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Av. Montserrat, 2
Torredembarra

Tel. 625 747 508
www.pepitobravo.com

• Venda de Vehicles Nous, d'Ocasió, de Gerència i de Km 0.
• Manteniment i reparació.
• Reparació de xapa i pintura.

autocasasus.seat

Auto Casasús. Passeig Miramar, 191 | 43830 Torredembarra - Tarragona | Tel. 977 641 184

Consumo medio combinado de 5,2 a 6,6 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 
de 101 a 150 g/km. (Valores WLTP). Imagen acabado SEAT Arona FR con opcionales.

Prepara't per 
l'estiu al teu 
Servei Oficial SEAT 
a Torredembarra.
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CINEMA
El FIC-CAT projectarà 

72 produccions  
audiovisuals en la seva 

catorzena edició
Pàgina 14

GASTRONOMIA 
Torna el  

“De tapes per  
Torredembarra” del 

13 al 29 de maig
Pàgines 10-11

PARTICIPACIÓ 
La consulta del Bloc  

de Baix a Mar ja està en 
marxa: piràmide  

o Alfa i Omega
Pàgina 8

CONADELLS 
Es compleixen 25 
anys de l’aparició 

del col·lectiu  
Pedra de Toc

Pàgina 4

Oberts tots els dies

MENÚ dl. a div. 16,50€

Arrossos vora la mar

Creixell Platja

Reserves i take away 625 51 53 50

POLÍTICA 
Una moció 
de censura 
converteix 

Montse 
Castellarnau 
(Alternativa) 

en nova  
alcaldessa 
d’Altafulla

Pàgina 13
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EDITORIAL

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

Soc molt dels armats des 
que tinc us de raó torrenca. 
Si fa no fa tres dècades des 
que vaig venir al poble. L’es-
cenificació que proposen és 
esglaiadora. Amb els detalls 
ben estudiats i el capità ma-
naies (Antoni Roig) enèrgic, 
autoritari i creïble, al qual el 
paper li surt brodat des que 
va debutar l’any 2001. Porta-
va deu anys al planter dels ar-
mats quan va assumir la ca-
pitania. La composició d’una 
tradició recuperada el 1962 
et transporta a pel·lícules de 
referència de l’època i evoca 

tot un sentiment religiós. 
No soc gens de missa, però 
n’aprecio l’esforç, l’estètica 
i l’espectacularitat. El so ca-
racterístic de les sandàlies de 
cuir arrossegant per l’asfalt, 
la música grandiloqüent i el 
posat tibat, entregat i amb la 
mirada perduda per servir a 
la causa de l’imperi dels sol-
dats romans, com si el món 
estigués a punt d’esclatar —la 
retòrica s’assembla a la crua 
realitat actual—, configuren 
un dels moments més espe-
rats de la Setmana Santa a 
Torredembarra i de totes les 

del món que tenen plantilla 
d’armats i en presumeixen, i 
ben fet que fan. 
Hi havia expectació, i més 
després de dos anys sense 
professó, com encara es diu 
als pobles. Sempre els veia al 
davant de la ja desaparegu-
da pastisseria Rovira, metre 
amunt, metre avall, conteni-
dor amunt, contenidor avall. 
Sempre menys els dos anys 
de pandèmia, l’any que recor-
do que va ploure i enguany. 
No sé si hi va haver canvi 
d’horari del seguici religiós, 
però el cas és que quan vaig 
arribar al lloc dels fets tot just 
si vaig veure la cua de la co-
mitiva amb alguns membres 
del consistori. Ni timbals, ni 

passos, ni crist, ni penitents 
descalços, ni armats... Passi-
ho bé, fins l’any que ve. Un 
magnífic bacallà de quares-
ma cuinat per l’Elvira Virgi-
li, regat amb vi del Priorat, 
que també és com de missa, 
i una bona companyia, van 
redreçar el Divendres Sant, 
mentre vèiem per la TV3 el 
recull d’imatges de resum del 
fenomen intergeneracional 
Eufòria (Mariona, que és va-
llenca, forever), un producte 
excel·lent que, amb bon crite-
ri, va optar per no gastar un 
episodi per Setmana Santa 
quan la gent està per altres 
coses. Com llegir el programa 
d’actes i anar a l’hora a veure 
els armats.

Desarmat, però amb  
bacallà

El 28 de maig de 2023 se 
celebraran eleccions muni-
cipals i els plens de les dife-
rents localitats del Baix Gaià 
canviaran poc o molt, veurem 
com s’estrenen nous regidors i 
regidores i potser algun alcalde 
o alcaldessa. La cursa ja ha 
començat i els partits estan 
immersos en processos interns 
per definir els seus alcaldables, 
el primer pas per confeccionar 
les candidatures. Per això, hem 
volgut dedicar el ‘Tema del 
mes’ del Torredembarra Actu-Torredembarra Actu-
alitatalitat a analitzar com els dife-
rents partits torrencs afronten 
aquests comicis locals. N’hi ha 
que ja tenen gairebé aprovats 
els seus candidats a l’alcal-
dia i altres que ho deixaran 
per a després de l’estiu. Hi 
ha formacions que aspiren a 
augmentar o mantenir el seu 
pes al ple municipal i altres 
que volen tornar-hi o ser-hi 
per primer cop. Una conversa 
del director d’aquest mitjà, 
Jordi Salvat, amb els perio-
distes Gerard Recasens i Toni 
Cabanillas que podeu veure a 
Torredembarra Actualitat TVTorredembarra Actualitat TV 
complementa el reportatge.

I on s’ha accelerat molt el pols 
polític és a Altafulla. Aquest 
mes de maig han viscut una 
moció de censura que ha des-
plaçat Jordi Molinera i Alba 
Muntadas (EINA-ERC) de la 
coalcaldia i hi ha situat Montse 
Castellarnau. Una maniobra 
política necessària per a uns, 
oportunista per a altres, que 
crispa encara més un ambient 
polític enrarit des de fa mesos 
a la vila altafullenca.

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

El pols polític  
s’accelera a un any 
de les eleccions  
municipals

Fa poc temps que soc usuària 
d’Instagram, una finestra al 
món que et permet entrar en 
els espais compartits d’altres 
persones. Podríem dir que hi 
vaig entrar mig obligada al tre-
ballar en el món de l’educació, 
però un cop vaig fer el primer 
tast, la curiositat i l’interès per 
les novetats artístiques em  
van poder.
La comoditat que et propor-
ciona aquest mitjà és insupe-
rable. T’asseus al sofà de casa, 
cliques sobre la icona i ja ets 
dins. No cal desplaçar-se, vi-

atges d’una galeria d’art a un 
museu, passant per l’estudi 
d’una artista i acabes admi-
rant una performance en di-
recte sense adonar-te’n. Val a 
dir que la vivència artística no 
és la mateixa que podem tenir 
quan veiem l’obra en directe, 
però déu-n’hi-do. Certament, 
et trobes en un món inabasta-
ble on la creativitat flueix es-
pontàniament i les propostes 
són molt nombroses. Espai 
que permet promocionar i 
difondre l’obra d’artistes que 
no formarien part del circuit 

convencional.
Però com sempre, el primer 
impuls és buscar què es cou a 
la Torre i voltants. Hi  desco-
brireu clàssics com el GROP, 
que ja han complert els vint 
anys de vida artística, que 
només fa un any que han 
entrat a Instagram. D’altres 
consolidats com el Jordi Mo-
rera, que amb els seus retrats 
esbossats amb agilitat i rapi-
desa ens mostra el paisatge 
humà més proper. Passant 
per les il·lustracions per a 
infants i joves de la contis-
ta Rosalia Ciuró  i acabant 
amb creadores novelles com 

la Titaranyeta, la Rut Flo-
res Rimbau, que ens mostra 
unes delicades i elegants 
aquarel·les, de temàtica ve-
getal, executades amb una 
subtil i segura pinzellada. No 
podem oblidar els col·lectius 
que fa temps que treballen, 
espais on conflueixen escul-
tura i pintura: art_a_la_tor-
re, arteliertdb i l’altafullenc 
art_al_carrer. N’he citat uns 
quants i m’he deixat la foto-
grafia i altres camps creatius, 
però això pot convidar-vos 
a passejar per Instagram i 
gaudir de l’esclat artístic de 
la xarxa.

Esclat artístic a la xarxa

L’ENDEMÀ DE LA FIRA JOAN MARTÍ

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

Celebrem 10 anys  
amb ofertes  

els dies 11, 12 i 13 d’abril C/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra
639 561 637 - info@rovirafusters.es

DES DE BABILÒNIA... TRINI ORTEGA
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S’estrena un nou regidor en el govern, 
polèmica al Roquer i la Guàrdia Civil  
desembarca al port de Torredembarra

Aquell mes de 
maig de 1997 
prenia possessió 

com a regidor de Tor-
redembarra Lluís Roig, 
Substituïa Josep Mer-
cadé, que a l’abril havia 
renunciat per sorpresa 
a l’acta de regidor. Roig 
assumia la cartera de 
Turisme, fins llavors en 
mans d’Octavi Solé. Les 
regidories de Mercadé es 
repartien entre diversos 
membres del govern li-
derat per Santiago Se-
galà. Mentre Benestar 
Social quedava en mans 
de Miquel Àngel Lecha, 
Medi Ambient l’assumia 
el popular Joan Romera. 
Sanitat encara no s’havia 
adjudicat en aquella pri-

JORDI SALVAT

el consistori disposava 
d’un estudi realitzat per 
un especialista en hi-
drologia en el qual es fa 
una radiografia de l’es-
tat del Roquer i s’havien 
deixar passar dos anys.

Aquell mes de maig 
també desembarcava al 
port de Torredembarra 
la Guàrdia Civil amb el 
seu primer servei marí-
tim a la costa tarragoni-

na. Comptava amb dues 
patrulleres i 42 agents. 
Just fa uns mesos aquest 
servei es va traslladar al 
port de Tarragona des-
prés de gairebé un quart 
de segle d’activitat al 
moll torrenc. El director 
de la Guàrdia Civil, San-
tiago López Valdivielso, 
feia una visita oficial fa 
25 anys al nou Servei 
Marítim de Torredem-
barra. La lluita contra 
el contraban i sobretot 
el narcotràfic eren les 
prioritats d’aquests ofi-
cials i agents destinats a 
la Torre.

1. Trobareu més informació 
sobre aquest col·lectiu a la 
secció Conadells de Carles 
Marquès, a la pàgina 4.

L’Ajuntament va con-
traatacar presentant un 
projecte de recuperació i 
integració de la zona que 
havia d’executar la soci-
etat Port Torredembarra 
SA. S’haurien d’invertir 
100 milions de pessetes 
—uns 6 milions d’euros. 
Segons Pedra de Toc, 
aquest projecte arribava 
tard i denunciaven que, 
des de març de 1995, 

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

En el ple de 
maig de 1997 
prenia posses-
sió com a regi-
dor Lluís Roig, 
que substituïa 
Josep Mercadé

lectiu Pedra de Toc1 per 
denunciar la deixadesa 
municipal i van convo-
car un acte de protesta el 
darrer diumenge del mes 
contra la degradació de 
l’espai. Van fer una ca-
dena humana i van re-
mullar simbòlicament 
el Roquer amb galledes 
d’aigua per evocar el seu 
estat natural abans de la 
construcció del port.

NOU MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
Patrimoni – Didàctica – Experiència immersiva

porttarragona.cat

20220500_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_MUSEU PORT_121 x 78,5 mm.indd   120220500_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_MUSEU PORT_121 x 78,5 mm.indd   1 3/5/22   11:253/5/22   11:25

mera reestructuració del 
cartipàs municipal.

Però on més polèmica 
hi havia a Torredem-
barra fa 25 anys era al 
Roquer. La construcció 
del port havia degradat 
greument aquella zona 
emblemàtica del muni-
cipi. Un grup de veïns 
i veïnes s’havien orga-
nitzat a través del col-

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

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients

ARROCES
CARNES
TAPAS
PESCADOS
PASTAS
COCKTAILS

642 43 72 47
977 64 17 98

www.blaumarirestaurant.com

◗ Menús
◗ Arrossos
◗ Mariscs

Vine a gaudir del millor espai Vine a gaudir del millor espai 
davant del mardavant del mar

◗ Peixos

◗ Menú especial  
cap de setmana

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 AltafullaGarden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47Telèfon: 977 65 25 47

Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El CatllarGarden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona
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Aquest maig fa 25 anys de 
l’aparició del col·lectiu 
Pedra de Toc, que pu-

blicava un butlletí que volia ser 
“un mitjà de comunicació obert 
i dinàmic d’àmbit torrenc”. En 
l’editorial del primer número 
es definia com “un punt de re-
ferència de totes les persones 
amb inquietuds per millorar la 
vida al nostre poble i un punt 
de contrast de totes les opini-
ons”. Pedra de Toc va ser un 
grup de gent crítica que man-
tenia l’atenció sobre la gestió 
municipal en temes mediambi-
entals, sanitaris, d’urbanisme, 
cultura, ensenyament, hisen-
da... Va continuar actiu fins a 
final del 2001. 

Per documentar-me’n he 
parlat amb Enric Bonan i Jordi 
Salvat, i he consultat l’exhausti-
va documentació que en guar-
da l’Arxiu Municipal, donació 
de Carme Miquel. Tots tres, 
i moltes altres persones, van 
formar part de Pedra de Toc. 
El col·lectiu unia una genera-
ció bregada en la mobilització 
política i social, com la del Club 
de Joves, amb una altra de més 
jove, d’uns 20 anys.

Inicialment se’ls va criticar 
per l’anonimat, per no signar 
els articles. A la presentació 
pública, el 4 de juliol del 1997, 
els portaveus van argumentar 
que ho feien amb la finalitat de 
“comprovar la força de la idea 
i allunyar-se de protagonismes 
personals, de lideratges i d’eti-
quetes.” En números posteri-
ors sí que hi apareixien algunes 
signatures.

Una de les persones pre-
sents a la taula de presentació 
era Josep Bargalló, regidor a 
l’oposició i cap de files d’ERC. 

En una entrevista al primer 
número de Diari de la Torre, 
el mateix juliol del 97, Barga-
lló opinava que l’Ajuntament 
es trobava en estat de paràli-
si, amb “falta d’il·lusió”, i que 
Pedra de Toc era “la resposta 
d’un grup de torrencs a aquesta 
paràlisi”.

Al full informatiu de l’agost 
del 97, Pedra de Toc es quei-
xava de l’incompliment de la 
promesa de neteja del Roquer, 
a la qual s’havia compromès 
l’alcalde Santiago Segalà, de 
CiU, en un acte públic el 26 de 
juny. El col·lectiu demanava: 
“Volem que es netegi el Ro-
quer demà mateix”, i denunci-
ava que “quan encara no s’ha 
presentat cap projecte executiu 
de protecció del Roquer, el Port 
i l’Ajuntament ja han presentat 

als regidors un projecte de de-
molició de part del Cap Gros. 
El mateix full mostrava una 
imatge del projecte.

Al número d’agost del Dia-
ri de la Torre, l’alcalde Segalà 
replicava que “les exigències no 
son bones per a ningú” i “enca-
ra menys a una institució que 
demostra diàleg”. “En aquest 
aspecte estic francament de-
cebut”. L’alcalde puntualitza-
va que “la neteja del Roquer es 
duria a terme quan estigués en-
llestida l’actuació sobre el Cap 
Gros” i que ni “l’Ajuntament ni 
el seu alcalde volem que s’en-
derroqui el Cap Gros”.

El 5 de febrer del 1998 el 
simbòlic Cap Gros col·lapsava. 
Al butlletí de febrer, Pedra de 
Toc aportava tres versions 
que se’n donaven, que apun-

taven al factor accidental, però 
en una esquela, entre l’humor 
negre i la protesta, en el ma-
teix butlletí, s’hi afirmava que 
havia “mort decapitat per la 
mà de l’home”. El 8 de febrer 
una manifestació sota el lema 
“Salvem el Roquer, defensem 
el que ens queda” reunia una 
gran multitud.

Pedra de Toc, segons els 
impulsors, no havia nascut 
pel tema del Roquer, sinó 
perquè trobaven a faltar una 
veu discordant. Va prosseguir 
amb altres temes com l’aca-
bat d’obrir centre d’atenció 
primària, la reforma del cas-
tell com a nou ajuntament, i 
un llarg etcètera. Va néixer 
per les ganes que es fessin les 
coses bé i va desaparèixer pel 
cansament de la gent que en 

formava part, com ells con-
firmen.

Pedra de Toc mereix més 
que s’hi dediqui més d’un ar-
ticle. Aquí només he pogut 
exposar una mica la punta 
de l’iceberg. O la punta del 
Cap Gros de tot un Roquer 
sencer. També opino, i no soc 
l’única persona que ho pensa, 
que estaria bé que fos motiu 
d’una exposició amb el mate-
rial recollit a l’Arxiu Munici-
pal i d’altre. Finalment llenço 
la pregunta a les persones 
que llegiu aquest article si 
penseu que ara, i en tot mo-
ment de la gestió municipal 
d’una vila cada cop més po-
blada, és necessari un altre 
col·lectiu crític com ho va ser 
Pedra de Toc. Jo crec que sí. 
Continuarà.

CONADELLS CARLES MARQUÈS

Quan fa falta una Pedra de toc – 1 
(1997-2001) 

Fotos: Dues imatges de la manifestació del febrer de 1998 sota el lema “Salvem el Roquer, defensem el que ens queda”. ARXIU MUNICIPAL – CEDIDA PER CARME MIQUEL

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

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI 
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Prensa_AR Torredembarra_80x37mm_nov2020.pdf   1   30/11/20   15:39

Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra

Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es
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CONTINGUT ESPECIAL

El Càmping Gavina Village,  
la sostenibilitat com a horitzó cap al turisme verd
Segons l’últim informe 
publicat per Booking.
com, el 71% dels turistes 
a nivell mundial desitgen 
viatjar de manera cada 
vegada més responsable 
i, per tant, sostenible. 
Per això, els allotjaments 
“verds” cada vegada gua·
nyen més pes al mercat 
turístic. L’estudi, realitzat 
a més de 30.000 persones, 
confirma que les notícies 
recents sobre el canvi 
climàtic han jugat un 
paper rellevant en com 
planifiquem les nostres 
vacances i on.

El Càmping Gavina Village 
es troba en un entorn 
natural i protegit, essent 
privilegiat de poder gaudir 
diàriament de les dunes 
que es creen de forma 
espontània al seu voltant 
i d’una fauna i vegetació 
autòctona que creix sense 
impediments. 

És per això que el Càm·
ping Gavina Village, que 
aquest any celebra el 
seu 50è aniversari, va 
més enllà de promoure 
el turisme sostenible 
i la protecció del medi 
natural del seu entorn. 
A propòsit, ha implantat 
un sistema de gestió 
ambiental amb l’objectiu 
de reduir al màxim la 
petjada ecològica de la 
seva activitat econòmica 
a la platja de Creixell, 
declarada Espai d’Interès 
Natural a Catalunya.

Al càmping reben més 
de 18.000 turistes a l’any 
i és considerat un lloc de 
referència per a molts 
turistes de turisme soste·
nible. Aquest fet implica 
un compromís ferm de 
millora contínua tant en 
el servei als seus clients 
com de respecte al seu 
entorn.

SITUATS EN UN ESPAI 
D’INTERÈS NATURAL

El Càmping Gavina Village 
està situat a l’espai 
declarat d’Interès Natural 
de la platja de Torredem·
barra i Creixell. Al llarg 
de la platja que uneix 
Creixell amb Torredem·
barra s’estén un Espai 
Natural Protegit format 
per dunes naturals i petits 
aiguamolls, en els quals 
és freqüent veure ocells 
migradors. 

Conscients de la impor·
tància que té, treballen 

per protegir el seu entorn 
natural més proper, perquè 
per a ells és prioritari 
conservar els recursos 
naturals i paisatgístics i 
tenir cura de la biodiversi·
tat que els envolta.

El seu principal valor és el 
de conservar ecosistemes 
(dunes i marenys sobre·
tot) ja desapareguts a 
pràcticament tota la costa 
catalana.

El Càmping Gavina vol que 
els seus clients puguin 
gaudir d’un ambient tran·
quil i relaxat, i que els més 
petits puguin moure’s en 
un entorn segur i divertit. 

Resulta, doncs, una parada 
obligatòria per passar un 
dies a la Costa Daurada i 
gaudir de les vistes i en·
torn d’aquest allotjament 
sostenible. 

lies al seu entorn natural 
i la seva biodiversitat. 
Es fan visites als espais 
naturals que tenen a 
l’entorn, per identificar 
no tan sols les plantes 
autòctones, sinó també 
les aus de pas que fan la 
seva parada als aigua·
molls.  Es preveu afegir 
una nova activitat a 
aquest programa rela·
cionat amb els nius de 
tortugues que es poden 
trobar a la platja. 

CÀMPING GAVINA, 
RECONEGUT DE  
QUALITAT AMBIENTAL 

Al Càmping Gavina 
Village, coneixedors de 
la responsabilitat d’estar 
en un enclavament pro·
tegit natural, disposen 
del distintiu de Garantia 
de Qualitat Ambien·
tal, corresponent a la 
categoria de càmpings, 
atorgat pel Departament 
de Territori i Sostenibili·
tat de la Generalitat de 
Catalunya el 2019, i està 
en tràmits d’obtenir el 
segell de qualitat medi·
ambiental ISO 14001. 

Aquests distintius reco·
neixen que els serveis 
oferts pel càmping 
compleixen els requisits 
de qualitat, i les instal·
lacions s’adeqüen en el 
marc del màxim respec·
te per la natura.

Segons Eduard Casajua·
na, gerent del càmping, 
“és un projecte que s’ali·
menta del seu entorn, de 
la natura i del clima del 
Creixell. És un allotja·
ment turístic enfocat al 
turisme sostenible, des 
d’on es pot contemplar 
la màgia i bellesa de les 
dunes de la platja de 
Creixell”.

Així doncs, podem dir 
que els càmpings són 
espais de convivèn·
cia entre persones de 
diferents cultures, que 
permeten gaudir de les 
vacances en ple contac·
te amb la natura i l’aire 
lliure, i que cada vegada 
més desperten l’interès 
dels turistes, que situen 
els càmpings com a 
referents en turisme 
sostenible i verd.

ESTADA “VERDA”

Les estances “verdes” són 
una de les tendències més 
rellevant segons l’infor·
me que publica Booking.
com. De fet, els turistes 
busquen activament les 
mesures de sostenibilitat 
que adopten als allotja·
ments abans de reservar. 
Aquestes són algunes de 
les que es posen en marxa 
al càmping:

 � Valoren els productes 
locals i de proximi·
tat.  El restaurant 
es proveeix de peix, 
fruita, verdura o pa 
en comerços de la 
localitat de Creixell. 

 � Han implementat un 
sistema i pla d’estal·
vi tant d’aigua com 
d’electricitat, apos·
tant per l’energia re·
novable que s’instal·

larà en el decurs dels 
anys vinents, lluminà·
ries solars, dosifica·
dors d’aigua i d’altres 
mitjans que permeten 
el control del consum 
de l’energia. 

 � Utilitzen un sistema de 
compostatge per a tots 
els residus orgànics.

 � Col·laboren amb 
l’Associació Aurora per 
fomentar la conserva·
ció de l’Espai Natural 
Protegit de la platja de 
Torredembarra i Crei·
xell. L’entitat també du 
a terme una jornades 
formativa per als tre·
balladors, i activitats 
d’educació ambiental 
i de descoberta de 
l’entorn per als usuaris 
del càmping durant els 
mesos d’estiu. 

ACTIVITATS  
D’EDUCACIÓ  
MEDIAMBIENTAL  
AL CÀMPING

Els càmpings són espais 
de convivència entre 
persones de diferents 
cultures, que permeten 
gaudir de les vacances 
en ple contacte amb la 
natura i l’aire lliure. És 
per això que al Càmping 
Gavina Village aposten 
per col·laborar amb en·
titats que promouen la 
protecció i la conserva·
ció del medi natural i or·
ganitzen setmanalment 
una activitat d’educació 
ambiental. 

Es tracta d’un taller 
d’animació per als 
clients del càmping que 
permet apropar les famí·
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C/ Higini Anglès, 12, Escala B, Entresòl 2º ( TGN) 

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

Gestió i lloguer 
d’apartaments 

a la platja 
de Torredembarra

Confiï’ns el seu 
apartament

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

Gestió Immobiliària

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

JORDI  
SALVAT

D’aquí un any es-
tarem immersos 
en la campanya 

d’unes eleccions munici-
pals que tot apunta que 
provocaran canvis im-
portants en el ple muni-
cipal de Torredembarra. 
Esquerra Republicana, 
novament amb Eduard 
Rovira al capdavant, po-
sarà en joc la inesperada 
majoria absoluta obtin-
guda el 2019, gràcies a 
2.308 vots, un 33,59%. 
La gran fragmentació del 
vot va permetre als repu-
blicans obtenir aquesta 
majoria absoluta his-
tòrica amb un terç dels 
vots de les torrenques i 
els torrencs.

La gran alternativa a 
l’alcaldia de la capital 
del Baix Gaià serà Vale 
Pino, que fa tres anys va 
obtenir 1.280 vots, un 
18,63%, encapçalant per 
primer cop la llista soci-
alista. També veurem si 
Ciutadans, malgrat la cri-
si municipal i supralocal 
en què es troba immers,  
es torna a presentar a 
Torredembarra i com 
queda Junts per Torre-
dembarra després d’un 
mandat molt complicat. 
Seran diverses les can-
didatures que voldran 
tornar o entrar per pri-
mer cop al ple municipal, 
que ara el formen ERC (9 
regidors), PSC (4), Ciu-
tadans (2), Junts (1) i un 
regidor no adscrit.

ROVIRA OPTARÀ A UN 
TERCER MANDAT
Eduard Rovira ja ha fet 
el pas per encapçalar per 
quart cop la candidatura 
d’Esquerra Republicana 
i superarà Josep Barga-
lló, que va ser alcaldable 
el 1995, 1999 i 2003. En 
l’assemblea local del dis-
sabte 9 d’abril, Rovira 
va fer públic que optarà 
a un tercer mandat com 
a alcalde i l’executiva 
local li dona suport. Ara 
s’ha de convocar una 
nova assemblea en què, 
si cap militant presenta 
candidatura, Rovira serà 
proclamat alcaldable. Si 
hi ha més d’un candidat, 
s’hauran de fer primàri-
es durant el mes de juny.

La presidenta local dels 
republicans, Lídia Albe-
rich, explica que hi ha 
una comissió que està 
treballant la confecció 
d’una llista que, per 
primer cop, serà cre-
mallera. “En la candi-
datura, alguns regidors 
seguiran i altres no. 
La volem ampliar amb 
noves incorporacions”, 
assenyala Alberich. Jo-
sep Maria Guasch ja va 
explicar fa uns mesos a 
aquest mitjà la seva in-
tenció de plegar com a 
regidor i podria no ser 
l’únic dels actuals edils 
republicans amb més 
pes que no continua.

CONTINUISME AL PSC
Al PSC, l’actual portaveu 
i cap de l’oposició, Vale 
Pino, ja fa mesos que 
va anunciar que volia 

A un any  
de les eleccions
Les formacions polítiques de Torredembarra 
comencen a preparar les candidatures per 
als comicis municipals de maig de 2023

tornar a ser alcaldable 
socialista. Hem de veu-
re com queda una llista 
que Pino avança que 
serà continuista i que 
vol aprofitar l’experi-
ència dels actuals regi-
dors. El futur alcaldable 
socialista assenyala que 
darrerament moltes 
persones s’han acostat 
al partit i algunes volen 
entrar-hi a militar. Però 
Pino avisa que volen 
anar a poc a poc per po-
der comptar amb gent 
compromesa de veritat. 
La mala experiència amb 
Laura Pradeda, flamant 
fitxatge del llavors alcal-
de Manuel Jiménez i que 
va acabar fent alcalde el 
convergent Daniel Ma-
sagué fa 14 anys, sembla 
que encara cou.

Junts per Torredembar-
ra ha previst, seguint els 
estatuts de la formació, 
unes primàries per esco-
llir l’alcaldable abans de 
l’estiu. L’actual regidor 
juntista, Xavier Suárez, 
explica que fins ara no 

s’ha postulat ningú per 
liderar la llista i que ell 
mateix encara està valo-
rant si fer-ho o no. “Es-
tem treballant l’equip 
per presentar-nos a les 
eleccions. En els dar-
rers mesos hem parlat 
amb moltes persones i 
el nostre projecte està 
agradant. Estem es-
tructurant-nos”, apunta 
Suárez. L’únic edil que 
tenen actualment al ple 
torrenc és fruit de 498 
vots, un 7,25%.

CIUTADANS,  
A L’EXPECTATIVA
Pel que fa a Ciutadans, 
de moment no hi ha mo-
viments per configurar la 
llista de les eleccions mu-
nicipals del pròxim any. 
El regidor Javier Ramírez 
explica que han de fer un 
debat intern que enca-
ra no s’ha produït i afe-
geix que és possible que 
comencin a parlar-ne a 
partir de l’estiu.

Ramírez assegura que 
estan molt centrats en 

el dia a dia municipal, ja 
que hi ha “una situació 
molt complexa”, amb 
qüestions com els con-
tractes de la recollida 
de la brossa i la neteja 
viària. Per tant, de mo-
ment no volen pensar 
més enllà. A ningú se li 
escapa que la davallada 
de Ciutadans a nivell ca-
talà i estatal pot passar 
factura també en el món 
local. “Tot és molt volàtil 
i al final depens de coses 
externes a Torredembar-
ra”, conclou Ramírez.

El 2019, la formació ta-
ronja va aconseguir 959 
vots (13,96%), un guany 
de més de 200 respec-
te al 2015. Amb tot, les 
expectatives eren més 
altes després de ser la 
força més votada a les 
autonòmiques de 2017. 
A més, tot i mantenir els 
tres regidors van deixar 
de ser la principal força 
de l’oposició. Posterior-
ment, el grup es va re-
duir a dos representants 
després de la sortida de 

Toni Cruz, cap de llista 
en les dues ocasions.

Toni Cruz, actualment 
regidor no adscrit, reco-
neix que un dels partits 
torrencs li ha fet una 
oferta per anar a la seva 
llista i no descarta poder 
acceptar aquesta oferta o 
liderar una candidatura 
independent. “Estem va-
lorant amb la gent que em 
dona suport què fer en les 
properes eleccions. No he 
decidit res”, afirma Cruz, 
que va liderar la llista ta-
ronja el 2015 i 2019.

LA CUP TORNA A BUSCAR 
UNA CANDIDATURA 
UNITÀRIA
Sembla que la CUP ha 
après la lliçó de les dar-

Foto: L’actual ple municipal de Torredembarra, on Esquerra Republicana disposa de majoria absoluta, amb 9 edils de 17. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

TEMA DEL MES 

Eduard Rovira 
(ERC) i Vale 
Pino (PSC) ja 
han  
fet públic  
que volen 
presentar-se 
i serà oficial 
abans  
de l’estiu
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Finestres d’alumini, PVC i ferro
Mampares de bany
Persianes de seguretat
Portes decoratives
Portes i tanques de jardí
Portes de garatge
Automatismes
Mosquiteres

Karting Altafulla
@kartingaltafulla

www.kartingaltafulla.com

SEGUEIX-NOS A... 

... i busca les nostres promocions 

es treballa amb temps i 
sense interessos electo-
ralistes”, afirmen.

Sembla que alguns dels 
candidats de l’Alterna-
tiva Baix Gaià (ABG), 
formació que el 2019 va 
perdre els dos regidors 
que havia mantingut 
durant tres mandats, 
podrien integrar-se en 
aquesta candidatura 
unitària de l’esquerra in-
dependentista. L’ABG ha 
quedat inactiva després 
de la desfeta electoral 
de fa tres anys, quan va 
ser la força menys vota-
da, i no concorrerà en 
aquesta nova cita amb 
les urnes.

Un altra formació que 
vol tornar al ple és el 
Partit Popular després 
de quedar-ne fora el 
2019 en quedar-se amb 
un 4,19%, 288 vots. La 
seva cap de llista en les 
dues darreres eleccions, 
Núria Gómez, va anun-
ciar fa uns mesos que 
es retirava de la políti-
ca local. Gómez manté 
aquesta posició i no se 
sap encara qui la suc-
ceirà. Fins després de 
l’estiu la formació con-
servadora no iniciarà el 

procés per confeccionar 
la seva candidatura.

Una de les forces que no 
va entrar a l’Ajuntament 
el 2019 va ser Avui De-
mocràcia, que sí que va 
tenir representació qua-
tre anys abans. D’aques-
ta manera, Rosa Maria 
Guasch perdia el seu 
lloc com a regidora. De 
cara al 2023, assegura 
que ella no s’hi tornarà 
a presentar, però això no 
vol dir que el partit no 
ho faci. De fet, assegura 
que ja ho estan parlant, 
però que encara no hi ha 
cap decisió.

ELS COMUNS ASPIREN 
A 2 O 3 REGIDORS
Una de les formacions 
polítiques que vol entrar 
per primer cop al ple són 
els comuns. Carles Fuxet 
repetirà com a cap de 
llista i intentarà aquest 
cop fer-ho en coalició 
amb Podem. El 2019 
van anar separats i cap 
dels dos va obtenir re-
presentació. Fuxet s’ha 
mostrat optimista amb 
tancar l’acord amb Po-
dem després de mesos 
de reunions de treball i 
bastir una candidatura 
més àmplia, comptant 
amb entitats i movi-
ments socials i veïnals. 
“En aquestes eleccions 
estan en joc quatre re-
gidors d’ERC i els tres 
de Ciutadans i crec  
que en podem aconse-
guir dos o tres”, afirma 
Fuxet. Els comuns han 
estat molt actius pràcti-
cament des de l’endemà 
de les darreres eleccions, 
muntant actes públics i 
de carrer. 

Foto: L’actual ple municipal de Torredembarra, on Esquerra Republicana disposa de majoria absoluta, amb 9 edils de 17. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Enric Grangel, alcal-
de entre els anys 2014 
i 2015 pel PSC i que el 
2019 va liderar la can-
didatura Guanyem Tor-
redembarra i no va ob-
tenir representació, ha 
descartat concórrer a 
les properes municipals, 
tot i que reconeix haver 
tingut ofertes d’una for-
mació municipalista. 

VALENTS ESTÀ  
PREPARANT UNA  
CANDIDATURA
Un dels regidors que va 
acompanyar Cruz en el 
mandat 2015-2019 en 
el grup municipal de 
Ciutadans, Juan Carlos 
Hurtado, podria tornar a 
formar part d’una candi-
datura i té molts números 
de ser-ne el cap de llista. 

Es tracta de Valents, la 
formació liderada per Eva 
Parera, que s’està estruc-
turant a la demarcació 
tarragonina. La previsió, 
segons el seu responsa-
ble al Baix Gaià, Martí 
Virgili, és que abans de 
l’estiu estigui formada 
la junta local del partit a 
Torredembarra, primer 
pas abans d’organitzar 
una candidatura. Virgili 
apunta que ja tenen un 
nombre important de mi-
litants. L’oferta electoral 
torrenca el 2023 la podria 
completar Vox, que ja va 
estar a punt de presen-
tar-se el 2019. El nom-
bre final de candidatures 
encara és una incògni-
ta, però tot apunta que  
serà, novament, de dos 
dígits.

El director del Torredembarra Actualitat, 
Jordi Salvat, analitza amb els periodis-
tes Gerard Recasens i Toni Cabanillas la 
situació de les formacions polítiques de 
Torredembarra quan falta un any per a 
les eleccions municipals de maig de 2023.

TEMA DEL MES  

reres eleccions munici-
pals. Llavors, la forma-
ció anticapitalista va 
quedar a un grapat de 
vots de mantenir el re-
gidor al ple a causa de 
la fragmentació de l’es-
querra independentista. 
Va recollir 322 vots, un 
4,69%. Amb l’objectiu 
que no torni a passar 
el mateix, la CUP ha fet 
una crida aquest mes 
d’abril, en una roda de 
premsa, a les forces i 
moviments de l’esquerra 
independentista alterna-
tiva per confluir en una 
candidatura forta de 
cara als propers comicis 
municipals. Recordem 
que fa quatre anys ja  hi 
va haver negociacions 
per bastir aquesta can-

didatura unitària però 
van fracassar.

“La CUP fa una crida 
a no repetir els errors 
comesos durant les 
darreres dues últimes 
eleccions amb la pro-
liferació de noves llis-
tes electorals suposa-
dament d’esquerres i 
sense projecte”, afirma 
la formació anticapita-
lista, que fa una crida a 
posar-se a treballar des 
de ja per si cal construir 
un front veritablement 
d’esquerres capaç d’ir-
rompre amb força a les 
properes eleccions mu-
nicipals. “Per la CUP 
cal esdevenir un pro-
jecte comú sòlid, i això 
només serà possiblesi 

POTS VEURE·HO A  
TORREDEMBARRA ACTUALITAT TV

CUP i comuns 
busquen  
coalicions  
més àmplies  
i Valents i Vox 
podrien ser les 
noves llistes  
el 2023

Tenim en marxa la nostra campanya  Tenim en marxa la nostra campanya  

d’d’AIRE CONDICIONAT  AIRE CONDICIONAT  
amb els millors preus!amb els millors preus!

C/ Josep Pujol, 19, Esc. A, Baixos - Torredembarra
Tel. 977 64 06 15

info@handytec.es • www.handytec.es

Escolta el podcast del  
Torredembarra Actualitat   
‘La Jungla  
de la Torre’

A partir del dia 15 de cada mes 
pots escoltar un nou capítol a  

www.TDBActualitat.cat    i també a www.ivoox.com
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Plaça de la Vila, 2
T. 977 64 38 19
Torredembarra

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

La Riera de Gaià

ESPECIALITAT EN COQUES CASOLANES  
PANS ARTESANS • PASTES

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

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

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

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

REDACCIÓ

Piràmide o ‘Alfa i Omega’: la ciutadania 
decidirà del 30 de maig i el 12 de juny

Finalment ja hi ha 
dates per al procés 
de consulta a Tor-

redembarra per decidir 
quina escultura es po-
sarà al damunt del Bloc 
de Baix a Mar: la pirà-
mide o l’Alfa i Omega. El 
període de votació serà 
del dilluns 30 de maig 
al diumenge 12 de juny 
i es podrà fer de forma 
telemàtica o presencial. 
L’opció que tregui més 
vots serà vinculant i serà 
la que portarà a terme 
l’Ajuntament, que ha 
previst que pugui estar 
instal·lada durant l’any 
2023. En cas d’empat, 
decidiria el ple de la cor-
poració.

Tenen dret a vot les per-
sones que hagin com-
plert els 16 anys abans 
del passat 1 de març i que 
estiguin empadronades 
a Torredembarra —que 
són 14.884 persones— o 
siguin titulars d’una se-
gona residència i alhora 
siguin titulars del rebut 
de l’IBI. En aquest segon 
cas, per votar caldrà re-
gistrar-se prèviament 
abans del 16 de maig. 
A Torredembarra hi ha 
al voltant d’uns 15.000 
habitatges.

LES DUES OPCIONS
Al litoral de Torredem-
barra, a l’alçada de Baix 
a Mar, hi ha l’estructura 
del Bloc, peça important 
de la història del món de 
la pesca a Torredembar-
ra. Aquest bloc de formi-
gó, instal·lat a l’aigua a 
80 metres de la platja i 
coronat per una estruc-
tura triangular d’acer, 
antigament servia com 

a base per a l’arrossega-
ment de les barques de 
pescadors, és a dir, per 
facilitar-ne la sortida de 
la platja i navegar.

L’any 1999 es va substi-
tuir la piràmide original 
instal·lada a l’estructura 
del Bloc per l’escultura 
Alfa i Omega, obra de 
l’artista Rafael Barto-
lozzi, amb motiu de la 
commemoració dels 
20 anys d’ajuntaments 
democràtics que Tor-
redembarra va celebrar 
amb una trobada d’alcal-
des dels Països Catalans. 
Es tractava d’una escul-
tura d’acer de 12 metres 
d’alçada i 12 tones de 
pes que l’any 2018 es va 
haver de retirar a causa 
del deteriorament i la 
corrosió dels materials i 
pel perill que suposava 

per a la seguretat dels 
usuaris de la platja.

L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
reconeix que la consul-
ta és un compromís del 
mandat anterior i que 
s’ha endarrerit a causa 
de la recerca de la solu-
ció informàtica adequa-
da que al mateix temps 
oferís seguretat jurídica. 
Rovira anima la gent a 
votar i durant el procés 
l’Ajuntament ho conti-
nuarà fent, però ha rea-
firmat la neutralitat del 
govern davant les dues 
opcions. Admet que en-
tre els membres hi ha 
“opinions diverses, com 
entre la ciutadania”. 
Per la seva banda, la 
regidora de Participa-
ció, Marga Rovira, ha 
assenyalat que al muni-
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cipi hi ha una inquietud 
per recuperar un símbol 
en un espai com el Bloc 
i per això s’impulsa la 
consulta.

VOTACIÓ TELEMÀTICA 
I PRESENCIAL
La votació per internet 
es pot fer a través del 
portal web consulta.tor-
redembarra.cat. Durant 
el període de votació es 
podrà acudir als punts 
presencials habilitats, on 
es facilitarà un disposi-
tiu tauleta per tal que es 
pugui emetre el vot. Els 
punts presencials de vo-
tació es trobaran en cinc 
emplaçaments: seu de 
l’Ajuntament, Biblioteca 
Mestra Maria Antònia,  
Biblioplatja, Oficina de 
Turisme, Pavelló Muni-
cipal Sant Jordi i Patro-
nat Antoni Roig.

Decidirà la participació

La consulta sobre el fu·
tur del Bloc de Baix a Mar 
ja està en marxa. Ha cos·
tat molt i us he de con·
fessar que vaig arribar 
a pensar que no es faria 
mai. El 12 de juny sabrem 
si torna l’Alfa i Omega 
o ho fa la piràmide. Si 
una cosa és clara és que 
els qui aposten per la 
segona opció estan més 
mobilitzats. És un vot 
més sentimental, lligat al 
passat pesquer del barri 
marítim torrenc. Però 
l’Alfa i Omega ha estat 
un símbol i s’ha instal·lat 
en l’imaginari col·lectiu 
en aquests primers anys 

del segle XX en molts 
torrencs i torrenques que 
no saben ni què va ser la 
piràmide. La diferència 
de cost dels projectes 
—l’Alfa i Omega triplica 
la piràmide— no crec 
que tingui una incidència  
decisiva  en la decisió 
de vot. 

Crec, doncs, que com més 
alta sigui la participació 
en la consulta, més pos·
sibilitats tindrà l’escultura 
de Rafael Bartolozzi de 
tornar a dominar el Bloc. 
Si, per contra, el percen·
tatge de vot és baix, la pi·
ràmide s’instal·larà davant 
de Baix a Mar més d’un 
quart de segle després de 
ser desmantellada.

RÈPLICA DE LA PIRÀMIDE ORIGINAL
Cost: 45.800 euros.
5 metres d'alçada i 1.300 quilograms aproxima-
dament.
És necessari un manteniment de l'escultura cada 
5 anys amb un cost aproximat de 10.000 euros.

NOVA ESCULTURA ‘ALFA I OMEGA’
Cost: 153.500 euros.
Estructura metàl·lica de 12 metres d’alçada i de 
6.900 quilograms aproximadament.
És necessari un manteniment de l’escultura cada 
5 anys amb un cost aproximat de 20.000 euros.

L’APUNT

JORDI SALVAT
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Ohana
Lounge club

P O R T  D E  T O R R E D E M B A R R A

TORREDEMBARRA

FABIOLA
Beach

ARC   BERÀDE
RO DA  D E  B E R À  -  TA R R AG O N A

C
C A A D ES IO

A SDM

Esmorzar de forquilla

Dinar davant el mar

Un sopar d’alt nivell

... i una copa al paradís

A l  c o s t a t  m a t e i x  d e  l ’ A r c  d e  B e r à

4 propostes 

d’esbarjo i 

gastronomia 

a tocar 

de casa.
P a s s e i g  R a f a e l  C a m p a l a n s  2 2  ( T O R R E D E M B A R R A )

P o r t  d e  To r r e d e m b a r r a

P l a ç a  d e  l a  F o n t  2 ,  ( T O R R E D E M B A R R A )

GRUP
B                  NE ED MA

ENTERTA INMENT&EVENTS

RESERVES
Telf: 977642633

RESERVES
Telf: 977432337

RESERVES
Telf: 671390339

RESERVES
Telf: 977130601

L’acord de col·laboració del servei 
de policia local de Torredembarra, 
Creixell i Altafulla ja és oficial

Després de dos anys de 
treball entre els ajun-
taments de Torredem-

barra, Altafulla i Creixell i la 
Generalitat de Catalunya, el 
passat 2 de maig es va fer el 
darrer tràmit perquè el servei 
de policia local coordinat entre 
aquests municipis sigui una 
realitat: la signatura oficial. 
La signatura es va dur a terme 
a la sala de plens de l’Ajunta-
ment de Torredembarra i va 
anar càrrec dels alcaldes dels 
tres municipis: Eduard Rovira 
(Torredembarra), Jordi Llo-
part (Creixell) i Jordi Molinera 
(Altafulla).

A l’acte de signatura de l’acord, 
a més dels alcaldes, hi van 
estar presents els caps de les 

policies locals de Torredem-
barra, Miguel Ángel Marchal; 
de Creixell, Antonio Dote, i 
d’Altafulla, Jordi Gil. També 
hi va assistir la subdirectora 
general de Suport al Sistema 
de Seguretat en l’Àmbit Lo-
cal de la Generalitat, Begoña 
Curto; el cap de l’ABP Tarra-

gonès dels Mossos d’Esquadra, 
Ramon Franquès, i el cap de 
Seguretat Ciutadana de l’ABP 
Tarragonès dels Mossos, Fran-
cesc Bernal.

Com a representant de la Ge-
neralitat, Curto va qualificar de 
“notícia positiva” que l’acord 

hagi arribat a bon port i va 
reconèixer que ha estat un 
procés que ha hagut de supe-
rar obstacles burocràtics i la 
feixuguesa de l’administració 
amb perseverança. Curto va 
assenyalar que la relació de 
confiança entre les dues ad-
ministracions hi ha ajudat.

UN ACORD PIONER AMB 
TRES OBJECTIUS
Aquest acord de col·laboració 
i cooperació entre les policies 
locals té per objectiu millo-
rar l’eficàcia i la prestació del 
servei entre aquests tres mu-
nicipis, possibilitar l’estalvi 
econòmic i donar seguretat 
jurídica a les actuacions dels 
efectius de qualsevol dels tres 
cossos policials en qualsevol 
dels tres termes municipals. 
El conveni té una durada 
de quatre anys, a partir dels 

quals s’haurà de renovar i la 
presidència de la comissió 
directiva serà rotatòria entre 
els alcaldes. El primer any la 
presidirà Torredembarra, se-
guida de Creixell i finalment 
Altafulla.

La iniciativa és pionera, ja que, 
en aquests moments, a Cata-
lunya només hi ha un altre 
acord, que s’ha gestat paral-
lelament, entre els municipis 
gironins de Cassà de la Selva, 
Llagostera i Caldes de Malave-
lla. L’alcalde de Torredembar-
ra, Eduard Rovira, destacava 
que aquest acord és fruit d’un 
treball de dos anys amb par-
ticipació de polítics i policies 
locals i Mossos i que és pioner 
a tot Catalunya. Rovira remar-
cava que l’acord no afectarà la 
dedicació dels agents de cada 
cos al seu municipi.

REDACCIÓ

Fotografia de família després de la signatura de l’acord. / ANNA F. / AJ. 
TORREDEMBARRA
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Av. Catalunya, 4 BAIXOS
Torredembarra ( Tarragona)

Tel. 977 640 068

C/ Antoni Roig, 97 - Torredembarra

Tel. 977 64 00 55

Del 13 al 29 de maig tornen 
les millors tapes amb 33  
establiments participants 

Del 13 al 29 de 
maig tindrà lloc 
la vuitena edi-

ció del “De tapes per 
Torredembarra”, amb 
la participació de 33 
establiments del mu-
nicipi i un preu de 3,5 
euros tapa + beguda. 
El regidor de Comerç, 
Indústria i Activitats, 
Josep Maria Guasch, 
ha explicat que el preu 
s’ha actualitzat a petició 
dels establiments parti-
cipants, però que conti-
nua sent molt competi-
tiu. També ha comentat 
que ha baixat el nombre 
de participants després 

de l’aturada obligada 
de dos anys per la pan-
dèmia. Tot i així, és un 
nombre prou important 
per fer que la ruta tape-
ra sigui prou atractiva i 
s’aposta per continuar 
duent a terme aquest 
esdeveniment gastronò-
mic per donar suport al 
sector de la restauració 
torrenca.

Per incentivar la par-
ticipació, es tornarà a 
realitzar una votació de 
la millor tapa. Per altra 
banda, a les primeres 
cent persones que facin 
entrega de la butlleta 
amb un mínim de 10 
tapes/segells diferents 
se’ls obsequiarà amb 

producte Maystar, una 
tovallola de Torredem-
barra i el conte infantil 
Amb olor de romaní, 
pels camins de Torre-
dembarra .

Per aconseguir els pre-
mis cal emplenar la 
butlleta de participació 
i portar-la a la Regidoria 
de Turisme. La data lí-
mit per entregar les but-
lletes i recollir els premis 
serà el 3 de juny.

REDACCIÓ

NOVA GESTIÓ
Amb cada consumició  

una tapa
Esmorzars de forquilla

Obert cada dia  
de 8 a 22h

Passeig de la Sort 33, baixos • TORREDEMBARRA

BOTIGA-RESTAURANT

Carrer Hort de l’Oca, 12 • Torredembarra
info@pitocuixa.es • www.pitocuixa.es

Esmorzars/dinars • Menjar per emportar 
Menja-t’ho aquí o emporta-t’ho a casa

Obert  
de 8:30 a 

15:30 hores
De dimarts  
a diumenge

977 64 18 05
623 40 34 14

Tots els nostres 
plats són casolans

C/ Antoni Roig, 42 - Torredembarra
Encàrrecs

ToppingsTorre ToppingsTorre Toppingstorre

BAR

“De tapes per 
Torredembarra” 
permetrà con-
sumir una tapa 
i una beguda 
per 3,5 euros i 
també es podrà 
votar la millor 
tapa 

Foto: Les millors tapes tornen a Torredembarra a partir del 13 de maig. / AJ. TORREDEMBARRA

A la pàgina web de 
Turisme http://turis-
metorredembarra.
cat/ s’hi pot trobar 
tota la informació re-
lacionada amb el “De 
tapes per Torredem-
barra”. S’hi adjunta 
desplegable amb la 
informació completa 
de les tapes.

BAR - RESTAURANTE

Torredembarra - Zona Playa La Paella

RESERVAS - RESERVAS - 616188  3737  8282  3366
Frituras - Menús - Arroces - Tapas - Sangrias

Desde 1986 dando placer al paladar

COMIDAS

PARA

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

SERVEI A DOMICILI 
GRATUÏT  

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

Tel. 657 07 04 99

Baixada de Sant Antoni, 7 - Torredembarra

Plaça de la Font, 8. Baixos 2 

TORREDEMBARRA

C/ Martineta, 16 - 43830 Torredembarra - Tel. 977 64 15 47

645 619 754     -     Port de Torredembarra

Ja tenim guanyador de la 

mona de Pasqua del  

Forn Cristià

Aquest mes d’abril 
sortejàvem entre 
els subscriptors 
del Torredembarra 
Actualitat una mona de 
Pasqua gentilesa del 
Forn Cristià. Ja  tenim 
guanyador: Joan Maria 
Mercadé. Enhorabona!

Us voleu fer subscrip·
tors del Torredembarra 
Actualitat i guanyar 
premis com aquest? 

‘Torredembarra 1713’ estrena  
enguany una gimcana d’aparadors

Del 20 al 22 de maig arriba una nova 
edició de “Torredembarra 1713. Jornades 
històriques, commemoratives i lúdiques 
vinculades a la batalla de Torredembar·
ra del 16 de juliol de 1713”. En aquesta 
ocasió, amb una novetat destacada: 
la Gimcana d’Aparadors, que es durà a 
terme entre el 17 i el 22 de maig, tal com 
ha explicat la regidora de Turisme, Mari·
na Riudeubas. La gimcana consisteix a 
trobar 24 elements de la vida quotidiana 
del segle XVIII, amagats en aparadors 
dels carrers de Pere Badia, plaça Mossèn 
Joaquim Boronat i des del carrer d’Antoni 
Roig fins a la plaça del Castell. Els pri·

mers vuitanta participants tindran premi 
segur. Un altre acte previ serà l’exposició 
“Personatges i batalles de la Guerra 
de Successió: 1705·1714”, del 16 al 22 de 
maig, a la Sala Lluís d’Icart.
Pel que fa al programa de Torredembarra 
1713, es tornarà a centrar en activitats 
de divulgació històrica amb exposició, 
conferències, actuacions musicals i 
visites guiades. Tampoc hi faltarà el mer·
cat, amb dolços, embotits, artesania i 
demostració d’oficis antics. El diumenge 
22 a les 12 hores, a la Torre de la Vila, es 
portarà a terme la desfilada de tropes, 
ofrena floral i salves d’honor.

Foto: Les millors tapes tornen a Torredembarra a partir del 13 de maig. / AJ. TORREDEMBARRA

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

ESPECIALITAT 
EN ARROSSOS 

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

Foto: Imatge d’una de les darreres edicions. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Per només 60 euros a l’any 
us podeu donar d’alta a:

www.TDBactualitat.cat.
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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

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

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

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

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

El nou espai d’apro-
fitament i recupe-
ració de volumi-

nosos de Cal Dània de 
Torredembarra com a 
model d’accions d’eco-
nomia circular que cal 
que s’estenguin per tot 
Catalunya. Així va quali-
ficar el director general de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya, Isaac Peraire, 
aquesta nova iniciativa en 
matèria de reutilització i 
prevenció de residus que 
va visitar el 4 de maig. 
L’espai va obrir portes el 
30 d’abril i, en un primer 
moment, ho farà cada 
darrer dissabte de mes, 
de 10 a 14 hores.

En aquest espai s’hi pot 
portar algun voluminós 
recuperable que ja no 
necessitem, però que 

Cal Dània creix  
amb un nou servei

encara tingui utilitat, 
perquè una altra per-
sona l’aprofiti. I altre 
material que encara es 
pugui reparar o reutilit-
zar com electrodomès-
tics, mòbils, culleres, 
gots, vaixelles... També 
s’hi pot fer arribar algun 
voluminós que vulguem 
reparar, adequar o man-

tenir, treball manual que 
no podem realitzar en 
altres llocs per falta d’es-
pai. A Cal Dània, s’han 
habilitat espais i eines 
per dur-ho a terme. O 
aprofitar un voluminós 
que una altra persona 
ha deixat a Cal Dània 
per donar-li una segona 
vida i un nou ús.

Per dinamitzar l’espai es 
duran a terme tallers i 
també es divulgaran víde-
os a través de les xarxes 
socials.  Posar en marxa 
aquest projecte ha comp-
tat amb un pressupost de 
21.900 euros, dels quals 
16.500 han estat subven-
cionats per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Un moment d’una formació sobre com construir una taula de cultiu amb fusta reutilitzada. / 
ANNA F, / AJ. TORREDEMBARRA

Recullen més de  
34 quilos de deixalles 
al Roquer

La jornada de neteja del 
Roquer de Torredembarra, 
que es va portar a terme 
el passat 7 de maig dins la 
campanya “Let’s Clean Up 
Europe 2022” amb uns 30 
participants, va permetre 
recollir fins a 34,2 quilos 
de deixalles. Segons els 
materials, les quantitats 
van ser: 10,1 quilos de vidre, 
8,1 de plàstic, 14 rebuig i 2 
de paper i cartró.

“Let’s Clean Up Europe 
2022” és una acció comuna 
a tot Europa per consci·
enciar sobre la quantitat 
de residus que llencem 
de forma incontrolada 
a la natura i promoure 
accions de sensibilització 
a través de la recollida 
d’aquests residus abocats 
il·legalment als boscos, 
platges, marges de rius, 
etc.

REDACCIÓ
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Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

ASSESSORIA:
 LABORAL
 FISCAL
 COMPTABLE 
 JURÍDICA

DEPARTAMENT IMMOBILIARI I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

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

Creixell
977640778 www.anforasmar.com

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

TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE

VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO
ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAMESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM

CASA PAREADA

3 Habitaciones

2 Baños

Jardín

120 m2

OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€

En urb. ClaráCASA PAREADA En urb. Clará

977640778 · www.anforasmar.com

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

La primera alcaldessa d’Altafulla, escollida en un ple agre

Amb les campanades 
de les dotze del mig-
dia de fons, la se-

cretària municipal iniciava 
el passat 10 de maig el ple 
extraordinari en què s’havia 
de votar la moció de censura 
presentada contra el repu-
blicà Jordi Molinera, alcalde 
d’Altafulla. Una hora i pocs 
minuts després, Montse 
Castellarnau (Alternativa 
Altafulla) era proclamada 
nova alcaldessa, la desena de 
la vila baixgaianenca des de 
1979 i la primera dona que 
ostenta el càrrec. Cap gir de 
guió. Tot el peix estava ven-
ut després del fracàs del da-
rrer intent, la nit anterior, 
per canviar el sentit d’algun 
vot. Els set signants de la 
moció —els quatre regidors 
d’Alternativa, un de Junts, 
una d’ARA Altafulla i el re-
gidor no adscrit— votaven 
favorablement, mentre que 
els cinc edils de l’EINA i la 
regidora socialista ho feien 
en contra.

Els discursos de l’alcalde 
sortint i l’alcaldessa en-
trant van ser força previ-
sibles, cada un dibuixant 
una situació del municipi 
diametralment diferent de 
l’altra. Montse Castellarnau 
va repetir els arguments es-
grimits el 26 d’abril, data 
en què es va entrar al regis-
tre municipal la moció de 
censura. Segons ella, no els 
havia quedat més remei da-
vant la inacció del govern i 
l’evolució de la situació polí-
tica i social a la localitat: “La 
població no ens ho hauria 
perdonat.” Castellarnau va 
recordar el pes de la platja 
en l’economia del municipi, 
però també va retreure al go-
vern sortint no haver obert 
el Casal La Violeta en tres 
anys o la gestió de la brossa 
i del local de la gent gran. 
Va fer una crida a recuperar 

JORDI SALVATCRÒNICA

paraules com “disculpar-se, 
consensuar o respecte.”

Jordi Molinera, per la seva 
banda, va tornar a parlar de 
la “moció de la mentida” i 
la va qualificar de “legítima 
però no ètica” perquè ha 
estat una “jugada política” 
aprofitat una desgràcia, com 
va ser l’enfonsament de part 
del restaurant Voramar. Va 
defensar la seva gestió enu-
merant algunes accions que 
ara aprofitarà el nou execu-
tiu, com és el cas del futur 
centre de dia per a la gent 
gran o la connexió de Brises 
del Mar a l’aigua de l’Ebre. 
Molinera també va acusar el 
nou govern d’assetjar-lo a ell, 
als seus companys de grup i 
al seu entorn a les xarxes so-
cials i amenaçar els periodis-
tes dels mitjans municipals. 
Va tancar la intervenció pro-
metent una oposició honesta 
i sense mentides, contrapo-
sant-la a la que han patit ells. 
“Avui no acaba res”, va afir-
mar Molinera, convençut que 
el 2023 tornaran a governar.

SECUNDARIS DE LUXE
La intervenció d’alguns per-
sonatges secundaris va donar 

més suc. No va ser el cas de 
Natalia Sanz (ARA Altafulla), 
que es va limitar a justificar 
amb un discurs molt pla el 
seu vot favorable a la moció 
per la decepció pel desenvo-
lupament del pacte signat 
amb l’EINA-ERC a l’inici 
de mandat i el menyspreu 
rebut dels seus exsocis. La 
regidora socialista Inma 
Morales, en canvi, va repar-
tir estopa, acusant la resta 
de l’oposició de preparar la 
moció des d’un mes o dos de 
la seva sortida a l’agost del 
govern. Morales va retreu-
re a Sanz que li hagués dit 
que mai donaria suport a la 
moció i ara hi votés a favor, 
una maniobra que considera 
injustificada. Va qualificar-
la fruit de “moltes ganes de 
poder i cadira”.

Hèctor López Bofill va tancar 
les intervencions dels grups 
municipals amb un discurs 
molt crític amb el govern 
sortint, acusant-lo de no 
assumir responsabilitats i 
amagar-se darrere de la co-
vid-19 i fenòmens naturals. 
Va arribar a acusar-lo de ge-
nerar una fractura social en-
tre “altafullencs de soca-rel o 

nouvinguts”, que va ser quan 
va rebre més crits i xiulets 
d’una part del públic. López 
Bofill va cloure el seu discurs 
expressant l’orgull d’investir 
una alcaldessa republicana. 
Comptabilitzats els vots 
emesos de paraula des del 
seu escó pels tretze regidors, 
Castellarnau va prometre el 
càrrec “amb lleialtat al rei”. 
Curiós republicanisme. Part 
del públic li va dedicar un 
llarg aplaudiment i els crits 
de “bravo!” van ressonar per 
la sala de plens. El més entu-
siasta, de llarg, el germà d’un 
exalcalde.

La recentment proclamada 
alcaldessa va tancar el ple 
amb un breu discurs, defi-
nint-se com “la primera filla 
i mare” que arriba a l’alcaldia 
d’Altafulla. Castellarnau va 
tenir un record per a dues 
dones: Amparo Araque, la 
primera regidora que va te-
nir Altafulla, i la seva mare. 
També va fer una crida a la 
unitat per treballar per al 
municipi. Una unitat que ara 
sembla una utopia, i és que la 
segona moció de censura que 
viu Altafulla en catorze anys 
deixa moltes ferides obertes.

La Costa  
del Baix 
Gaià, a la 
fira de  
turisme 
Expo- 
Vacaciones

La Policia 
Local de 
Roda de 
Berà  
utilitza  
càmeres de 
gravació

Torredembarra, Altafulla, 
Creixell, Roda de Berà i Tarra·
gona, o el que és el mateix, els 
municipis de la Costa del Baix 
Gaià, van estar presents del 6 
al 8 de maig a la fira de turisme 
ExpoVacaciones de Bilbao. 
D’aquesta manera repetien la 
fórmula que ja es va utilitzar 
per anar a la fira  Navartur de 
Pamplona fa algunes setmanes, 
amb la novetat que s’hi sumava 
Tarragona. ExpoVacaciones és 
una de les fires del sector tu·
rístic més destacades del nord 
d’Espanya i suposa una bona 
manera d’accedir a mercats del 
País Basc.

A partir del passat 7 de maig, 
els agents de la Policia Local 
de Roda de Berà porten un nou 
element als seus uniformes, 
una càmera personal de grava·
ció de vídeo i so. L’Ajuntament 
del municipi del Baix Gaià ha 
adquirit un total de 12 unitats, 
tenint en compte el nombre 
d’agents que poden coincidir 
durant un mateix torn. Les cà·
meres personals, de mida molt 
petita, aniran col·locades al pit 
dels i les agents. Amb aquestes 
s’assolirà una major transpa·
rència de la tasca policial en 
actuacions o situacions que 
puguin ser conflictives.

Montse Castellarnau (Alternativa Altafulla) és la nova alcaldessa d’Altafulla. /  AJ. ALTAFULLA
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Caminant per la Pobla de 
Montornès. 15 rutes de  
senderisme al cor del Baix 
Gaià és el títol de llibre que 
es va presentar el 22 de 
d’abril al pati del costat de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès. És un llibre que, 
com el seu nom indica, ens 
proposa quinze itineraris de 
diferent llargada i dificul·
tat pel terme municipal 
d’aquesta localitat. Editat 
per l’Ajuntament de la Po·
bla de Montornès, inaugura 
la col·lecció La Mola.
Les rutes les ha escollit 
Manel Bonanad d’entre els 
que fa vuit anys publica 

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

977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

www.intramotor.es 

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

COCHES – MOTOCICLETAS – FURGONETAS – VEHÍCULOS INDUSTRIALES

TRIA Funerària Mémora Tarragona, 

977 30 10 20(24h) | 

QUAN MÉS HO NECESSITES, 
VOLS QUE ET TRACTIN 
AMB PROFESSIONALITAT.

Un llibre que recull quinze rutes de 
senderisme pel terme de la Pobla

cada tres mesos a La 
Pigota, la revista municipal 
de la Pobla de Montor·
nès, d’on és col·laborador. 

L’obra compta 
amb fotografies de 
Ricard de Aróstegui 
Bardagí. 

ELS SUBSCRIPTORS/ES DEL TORREDEMBARRA  
ACTUALITAT PODREU GUANYAR AQUEST LLIBRE.

PER PARTICIPAR EN EL SORTEIG NOMÉS ET CALEN DUES COSES:

 SER SUBSCRIPTOR/A DEL TORREDEMBARRA ACTUALITAT: SI NO HO 
ETS, ET POTS DONAR D’ALTA PER NOMÉS 60 €/ANY.

ENVIA UN CORREU ELECTRÒNIC A REDACCIO@TDBACTUALITAT.CAT AMB 
EL TEU NOM I COGNOMS I TELÈFON DE CONTACTE FINS AL 28 DE MAIG.

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

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Una gran festa del 
cinema en català

El FIC-CAT, que 
enguany arriba a 
la 14a edició, se 

celebrarà del 4 a l’11 de 
juny a Roda de Berà i 
s’hi projectaran un total 
de 72 produccions audi-
ovisuals. Serà el primer 
amb els codirectors Cris 
Gambín i Toni Pinel al 
capdavant, després del 
pas al costat del direc-
tor les primeres tretze 
edicions, Antonio Bar-
rero, que continua en 
el comitè organitzador. 
Barrero rebrà el primer 
Premi Montserrat, en 
reconeixement al seu 
paper en aquests pri-
mers anys del festival.

Una altra de les nove-
tats més destacades és 
la jornada que tindrà 

lloc el diumenge 5 de 
juny al matí. Es projec-
tarà Mironins, de Mikel 
Mas, i Me, a monster?, 
de l’altafullenca Be-
linda Bonan, al Casi-
no Municipal, adreçat 
a tota la família. A la 
plaça de la Sardana hi 
haurà un taller per a 
infants, ambientat en 
la pel·lícula Mironins i 
un vermut musical amb 
DJ Quiles.

La plaça de la Sardana 
esdevindrà també un 

REDACCIÓ

indret clau de la prope-
ra edició del FIC-CAT, 
ja que disposarà de food 
trucks i música en directe 
cada dia des de les 20 a 
les 21.30 hores. L’objec-
tiu d’aquest nou espai, 
on també es projectaran 
els treballs de la catego-
ria Videoclip, és apropar 
el cinema i la cultura al 
públic jove. L’actor Joan 
Pera serà l’encarregat de 
conduir la gala de cloen-
da i comptarà amb la col-
laboració del seu fill, el 
també actor Roger Pera. 
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Especialidades 
en pescados  
y arroces

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

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

Obrim la cuina a partir de les 9 del matí
Gaudeix del producte km 0 des de  
1a hora i a peu de platja!

Passeig Colom,  25 TORRECEMBARRA, al cor de Baix a Mar

Telèfon 977 64 04 33

LA SOLEDAT DELS MIRALLS

El nínxol de la família del 
meu amic està ubicat a la 
filera de tombes de la dre-
ta, mirant de front la figu-
ra de l’àngel que custodia 
el lloc sagrat. Quedava 
poc perquè el sol arribés 
al punt més alt. Per això, 
els xiprers projectaven la 
seva ombra amb força gai-
rebé vertical, com volent 
amagar-la a l’interior de 
la terra.

El recinte era ple. No hi 
cabien més ànimes, tot 
un contrasentit si pensem 
que les ànimes no n’ocu-
pen, d’espai. Polophyna i 
jo ens vam situar discre-
tament cap al final de la 
gent. No van ser poques 
les persones que, en pren-
dre consciència del meu 
estat, van possibilitar que 
m’ubiqués al resguard de 
l’ombra. Ho vaig agrair. 
El sol era un altre assassí 
sense escrúpols. Polophy-
na va arrossegar la cadira 
cap el racó ombrejat i un 

Capítol 31. 
Els morts no parlen, 
però miren

home, la cara del qual 
m’era molt familiar, es va 
oferir a ajudar-la amb un 
somriure.

La cerimònia avançà. Els 
plors eren una constant; 
una banda sonora cruel 
interpretada per una ban-
da de músics que llegien 
com podien la partitura 
del dolor. Quan els opera-
ris van dipositar el fèretre 
a la plataforma elevadora, 
van arribar al tercer nivell, 
van introduir el nínxol al 
forat de ciment correspo-
nent, van posar la llosa 
frontal i van llençar la pri-
mera palada de ciment, la 
Norma, la mare del Toño, 
va perdre el coneixement 
i va caure a terra. Acte se-
guit els plors van deixar 
espai per als crits i un cert 
histerisme. Els operaris, 
que anaven fent la feina 
de manera mecànica, van 
prosseguir aliens a allò 
que s’esdevenia metres 
avall, malgrat el drama-
tisme del moment.

Dos policies locals, que 
flanquejaven la comiti-

va municipal de càrrecs 
electes, es van fer càrrec 
de la situació. Mentre l’un 
ordenava a la gent que 
deixés espai en un lloable 
intent de fer córrer l’aire, 
l’altre va demanar la pre-
sència d’una ambulància 
a través del walkie-talkie.

Imagino que deu ser ha-
bitual que passin coses 
d’aquestes als enterra-
ments. Més que quan es 
vetllen els difunts. Durant 
la vetlla, hi cap encara 
un bri d’esperança, una 
mena de negació del fet 
que obri la possibilitat a 
l’error del succés. Ans al 
contrari, quan el fèretre 
entra a la foscor de la 
tomba o a la purificació 
de les flames, ja no hi ha 
retorn; i és aquí quan el 
cor es trenca i el buit tot 
ho nega. Colpit a la meva 
cadira de rodes, i sense 
poder fer més que reivin-
dicar la figura del meu 
amic i lluitar per fer jus-
tícia de la seva mort, vaig 
indicar a la Polophyna 
que apropés l’orella a la 
meva boca:

—Què hi veus d’estrany?

—Què vols dir, Bene?

—Vull dir que si hi ha 
alguna cosa que et cridi 
l’atenció. Aquí assegut 
no ho veig tot, perdo de-
talls i els teus ulls han de 
ser els meus. Què fan les 
germanes del Toño? On 
és el Roberto, què fa? Hi 
ha alguna cosa que et cridi 
l’atenció?

—Bene, soc infermera. La 
meva obligació és assistir 
aquesta dona.

—Sí, sí, ho entenc, però és 
un moment, digues-me 
què hi veus d’estrany en 
aquest moment i ara hi 
vas.

—Les germanes del teu 
amic ara mateix s’abra-
cen i ploren. Segueixen 
en el lloc on eren. Algú ha 
portat una manta i l’han 

posat a sobre la mare del 
teu amic, a l’ombra. Així 
ràpidament..., em crida 
l’atenció que aquell home, 
el que m’has dit que és 
el company de la mare 
del teu amic, no és prop 
d’ella. Xiuxiueja amb el 
teu... —Polophyna va dub-
tar un moment— pare.

—D’acord, gràcies. Ves-hi.

Polophyna es va apropar 
on era la Norma. Es va 
identificar als policies 
i la van deixar fer. Tot 
va anar molt ràpid, no 
gaires minuts. Des de 
la meva posició no veia 
prou bé en Roberto i 
el seu xiuxiueig amb el 
senyor alcalde del qual 
me m’havia informat 
la meva estimada Po-
lophyna. Per tant, havia 
de fer alguna cosa. Es va 
produir un altre enrenou 
quan dos sanitaris van 
arribar fins al grup amb 

una llitera per atendre la 
dona afectada. Polophy-
na els va saludar, van in-
tercanviar unes paraules 
i un dels dos sanitaris ar-
ribats va prendre el con-
trol de la situació. Vaig 
deduir que era metge. 
L’ambulància esperava 
fora del recinte.

Aprofitant el desconcert 
del moment, i amb no poc 
esforç, vaig fer rodar la 
cadira tot apropant-me a 
la comitiva municipal pel 
darrere fins a arribar a un 
punt que em va permetre 
veure com, certament, 
ELL i en Roberto manteni-
en una conversa d’aquelles 
de complicitat. Em vaig si-
tuar a l’esquena de la mà-
xima autoritat municipal. 
En Roberto li parlava a cau 
d’orella però encarat a la 
zona on jo era, i em va veu-
re. Li ho va dir i ELL es va 
girar cap a on jo era. Em va 
mirar fixament. Vaig sentir 
el seu desig que jo omplís 
algun dels forats d’aquell 
camp sagrat.

I, de sobte, un altre inci-
dent va fer murmurar la 
gent que s’hi aplegava. 
Ràpidament els comen-
taris em van fer saber 
que dos o tres vehicles 
dels Mossos d’Esquadra 
havien arribat a la porta 
del cementiri. La majoria 
de presents va dirigir la 
mirada cap als policies. 
Fins i tot els morts.

J. A. NIEVES
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DESAFIA TUS LÍMITES

La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes de juny

4
1 6 8 2

1 3 4
8 4 1 3

6 7
9 5 1 8

9 2 5
3 5 8 9

8

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

Dificultat: Mitjana

Solució Sudoku  
mes d’abril

EL
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UD
O
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1 5 2
2 6 7

5 9 6
4 2 3 5

6 8 4
3 5 1 6

8 3 7
1 5 6
9 2 6

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

Dificultat: Baixa

El passat dissabte 23 
d’abril, dia de Sant 
Jordi, es va presentar 

a la Biblioteca Mestra Maria 
Antònia de Torredembarra 
el segon llibre de ComLoc 
Edicions, l’editorial del Tor-
redembarra Actualitat: La 
Padrina Rosalia i l’ocell dels 
Muntanyans. Va ser un diàleg 
conduït pel director del mitjà 
de referència torrenc, Jordi 
Salvat, en què van intervenir 
l’autor del conte, Gibert d’Art-
ze; l’il·lustrador, Víctor Cen-
telles, i l’autora d’El misteri 
de la nevera, Romana Ribé 
Llenas, relat guanyador del II 
Premi de narrativa curta Far 
de la Torre-Torredembarra 
Actualitat en categoria infan-
til i que també s’inclou en el 
llibre. Tots tres van signar lli-
bres al final de l’acte.

A LA CONTRA

Es presenta el llibre ‘La Padrina Rosalia i l’ocell dels Muntanyans’

FOTOS: RICARD DE ARÓSTEGUI

El llibre el podeu comprar 

per 12 euros a la Llibreria 

Miquel (carrer Pere Badia, 

43) de Torredembarra.

REDACCIÓ

     +34 669 403 236
info@tarragonayachting.com
Puerto de Torredembarra Local nº3
43830 Tarragona

ALQUILER DE EMBARCACIONES
CON Y SIN LICENCIA

RESERVAS POR WHATSAPP

COSTA DORADA


