part de 
la participació ciutadana, que és 
obligatòria. El departament que 
ho porta ara està amb la votació 
del futur de l’Alfa i Omega i quan 
acabin s’hi posaran. També hem 
fet el Pla Local de Desenvolupa-
ment Econòmic. Per pla director 
del litoral, la Generalitat ha sus-
pès llicències des del Maresme al 
Montsià i ara ens tenen totalment 
parats. Els municipis afectats hem 
tingut un parell de reunions amb 
la Generalitat, que ens van trans-
metre que la idea és regular igual 
que ho ha fet a la Costa Brava i 
no seguir amb el creixement urba-
nístic, massa anàrquic, d’abans de 
la crisi de 2008 i fer unes ciutats 
compactes, més taca d’oli que es 
vagi escampant. Ens han de con-
vocat municipi per municipi per 
veure quines línies ens marcaran 
i això condicionarà olt quin pla 
urbanístic haurem de fer. Als qui 
tenim plans urbanístics anteriors 
a la darrera llei urbanística, que 
és el nostre cas, ens van dir que 
ens hem de posar a treballar en 

un nou pla. Però hem d’esperar a 
aquestes línies que ens marquin 
per començar. Confiem que el 
2023 la Generalitat ho tingui clar.

Quan acabi aquest mandat 
portarà vuit anys com a regi-
dor. Té la intenció de repetir? 

No ho tinc decidit. Penso que 
vuit anys dedicat a l’Ajuntament 
són molts anys. Ja està bé que vin-
gui gent jove. Passat l’estiu tots els 
partits començaran a moure fitxa.

Acabem parlant de comerç. 
hi ha empreses interessades 
a instal·lar mitjanes i grans 
superfícies a Torredembarra?

Fa uns mesos vam fer una mo-
dificació de l’ordenament urbanís-
tic per intentar distribuir aquestes 
possibles marques de manera que 
estiguin relativament tocant al 
poble i s’hi pugui anar caminant, 
i doni vida a la zona. Jo sempre 
poso l’exemple de quan Zara es va 
instal·lar al centre de Reus i hi va 
haver queixes dels comerços; ara 
quan el van treure hi va haver la 
mateixa manifestació a la inver-
sa. Si la gent vol anar al Zara va al 
Zara, i si està al centre la gent va 
al centre i hi passeja, i passa per 
davant d’una altra botiga o fa un 
cafè. I això dona vida. Igual que 
no es pot evitar això tampoc es 
pot evitar que la gent compri per 
internet. Es pot defensar la botiga 
tradicional i nosaltres ho fem amb 
subvencions i campanyes com el 
Rasca Rasca. Des de la Cambra de 
Comerç sempre destaquen que a 
Torredembarra tenim un eix co-
mercial que està per sobre de la 
mitjana de les poblacions de la 
zona, i això ho hem de conservar 
i potenciar.

Pots veure l’entrevista  
comPleta a torredembarra 

actualitat tv

“Ens preocupa molt que es deteriori el casc  
antic com està passant en poblacions properes”

JOSEP MARIA GUASCh

“El 2021 hem tingut 
més ingressos  
del previst inicial-
ment, principalment,  
IbI de dubtós  
cobrament”

Regidor d’hisenda, Urbanisme i Comerç de Torredembarra

opinessin sobre que hi podria 
anar en aquest edifici i la seva 
distribució interior. Però no 
puc assegurar que sigui durant 
el 2022. I aquí buscarem sub-
vencions, ja sigui de la Dipu-
tació, de la Generalitat o Next 
Generation, perquè creiem que 
és un edifici emblemàtic de Tor-
redembarra. Serà una inversió 
molt important. 

Parlant del nucli antic, 
passejant-hi ens hi trobem 
molts edificis en ruïna o 
tancats. Al pressupost hi 
ha una partida de 20.000 
euros per a ajudes a re-
habilitació d’edificis. No és 
molt petita? 

És una partida inicial i amb 
el romanent positiu que tenim 
l’ampliarem, sempre que hi hagi 
demanda. De totes maneres, es-
tem veient que s’estan arreglant 
moltes cases, al carrer Freginal, 

Les xifres del pressupost

24.551.593,84  
euros 

Aquest és el pressupost municipal de l’Ajuntament de 
Torredembarra per a l’exercici 2022, que representa un 
augment de l’1,43 % respecte al 2021. 1.779.000 euros 
provenen d’una modificació de crèdit, una quantitat que 
es finança amb el romanent de tresoreria del 2021. La 
ràtio d’endeutament a final de 2022 es preveu que sigui 
46,17%, una xifra molt semblant a la de l’any passat.

+80,42%
És l’augment respecte al 2021 de les transferències de 
capital (subvencions atorgades): de 30.000 a 54.126,35 
euros. Principalment per la creació de dues noves líni-
es: la de rehabilitació d’edificis del nucli antic, dotada 
amb 20.000 euros, i la de rehabilitació de comerços, 
amb 5.000 euros. 

+3,26%
El capítol de personal s’incrementa en un 2 % i arriba 
fins al 3,26 % comptant els plans d’ocupació local. La 
compra de béns corrents i de serveis seran 8.893.119,44 
euros, un augment del 8,39%. Es dota de 550.000 euros 
més el servei de recollida, transport i eliminació de 
brossa.

-341.300 euros 
Baixen els impostos directes a causa de la modificació 
que ha patit la normativa de cobrament de la plusvàlua. 
En canvi augmenta en 80.000 euros la previsió d’ingres-
sos per impostos indirectes per una evolució favorable 
del mercat immobiliari. 

+81,93%
És l’increment de les transferències de capital (sub-
vencions) rebudes. Es preveu rebre una subvenció de 
380.396,66 euros corresponent al Pla d’Acció Municipal 
2022 de la Diputació de Tarragona per finançar les obres 
de remodelació de la plaça de Catalunya i una altra de 
13.395,18 euros de la Generalitat de Catalunya per finan-
çar accions d’esmorteïment de l’efecte illa de calor.

-56,52% 
És la baixada dels nous préstecs respecte al 2021. 
L’Ajuntament preveu sol·licitar un préstec per import 
d’1.000.000 euros per a finançar inversions, mentre que 
el 2021 es va sol·licitar un préstec per valor de 2.300.000 
euros. 

2.653.330  
milions d’euros

Xifra de les inversions previstes en el nou pressupost 
del 2022. Destaquen la remodelació de la plaça de 
Catalunya (502.904,62 euros); millores en equipaments 
esportius (456.347,53 euros) consistents en actuacions 
a la pista d’atletisme, la renovació de la gespa artificial 
del camp de futbol, l’adequació dels vestidors de la 
piscina vella i també una nova caldera; accions de pro-
tecció del patrimoni artístic i cultural (170.000 euros en 
actuacions a l’Escorxador, la capella del Castell, la Sínia 
i la Vil·la del Moro), asfaltat de carrers (150.000 euros), i 
la construcció d’un nou skatepark (38.000 euros), entre 
d’altres.

3.509.233,68  
euros

Són les inversions del 2021 pendents d’executar o aca-
bar d’executar que es realitzaran durant aquest 2022, de 
què destaca el cobriment i climatització nova piscina 
municipal (1.700.000 euros).

977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

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

“Penso que vuit anys 
dedicat a  
l’Ajuntament són 
molts anys. 
Ja està bé que  
vingui gent jove”
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ACTUALITAT TORREdEMbARRA

RESERVA TU PRUEBA

¡ G R AT I S !

DEPIL ACIÓN L ÁSER
T R I P L E  O N DA

6 5 8 08 1 57 4

MAXIMA
E F I C AC I A

Reserva la palma i el palmó 
amb antelació

T’assessorem pel que fa a la cura 
de les nostres flors i plantes.

Els nostres clients  
ens valoren per la nostra serietat, 

experiència i confiança.

Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977 64 44 17

Actualment Ruiz 
fa el doble grau 
d’Infermeria i 

Fisioteràpia. Treballa 
de mestra en una escola 
de formació esportiva a 
les tardes i entrena un 
equip d’hoquei en cadi-
ra de rodes elèctrica. De 
fet, d’aquesta modalitat 
d’hoquei és la segona 
entrenadora a les selec-
cions catalana i a l’espa-
nyola, i a més en aquesta 
última també és directo-
ra esportiva. Des de ben 
petita Ruiz ha jugat a 
futbol, malgrat que per 
una lesió al genoll ja no 
pugui. Ha passat des de 
la Unió Deportiva Torre-
dembarra al RCD Espa-
nyol i al Cerdanyola.

Busquets viu a Suècia 
i es dedica a la traduc-
ció literària de l’anglès, 

Fem visibles els nostres  
referents femenins

TRINI  
huGuet  
orteGa

principalment, i el no-
ruec al català. Moltes 
de les seves interpre-
tacions són de l’escrip-
tora Ursula K. Le Guin 
a l’editorial Raig Verd. 
A més, és professora de 
castellà, però li agrada-
ria passar al francès o 
l’alemany i domina un 
total de set llengües: 
català, castellà, anglès, 
francès, alemany, suec 
i noruec.

Tot i que ara treballa de 
mestra d’anglès a l’Ar-
boç, Barrero també es 
dedica a la investigació 
i a escriure articles en el 
camp de les ciències de 
l’esport. La gran majo-
ria de les recerques les 
ha fet a l’estranger, com 
els Estats Units o Fran-
ça. En aquest últim país 
es va unir al moviment 
Tour de France per la 
igualtat de les dones i 
han aconseguit fer el 
Tour femení aquest 

juny. La passió pel ci-
clisme de Barrero pro-
vé de quan tenia quinze 
anys i venia a la Torre 
amb la Unió de Ciclistes 
de Torredembarra, tot 
i no haver-hi cap altra 
noia. També li agrada 
l’escalada i passar la 

nit al cim d’un 3.000 per 
veure la posta de sol.

no està tot Perdut!
Tenir una carrera laboral 
exitosa o estudis no t’ex-
clou de patir situacions 
masclistes. Segons un 
estudi de la Unesco el 

2020, només hi ha un 
29,3% d’investigadores 
al món. Barrero afegeix: 
“No només hi ha po-
ques dones científiques 
sinó que hi ha pocs es-
tudis fets amb dones.” 
“Com respon una dona 
a la fatiga cardíaca? Ho 
busques a literatura dels 
articles publicats i hi ha 
poca cosa de dones”, 
reitera la investigadora 
rodenca. En l’àmbit de la 
literatura Busquets afir-
ma que “hi ha més au-
tors que autores” i Ruiz 
assegura que “jugava en 
camps fets pols, amb un 
alt risc de lesionar-te, 
amb horaris de partits 
que els nois no volien”.

Però de mica en mica 
hi ha coses que canvi-
en. Ruiz expressa: “El 
futbol s’està impulsant 
moltíssim ara, les nenes 
tenen moltes més opor-
tunitats.” “Hi ha aquesta 
voluntat per part de les 

editorials d’incloure més 
escriptores en els seus 
catàlegs. En els últims 
cinc o deu anys comen-
ça a ser més un factor de 
decisió dintre dels meca-
nismes editorials”, asse-
nyala Busquets. També 
Barrero s’hi suma: “Cada 
cop més s’obliga que hi 
hagi un tant per cent de 
dones, això promociona 
i afavoreix que comenci 
a haver-hi més dones 
com a subjectes d’estudi, 
dades publicades sobre 
elles i investigadores.”

nous referents
Donar visibilitat i es-
pais de comunicació a 
aquelles dones que eren 
invisibilitzades fa que 
la resta s’animin. En 
aquest sentit, Ruiz acon-
sella a les noies que ho 
vulguin intentar: “Que 
busquin com entrenar, 
que busquin l’esport que 
els agrada, és igual si al 
principi no hi ha futur 
o les coses estan molt 
negres, que s’hi fiquin 
igualment que potser 
gràcies a elles l’esport 
tirarà endavant.” “Si de 
veritat tenen aquesta 
passió i aquestes ganes 
de dedicar-se a la tra-
ducció literària, tot i 
que potser hi haurà gent 
que els intentarà dir que 
es dediquin a una altra 
cosa, jo els diria enda-
vant”, anima Busquets 
en el seu camp. Barrero 
conclou: “Si hi ha algu-
na cosa que no poden fer 
pel fet de ser una nena, i 
no ho troben just, doncs 
que es queixin i es rebel-
lin, que lluitin i que no 
es quedin de braços ple-
gats.”

Aquests nous referents 
femenins ja hi eren, però 
els acabem fent visibles 
i creen una esquerda als 
estereotips que enca-
ra perduren. Per això, 
l’Anna Barrero, la Blan-
ca Busquets i l’Anna Ruiz 
són alguns dels nous re-
ferents que la Torre ha 
de tenir. 

dues torrenques de naixement, anna ruiz i blanca busquets, i una rodenca, 
Anna Barrero, que ja fa uns quatre anys que viu a la Torre. Tres dones d’allò 
més interessants i brillants, però que són conegudes per poca gent

A dalt a l’esquerra, Anna Ruiz amb una de les jugadores que entrena, i a la dreta, Blanca Busquets (esquerra) amb l’editora Laura Huerga. A sota, Anna Barrero amb 
la seva inseparable bicicleta. / CEdIdES 
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MOLL DE COSTA
La Rambla de la cultura
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Des d’aquest inici 
del mes de març, 
la població as-

signada a l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) de Tor-
redembarra té al seu 
servei un equipament 
sanitari que ha vist am-
pliat el seu espai assis-
tencial en més de 400 
m2 gràcies a la instal-
lació i a l’equipament 
de dos pavellons prefa-
bricats destinats a mi-
llorar el servei d’atenció 
continuada (urgències) 
i l’atenció pediàtrica. La 
direcció tècnica i el pro-
jecte de l’obra d’amplia-
ció ha anat a càrrec de la 
Xarxa Santa Tecla, que 
és qui gestiona el CAP.

El primer pavelló, que 
comptarà amb conne-
xió directa amb l’edifi-
ci principal del centre 
assistencial, té una su-
perfície útil de 172 m2 
i ha permès ampliar el 
servei d’atenció con-
tinuada amb sis nous 
boxs d’urgències, una 
nova sala d’espera i 
una nova zona d’aten-
ció a l’usuari. Aquests 
espais s’afegeixen als 
quatre boxs polivalents 
i a les dues consultes 
de medicina general i 
infermeria que ja exis-
tien a l’àrea d’atenció 
continuada del CAP. El 
mòdul disposa també 

Entra en funcionament l’ampliació  
provisional del CAP de Torredembarra

REdACCIó
d’accés directe des del 
carrer per a persones 
amb autonomia i, a la 
part posterior, un accés 
per a ambulàncies, tant 
per a arribades com per 
a trasllats.

El segon pavelló, amb 
accés exclusivament des 
del carrer, té una super-
fície de 240 m2 i es des-
tina a millorar l’atenció 
a la població pediàtrica 
de l’Àrea Bàsica de Sa-
lut. L’ampliació posa 
a disposició de la ciu-
tadania un total de sis 
noves consultes (tres de 
pediatria i tres d’infer-
meria pediàtrica), així 
com una sala d’espera, 
atenció a l’usuari i la-
vabos específics per a la 
unitat d’atenció infantil. 
Aquest mòdul comporta 
una gran millora en el 
nombre de consultes i 
en la separació d’espais 
i fluxos de pacients.

millor atenció als 
usuaris
La directora d’Atenció 
Primària de la Xarxa 
Santa Tecla, Josefina 
Ribo, ha explicat al 
Torredembarra Ac-
tualitat que “l’entrada 
en servei d’aquests nous 
mòduls ha permès una 
redistribució d’espais 
en el CAP Torredembar-
ra i millorarà l’atenció 
als usuaris.” “El centre 
es va inaugurar el 1997 
i des de llavors, l’ABS 

de Torredembarra ha 
guanyat molta població 
i la plantilla ha cres-
cut molt i s’han hagut 
d’ubicar en diferents 
espais. A l’estiu també 
hi ha molts desplaçats i  
encara es complica més 
la situació”, destaca 
Ribó.

L’entrada en servei 
d’aquests més de 400 
metres quadrats per-
met reforçar algunes 
especialitats com són 
salut mental, benestar 
emocional i nutrició, 
amb més professionals 
o més hores d’atenció. 
Amb l’aprovació durant 

aquest any del nou Pla 
de Salut de la Genera-
litat, el CAP Torredem-
barra podria guanyar 
algun nou servei. El nou 
CAP es preveu que esti-
gui operatiu com a molt 
aviat d’aquí a quatre 
anys, i ara per ara en-
cara no està decidida la 

Dues imatges de les noves instal·lacions del CAP Torredembarra. / XARXA SANTA TECLA

seva ubicació, tot i que 
els terrenys que actual-
ment ocupa el Bike Park 
Costa Daurada són els 
que en tenen més núme-
ros. El Departament de 
Salut no hauria de tar-
dar gaire a donar el sí.

L’ABS de Torredembar-
ra, pertanyent a la Regió 
Sanitària del Camp de 
Tarragona i gestionada 
per la Xarxa Santa Tecla, 
té una població assigna-
da de 34.713 persones i 
una població resident 
de 35.413 persones. 
Des de Torredembarra 
es presta servei al CAP 
i consultoris locals de: 
Torredembarra, Altafu-
lla, Bonastre, Creixell, la 
Nou de Gaià, la Pobla de 
Montornès, la Riera de 
Gaià, Ardenya, Roda de 
Berà, Salomó i Vespella 
de Gaià. Al CAP Torre-
dembarra hi treballen 
42 professionals. La 
darrera incorporació ha 
estat una administrativa 
per a l’àrea de pediatria.

Són dos  
pavellons que 
sumen més de 
400 metres 
quadrats i que 
es dedicaran 
a urgències i 
pediatria 
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Av. dels Països Catalans, 13 • Torredembarra
Reserves al 977 64 28 79

Busca’ns a:
 @jamon.divino

ACTUALITAT TORREdEMbARRA

QUAN MÉS HO 
NECESSITES, VOLS QUE 
T’ACOMPANYIN.
TRIA Funerària Mémora Tarragona, 

977 30 10 20(24h) | 

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

‘Petits detectius’, 
la nova activitat 
de Torredembarra 
per atraure  
el turisme familiar
La Regidoria de Tu-

risme ha posat en 
marxa aquest 1 de 

març la nova activitat de 
turisme familiar de des-
coberta del municipi de 
Torredembarra “Petits 
detectius”, que es durà 
a terme fins al 15 d’oc-
tubre. La regidora de 
l’àrea, Marina Riudeu-
bas, ha explicat que “es 
tracta d’una activitat lú-
dica en la qual els infants 
i les famílies descobrei-
xen plegats detalls de la 
cultura, la geografia i la 
història de la vila, a par-
tir d’una proposta que 
consisteix a superar fins 
a quaranta reptes”.

Alguns reptes consis-
teixen a trobar indrets 
històrics i respondre 
preguntes sobre els ma-
teixos, a trobar objectes 
amagats en aparadors 
comercials; a fer manu-
alitats relacionades amb 
el conte Amb olor de 
romaní pels camins de 
Torredembarra, de Ro-
salia Ciuró, que va editar 
la Regidoria de Turisme 
el desembre passat; par-
ticipar en activitats or-
ganitzades per Turisme 
com les visites al far; fer 
un castell de sorra i fo-

Els Xiquets de Torredembarra 
s’incorporen a la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya

Xavier Suárez 
pren possessió 
com a regidor  
de Junts per  
Torredembarra

El Pavelló Els Caus estrena una 
nova pintura mural d’Oriol Leim

Els Xiquets de Torredembarra s’han 
convertit aquest mes de febrer en la 
segona colla en formació en entrar a la 
Coordinadora de Colles Castellers de Cata-
lunya (CCCC) en el que portem d’any. Amb 
aquesta nova admissió la CCCC arriba a les 
105 colles federades, de les quals 83 amb 
la consideració de colles de ple dret, 12 
universitàries i 10 en formació.

La colla va néixer el 2017 a partir de la 
iniciativa de diferents persones amb 
experiència castellera i posant especial 

atenció en els valors feministes i d’inclusió, 
a més a més dels propis del fet casteller. 
Compten amb la Colla Jove Xiquets de 
Vilafranca i els Minyons de l’Arboç com a 
colles padrines i han optat per una camisa 
ratllada blanca i blava inspirada en l’escut 
municipal.

Durant aquests anys d’activitat han crescut 
fins a comptar amb quasi un centenar de 
persones que els ha dut a fer la seva millor 
diada el passat 12 de desembre a l’Arboç 
(3d6, 3d6a, el seu primer 4d6a i el 4ps).

En el ple municipal extraordinari del pas-
sat 24 de febrer, Xavier Suárez va prendre 
possessió com a nou regidor del grup 
municipal de Junts per Torredembarra. 
Suárez substitueix Josep Maria Calvet, 
que va decidir deixar la seva acta per 
motius professionals. També és portaveu 
del grup, ja que n’és l’únic integrant.

El Pavelló Municipal Els Caus ha estrenat 
una nova pintura mural amb el lema “Tor-
redembarra és Esport”, situat a la façana 
lateral de l’equipament que dona accés 
als esportistes. La seva realització ha 
anat a càrrec de l’artista Orion Leim.

La Regidoria d’Esport també ha dut a 
terme recentment una altra millora 
consistent en la instal·lació de vinils als 
finestrals per evitar els reflexos del sol 
a la pista, que resultaven molestos en 

els entrenaments i activitats. Les dues 
actuacions han comportat una despesa 
de 4.727,47 euros (IVA inclòs).

tografiar-lo, etc. Per tot 
plegat, Turisme ha editat 
un llibret amb totes les 
activitats proposades 
que s’haurà d’entregar 
fins al 15 d’octubre. El 
llibret es pot trobar en 
català i castellà.

L’activitat “Petits de-
tectius” està oberta a la 
participació de qualse-
vol família amb infants 
menors de 13 anys. Tan 
sols s’accepta un llibret 
de reptes per infant. 
S’han previst diferents 

premis segons el nivell 
de reptes assolits: 10 
reptes (una ampolla 
d’aigua o una tassa de 
Torredembarra), 20 
reptes (conte infantil 
Amb olor de romaní 
pels camins de Torre-
dembarra en versió en 
català o en castellà), 30 
reptes (joc de tres en 
ratlla o trencaclosques 
de Torredembarra) i 40 
reptes (motxilla, conte 
infantil i tovallola de 
Torredembarra).
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ACTUALITAT TORREdEMbARRA

Torredembarra ha 
viscut enguany 
un Carnaval di-

ferent, després de la 
parada obligada per les 
restriccions de l’any pas-
sat. Set carrosses i una 
comparsa han configu-
rat les rues d’enguany, 
amb 333 persones ins-
crites. Hi han participat 
les carrosses de la Colla 
Ferralla, La Cucanya, 
Los Too Locos, ASR, 
Spaindereta, Els Salats 
i La Disbauxa i la com-
parsa Els Reciclats.

Aquestes xifres queden 
molt lluny de les de la 
darrera edició del Car-
naval de Torredembar-
ra el 2020, abans de la 
pandèmia. En aquella 
edició van participar en 
les rues més de 2.000 
persones i en la de diu-
menge es va arribar a 24 
carrosses i 6 comparses 
inscrites.

També es van celebrar 
altres actes com l’Arrivo 
de Ses Majestats Carnes-
toltes i la Mascarada La 
Figa Te Fai, el Concurs 
de Mascotes Disfressa-
des i el Carnaval infantil. 

Més de 300 persones participen en les 
rues de Carnaval de Torredembarra

REdACCIó

REdACCIó
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La Regidoria de 
Sostenibilitat ha 
senyalitzat sis 

de les colònies de gats 
gestionades per l’Asso-
ciació Torrecat, amb la 
col·laboració de l’Ajun-
tament de Torredem-
barra, i ha ubicat punts 
d’alimentació, els ano-
menats “Atipagats”. Es 
tracta d’un projecte de 
benestar animal i el re-
gidor de Sostenibilitat, 
Joan Torras, ha ressal-
tat el caràcter divulgatiu 
i educatiu del projecte 
per conscienciar la ciu-
tadania sobre la neces-
sitat de protegir i tenir 
cura dels gats de carrer 
i aconseguir una bona 
convivència.

La idea del projecte va 
sorgir de l’Associació 
Torrecat, una entitat 
nascuda fa dotze anys, 
que té cura dels gats de 
carrer i en promou l’es-
terilització i l’adopció 
gràcies a la tasca desin-

REdACCIó

ACTUALITAT TORREdEMbARRA

Torredembarra engega el projecte 
de benestar animal ‘Atipagats’  
actuant en sis colònies felines

teressada de bona part 
dels seus 115 socis. Fins 
al moment, l’alimentació 
dels animals es duia a 
terme amb garrafes, a les 
quals es feia unes obertu-
res per ubicar-hi l’aigua i 
el pinso. El president de 
Torrecat, Antoni Egea, 
ha explicat que en altres 
localitats es reciclen con-
tenidors d’orgànica com 
a punts d’alimentació i 

que a Torredembarra 
s’ha anat més enllà amb 
la col·laboració de l’Ins-
titut Ramon de la Torre, 
que ha adaptat els con-
tenidors per fer-los més 
atractius. En aquest sen-
tit, ha agraït la feina feta 
per professorat i alum-
nes, així com el suport 
cava vegada més ampli 
que reben de l’Ajunta-
ment.

Per la seva banda, Anna 
Roca, professora de vi-
sual i plàstica de l’Insti-
tut Ramon de la Torre, 
ha exposat que en aquest 
projecte hi han treballat 
alumnes del programa 
de formació i inserció 
d’auxiliar de manteni-
ment d’embarcacions es-
portives i d’esbarjo i de 
visual i plàstica de quart 
d’ESO. Els contenidors 

d’orgànica s’han reciclat 
com a punt d’alimen-
tació per a felins, fent 
unes obertures laterals 
des d’on poden accedir 
a l’interior d’unes garra-
fes on es posa el pinso 
per un costat i l’aigua 
per l’altre. A més de 
ser funcionals, s’han 
acolorit externament 
pintant-los amb esprais 
de grafits amb planti-
lles d’escenes de gats i 
missatges per fomentar 
l’adopció.

Actualment, a Torre-
dembarra hi ha 49 co-
lònies de gats amb uns 
600 animals contro-
lats. Cada any se n’es-
terilitzen uns 200. Les 
colònies que ara s’han 
senyalitzat i on s’han 
ubicat els “atipagats” es 
troben al passatge Llei-
da, al carrer Fragata, a la 
zona verda del camí de 
Sadolla, a la zona verda 
del carrer Pirineus amb 
carretera de la Pobla, al 
carrer Cal Pastoret i a la 
part superior del parc de 
Frederica Montseny.

El regidor de Sostenibilitat amb voluntaris de Torrecat i la professora Anna Roca. / ANNA F. / AJ. 
ToRREdEMBARRA

La covid-19 baixa al Baix Gaià 
amb 203 nous casos positius  
la darrera setmana

Els nous casos positius 
de la covid-19 al Baix 
Gaià han tornat a baixar 
aquesta segona setma-
na de març respecte 
després del repunt dels 
set dies anteriors, i han 
quedat en 203 segons 
dades del Departament 
de Salut de la Generali-
tat actualitzades aquest 
13 de març. Són 14 casos 
més que la setmana 
passada. Els casos 
positius al Baix Gaià des 
de l’inici de la pandèmia 
han arribat a 10.975.

casos positius

Número de  
casos acumulats

Augment  
setmanal

Torredembarra 4.511 (81)

Roda de Berà 1.572 (21)

Altafulla 1.395 (31)

El Catllar 1.031 (29)

Creixell 867 (19)

La Pobla de 
Montornès 745 (9)

La Riera de Gaià 508 (10)

La Nou de Gaià  136 (1)

Salomó 118 (1)

Vespella de Gaià 92 (1)

total baix gaià 10.975 (203)

Tots sabem que un cos 
ben nodrit és sinònim 
de salut. Quan el cos 
està nodrit, té un ren-
diment òptim a tots 
els nivells. Però què 
cal fer per mantenir 
el cos ben nodrit? Una 
correcta nutrició im-
plica una alimentació 
equilibrada. Aquest 
equilibri significa que 
cal incloure-hi tots 
els grups alimentaris. 
Són tan importants 
per al cos les proteïnes 
com els greixos i els 
carbohidrats. La clau 
està en la qualitat.

Els carbohidrats pro-
porcionen combustible 
per al sistema nerviós 
central i energia per 
als músculs. Dins dels 
carbohidrats, hem de 
prioritzar els cereals 
integrals, les verdures 
i les fruites fresques, 
que són rics en fibres, 
vitamines i minerals es-
sencials per a una bona 
nutrició.

Les proteïnes són es-
sencials per a la síntesi i 
manteniment de teixits 
o components del cos. 
Les podem trobar en els 

llegums, els ous, els lac-
tis, el peix i la carn. Els 
lípids (greixos) són im-
portants per a la cons-
trucció de les membra-
nes, per al transport i 
absorció de vitamines i 
per a la regulació d’hor-
mones. En aquest grup 
hi trobem la fruita seca, 
l’oli d’oliva i l’alvocat.

Incloure tots aquests 
aliments en la dieta és 
essencial per a una cor-
recta nutrició. La clau 
està en la qualitat i en 
la proporció que ocu-
pen en l’alimentació.

paula  
sousa

dIETISTA-NUTRICIoNISTA

L'equilibri  
de la dieta

Minimitzar 
els riscos 
per a la  
salut  
humana i 
el medi en 
la gestió de 
les plagues
La Regidoria de Sos-
tenibilitat treballa per 
potenciar la gestió 
integral de les plagues i 
així minimitzar els riscos 
per a la salut humana i el 
medi. La gestió integral 
de plagues garanteix el 
manteniment vegetal 
amb la mínima alteració 
possible dels ecosis-
temes i promou els 
mecanismes naturals 
de control de plagues. 
Aquest sistema s’aplica 
en l’agricultura en gene-
ral però també en espais 
verds i està regulat per la 
normativa europea.

Amb aquest objectiu, la 
Regidoria de Sosteni-
bilitat, que ha assumit 
recentment el servei de 
tractaments fitosanitaris, 
prepara un nou contracte 
que incidirà en l’aplica-
ció d’aquest sistema. 
D’aquesta manera, es 
preveu estendre als 
parcs i jardins del muni-
cipi l’endoteràpia i lluita 
biològica que ja s’aplica 
als centres escolars.
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Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clientsSi 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

REdACCIó

La Generalitat licita de nou la  
comissaria dels Mossos amb  
l’objectiu d’inaugurar-la el 2024

aquest mes de març sortegem el llibre 

‘memòria de la resistència antifranquista’ 

entre els nostres subscriptors/es

Miquel Àngel Marchal 
assumeix la presidència 
del Sindicat Unificat  
de Comandaments  
Policials

La Generalitat ha tornat a 
licitar la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra després 
que l’any passat quedés 
deserta en el primer intent. 
L’actualització de preus de 
mercat ha situat el preu de 
sortida de la licitació a més 
de 4 milions d’euros —in-
cloent-hi el 21% de l’IVA—, 
gairebé un milió més car 

que la primera licitació. Els 
terminis previstos són 18 
mesos d’obra i una garantia 
fins als 24. L’inici de les 
obres se situa al setembre. 
Si els terminis es com-
pleixen, durant l’any 2024 
s’inaugurarà l’equipament.

El sobrecost de les obres, a 
causa que el projecte inici-
al no contemplava la reco-

llida d’aigües pluvials, va fer 
que l’empresa guanyadora 
de la licitació renunciés i 
les que havien quedat en 
segon i tercer llocs, també. 
La previsió inicial és que 
les obres comencessin la 
passada tardor, i la comis-
saria pogués ser operativa 
el darrer trimestre d’aquest 
any o inicis de 2023.

Els subscriptors/es del torredem-
barra actualitat podran guanyar 
el llibre Memòria de la resistència 
antifranquista, escrit per Antoni 
Batista i publicat per Pagès 
Editors. El periodista i escriptor 
torrenc recull una sèrie d’episodis 
de lluita contra la dictadura, una 
visió en profunditat del combat 
democràtic a favor de les lliber-
tats polítiques i nacionals.

El Sindicat Unificat de 
Comandaments Policials 
(SUCPOL) tindrà a partir 
d’ara com a president el 
cap de la Policia Local de 
Torredembarra, Miquel 
Àngel Marchal, després de 
la darrera assemblea de 
l’organització sindical, el 
passat 17 de febrer. Agafa 
el relleu d’Enrique Ferreira, 
cap de la Guàrdia Urbana 
de Tarragona, que està a 
prop de la jubilació i va 
decidir deixar el càrrec.

Marchal ha explicat al 
torredembarra actualitat 
que es tracta d’un “relleu 
natural” i una “renovació” 
de l’equip que fins ara 
dirigia el sindicat i del qual 
el cap policial torrenc era 
secretari. L’elecció es va 
fer amb el suport d’una 
gran part dels afiliats 
i del president sortint. 

L’acompanyarà com a nou 
secretari d’organització un 
altre representant del Baix 
Gaià, el cap de la Policia 
Local de Creixell, Antonio 
Dote. “Volia tenir una per-
sona preparada i amb qui 
tenim molta confiança”, 
assenyala.

SUCPOL va néixer fa uns 
vint anys com un sindicat 
apolític i que defensa els 
interessos dels seus afili-
ats, que són una cinquan-
tena. Un 90% d’aquests afi-
liats es concentra al Camp 
de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre. Un dels grans ob-
jectius de l’organització és, 
segons Marchal, l’homoge-
neïtzació de la normativa 
en benefici de les policies 
locals i, per això, mantenen 
un contacte molt directe 
amb el Departament d’In-
terior de la Generalitat.

ACTUALITAT bAIx GAIà

Sembla que finalment 
hi haurà consulta sobre 
el retorn o no de l’escul-
tura de l’Alfa i Omega, 
obra de l’artista Rafael 
Bartolozzi, al bloc de 
Baix a Mar, d’on va ser 
retirada el juny de 2018 
a causa del seu mal estat 
per la manca de man-
teniment des que es va 
instal·lar l’any 1999. El 
govern municipal va 
anunciar que es faria 
una consulta entre dues 
propostes: una rèplica 
de l’Alfa i Omega amb 
materials més resistents 
o bé una piràmide com 
la que hi havia a mitjans 
del segle XX per tirar les 
barques.

La regidora de Partici-
pació Ciutadana, Mar-
ga Rovira, va afirmar 
aquest mes de febrer 
en una entrevista a Ona 
La Torre que el procés 

L’Ajuntament treballa 
perquè aquesta Setmana 
Santa es voti el futur  
de l’Alfa i Omega 

participatiu per decidir 
què s’instal·larà al bloc 
de Baix a Mar està en la 
fase final de la seva pre-
paració i es farà previsi-
blement al voltant de la 
propera Setmana Santa. 
La regidora va explicar 
que es podrà participar 
en la consulta telemàti-
cament a través d’una 
plataforma o bé presen-
cialment, amb urnes en 

L’Alfa i omega va estar gairebé vint anys davant de la platja de Baix a Mar. / TdB

Miquel Àngel Marchal. / ANNA F. / AJ. ToRREdEMBARRA

espais públics habilitats. 
A més, prèviament hi 
haurà una campanya in-
formativa per explicar el 
procediment de la vota-
ció i les característiques 
de les dues propostes.

En la votació hi podran 
participar les persones 
que estiguin empadro-
nades a Torredembarra 
i també els titulars d’una 

segona residència, i 
que, per tant, paguin 
l’IBI. En aquest segon 
cas, caldrà que es donin 
d’alta a la plataforma 
i només podrà votar 
una persona per cada 
llar. En ambdós casos 
podran votar els qui 
tinguin com a mínim 
16 anys.

Per ParticiPar en el sorteig 
només et calen dues coses:
◗ Ser subscriptor/a del torredem-
barra actualitat: si no ho ets, et pots 
donar d’alta per només 60 €/any.
◗  Enviar un correu electrònic a 
redaccio@TDBactualitat.cat amb 
el teu nom i cognoms i telèfon de 
contacte fins al 28 de març.

Un cop fet el sorteig, donarem a 
conèixer els/les guanyadors/es.
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JoRdI salvat

La pèrdua del do-
mini baixgaiatu-
risme.cat aquest 

passat mes de febrer 
va ser un símptoma 
més que l’Agrupació de 
Municipis Turístics del 
Baix Gaià no funciona. 
I és que tampoc s’havia 
portat a terme el relleu 
pactat en la presidència 
a l’inici de l’actual man-
dat, pel qual l’alcalde de 
la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, havia 
de donar deixar el lloc 
l’estiu passat a la re-
gidora de Turisme de 
Torredembarra, Marina 
Riudeubas. La paràlisi 
de l’Agrupació era evi-
dent. Durant el man-
dat, malgrat la situació 
pandèmica, es van tirar 
endavant la web i altres 
projectes com els Mira-
dors del Baix Gaià.

La manca d’entitat ju-
rídica pròpia que els 
obliga a dependre del 
Consell Comarcal del 
Tarragonès i l’entrada 
en vigor de la Relació de 
Llocs de Treball (RLT) 
de Torredembarra van 
provocar que no es reno-
vés el domini i se n’ha-
guessin de comprar dos 
de nous: baixgaiaturis-
me.com i baixgaiaturis-
me.org. En aquest últim 
està penjada ara la web.

Però la manca d’opera-
tivitat d’aquesta agru-
pació ve de lluny i l’al-
calde de Torredembarra, 
Eduard Rovira, admet 
que no és el primer cop 
que s’endarrereixen en 
la renovació del domini. 
Fa tres anys que els mu-
nicipis agrupats —d’Al-
tafulla, Torredembarra, 
la Nou de Gaià, Roda 
de Berà, Renau, Vespe-
lla de Gaià, la Riera de 
Gaià, Salomó, la Pobla 
de Montornès, Creixell, 
Tarragona i el Catllar— 
no paguen les quotes 

L’Agrupació de Municipis Turístics 
del baix Gaià ultima un canvi de 
model de funcionament

anuals acordades, ja que 
els diners —una xifra 
que s’acosta als 100.000 
euros— estan retinguts 
al Consell Comarcal, que 
no tira endavant la ma-
joria d’iniciatives que vol 
impulsar l’Agrupació, 
com és el cas del concurs 
per adjudicar la gestió de 
les xarxes socials. S’en-
callen en l’estructura 
administrativa de l’ens 
supramunicipal i la poca 
voluntat política. 

Per això, en una de les 
darreres reunions de 
regidors de Turisme i/o 
alcaldes de l’Agrupació 
es va decidir que sigui 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra qui, a partir 
d’ara, assumeixi aques-
ta gestió administrativa 
que tenia el Consell Co-
marcal. Alguns munici-
pis ja ho han aprovat en 
el ple i els que queden 
ho faran properament. 
D’aquesta manera, se-
gons l’alcalde de Tor-
redembarra, Eduard 
Rovira, es vol guanyar 
operativitat. També cal-
drà acordar amb el Con-
sell Comarcal el retorn 
dels diners aportats pels 
municipis a l’Agrupació.

I el que també s’ha 
d’aclarir les properes 
setmanes és si es pro-
dueix el relleu pactat 
en la presidència de 
l’Agrupació, continua 
en el càrrec l’alcalde de 
la Pobla o l’assumeix un 
altre representant d’un 
municipi del Baix Gaià.

el cas del domini 
Perdut
El catllarenc Mikel Sei-
jas es va adonar per ca-
sualitat el passat 19 de 
desembre, quan buscava 
informació per fer sen-
derisme pel Baix Gaià, 
que la web baixgaiatu-
risme.cat no estava ac-
tiva, va investigar i va 
comprovar que el 10 de 

febrer el seu domini que-
dava lliure. Fins llavors, 
el Consell Comarcal del 
Tarragonès —titular del 
domini— el podia reno-
var pagant una penalit-
zació, per uns 70 euros, 
perquè ja li havia passat 
el termini d’un mes a 
partir que caduca —lla-
vors només calia pagar 
20 euros.

Va arribar el 10 de fe-
brer i per 8 euros Seijas 
va comprar el domini 
baixgaiaturisme.cat i va 
penjar-hi un text amb 
algunes reflexions per-
sonals sobre el tema, 
denunciant que feia dos 
mesos la pàgina web de 
l’Agrupació de Muni-
cipis Turístics del Baix 
Gaià, baixgaiaturisme.

cat, va deixar de funcio-
nar degut a la manca de 
renovació del domini. 
“Tan sols divuit mesos 
després del seu llança-
ment, amb tota la pu-
blicitat que se li va fer, 
i deixant a part el cos de 
disseny i programació 
gastat en la seva posada 
en marxa, l’agrupació 
deixa morir la gairebé 
única acció realitzada 
per simple inacció”, de-
nuncia Seijas.

Segons ha pogut saber 
Torredembarra Ac-
tualitat, la tècnica de 
Turisme Torredembar-
ra, que s’encarregava 
des de feia anys de la 
gestió de l’Agrupació de 
Municipis Turístics del 
Baix Gaià, no fa aques-
tes funcions des del 
maig passat. La raó la 
trobem en la Relació de 
Llocs de Treball (RLT) 
aprovada aquest any 
passat per l’Ajuntament 
de Torredembarra, que 
va provocar la retirada 
de la productivitat que 
rebia aquesta tècnica 
per al desenvolupament 
d’aquesta tasca. Tampoc 
des del Consell Comar-
cal, propietari del domi-
ni, es va fer res malgrat 
els avisos que caducava. 
L’Agrupació recupera-
rà finalment el domini 
baixgaiaturisme.cat, ja 
que l’actual propietari ha 
accedit a intercanviar-lo 
a canvi d’un “objecte tes-
timonial.”

Primera acció conjunta  
de ‘La Costa del Baix Gaià’,  
a la Fira Navartur

Altafulla, Creixell, Roda de Berà i Torre-
dembarra han participat aquest passat 
mes de febrer en la 16a Fira Internacional 
de Turisme de Navarra Navartur, amb un 
estand compartit en la que és la primera 
de les accions previstes per promoci-
onar les quatre poblacions costaneres 
del Baix Gaià i atraure més visitants a la 
subcomarca. Amb el nom de “La Costa 
del Baix Gaià”, van comptar amb un espai 
de 18 metres quadrats per promoure el 
turisme d’aquestes quatre destinacions 
i fer-les més visibles davant d’un públic. 
Cadascun dels quatre municipis tenia un 
mostrador propi dins de l’espai comú per 
tal de poder presentar l’oferta turística 
diferenciada de cada destinació, apostant 
pel turisme familiar.

La vall de l’Ebre és la zona de l’Estat 
d’on arriben més visitants als diferents 
municipis del Baix Gaià i per això s’ha 
considerat la fira navarresa de turisme 
un escenari ideal per a la primera acció 
conjunta dels tres municipis de la costa 
del Baix Gaià, al marge de la marca Costa 
Daurada, que impulsa el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Tarragona i 

de la qual formen part els ajuntaments 
de Torredembarra i Altafulla a través del 
conveni Córner. El problema del Baix Gaià 
és que en l’estand que impulsa la Diputa-
ció queda diluït davant la priorització de 
l’àrea central de la Costa Daurada.

Entre les accions de promoció, destaca el 
repartiment que es va fer de 400 paquets 
familiars gratuïts, cadascun dels quals 
incloïa una visita al Museu de la Ràdio 
Luis del Olmo de Roda de Berà i visites 
guiades a la vila closa d’Altafulla, al 
centre històric de Creixell i al far de Tor-
redembarra. Quan les famílies realitzin 
qualsevol de les activitats, podran omplir 
una butlleta per participar en un sorteig 
de cap de setmana ple d’experiències a la 
costa del Baix Gaià. A més, s’han portat a 
terme trobades de caràcter més profes-
sional i també converses informals amb 
la conselleria de Turisme de Navarra.

Després de Navartur, els quatre municipis 
de la costa del Baix Gaià treballaran per 
participar en altres fires com la fira Expo-
vacaciones a Bilbao, a principis de maig, i 
la fira de turisme d’Andorra, a l’octubre.

El domini  
turisme-
baixgaia.
cat no va ser 
renovat en 
els terminis 
marcats i un 
particular el 
va comprar 

L’Ajuntament 
de Torredem-
barra n’assu-
mirà la gestió 
administrati-
va en lloc del 
Consell  
Comarcal 
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ACTUALITAT bAIx GAIà

Aquest mateix 
mes de març es 
posa en marxa el 

Festival de Novel·la en 
Català Creixell.Crims, la 
nova aposta cultural del 
municipi del Baix Gaià. 
Creixell.Crims acabarà 
el 15 i 16 de juliol amb 
diverses taules rodones 
sobre aquest gènere li-
terari i el lliurament 
del I Premi Margarida 
Aritzeta-Vila de Creixell, 
dotat amb 2.000 euros. 
L’obra guanyadora serà 
publicada abans de la 
segona edició per l’Edi-
torial Alrevés. 

El Festival, que compta 
amb la col·laboració de 
la Diputació de Tarrago-
na i la Institució de les 
Lletres Catalanes, també 
tindrà una programació 
musical i de ball com-
plementària i una ambi-
entació que recrearà els 
clubs nocturns de jazz 
i els locals clandestins. 
Aquest proper 18 de 

Arrenca el Festival de Novel·la 
en Català Creixell.Crims, que 
culminarà el 15 i 16 de juliol

JoRdI salvat
març es portarà a ter-
me la primera activitat 
prèvia del Festival. Serà 
a les sis de la tarda a la 
Biblioteca Municipal de 
Creixell, amb el Club de 
Lectura, que estarà de-
dicat al llibre La cerve-
sa de la Highsmith, de 
Pagès Editors.

L’alma mater del pro-
jecte és l’escriptora Ra-
quel Gámez, que fa un 
any que resideix a Crei-
xell i volia organitzar 
un certamen al voltant 
del gènere criminal en 
català que sigui de re-
ferència al país. Gámez, 
comissària del Festival, 
ha trobat la complici-
tat de l’Ajuntament de 
Creixell, que ha apostat 
econòmicament i cedit 
espais a l’esdeveniment, 
que té com a objectius 
promoure la literatu-
ra criminal en català, 
generar un espai d’in-
teracció per a totes les 
editorials que han pu-
blicat títols enguany, es-
devenir un altaveu per 
als escriptors del gène-

un reconeixement 
a una autora de 
referència
Un dels pilars del Festi-
val és el I Premi Margari-
da Aritzeta-Vila de Crei-
xell de novel·la criminal 
inèdita i que vol reconèi-
xer la trajectòria literària 
de l’autora vallenca, que 
acumula ja cinquanta 
títols publicats i ha gua-
nyat diversos premis li-
teraris, a més de la Creu 
de Sant Jordi. Gámez 
destaca que Aritzeta és 
l’única escriptora que 
ha publicat en les dues 
grans onades del gènere 
a Catalunya. Es poden 
presentar obres al cer-
tamen fins al 10 de juny. 
Properament es donaran 
a conèixer els membres 
del jurat.

L’alcalde de Creixell, 
Jordi Llopart, afirma 
que l’esdeveniment té el 
doble objectiu de situar 
el municipi al mapa des 
del punt de vista literari 
però també turístic per-
què és una altra manera 
de donar a conèixer el 

municipi. El regidor de 
Cultura, Francesc Sen-
tís, destaca que la idea 
del Festival surt de la 
Biblioteca Municipal, 
l’únic centre cultural del 
municipi que durant la 
pandèmia ha mantin-
gut l’activitat, amb ac-
tes com fa unes mesos 
la presentació del llibre 
col·lectiu La cervesa 
de la Highsmith, que 
compta amb un relat de 
Raquel Gámez.

Una altra peça bàsica 
del Festival és l’Edito-
rial Alrevés, que publi-
carà l’obra guanyadora 
del Premi Margarida 
Aritzeta-Vila de Creixell. 
El seu director, Ilya Per-
digo, explica que Alrevés 
porta deu anys publicant 
obres d’autors catalans 
i traduccions del gènere 
criminal en la col·lecció 
Crims.cat, de la qual for-
marà part l’obra guanya-
dora.

re del territori i gaudir 
d’un entorn privilegiat a 
través de la cultura. La 
comissària de l’esdeve-
niment destaca que el 
creixellenc és un dels 
tres festivals de novel·la 

criminal en català que es 
fan a Catalunya i l’únic 
de la demarcació tarra-
gonina després que El 
Vi fa Sang de l’Espluga 
de Francolí s’hagi deixat 
de fer.

Es lliurarà  
el I Premi 
Margarida 
Aritzeta-Vila 
de Creixell  
de novel·la 
criminal  
inèdita
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Treballs de reparació 
dels paviments  
de voreres a la Pobla

REdACCIó

ACTUALITAT bAIx GAIà

Des de l’inici de la 
guerra d’Ucraï-
na, el Baix Gaià 

ha mostrat la seva soli-
daritat amb la població 
d’aquest país europeu 
que ha estat envaït per 
Rússia. Primer van ser 
concentracions de su-
port, però són moltes les 
persones que estan do-
nant diners i aliments i 
diverses les famílies que 
volen acollir refugiats a 
casa seva. L’Ajuntament 
del Catllar va fer un pas 
endavant a inicis de la 
setmana passada per 
fer una tasca de coor-
dinació i mediació per 
poder posar en contacte 
famílies refugiades i fa-
mílies del municipi que 
vulguin acollir a casa 
seva aquestes persones. 
Ha posat a disposició de 
les persones interessa-
des el telèfon 977 653 
101 i el correu electrò-
nic alcaldia@elcatllar.
cat. A més, el consisto-
ri catllarenc ha fet una 
donació de 2.000 euros 
a la campanya per aju-
dar els damnificats de 
la guerra d’Ucraïna que 
impulsa el Fons Català 
de Cooperació.

Per la seva banda, la 
Regidoria d’Acció So-
cial de l’Ajuntament de 
Torredembarra també 
gestiona amb la Gene-
ralitat els oferiments de 
la ciutadania per ajudar 
la població d’Ucraïna 
tant pel que fa a famí-
lies que vulguin allot-

El baix Gaià se solidaritza 
amb el poble ucraïnès

jar persones refugiades 
com famílies que arribin 
al municipi fugint de la 
guerra. Les persones 
que volen oferir un allot-
jament han de compli-
mentar el formulari que 
es troba igualtat.gencat.
cat i portar-lo a les ofi-
cines d’Acció Social. Per 
dur a terme el lliura-
ment del document, cal 
contactar per telèfon per 
demanar cita al 977 13 
15 79 o per correu elec-
trònic serveissocials@
torredembarra.cat.

L’Ajuntament de Crei-
xell, a través de l’Àrea 
de Benestar i Atenció 
Social, ha engegat una 
campanya solidària de 
recollida d’ajuda hu-
manitària per al poble 
ucraïnès a través de 
l’ONG Associació És per 

Tu i amb la col·laboració 
dels voluntaris i volun-
tàries de Protecció Civil 
de Creixell. Els punts de 
recollida són Cal Caba-
ler i la BiblioCreixell. Si 
hi ha famílies de Crei-
xell que vulguin acollir 
famílies d’Ucraïna a 
casa seva, si fos neces-
sari, poden deixar les 
seves dades de contacte 
a l’Ajuntament (telèfon 
977 80 02 02).

L’Ajuntament d’Altafu-
lla va convocar el 7 de 
març un Consell Secto-
rial d’Acció Social per 
organitzar accions a 
Altafulla en solidaritat 
amb el poble ucraïnès. 
Abans, el consistori al-
tafullenc va posar a dis-
posició de les persones 
refugiades l’Alberg de 
la Casa Gran. A Roda 

L’Ajuntament de Creixell va a recollir la primera tona de material humanitari destinat a Ucraïna 
en cinc dies. / AJ. CREIXELL

de Berà hi trobem ja una 
família refugiada des del 
5 de març. Són la Nata-
lia i la seva filla Anasta-
sia, de 8 anys, que han 
estat acollides per la cu-
nyada i tieta d’ambdues, 
que viu a l’Estat des de 
fa tretze anys i a Roda 
des de fa dos i mig.

En cas que la ciutadania 
vulgui col·laborar eco-
nòmicament, des dels 
consistoris s’han facili-
tat els següents comptes 
corrents del Fons Català 
de Cooperació:

BBVA, codi IBAN: 
ES91 0182 6035 4102 
0160 8531

CaixaBank, codi 
IBAN: ES79 2100 
3200 9625 0002 
9627

El ple de l’Ajunta-
ment d’Altafulla 
va aprovar el 28 

de febrer el pressupost 
per a l’any 2022, que 
consolida una xifra de 
10.787.964,72 euros, 
que creix un 17,97 % 
respecte al 2021. L’equip 
de govern de l’EINA, en 
minoria des de finals 
d’agost de l’any passat, 
va aconseguir tirar en-
davant l’aprovació dels 
comptes per a enguany, 
gràcies al vot favorable 
del PSC, l’abstenció del 
regidor no adscrit Xavier 
Rofas i al vot de quali-
tat del coalcalde Jordi 
Molinera, que va desfer 
l’empat en la votació.

Gràcies a això, l’Ajunta-
ment d’Altafulla desti-
narà aquest any un total 
de 2.330.250 milions 
d’euros del pressupost 

Altafulla aprova  
un pressupost 
municipal de 10,7 
milions d’euros 
per al 2022 

aprovat a inversions 
en què destaquen la re-
modelació del carrer de 
Dalt (700.000 euros), 
l’enllumenat a la urba-
nització de Brises del 
Mar (400.000 euros, 
la renovació de la pla-
ça dels Vents de Baix a 
Mar (375.000 euros), la 
transformació de la pla-
ça Martí Royo del cen-
tre de la vila (175.000 
euros) i la renovació 
del sistema energètic 
a l’Escola La Portalada 
(150.000 euros), entre 
altres millores per al 
municipi.

També en el capítol d’in-
versions, un dels projec-
tes del mandat és el del 
futur centre de dia i resi-
dència per a la gent gran 
del municipi. Des del 
govern s’està a l’espera 
de l’estudi de viabilitat 
que ha de determinar si 
aquest es pot construir 
a la zona de la Cabana.

El PIJ de Roda de 
Berà crea un punt 
de trobada per  
a joves LGTBIQ+

Ha començat la primera 
fase dels treballs de repa-
ració dels paviments de les 
voreres de la xarxa viària 
pública que es troben en 
mal estat a les urbanitza-
cions Castell de Montornès 
i Flor de l’Ametller. En 
aquesta primera fase es re-
alitzaran els arranjaments 

de les voreres del carrer 
Violes, Palmeres, Casta-
nyer, Morella, Tarongers, 
Llimoners i avinguda dels 
Llorers.

L’actuació, que té un cost 
de 34.933,38 euros, compta 
amb una subvenció de la 
Diputació de Tarragona de 
24.836,13 euros.

El passat 16 de març 
el Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ) de Roda de 
Berà va posar en marxa 
un nou espai, un punt de 
trobada per a joves del 
col·lectiu LGTBIQ+. Les 
trobades són setmanals, 
els dimarts de 16 a 18 
hores, i els dimecres de 
18 a 20 hores, setmanes 
alternes, amb l’objectiu 

que sigui un nou lloc 
on conèixer altres que 
puguin identificar-se 
amb les sigles LGTBIQ+ 
i entre tots generar un 
espai de confiança i 
seguretat, on compartir 
moments conversar. 
Per a més informació 
podeu adreçar-vos al PIJ 
o enviar un whatsapp al 
607 273 984.

Escolta el novè capítol del podcast   
‘La Jungla de la Torre’
Parlem amb Raúl García,  
tercer tinent d’alcalde  
de l’Ajuntament de Torredembarra

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

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

ESPORTS

ESPORTSESPORTS

ESCACS

FUTbOLFUTbOL

L’Open Internacional d’Escacs de Torredembarra 
torna aquest estiu amb la seva 22a edició

Pol Fortuny es proclama campió del 
Torneig de l’Algarve amb la selecció 
espanyola sub-17

Eduard Suárez 
deixa la selecció 
espanyola després 
de marcar gairebé 
100 gols

L’Open Internaci-
onal d’Escacs de 
Torredembarra 

es disputarà novament 
aquest proper estiu des-
prés de dos anys sense 
celebrar-se a causa de 
la covid-19. El torneig 
torrenc, organitzat pel 
Club d’Escacs Torre-
dembarra, és l’únic de 
ritme clàssic que es dis-
puta actualment a la de-
marcació de Tarragona 
i forma part del XVIII 
Circuit Català d’Oberts 
Internacionals. El cam-
pionat es diputarà del 2 
al 10 de juliol al Pavelló 
Municipal Sant Jordi de 
Torredembarra i s’adap-
tarà, si és el cas, a les 
mesures del moment 
per evitar el contagi de 
la covid-19. 

“Teníem clar que si les 
condicions sanitàries 
ho permetien volíem 
tornar a organitzar el 

torneig. Un cop penja-
des les bases hem rebut 
les primeres inscrip-
cions i ja fa mesos que 
notem que els jugadors 
estan interessats a ju-
gar. Hi ha moltes ganes 
de jugar després de dos 
anys amb una activitat 
escaquística presencial 
molt baixa”, afirma el 

director de l’Open In-
ternacional d’Escacs de 
Torredembarra, Jordi 
Salvat. Per la seva ban-
da, el president del Club 
Escacs Torredembarra, 
Gabriel Comes, desta-
ca el suport de l’Ajun-
tament de Torredem-
barra i de la Federació 
Catalana d’Escacs per 

Una imatge de la darrera edició del torneig, disputada l’estiu de 2019. / CE ToRREdEMBARRA

L’únic torneig 
de ritme  
clàssic de la 
demarcació 
tarragonina 
ha estat dos 
estius sense 
disputar-se 
per la  
covid-19

ver estat aturat durant 
dos anys per la pandè-
mia, tenint en compte 
que es tracta d’un es-
deveniment esportiu 
rellevant per a Torre-
dembarra i un referent 
en l’àmbit escaquista de 
tot Catalunya.

El primer classificat del 
torneig s’emportarà 600 
euros; el segon 400 i el 
tercer, 300. Hi ha pre-
mis en metàl·lic fins el 
vuitè classificat de la ge-

neral i per trams d’ELO 
i trofeus per edats. En 
total, es repartiran més 
de 2.800 euros en pre-
mis. Les inscripcions 
finalitzaran el 30 de 
juny a les 20:00 hores 
i es poden fer a través 
del telèfon 649 061 984 
(Jordi Salvat) o a jordi-
salvat@outlook.com in-
dicant nom, cognoms i 
codi FIDE/FEDA/FCE. 
El preu de la inscrip-
ció és de 30 o 35 euros 
depenent de l’edat i el 
termini de pagament. 
Podeu consultar tota la 
informació al web www.
escacstorre.com.

Es manté la retrans-
missió en directe per 
internet dels deu pri-
mers taulers, i d’aques-
ta manera les partides 
es podran seguir a tot 
el món. Com a director 
de l’Open Internacio-
nal de Torredembarra 
continua Jordi Salvat i 
com a àrbitre principal, 
Josep Maria Camell. 

REdACCIó

poder tirar endavant 
el torneig.

El regidor d’Esport de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra, Raúl García, 
ha destacat la impor-
tància de la recupera-
ció de la convocatòria 
de l’Open Internacional 
d’Escacs després d’ha-

El jugador de fut-
bol platja torrenc 
Eduard Suárez 

ha anunciat aquest mes 
de febrer que deixa la 
selecció espanyola per 
motius professionals. 
Aquesta temporada no 
podrà tenir tanta de-
dicació al futbol platja 
i vol centrar-se en les 
competicions de clubs 
amb el Llevant i un se-
gon equip que encara no 
està definit. Amb el con-
junt valencià disputarà 
el Mundialet de Clubs, 
la Lliga i la Copa.

Suárez ha format part 
de la selecció espanyola 

durant set anys, al cos-
tat de dos torrencs més: 
Llorenç Gómez i Adri 
Frutos. En aquest perío-
de ha disputat 115 partits 
amb la “roja” i ha marcat 
un total de 94 gols.

El jugador de 
Torredembarra 
Pol Fortuny ha 

debutat amb molt bon 
peu com a internaci-
onal amb la selecció 
espanyola sub-17 en 
el Torneig de l’Algarve 
aquest mes de febrer. 
Fortuny, que actual-
ment juga a les files del 
Reial Madrid juvenil 
C, va disputar els tres 

partits i va marcar un  
gol, a més de procla-
mar-se campió del 
torneig.

En el primer partit, 
que va acabar amb vic-
tòria espanyola sobre 
Eslovàquia (3-0), Pol 
Fortuny va entrar en el 
minut 55. En el segon 
partit, contra Alema-
nya, Julen Guerrero va 

alinear el torrenc com a 
titular i en el minut 55 
va marcar el definitiu 
2-0. Va ser substituït 
en el minut 75. En el 
partit decisiu, contra 
el conjunt local, Portu-
gal, l’espanyola sub-17 
va imposar-se per 2-3. 
Fortuny va entrar a 
l’inici de la segona part 
i va veure una targeta 
groga.
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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

CENTRE PODOLÒGIC
NúRIa MuNTaNé GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

LA SOLEdAT dELS MIRALLS

La Frisca duia una 
minifaldilla de 
rombes blancs 

i negres, unes mitges 
gruixudes també negres 
i unes sabates vermelles 
de mig taló ample. Una 
brusa blanca i caçadora 
vermella acabaven de 
vestir el seu cos exube-
rant. El cabell amb un 
tall tipus cabaret. Com 
gairebé sempre, prenia 
la paraula com si fos la 
representant del comitè 
d’empresa:

—Com estàs, bonic? 
T’han fet gaire la guitza 
aquest parell que sortia? 
Imagino que són polis, 
oi? —abans de poder 
dir res, la lleona conti-
nuà l’interrogatori—: ai, 
Bene, vols dir? No me’n 
faig el càrrec de veure’t 
així..., que ho entenc, 
eh, i hi estic totalment 
d’acord, però penso en 
ta mare i no crec que 
aprovés aquesta decisió 
teva. És que mira’t, t’es-
tàs consumint, fill meu, 
amb el goig que sempre 
has fet, tan ben plantat...

—Sí, eren dos inspectors 
—la vaig tallar—. Com és 
de rigor estan fent inter-
rogatoris. No us quedeu 
dretes, seieu, si us plau.

La Frisca va seure al llit, 

Capítol 29. 
L’enterrament (1)

a tocar dels meus peus. 
La Nunci i la Lídia a les 
dues cadires plegables, 
situant-se a l’espai exis-
tent entre el final del llit 
i la porta de l’habitació. 
La Nunci duia una fal-
dilla llarga amb moltes 
coloraines, manoletines 
verdes i un jersei de lla-
na no gaire gruixuda, a 
joc, però, amb les saba-
tes. El cabell una mica 
arrissat, al qual li havia 
dedicat poca atenció. La 
Lídia, per contra, anava 
impecable. Texans ajus-
tats, vambes Nike blan-
ques, un pinkie color 
aranja rosada, els seus 
ulls verds i aquosos ben 
maquillats, el cabell ros i 
la pell blanca, amb un ta-
mís de maquillatge rosat 
ben suau, d’acord amb el 
seu posat de cansament 
existencial. Bellíssima, 
però com negada d’ener-
gia. I traspuant aquesta 
subtil ansietat que mai 
m’ha passat desaperce-
buda.

—Realment, Bene, la 
teva acció és digna d’ad-
miració —digué la Nun-
ci—, una lliçó de com-
promís i responsabilitat 
amb la lluita feminista 
—la Nunci ho proces-
sava tot des d’aquesta 
perspectiva—, un acte 
sublim de valentia.

—Un acte de valentia 
que jo no vaig tenir amb 
el bandarra del meu ex 
—digué la Lídia. Ara, 

amb la perspectiva del 
temps, penso en tot el 
que podria haver fet i no 
vaig ser capaç de fer i...

—Tenies una filla peti-
ta —la vaig tallar—. Hi 
ha moltes coses a tenir 
en compte i no sempre 
és fàcil prendre segons 
quines decisions en ca-
sos de maltractament. 
Per a mi és més fàcil, 
fins i tot podria dir que 
es tracta d’un caprici de 
nen mimat.

—I ara? Què t’empato-
lles? —va dir la Lídia 
mentre la Frisca i la 
Nunci li feien els cors—. 
És cert que les dones en 
som les víctimes i ho 
tenim prou més difícil, 
però no conec... Bé, no 
coneixem cap home que 
hagi fet una cosa com la 
que tu estàs fent... —la 
Lídia parlava com si 
la sorra d’un rellotge 
s’estigués extingint—, i 
menys sent menor —les 
altres dues la van mirar 
com fent-li saber que 
aquell havia estat un 
comentari desafortunat.

—No és una qüestió 
d’edats —vaig dir men-
tre m’ajustava la via—. 
De tota manera, bà-
sicament és un deure 
que tinc amb la mare i 
un afer personal amb la 
bèstia.

Vam estar una estona 
marejant la perdiu so-

bre el tema. No és que 
m’avorrís, però no em 
venia gaire de gust par-
lar amb elles sobre això 
en aquell moment. Sí que 
és cert que agraeixo les 
seves atencions, aquest 
compromís d’acompa-
nyament al nen orfe de 
mare —el pitjor dels dra-
mes—, aquesta mena de 
voluntariat clandestí —
venien sempre quan ELL 
no hi era, per això Tatja-
na se n’havia fet la seva 
còmplice—. Finalment, 
ja fosquejant, els vaig dir 
que em perdonessin, que 
estava superagraït amb 
la seva visita i la seva 
presència permanent —
crec que la Frisca es va 
ensumar la ironia— però 
que necessitava descan-
sar una estona. Havia es-
tat un dia llarg i intens. 
De fet, només volia que 
hi fos, en aquell moment, 
en aquella foscor incipi-
ent, el miracle de la Po-
lophyna.

Sense dilació, tot si-
gui dit, van dinamitzar 
les seves anatomies, 
van plegar les cadires 
i, mentre es difonien 
en atencions, la Frisca 
proferí:

—Què faràs amb l’enter-
rament? Es farà demà 
passat. Deu ser molt dur 
per a tu, el seu amic, no 
poder ser-hi present.

Allò va ser com una cla-
tellada superba. Des que 
vaig tenir coneixement 
de la mort d’en Toño 
vaig estar donant voltes 
al moment de l’enterra-
ment, i si hi aniria o no. 
Em trobo molt feble, 
malgrat que en cadira 
de rodes no m’hauria de 
cansar gaire, però l’im-
pacte de la meva pre-
sència potser era con-
traproduent i restaria 
protagonisme al finat. 
Per contra, anar-hi seria 
un cop d’efecte brutal 

per als meus interessos 
en la denúncia del bot-
xí i les seves accions de 
maltractament. És ben 
clar que, com a alcalde 
del poble, haurà de ser-
hi present. No hi pot 
faltar. Què faré el dia 
de l’enterrament? No 
ho sé. Potser ho decidiré 
quan parli demà amb la 
Polophyna. Ara, de sob-
te, em ve al cap l’afuse-
llament de catorze per-
sones, entre sacerdots, 
religiosos i seglars, que 
es va esdevenir el dia 11 
de novembre de 1936 
al nostre cementiri. La 
història és capriciosa. 
Un lloc de descans pot 
ser també un lloc actiu 
de mort, d’assassinats, 
segons qui així ho deci-
deixi.

—Crec que sí que hi 
aniré, a l’enterrament —
vaig dir mentre les tres 
em miraven amb els ulls 
ben oberts.

J. A. NIEVES
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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

Especialidades 
en pescados  
y arroces

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

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

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

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

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

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRòs CAlDós, PAEllA DE MARisC,
fiDEuEjAT, TAPEs

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

LA CUINA dE L’AVI MACIà

bullit de bacallà  
amb patates i ceba, 
un plat indispensable  
‘en mar i en terra’

ALBERT  
JansÀ

En aquesta recepta hi podeu 
afegir una mica de julivert, així 
com també podeu prescindir 
de les cebes. El truc del plat 
consisteix a fer ús d’un allioli fet 
amb morter, i a no coure exces-
sivament el bacallà, ja que pot 
quedar dur. També és important 
escollir-lo de la millor qualitat 
possible, malgrat que hi ha 
qui el prefereix de les parts 
meloses prescindint del morro. 
I ja per acabar, un consell. No 
us oblideu de la cua, per a mi, la 
millor part del bacallà.

Notes

Tot i que es tracta d’un peix de 
secà, aquesta recepta amb ba-
callà era també corrent, curio-
sament, entre els pescadors de 
la nostra costa. De fet, el bullit 
de bacallà amb patates i ceba 
és un plat que pràcticament es 
fa arreu de Catalunya amb les 
seves diverses variants, ja sigui 
“en mar” com “en terra” —així 
se’n diu en l’argot pesquer. 
Precisament entre els pagesos, 
era una recepta que apareixia a 
taula habitualment, sobretot a 
l’hora de sopar i, lògicament, en 
temps de Quaresma. Dit això, 
ens posem a treballar!

elaboració

En una olla amb aigua, bulliu-hi la ceba o les cebes, pelades i sence-
res, juntament amb les patates tallades a cantells. Quan passin uns 
deu minuts de la cocció de les patates, afegiu-hi el bacallà remullat 
i deixeu que vagi fent xup-xup fins que tot sigui cuit. Proveu el brou 
i corregiu-lo de sal una vegada apagat el foc. Tot seguit, escorreu el 
brou i deixeu-ne una mica per deixatar un morter d’allioli, que tirareu 
dins l’olla i la sacsejareu fins que quedi una salsa unida i untuosa. 
Serviu-ho amb un raig d’oli d’oliva verge extra un cop al plat. Cre-
ieu-me que és deliciós.

◗ 1 quilo de bacallà

◗ 800 g de patates

◗ 1 ceba grossa o 4 de 
mitjanes

◗ Aigua

◗ Sal

◗ Oli d’oliva verge extra

◗ 1 cabeça d’alls

ingredients Per a 
quatre Persones
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La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes de abril 

6 3 9 8
9 6

1 2 9
1 9 4

9 5 3
4 2 8
5 3 1

8 1
1 4 7 8

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

Dificultat: Alta

solució sudoku  
mes de febrer

EL
 S

Ud
O

KU

6398
96

129
194

953
428
531

81
1478

623945871
194378526
578126394
385619247
912457683
746283159
457831962
839762415
261594738

Dificultat: Alta

 LES    ENTITATS deLa Torre
Associació  
Cultural Fotoamigo 
Baix Gaià

Creada fa quatre anys per quatre aficionats a la fotogra-
fia del municipi, té com a objectiu fomentar aquest art a 
través de l’organització de diverses activitats. Organitzen 
tallers, cursos i xerrades, alguns d’iniciació a la fotografia i 
altres de perfeccionament perquè entre els socis de l’en-
titat hi ha nivells molt diferents en la pràctica fotogràfica. 
També fan sortides a la natura i en entorns més urbans i 
visites a exposicions, com una recent a una mostra foto-
gràfica al Museu del Port de Tarragona. 

Cada mes organitzen un concurs entre els socis en què 
escullen la millor foto amb vot secret. A partir d’enguany 
també triaran la millor foto de l’any entre les dotze gua-
nyadores de cada mes. Col·laboren amb altres entitats 
com és el cas dels Xiquets de Torredembarra. Un dels seus 
socis va fer les fotos de la colla castellera torrenca a les 
Decennals de Valls.

any de fundació: 2018 / President: Míriam Huebra

membres: 30

adreça: Carrer de Tarragona 18, 1r 2a / telèfon: 663 86 54 25

correu electrònic: fotoamig@gmail.com

xarxes socials: Facebook i Instagram

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. 

Aquestes darreres set-
manes han aparegut en 
diversos punts de Tor-

redembarra senyals de trànsit 
que limiten la velocitat màxi-
ma de circulació a 30 km/h. I 
és que Torredembarra ja som 
Ciutat 30! Ja no podem pré-
mer l’accelerador en cap carrer, 
avinguda o altra via del muni-
cipi urbana. L’objectiu d’aquest 
mesura és doble: aconseguir 
una ciutat més segura, reduint 
els accidents de trànsit, i dismi-
nuir la contaminació atmosfè-
rica i acústica.

Quan dic totes les vies són 
totes. Fins i tot l’antiga 
N-340 en el tram fins a la 
rotonda que enllaça amb 
l’actual carretera o l’antiga 
T-214, des del Pontet a la 
rotonda d’accés a l’autopis-
ta. Són trams en gran part 
amb aparença de carretera 
i circulant-hi comprovareu 
que ningú respecta el nou 
límit de velocitat. Ni vosal-
tres mateixos!

L’Ajuntament ha descartat 
la implantació de mesures 

A LA CONTRA JoRdI SALVAT

Ja som ‘Ciutat 30’!
coercitives per fer complir 
aquesta nova normativa. 
Hem de valorar aquesta re-
núncia, perquè un radar allí 
seria una manera ràpida i 
segura d’omplir les arques 
municipals. Ai! Ara m’ha 
vingut un déjà-vu. Des de 
la casa gran aposten per la 
pedagogia. També caldria 
apostar pel sentit comú i, 
igual que ja hem vist en altres 
ciutats properes, fer algunes 
excepcions. Ho agrairan els 
conductors i també els seus 
vehicles.


