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 A COMPTE DE TRACTAMENT

@embriogynclinica
www.embriogyn.com
977 24 24 51

RESERVAS
AL TLF: 977268323

ALCALDE PIJOUAN - ALTAFULLA

RESERVAS
AL TLF: 655053549

PLATJA PAELLA- TORREDEMBARRA

DISFRUTA DE NUESTROS CHIRINGUITOS RESTAURANTES 
DE ALTAFULLA & TORREDEMBARRA

CULTURA 
El Festival Roca 

Forada programa 
cinc concerts entre 
el 2 de juliol i el 20 

d’agost
Pàgina 20

PARTICIPACIÓ  
CIUTADANA

L’Alfa i Omega  
s’imposa en la consulta 

popular del Bloc amb 
un 60% dels vots

Pàgina 12

FESTES 
Programa de la 

Festa Major  
de Sant Joan  
a Baix a Mar

Pàgina 6

35 anys  
del Ball de 
Diables de

Torredembarra

ARXIU BALL DE DIABLES DE TORREDEMBARRA
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EDITORIAL

Imaginar-nos un mes de 
juny de finals dels 60 amb 
els colors de l’arc de Sant 

Martí engalanant balcons o 
pals de bandera és del tot utò-
pic. Trencar amb el binarisme 
de gènere durant el règim fran-
quista era un pecat que atemp-
tava contra els valors d’una so-
cietat on la virilitat de l’home 
era considerada suprema i on 
el paper de les dones no tenia 
més valor que el de perpetu-
ar la raça. En aquest context 
ideològic purament patriarcal 
qualsevol dissidència sexual o 
de gènere era considerada pe-

caminosa i delictiva. Ser ho-
mosexual durant la dictadura 
era una acte de valor que es pa-
gava amb l’arrest, les pallisses 
o la mort. 
Tanmateix la història és plena 
de gent valenta i a Torredem-
barra en tenim un bon exem-
ple: l’Esteban Farré va néixer a 
la Torre l’any 1926 i tot i que va 
passar gairebé tota la seva vida 
a Madrid va triar el seu poble 
natal com a escenari per a la 
seva pel·lícula Sábado en la 
playa, rodada l’estiu del 1966 
i descoberta pels torrencs i tor-
renques al cinema Imperio, o 

potser va ser al Miramar, no 
he pogut aclarir aquest dub-
te. Una pel·lícula obertament 
homosexual on la mirada de 
l’espectador és crucial per a 
descobrir tots els enigmes 
que amaga una història on les 
imatges són molt més explici-
tes que l’argument. Imatges 
que no van més enllà d’uns ulls 
pecaminosos on joves desca-
misats es deixen observar per 
altres mirades masculines. Cu-
riosament la pel·lícula de Far-
ré no va ser censurada, potser 
perquè els mateixos censors, 
com van reconèixer en un in-
forme, no la van entendre i van 
pensar que el públic tampoc ho 

faria. 
No vaig conèixer l’Esteban, 
va morir el 2009 i descansa al 
cementiri de Torredembarra. 
El poc que sé d’ell és gràcies 
a familiars i a gent de la Tor-
re que el va conèixer i que el 
descriuen com una persona 
peculiar. També l’actor Emi-
lio Gutiérrez Caba, un dels 
protagonistes de Sábado en la 
playa a qui vaig entrevistar, el 
descriu com una persona “dife-
rent”. Potser va ser el fet de ser 
diferent el que va envalentir al 
director torrenc a desafiar la 
censura franquista rodant una 
pel·lícula que trencava amb els 
valors tradicions de l’època. 

Dissabte a la platja

L’administració pública 
hauria d’estar al costat de 
la ciutadania i del teixit 
empresarial. Els tràmits 
haurien de ser àgils i 
ràpids i més si en depenen 
activitats econòmiques que 
ajuden a moltes famílies 
a tirar endavant. A Torre-
dembarra malauradament 
no és així. El Torredem-
barra Actualitat dedi-
quem un reportatge en què 
veïns i veïnes i empresaris 
denuncien la lentitud en 
l’autorització dels per-
misos d’obra per part del 
Departament d’Urbanis-
me de l’Ajuntament. Ha 
de passar mig any entre 
que es demana un permís 
d’obres per instal·lar un 
ascensor en un edifici? En 
l’actual situació econòmica 
mundial aquests sis mesos 
es poden convertir en un 
augment considerable del 
pressupost inicial o el que 
és pitjor, que el promotor 
de les obres es tiri enrere, 
cansat d’esperar o perquè 
li han canviat les seves cir-
cumstàncies personals.

Des de l’Ajuntament, el re-
gidor d’Urbanisme, Josep 
Maria Guasch, afirma que 
estan fent tot el possible 
per reduir aquests termi-
nis, però que es troben 
lligats de mans i peus per 
la burocràcia que dilata els 
processos per cobrir baixes 
i jubilacions en el departa-
ment. I és que Torredem-
barra no és una illa enmig 
de l’oceà de les adminis-
tracions quan un ciutadà 
vol crear una empresa o 
demanar una subvenció o 
una ajuda social. “És que 
l’administració és garan-
tista”, sentim a vegades. La 
sensació majoritària és una 
altra: la d’estar atrapats en 
una teranyina de la qual 
es tarda molt a sortir. I no 
sempre amb èxit. 

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

Atrapats en 
la teranyina 
burocràtica

Escric aquest article quan 
el primer equip de futbol 
de la UD Torredembarra 

ha perdut a la penúltima jor-
nada el segon lloc de la taula 
classificatòria i sembla que 
s’esvaeix definitivament la pos-
sibilitat de l’ascens a la Segona 
Catalana. Una petita decepció, 
però que no ha d’enterbolir la 
bona feina que es torna a por-
tar a terme en els darrers anys 
en el futbol torrenc, des de la 
base, fins a un primer equip 
que ha estat capaç de tornar a 
generar il·lusió.

Fa unes setmanes, en el partit 
contra l’Arboç, el meu pare, 
que feia temps que no anava 
a veure un partit de la Torre, 
va acostar-se a les grades i va 
quedar impressionat per l’am-
bient que s’hi va viure aquell 
tarda. Unes graderies plenes, 
amb les dues aficions animant 
i amb les característiques situa-
cions de rivalitat, que en alguns 
moments li van recordar temps 
pretèrits propis de la seva jo-
ventut, quan el futbol local 
era el gran protagonista de les 
tardes de diumenge, juntament 

amb els transistors per seguir 
la jornada de Primera Divisió. 
La clau de l’èxit és un equip fet 
amb gent de la Torre que ha re-
tornat al club després de peri-
ples diversos, o provinent dels 
equips del futbol base, capaç 
de generar interès per aquest 
futbol local que en altres temps 
havia perdut la seva essència 
per un excessiu mercantilisme 
que el va portar a la gairebé de-
saparició.
Però tot això ha d’anar ben 
acompanyat per una bona fei-
na en el futbol formatiu, que va 

recuperant el nombre de juga-
dors, d’equips i de categories 
que havia tingut unes quantes 
temporades enrere. El treball 
de directius i sobretot d’entre-
nadors que dediquen una part 
important del seu temps lliure 
a formar els nens i nenes de 
totes les edats ha d’estar ben 
reconegut i ben valorat, ja 
que això és el que garanteix 
la continuïtat i l’èxit d’aquest 
projecte que afortunadament 
torna a reeixir després d’unes 
temporades molt complicades. 
Per tant, s’assoleixi o no aquest 
ascens, el futbol torrenc torna 
a estar d’enhorabona.

Torna la il·lusió al futbol torrenc

LA BONA VIATGERA VIVIAN SEGURANA

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

Bon Sant Joan

PINZELLADES GERARD CIURÓ
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CONADELLS CARLES MARQUÈS

Pedra de Toc, on era la Torre fa  
25 anys i on és ara – i 2 (1997-2022)

MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI

CELEBRACIONS 2022

Aniversaris
Comunions
Casaments
Cocktails
Sopars d'empresa

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

Des de 1997, quan va 
aparèixer Pedra de 
Toc, han canviat mol-

tes coses. La Torre és millor 
en certs aspectes, però d’altres 
s’han eternitzat i en altres hem 
empitjorat. Sembla haver-hi 
més transparència, per exem-
ple amb la ràdio municipal. 
Però trobo a faltar veus discre-
pants, més enllà dels partits, i 
debat al carrer. No pot ser que 
l’únic tema de debat sigui Alfa 
i Omega o piràmide. Que, per 
cert, ja era motiu de comen-
tari en les pàgines del butlletí 
Pedra de Toc. De tant en tant 
surten temes de queixa, com la 
recollida d’escombraries, però 
acabada la urgència s’oblida el 
tema. Com a estímul per al se-
guiment crític us porto un se-
guit de frases i qüestions, que 
transcric entre cometes, que 
reflectien el moviment ciutadà 
al voltant de Pedra de Toc.

No tot era el Roquer. Hi ha 
varietat de propostes i de pro-
testes per les mancances que 
detectaven en la gestió muni-
cipal. Us convido a l’exercici 
de comparar unes “fotografi-
es” de fa 25 anys amb les d’ara, 
perquè veiem on érem i on 
som. I perquè us feu pregun-
tes. Les meves les he marcades 
amb les inicials CM.

Sanitat: “Per què els torrencs/
ques no podem utilitzar els 
serveis de la Residència S. S. 
Joan XXIII i ens obliguen a 
utilitzar els de l’Hospital de 
Sant Pau i Santa Tecla?” / “Al 
CAP gairebé tots els dies al 
matí es formen cues. La gestió 
de Santa Tecla no escatima re-

cursos? Amb la gestió de l’Ins-
titut Català de Salut potser hi 
hauríem sortit guanyant.” 
CM: Hi continua havent cues? 
L’ampliació provisional què us 
sembla, en millora la gestió?

Patrimoni: “Degut a la degra-
dació en què es troba el Casc 
Antic de la Vila i de Clarà, cre-
iem imprescindible l’elabora-
ció d’un PERI [Pla Especial de 

Reforma Interior] que estudiï 
en profunditat les mesures 
més adients per la millora, 
protecció i conservació dels 
esmentats nuclis”. CM: Cre-
ieu que està ben conservat el 
Casc Antic?

Zones verdes: “Necessitat de 
l’existència d’una gran zona 
verda cèntrica que desconges-
tionés els nuclis més poblats 

i que es podria ubicar al sud 
de l’Avinguda Amèrica [actu-
al Lluís Companys] i el més a 
prop possible del Passeig de 
la Sort.” CM: Manca una gran 
zona verda?

El Castell: “L’ús cultural de 
l’edifici semblava, al nostre 
entendre, més apropiat per 
les característiques del ma-
teix i assegurava una millor 
garantia de mantenir al mà-
xim la seva pròpia imatge tant 
a l’interior com a l’exterior”. 
CM: S’obrirà al públic un dia la 
planta noble del Castell?

Paper de la Torre: “Oriol Nel-
lo, geògraf expert en política 
territorial, en un dels sopars 
col·loqui trimestrals de Pedra 
de Toc es plantejava aquestes 
preguntes: ‘Quin paper vol 
tenir Torredembarra respecte 
al conjunt econòmic del Camp 
de Tarragona, vol ser la capital 
cultural del Baix Gaià? O res-
pecte a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona? Vol ser un barri 
dormitori?’ [...] CM: Ho som? 
S’han respost aquestes pre-
guntes? En el mateix sopar Jo-
sep Bargalló “va plantejar l’ús 
que es farà de l’N-340 a partir 
de l’any 2001, de la qual va 
destacar el paper d’eix verte-
brador per a la ciutat”. CM: La 
reforma del Passeig Miramar, 
la converteix en aquest eix?

El Canyadell: “Nosaltres sí 
que ens ho hem cregut que era 
possible salvar tot el bosc.” / 
“Els que demanàvem el refe-
rèndum, dèiem, ens quedarem 
sense conèixer si la gent volia 
preservar aquest paratge per 
mantenir aquest signe d’iden-
titat de la Torre, el darrer re-
ducte de bosc.”

L’estació: “Fins quan espera-
rem que es dignin a arreglar 
l’estació de RENFE?” CM: 
L’estació no para de créixer 
en usuaris. L’estat és l’adient 
en una estació amb tant movi-
ment de persones?

Hi ha encara molts més te-
mes, tants que necessitaríem 
potser tants articles com nú-
meros van sortir de Pedra de 
Toc, una dotzena. Però com 
que això no pot ser, us torno a 
convidar a debatre més sobre 
la Torre. I de tots els butlle-
tins del col·lectiu, em quedo 
amb aquesta frase: “Cal que la 
gent s’organitzi, que es torni 
a associar per participar, que 
s’impliqui en les decisions 
importants que afecten a la  
vila, cal entendre que la Tor-
re és de tots i la farem entre 
tots.”

la manifestació per salvar el bosc del Canyadell i, a baix, el Cap Gros després de la caiguda d’una part. CEDIDA PER 
ROSALIA GIROL



 5 

 
DEMBARRADEMBARRA

ACTUALITATTORRE
w w w . T D B a c t u a l i t a t . c a t

25ARA FA

A
N

Y
S

S’inaugura un CAP que encara no  
funciona, Gabriel Comes presenta nou  
llibre i hi ha canvi a l’alcaldia d’Altafulla

El dissabte 28 de 
juny de 1997, el 
conseller de Sa-

nitat de la Generalitat, 
Eduard Rius, inaugu-
rava oficialment el Cen-
tre d’Atenció Primària 
(CAP) de Torredem-
barra. Ho feia un any 
després que s’hagués 
acabat de construir 
l’edifici, però sense que 
funcionés encara i amb 
la previsió de fer-ho el 
setembre vinent. Durant 
l’estiu, el flamant CAP 
només actuava com a 
reforç d’estiu i els met-
ges de família seguien 
visitant a l’antic consul-
tori municipal. La plena 
operativitat de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) 

JORDI SALVAT

nova filla adoptiva; la 
germana Maria Loreto 
Serrano, de 76 anys i que 
pertanyia a la comunitat 
religiosa de les Hijas de 
la Caridad. Més coneguda 
com Sor Loreto, l’Ajunta-
ment basava el nomena-
ment en els molts anys 
dedicats a la docència a 
la Fundació Pere Badia. 

I acabem a Altafulla. I és 

exhaustives sobre aspec-
tes com les tripulacions i 
els vaixells, tractava sobre 
el món de la pesca de la 
sardina al barri els anys 
50 i 60.

Torredembarra tenia des 
d’aquell mes de juny una 

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

La plena  
operativitat  
de l’ABS de 
Torredembar-
ra no havia 
d’arribar  
fins a finals  
de 1997

En el marc de la Festa Ma-
jor de Sant Joan de Baixa 
Mar es presentava un 
nou llibre de l’escriptor i 
pedagog Gabriel Comes: 
Vara, vara! La pesca de 
la sardina a Baix a Mar. 
Il·lustrat amb 125 fotogra-
fies d’època i amb dades 

de Torredembarra no 
havia d’arribar fins a fi-
nals d’aquell any 1997, 
segona va anunciar Rius 
durant la inauguració. 
L’ABS de Torredembar-
ra havia donava servei a 
deu municipis i un total 
de 20.000 persones.

ARROCES
CARNES
TAPAS
PESCADOS
PASTAS
COCKTAILS

642 43 72 47
977 64 17 98

www.blaumarirestaurant.com

Av. Montserrat, 2- Torredembarra
Tel. 625 747 508 · www.pepitobravo.com

ESPECIALITAT EN BURGUERS  
DE VEDELLA ECO DEL PIRINEU

Oberts tots els dies

MENÚ dl. a div. 16,50€

Arrossos vora la mar

Creixell Platja

Reserves i take away 625 51 53 50

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

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

que el 13 de juny de 1997 
es produïa un relleu a 
l’alcaldia del munici-
pi. Era un canvi pactat 
a l’inici de mandat pel 
Partit Socialista i Conver-
gència Democràtica d’Al-
tafulla (CDA). El socia-
lista Josep Maria Gené 
cedia la vara d’alcalde 
a Manuel Ceperuelo 
(CDA) i ho feia en un ple 
municipal en què també 
va aconseguir els vots a 
favor del regidor del grup 
mixt Josep Anton Pellicé 
(que havia estat escollit 
amb les sigles del PP). En 
total, set vots favorables 
i quatre en contra, els de 
CiU. Gené, que aquell dia 
complia 43 anys, tornaria 
a ser alcalde 11 anys des-
prés, fruit de la primera 
moció que va patir el mu-
nicipi. La segona va ser 
just fa un mes.

PE
RE

 T
O
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ESTEM OBERTS!ESTEM OBERTS!

CARRER DEL MONTMELL • ELS MUNTS - TORREDEMBARRA • TEL. 977 64 47 79

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR DE SANT JOANUS DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR DE SANT JOAN

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

porttarragona.cat
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FESTA MAJOR DE SANT JOAN

Baix a Mar celebrarà  
enguany la seva  
Festa Major amb la  
programació més genuïna

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
de Torredembarra i l’Associació de 
Veïns Sant Joan ja ho tenen tot a punt 

per a la celebració de Sant Joan, la Festa 
Major de Baix a Mar, que tindrà lloc del 
23 al 26 de juny. Després que el 2020 no 
es pogués celebrar i que el 2021 es dugués 
a terme amb restriccions, enguany torna la 
programació més genuïna. Com a novetat, 
les havaneres de Port Bo s’han traslladat en 
aquesta ocasió dins del programa de Sant 
Joan, i es podran veure gratuïtament el diu-
menge 26 de juny, a les 22 hores.

DIJOUS  
23 DE JUNY

A les 17.30 h,  
a l’església de Baix a Mar, 
ENLAIRAMENT DE COETS a 
càrrec del Ball de Diables de 
Torredembarra.

A les 19 h,  
al passeig de Colom, 
BALLADA DE SARDANES amb 
la Cobla Reus Jove i rebuda de 
la Flama del Canigó a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista l’Antina.

A les  21 h,  
a la plaça d’Antoni Roig  
i Copons, 
PREGÓ a càrrec de Josep Ma-
ria Fortuny Pons, president de 
l’Associació de Rem Vogadors 
de Baix a Mar.

A les 22 h, al passeig de 
Colom, 
LA FESTA DEL FOC: encesa de 
la foguera i actuació del Ball de 
Diables i de la Virgília.                            
Al jardí de Cal Bofill, sopar amb 
botifarra, coca de Sant Joan i 
beguda (preu 6 €).

A les 23.30 h, a l’envelat de 
Cal Bofill, 
REVETLLA DE SANT JOAN amb 
el grup La Traca, DJ Ferry Lip i 
el grup Band the Cool.

DIVENDRES  
24 DE JUNY

A les 8 h,  
pels carrers de Baix a Mar, 
MATINADES a càrrec dels Gra-
llers de la Torre.

A les 12 h,  
a l’església de Sant Joan 
Baptista, 
OFICI SOLEMNE acompanyat 
de la Coral Santa Rosalia.

A les 18.30 h,  
a la plaça de Josep Valls Ibern, 
ACTUACIÓ del Ball de Diables 
infantil, la Virgilieta, la Mulassa, 
el Ball de Bastons, el Ball de 
Pastorets, el Ball de Gitanes, els 
Nans i els Gegants Joan, Rosa-
lia, Marina i Antoni.

A les 19.30 h,  
a la plaça de  Josep Valls 
Ibern. 
ACTUACIÓ CASTELLERA amb 
els Castellers d’Altafulla, Torrai-
res de Montblanc, Colla Caste-
llera Xiquets de Torredembarra i 
els Nois de la Torre.

A les 22 h,  
a l’envelat de Cal Bofill, 
CONCERT I BALL a càrrec de 
l’Orquestra Saturno.

DISSABTE  
25 DE JUNY

A partir de les 8 h,  
a l’envelat de Cal Bofill, 
OPEN DE BOTIFARRA Sant 
Joan.

A partir de les 9 h,  
a la platja de Baix a Mar, 
TORNEIG DE SANT JOAN DE 
TENNIS PLATJA.

A partir de les 9 h,  
a la platja de Baix a Mar, 
REGATA D’ENTITATS Sant Joan 
de Llagut Català, semifinals. 
Organitza: Associació de Rem 
- Vogadors de Baix a Mar de 
Torredembarra.

A les 12 h,  
a la Biblioplatja.
TASTS DE CULTURA MARI-
NERA: La Vela Llatina a Torre-
dembarra, a càrrec de Gabriel 
Comes Nolla i Jordi Pagès.

A les 18.30,  
a la Biblioplatja,
PASSEJADA NOSTÀLGICA per 
Baix a Mar dels anys 50 i 60, a 
càrrec de Gabriel Comes Nolla.

A les 19 h,  
a l’envelat de Cal Bofill, 
ESPECTACLE DE MÀGIA amb el 
Mag Joaquim Matas.

A les 21.30  h, a la plaça d’An-
toni Roig i Copons, 
SOPAR POPULAR.

En acabar el sopar, 
CONCERT a càrrec de Miquel 
del Roig i dj MdMiret.

DIUMENGE  
26 DE JUNY         

A partir de les 9 h,  
a la platja de Baix a Mar, 
TORNEIG DE SANT JOAN DE 
TENNIS PLATJA.

A partir de les 9 h,  
a la platja de Baix a Mar, 
REGATA D’ENTITATS  
Sant Joan de Llagut Català, 
finals. Organitza: Associació de 
Rem - Vogadors de Baix a Mar 
de Torredembarra.

A partir de les 11 h,  
a la Biblioplatja, 
TORNEIG D’ESCACS.

A les 19.30 h,  
a l’envelat de Cal Bofill, 
FESTA DE D’ESCUMA amb la 
cia. Tres quarts de Quinze.

A les 22 h,  
al passeig Colom, 
HAVANERES a càrrec de Port 
Bo, rom cremat (preu: 1 €).

A les 23 h,  
a la platja de Baix a Mar, 
ESPECTACLE  
DE FOCS ARTIFICIALS,  
a càrrec de Pirotècnia Igual.

ALTRES ACTES: 
DISSABTE 18 DE JUNY

A les 19.30 h,  
a l’envelat de Cal Bofill, 
MOSTRA DE DANSA a càrrec 
de l’Escola Aguilera Dance 
Center.

DISSABTE 9 DE JULIOL

A partir de les 16 h,  
a la platja de Baix a Mar , 
VI TORNEIG DE FUTBOL  
PLATJA Sant Joan.

ProgramaPrograma

2022
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CONTINGUT ESPECIAL

Si ets amant de les postes 
de sol, el mar i la natura, 
no et pots perdre una 
escapada a aquest indret 
màgic de Creixell. 

Contemplar la posta de 
sol i en companyia de la 
brisa marina, la platja i el 
mar resulta una estampa 
única per millorar el nostre 
benestar físic i mental. 

La fantàstica ubicació a 
peu de platja a Creixell 
(Tarragona) del Camping 
Gavina Village, i les seves 
instal·lacions idònies per 
al desenvolupament d’acti-
vitats, fan del càmping un 
lloc perfecte per descon-
nectar i practicar esports 
nàutics sense motor. 

Activitats que es practi-
quen a la platja de Creixell, 
ubicació que ens propor-
ciona aigües tranquil·les, 
contemplades amb gairebé 
2 quilòmetres de longitud 
de sorra daurada, ideal 
per al desenvolupament 

sota la superfície del mar i 
descobrir als visitants del 
càmping el litoral i la fauna 
marina. 

Una pràctica que no reque-
reix grans coneixements 
tècnics, que és apta per a 
tots els públics i que farà 
que, després d’un dia de 
relax al nostre càmping a 
peu de platja, gaudeixis rea-
litzant aquest esport i explo-
rant el nostra mar de forma 
increïblement divertida.

Camping Gavina Village dis-
posa d’una magnífica platja 
de sorra blanca i aigües poc 
profundes, al nord de la Cos-
ta Daurada.

És una platja idònia per 
practicar esports nàutics 
i gaudir d’una estada de 
platja tranquil·la en família. 
El càmping idoni per gaudir 
d’una experiència única 
que et despertarà tots els 
sentits i et connectarà amb 
el mar. 

farà que aconsegueixis 
sentir sensacions molt 
especials sobre el mar.

■ Caiac
Gaudir d’un passeig en 
caiac en un entorn natural 
excepcional com la platja 
de Creixell és una experi-
ència única. Un esport que 
et permet contemplar els 
diferents paisatges i dunes 
que envolten la platja de 
Creixell. 

Provar o repetir aquesta 
activitat nàutica i rela-
xar-se observant el mar 
o realitzant una petita 
travessia individualment, 
o en família. Sens dubte, 
una opció perfecta per a 
tots aquells que desitgin 
descobrir el mar d’una 
forma diferent i viure una 
experiència divertida a 
l’aire lliure.

■ Body Board 
Agafar la teva taula i cercar 

les ones del mar lliscant-te 
sobre elles mentre practi-
ques bodyboard, un esport 
aquàtic que consta d’una 
petita taula i que fa, per a 
tot aquell que el practica, 
un esport excepcional i 
entretingut.

Una activitat nàutica amb 
diversió garantida, amb 
la qual tindràs l’oportu-
nitat de viure aquesta 
meravellosa experiència 
en un entorn privilegiat. 
Una activitat per a tots els 
públics, que podràs gaudir 
tant individualment com 
amb amics o en família.

■ Snorkel 
Descobrir el món sub-
marí està a l’abast de tota 
la família amb la nostra 
activitat nàutica de snorkel, 
de la qual ofereixen material 
específic per realitzar-la 
còmodament. Una mane-
ra divertida d’explorar la 
fascinant platja de Creixell, 

El Càmping Gavina Village,  
l’indret perfecte per practicar esport i connectar 
amb el mar de Creixell

d’esports d’aigua i refres-
car-nos amb les altes 
temperatures de l’estiu.

El Camping Gavina Village 
es troba en un entorn natu-
ral i protegit, i és 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. 

Aquest és avui referent 
de la nova tendència 
glàmping, comptant amb 
un àmplia oferta de tendes 
tipus safari, de diferents 
mides i algunes d’elles a 
primera línia de platja. 

Aquesta primavera-estiu, 
el càmping omple la seva 
oferta d’oci amb un ampli 
ventall d’activitats nàu-
tiques sense motor per a 
tots els gustos, una aposta 
pel compromís de promou-
re el turisme sostenible 
i la protecció del medi 
natural del seu entorn. Te’n 

presentem algunes:

ACTIVITATS  
AQUÀTIQUES  
A LA CARTA
■ Paddle Surf:
Gràcies a l’impuls del propi 
rem, podem navegar rela-
xadament per les aigües de 
la platja de Creixell sobre 
una taula i amb un rem per 
a redirigir-se. Una discipli-
na practicada per persones 
de totes les edats. També 
disposen d’una taula per 
a grups de màxim per a 6 
persones. Agafar onades i 
velocitat és una magnífica 
experiència per gaudir del 
mar en grup. 

Una activitat dinàmica i di-
vertida per a tota la família 
que et permetrà posar-te 
en forma i passar una 
estona agradable sota el 
sol mediterrani de la Costa 
Daurada. Tant a l’estiu com 
a l’hivern, podràs practicar 
aquest esport nàutic que 
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FESTA MAJOR DE SANT JOAN

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

Bon Sant Joan!Bon Sant Joan!

Especialidades 
en pescados  
y arroces

BON  
SANT JOAN!

Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra

Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es

Bon  
Sant Joan!

Us desitgem 
una bona 

Festa Major 
de Sant Joan

ELECTRICITAT • FONTANERIA • ANTENES 
SISTEMES DE SEGURETAT • VIDEO - PORTERS

C/ Comerç, 3 - Baix a Mar 
43830 Torredembarra (Tarragona)

Telèfon 977 64 10 18 
info@sanchez-mair.com
www.sanchez-mair.com

Records de Sant Joan, Festa Major de Baix a Mar

Ap r o f i t a n t 
l ’ a v i n e n - 
tesa que s’acosta 

Sant Joan, m’han convi-
dat a escriure sobre els 
meus records de la Fes-
ta Major de Sant Joan, 
patró de Baix a Mar. 
M’ha encantat la peti-
ció perquè em permetrà 
rememorar un període 
de temps que considero 
un dels més feliços de la 
meva infància i adoles-
cència.

En primer lloc, perquè 
començaven les vacan-
ces escolars d’estiu i 
teníem tot el temps del 
món per jugar per tot el 
barri aprofitant les pla-
ces, els carrers sense as-
faltar, que, plens de fo-
rats, ens permetia jugar 
a les “peces” i sobretot 
gaudir de la immensa 
platja per practicar el 
nostre esport preferit, 
el futbol. Era també el 
dia més esperat de l’es-
tiu: es donava el tret de 
sortida per poder-nos 
banyar! Abans de Sant 
Joan ningú tenia per-
mès banyar-se. No ho 
enteníem i encara no 
entenc ara per què, fent 
ja molta calor, ens pro-
hibien banyar-nos! 

Ah! I també era el mo-
ment d’estrenar tots 
roba d’estiu per assistir 
ben mudats, especial-
ment al ball, lloc on feia 
cap tot el barri per mirar 
i ser mirat.

El menjar per Sant Joan 

era notable. Tothom 
s’esforçava a preparar 
un bon àpat. S’havia 
de celebrar com calia 
la festivitat i quedar bé, 
si s’esqueia, davant dels 
invitats, molts d’ells fa-
miliars i coneguts que 
baixaven de dalt la Tor-
re. 

Per Sant Joan, es pro-
gramaven diversos ac-
tes. Recordo com a des-
tacats els castells i, com 
a màgic i enlluernador, 
el foc de Sant Joan cre-
mant tots les fustes i 
andròmines que s’ha-
vien pogut arreplegar. 
Però el que realment 
ens emocionava era 
el ball amb orquestra, 
especialment la Gran 
Verbena. 

La Festa Major de Baix 
a Mar també tenia una 
vessant religiosa. No en 
va, la festa se celebrava 
per honorar sant Joan, i 
no mancava mai la missa 
solemne, cantada i pre-
sidida per les autoritats.

L’emoció i felicitat que 
sentíem durant la Festa 
Major ja s’iniciava quan 
uns operaris comença-
ven a descarregar els 
“palcos”: era la promesa 
que molt aviat podríem 
ballar amb la noia que 
ens tenia el cor robat. 
Els “palcos” de fusta es 
plantaven al voltant de 
la plaça Antoni Roig i 
l’escenari elevat, guar-
nit amb vistosos corti-
natges, davant la façana 
de cal Masana. Quedava 

un envelat que feia mol-
ta patxoca i deixava una 
magnífica pista de ball 
amb un cel de bandere-
tes de colors. I a prop de 
l’envelat, no hi faltava la 
presència d’una caseta 
de fira, “Radio Conejo”, 
que feia les delícies dels 
joves amb les escopetes 
de balins. Una xurreria 
tampoc solia fallar a la 
cita.

EL GRAN MOMENT:  
EL BALL
De balls se’n feien dos: el 
de tarda, que començava 
a les 7 i estava constituït 
per 8 balls de 16 peces; i 
el ball de nit (prèviament 
hi havia concert de l’or-
questra on el vocalista es 
lluïa, entre d’altres, amb 
la cançó Rosó), que s’ini-

Envelat a la plaça Antoni Roig. Anys 50? / CEDIDA PER ROSALIA SALVAT

donés carabassa, que les 
dues peces que tocaven 
ballar cada vegada que 
se sortia a la pista fossin 
boniques i en conegues-
sis els passos, que sorgís 
una conversa interessant 
durant tota l’estona... 
Tot això, molt sovint, 
sota l’atenta mirada dels 
pares de la noia que des 
dels “palcos” estaven “vi-
gilant”. Però la il·lusió de 
ballar amb la noia desit-
jada superava totes les 
angúnies.

També, per amenitzar la 
vetllada, s’organitzaven 
altres balls: el ball de 
barreja, que consistia a 
canviar de parella mentre 
s’estava ballant; el ball 
de l’escombra, en què 
un ballador o balladora 
proveït d’una escombra 
la passava a un altre i es 
quedava amb la noia amb 
qui estava ballant; el ball 
del ram, el noi, per poder 
ballar, havia de comprar 
un “ram” que regalava a 
la seva balladora. Nor-
malment, el ball que els 
organitzadors triaven per 
declarar-lo ball de rams 
era un ball animat, per 
exemple un pasdoble que 
tothom sortia a ballar, i 
així, poder enxampar el 
major nombre de gent. 

El desmuntatge de l’en-
velat marcava el final de 
la festa. Però no estàvem 
tristos del tot, ens queda-
va un bon record, érem 
joves i teníem al davant 
un estiu ple d’esperances 
i desitjos.

ciava a les 10 i el confor-
maven 16 balls de 32 
peces. Durava fins ben 
entrada la nit i incloïa un 
petit descans que servia 
per invitar la noia amb 
qui havies ballat l’últim 
ball.

L’orquestra tocava tots 
els estils de ball (foxtrot, 
vals, tango, pasdoble, 
ranxeres, samba, rumba, 
twist, txa-txa-txa, rock-
and-roll...). Per als més 
joves, era un maldecap 
dominar tots els pas-
sos o, com a mínim, els 
que et permetien seguir 
mitjanament la música. 
Això de triar parella de 
ball era un petit suplici 
sobretot per als més ver-
gonyosos: havies d’es-
perar que la noia no et 

OPINIÓ GABRIEL COMES NOLLA
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ACTUALITAT TORREDEMBARRA

ET DONEM 10 RAONS PER FER-TE SUBSCRIPTOR/A
DONARÉ  

SUPORT A UN  
PERIODISME DE 

PROXIMITAT I 
QUALITAT.

TINDRÉ REGALS  
I PODRÉ  

PARTICIPAR EN 
SORTEJOS.

S’ESCOLTARÀ LA 
MEVA OPINIÓ EN 

TROBADES  
PERIÒDIQUES AMB 

LA DIRECCIÓ.

PARTICIPARÉ  
EN ACTES  

EXCLUSIUS.

ÉS UN MITJÀ DE 
COMUNICACIÓ 

AMB  
CONSCIÈNCIA 

SOCIAL.

PODRÉ  
ACCEDIR ALS  
CONTINGUTS 

ABANS QUE ELS 
QUI NO SÓN  

SUBSCRIPTORS/ES.

REBRÉ EL 
PERIÒDIC EN  
PAPER A CASA 

MEVA CADA MES.

PERQUÈ ÉS  
UN MITJÀ DE  

COMUNICACIÓ 
 FET PER  

PERIODISTES.

FORMARÉ 
PART

D’UNA 
COMUNITAT.

I formaràs part del projecte del Torredembarra Actualitat per només 60€ / any.I formaràs part del projecte del Torredembarra Actualitat per només 60€ / any.

COM FER-ME SUBSCRIPTOR/A?

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

És molt fàcil!

I us preguntareu...  per què m’haig de subscriure  a un mitjà de comunicació  que és gratuït?

POTS FER EL PAGAMENT DE 3 MANERES DIFERENTS

DOMICILIA EL TEU PAGAMENT ENVIANT  
EL NÚMERO DEL TEU COMPTE CORRENT A 

ADMINISTRACIO@TDBACTUALITAT.CAT.

PER BIZUM AL TELÈFON 

650 96 02 92 

FES EL PAS I  
FES-TE SUBSCRIPTOR  
DEL TORREDEMBARRA  
ACTUALITAT

Per enviaments fora de l’Estat espanyol s’aplicarà un cost addicional. Consulta-ho a administracio@TDBactualitat.cat o truca’ns al 650 960 292

PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA  
AL NÚMERO DE COMPTE CORRENT 

ES72 2100 3759 4122 0010 7464

PODRÉ LLEGIR  
OPINIONS 
VARIADES 

 I GAUDIR DE  
DIFERENTS  
GÈNERES.

Alguns/es dels Alguns/es dels 
guanyadors/es guanyadors/es 
dels sortejos que dels sortejos que 
hem fet entre els/es hem fet entre els/es 
subscriptors/essubscriptors/es
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• Venda de Vehicles Nous, d'Ocasió, de Gerència i de Km 0.
• Manteniment i reparació.
• Reparació de xapa i pintura.

autocasasus.seat

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

Prepara l'estiu 
al teu Servei 
Autoritzat SEAT 
a Torredembarra.

Passeig Miramar, 193
Torredembarra

revetlles d’estiu 
i tot l’any

Pirotècnia 
Per Sant Joan,
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Troba’ns a:

TEMA DEL MES 

El Ball de Diables de Torredembarra compleix 35 anys
Un grup de joves torrencs van recuperar l’entitat centenària de la qual havien parlat alguns diaris o periodistes, com Joan Mañé i Flaquer, i etnòlegs i folkloristes, com Joan Amades

Tot i que el sol ja s’ha 
post, els fanals no il-
luminen el passeig. Els 

timbalers amb la sorra dins 
les espardenyes comencen a 
tocar: “Corre-foc, corre-foc, 
corre-foc, foc, foc”. Dues fla-
mes apareixen a la vora de 
la mar, a banda i banda dels 
mobles, i caixes de peix amun-
tegades a la platja. Es fan un 
senyal per començar i s’en-
cenen els primers paraigües 
de guspires. Aquests deixen 
entreveure siluetes vermelles 
i blanques que salten al ritme 
dels tabals. Algú crida: “Dia-
bles!”. I ells responen: “Què!”. 
En pocs minuts han envoltat el 
munt de fusta que acaba sent 
una llengua de foc. Per a molta 
gent l’estiu comença quan es 
banyen a la platja o comencen 
les vacances, per a mi quan els 
Diables de la Torre encenen la 
foguera de Sant Joan.

MÉS DE TRES DÈCADES 
D’HISTÒRIA
La recuperació del Ball de Di-
ables de Torredembarra està 
repleta de curiositats i petits 
detalls que fins i tot alguns 
membres no saben.

Un grup de joves torrencs 
intenten recuperar l’entitat 
centenària de la qual havien 
parlat alguns diaris o perio-
distes, com Joan Mañé i Fla-
quer, i etnòlegs i folkloristes, 
com Joan Amades. Poc des-
prés la presenten a través del 
Butlletí Municipal, número 2, 
de novembre i desembre de 

l’any 1987. En aquest escrit 
es demanava a la població 
torrenca ajuda “a fi de con-
solidar un dels nostres signes 
d’identitat”. És a dir, el ball va 
anunciar la seva recuperació, 
però aquell any no va fer cap 
sortida. Malgrat això, la data 
d’aniversari és el 87. Segons 
el programa oficial de festes: 
Estiu 1988, la primera sortida 
que van fer va ser l’encesa de 
la foguera de Sant Joan. La 
gràcia és que encara no s’ha-
vien presentant oficialment i 
a més, el llibret no els destaca 
com a acte important.

La presentació formal es fa el 
16 de juliol del mateix any amb 
un correfoc i un versot; ara bé, 
35 anys d’història amaguen al-
guns secrets. És ben sabut que 
els escarabats tenim certa “al-
lèrgia” als mosquits del poble 
veí, i viceversa. Això, però, el 
grup de joves no ho va tenir 
en compte, ja que els padrins 
dels Diables de la Torre són el 
Grup de Diables d’Altafulla.

En un principi explicava que 
es va intentar recuperar el ball 
centenari, però per manca de 
dades es va haver d’inventar 

tot, des de la vestimenta a la 
manera de ballar, els tocs, 
fins al ball parlat. No obstant 
això, sempre es van seguir les 
pautes d’altres balls de diables 
tradicionals. Per tant, des d’un 
primer moment l’entitat va 
entrar a la Coordinadora de 
Balls de Diables Centenaris 
amb Parlaments i a la pos-
terior Coordinadora de Balls 
de Diables Tradicionals de 
Catalunya. De fet, en un pri-
mer moment les maces eren 
vermelles i negres, però a la 
nit no es veien els colors. Fent 
proves amb pols que reflectia 
la llum i una maça blanca i 
vermella, perquè encara s’ha-
via de pintar la part negra, van 
veure que la pols no servia, en 
canvi el color blanc sí. Així van 
sorgir les maces que hi ha ara. 

TRINI HUGUET  
ORTEGA

D’altra banda, el ball ha tingut 
tres models de casaques ver-
melles. Les primeres van ser 
pintades pels membres de la 
colla, les segones i últimes es 
van encarregar i es van fer pel 
15è i 25è aniversari, respecti-
vament.

NO FER EL PAPER  
DE DIABLE, SER DIABLE
L’any 1999 es va crear el Ball 
de Diables Infantils de Torre-
dembarra, un dels motius pels 
quals l’entitat ha perdurat 
tants anys. Des de ben petita 
recordo els caps de colla dels 
Infantils dient: “No feu de di-
ables, sou diables”. És a dir, 
fora de la Festa Major i, inclús 
quan fan els 16 anys i han de 
marxar, continuaran sent di-
ables. A més, el ball infantil 

calca el model adult i l’adapta 
perquè els menors d’edat pu-
guin gaudir de la festa, igual 
que els grans. Aquesta última 
part és molt important per 
als més petits perquè veuen 
que se’ls tracta com un mem-
bre. Tant el fet de ser diable, 
com aquesta última premis-
sa, crea un sentiment de per-

L’entitat es  
va presentar  
a través del  
Butlletí  
Municipal  
de novembre 
i desembre de 
l’any 1987

Per manca  
de dades es  
va haver  
d’inventar tot, 
des de la  
vestimenta o  
els tocs, fins al 
ball parlat

TRINI H
U

GU
ET O

RTEGA

TRINI HUGUET ORTEGA

Un moment de l’actuació de la colla torrenca durant la III Mostra de Balls de Diables Centenaris amb 
parlament a Torredembarra el 1997. / ARXIU BALL DE DIABLES DE TORREDEMBARRA
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El Ball de Diables de Torredembarra compleix 35 anys
Un grup de joves torrencs van recuperar l’entitat centenària de la qual havien parlat alguns diaris o periodistes, com Joan Mañé i Flaquer, i etnòlegs i folkloristes, com Joan Amades

MILERS D’ANÈCDOTES
Tants anys de viatges, sor-
tides o sopars han creat un 
bagatge d’historietes d’allò 
més divertides, i en algunes 
ocasions una mica perilloses. 
Alguns veterans expliquen 
que quan van haver de passar 
la frontera amb pirotècnia per 
anar a Vilars, a França, la so-
lució va ser farcir els timbals 
de carretilles o embolicar els 
sortidors amb paper de plata 
perquè semblessin entrepans.

Ara les coses han canviat una 
mica. Carlos Marañón, un dels 
encarregats actuals de la pi-
rotècnia, expressava que per 
molestar una mica la gent tre-
uen els trons perquè faci llu-
fa. Algunes situacions deixen 
atònits alguns membres, per 
exemple Arbós comentava: 
“En una carretillada vaig veu-
re com a un tabal que estava 
a l’altra punta li començaven 

Per passar la 
frontera amb 
pirotècnia per 
anar a França, 
la solució va ser 
farcir els timbals 
de carretilles

a sortir flames entre la pell i 
l’anella, allò era guapíssim, 
però perillós”. En algunes 
ocasions les situacions eren 
d’allò més divertides. Un any 
a Sant Joan un diable havia 
d’encendre un muntatge al 
Bloc, el van deixar amb vai-
xell, però un cop acabada l’ac-
tuació ningú hi va pensar, fins 
que van passar unes hores. 

D’altres anècdotes emocio-
nen aquells que l’escolten. 
En Folch contava que es va 
trencar la cama quan era festa 
major i havia d’estar a Barce-
lona. Malgrat això, els diables 
van anar al balcó de casa seva, 
a la Torre, i van fer una peti-
ta carretillada, mentre ell ho 
escoltava per telèfon. “Va ser 
una d’aquelles coses que no 
s’obliden fàcilment i realment 
encara ara m’emociona i és 
una cosa d’agrair”, reiterava 
Folch, que en aquell moment 
era la diablessa del ball.

M’agradaria acabar aquest 
escrit felicitant el Ball de 
Diables de Torredembarra 
modificant el comiat del ball 
parlat:tinença que també es troba en 

el ball adult.

Pau Duran, cap de colla dels 
Diables de la Torre, expres-
sava: “És una entitat prou 
transversal perquè pugui 
arribar a molta gent dife-
rent i això fa que sigui molt 
sòlida socialment. També 
em refereixo a transversal 
pel que fa al perfil de gent: 
edat, manera de ser, classes 

socials...”. També explicava 
el sentiment de pertinença: 
“Encara que es deixi de venir, 
bona part dels diables encara 
tenen afecte a l’entitat, això 
fa que sigui difícil deixar de 
ser-ho. Potser vens un cop 
l’any, però continues venint”. 
De fet, Sergi Arbós, cap de ta-
bals de la colla, també aclaria 
el concepte: “La gent s’ho fa 
seu tot: el ball, els companys, 
el material...”.

Membres fundadors, com Va-
nessa Ruiz o Jaqui Folch, des-
taquen la festa, la irreverència 
i el fet de representar la Torre. 
“Diables és sinònim d’alegria, 
de convivència, de família i de 
molt bon rollo entre tots els 
membres del ball. Hi ha un cli-
ma molt bo entre els que som 
els veterans, els que entren 
nous o els que estan al peu del 
canó preparant la pirotècnia i 
la festa major”, detalla Ruiz.

TRINI HUGUET ORTEGA

Ja sé que molts diran
i també murmuraran,
però abans ja sabia
que a tots no agradaria.
Per la terra i per la mar en
boca tancada no entren mosques,
igual que trenta-cinc anys
creen moltes històries,
i si algú no ho vol creure
que vagi als diables
que l’hi faran veure.

Els integrants del Ball durant el 30è aniversari el 2017. / ARXIU HUGUET ORTEGA 
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L’Alfa i Omega guanya la consulta 
del Bloc amb un 60% dels vots

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

Jordi Ortiz Vila
Mòbil: 627 56 58 09
elpaletadelatorre@gmail.com
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A Dissabte 2 de juliol, 22.00 h

LA VELLA
DIXIELAND
Jazz

Dissabte 23 de juliol, 22.00 h

RENALDO &
CLARA
Pop

Dissabte 6 d’agost, 22.00 h

MARALA
Música d’arrel

Divendres 12 d’agost, 22.00 h

FANEKA
Folk acústic

Dissabte 20 d’agost, 22.00 h

MARUJA LIMÓN
Flamenc fusió

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Tel. 977 641 857

L’escultura Alfa i 
Omega tornarà a 
lluir d’aquí a uns 

mesos al Bloc de Baix 
a Mar després de ser 
l’opció més votada en la 
consulta popular porta-
da a terme entre el 30 de 
maig i el 12 de juny per 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra. L’obra d’art 
de Rafael Bartolozzi 
ha obtingut 1.373 vots, 
un 60,485% dels vots; 
mentre que la Piràmide 
n’ha aconseguit 897, un 
39,515%. En total s’han 
emès 2.270 persones, un 
15% de les persones amb 
dret a vot.

Fins a 1.982 vots s’han 
emès des de dispositius 
propis, mentre 288 des 
dels sis punts de vota-
ció que hi havia, sent 
l’ubicat a la Bibliopla-
tja, a Baix a Mar, des 
d’on s’ha votat més. 
L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
ha explicat que no hi ha 
hagut variacions impor-
tants de vot a favor d’una 

REDACCIÓ
de les opcions durant els 
catorze dies de votació. 
Si que durant els cinc 
primers dies dels cator-
ze de la consulta es van 
registrar més de dues 
terceres parts dels vots 
finals emesos, cosa que 
Rovira ha atribuït a que 
la gent tenia molt defi-
nida la seva posició i era 
molt fàcil tècnicament 
emetre el vot.

L’alcalde ha volgut des-
tacar que s’hagi arribat 
al 15% de participació, 
quan en processos de 
participació ciutada-
na d’aquest tipus, se-
gons els ha informat 
l’empresa organitzado-
ra, normalment no se 
supera el 10% i ha posat 
l’exemple de la recent 
consulta per canviar o 
mantenir el nom de la 
població de Sant Carles 
de la Ràpita, que va que-
dar en un 18%. 

La regidora de Par-
ticipació Ciutadana, 
Marga Rovira, per la 
seva banda, ha ressal-
tat la feina feta des del 
Departament TIC de 
l’Ajuntament per poder 

tirar endavant la con-
sulta, que, segons ella, 
demostra que “anem 
cap a la cultura de la 
participació.” Rovira 
ha afirmat que després 
d’aquest procés tenen 
una eina que funciona i 
que es podran fer con-
sultes semblants de te-
mes d’interès. 

ELS SEGÜENTS  
PASSOS A SEGUIR
L’alcalde ha explicat 
quins seran els propers 

passos per poder tornar 
a veure l’Alfa i Omega 
damunt del Bloc. Pri-
mer l’Ajuntament es 
posarà en contacte amb 
la família de Rafael Bar-
tolozzi per acabar de 
definir els materials que 
s’adeqüin a la idea que 
tenia l’artista de com ha-
via d’evolucionar l’obra. 
Falta acabar de definir 
si la contractació de la 
construcció de l’obra es 
farà amb el pressupost de 
2022 o s’haurà d’esperar 

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, la regidora de Participació Ciutadana, Marga Rovi-
ra, amb una imatge de l’Alfa i Omega davant del Bloc. /TDB

al 2023. Tot indica que 
durant el 2023 es tor-
narà a instal·lar l’Alfa i 
Omega al Bloc, cinc anys 
després de la retirada de 
l’escultura original. 

Recordem que el cost 
de la nova escultu-
ra de l’Alfa i Omega 
és de 153.500 euros, 
mentre que la rèplica 
de la Piràmide tenia 
un cost de 45.800 eu-
ros. Es tracta d’una 
estructura metàl·lica 
de 12 metres d’alçada 
i de 6.900 quilograms 
aproximadament. És  
necessari un mante-
niment de l’escultura 
cada 5 anys amb un cost 
aproximat de 20.000 
euros.

Rovira ha indicat que 
l’Ajuntament es plan-
teja instal·lar a Baix 
a Mar des d’un punt 
de vista museístic una 
imatge gràfica de la 
Piràmide per recordar 
la feina que feia per va-
rar les barques dels pes-
cadors.
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CONTINGUT ESPECIAL

SAFEDENTAL,  
l’última tecnologia en salut  
i estètica dental a Torredembarra
L’agost de 2020 va obrir 
portes a Torredembarra la 
Clínica SAFEDENTAL, amb 
el doctor Oriol Salvat Felip 
al capdavant. La clínica 
es troba als baixos del 
número 20 de l’avinguda 
Catalunya, un local molt 
cèntric que portava anys 
tancat. A la façana de 
SAFEDENTAL destaca un 
mural realitzat per l’artista 
torrenca Olga Pijuan, que 
reprodueix l’skyline de 
Torredembarra.

“Tenia ganes d’iniciar el 
meu propi projecte després 
de treballar en diverses clí-
niques dentals i volia tor-
nar al poble on vaig néixer. 
La clínica SAFEDENTAL és 
un projecte que connecta 
amb les arrels de la meva 
família paterna, molt co-
neguda a Torredembarra”, 
explica l’Oriol, que és fill 
de Cal Ratxet, nissaga de 
pagesos que durant més 

director mèdic i cirurgià 
oral. L’equip de SAFE-
DENTAL el completen la 
Sílvia Sañudo (higienista) 
i la Vanessa Gutiérrez 
(direcció econòmica).  A 
més, disposa de diversos 
col·laboradors –ortodon-
cista i odontopediatra– i 
compta amb estudiants 
en pràctiques dels ins-
tituts de secundària de 
Torredembarra.

En la primera visita, 
SAFEDENTAL ofereix 
diagnòstic i radiografia 
gratuïta. També hi tro-
bareu promocions en els 
diferents tractaments.

de cent anys han produït 
planter i verdures a la 
partida de La Rasa. L’Oriol 
arriba a la Torre després 
de formar-se a Barcelona i 
Madrid i deu anys exercint 
en diferents centres.

La covid-19 va endarrerir 
uns mesos l’obertura de 
SAFEDENTAL, però, just 
després de la primera 
onada de la pandèmia, la 
clínica va iniciar la seva 
activitat i ho va fer oferint 
les últimes tecnologies en 
estètica dental, implan-
tologia, pròtesi dental i 
ortodòncia, amb l’objectiu 
de convertir-se en la clíni-

ca de referència del Baix 
Gaià. Una de les espe-
cialitats en què destaca 
SAFEDENTAL és odon-
topediatria i molts dels 
pacients que acudeixen al 
centre són infants i joves.

“Estic molt content 
d’aquests gairebé dos 
anys que porto treballant 
a Torredembarra, i el que 
em fa més feliç és que les 
persones que acudeixen a 
la clínica estan satisfetes, 
com ho demostra que 
la gran majoria repetei-
xen i es converteixen en 
pacients fidels”, comen-
ta l’Oriol Salvat Felip, 

Avinguda Catalunya 20, Baixos
Torredembarra
Tel. 680 10 02 96

BASES

 1. El 3r Premi de 
narrativa curta Far 
de la Torre - Torre-
dembarra Actuali-
tat es convoca en dues 
categories. El premi 
està subjecte a la nor-
mativa legal vigent.

Categoria narrativa 
adulta amb un premi 
per al/la guanyador/a 
de 250 euros.

Categoria narrativa 
infantil amb un premi 
per al/la guanyador/a 
de 150 euros.

2. En les dues catego-
ries hi poden partici-
par totes les persones 
a partir de 16 anys.

3. La narració en amb-
dues modalitats ha 
d’estar ambientada 
almenys parcialment 

a Torredembarra o 
en l’àmbit de la subco-
marca del Baix Gaià.

4. Les obres que hi 
concursin hauran de 
ser originals, inèdi-
tes, de temàtica lliure 
i escrites en llengua 
catalana. L’extensió 
màxima  de l’obra serà 
de 10 pàgines.

5. No hi podrà partici-
par el/la guanyadora 
de l’edició anterior en 
la categoria en què va 
ser premiat/da.

6. Les obres que es 
presentin no es po-
dran haver presentat 
a cap altre concurs 
pendent d’adjudicació 
i no podran haver es-
tat guardonades amb 
anterioritat.

7. Els originals s’hau-
ran de presentar per 

correu electrònic a 
l’adreça redaccio@
TDBactualitat.cat 
en format PDF, a 1,5 
espais amb la font 
Arial i cos de lletra 
12. Els treballs hau-
ran d’estar signats 
amb pseudònim. 
S’adjuntarà un se-
gon document amb 
el títol del treball, on 
s’inclouran les dades 
de l’autor/a: nom 
i cognoms, DNI, 
edat, adreça pos-
tal i electrònica i 
telèfon de contac-
te. S’indicarà la 
categoria a la qual 
s’opta.

8. El termini d’admis-
sió de les obres acaba-
rà el dia 23 d’octu-
bre de 2022. El lloc 
de presentació serà 
l’adreça electrònica 
esmentada a la base 
anterior.

9. El jurat de les dues 
categories estarà inte-
grat per les persones 
següents:
◗ Marta Magrinyà 
Masdéu
◗ Carles Marquès Vir-
gili
◗ Josep Antoni Nieves 
Alarcón
◗ Raquel Martínez 
López
◗ Romana Ribé Llenas

Actuarà com a secre-
tari Jordi Salvat, di-
rector del Torredem-
barra Actualitat.

10.  Els premi i la seva 
dotació serà indivisi-
ble i el veredicte del 
jurat serà inapeŀlable. 
El jurat, si ho consi-
dera adient, podrà de-
clarar desert el premi.

11.  El veredicte emès 
pel jurat es farà pú-
blic durant el mes de 

novembre de 2022 
i s’intentarà realitzar 
un acte de lliurament 
del premi aquell  
mateix mes si la si-
tuació sanitària ho 
permet.

12. Torredembarra 
Actualitat publicarà  
l’obra guanyadora en 
l’edició en paper i 
web.

13. Tots els arxius dels 
textos rebuts s’elimi-
naran un cop lliurat el 
premi.

14. El simple fet de 
presentar obres a 
aquests premis supo-
sa la plena accep-
tació de les bases. 
En qualsevol cas el 
jurat tindrà la facul-
tat d’interpretar-les 
o de resoldre les cir-
cumstàncies que no hi 
siguin previstes.

3R PREMI DE NARRATIVA CURTA FAR DE LA TORRE 
Torredembarra Actualitat

Convoquem el 3r 
Premi de narrativa 
curta Far de la Tor-
re -Torredembarra 
Actualitat

El Torredembarra 
Actualitat ha con-
vocat el 3r Premi de 
narrativa curta Far 
de la Torre - Torre-
dembarra Actualitat. 
Es mantenen les dues 
categories que es van 
introduir l’any passat 
i també els premis en 
metàŀlic. S’incorpora 
al jurat la guanya-
dora de la categoria 
de narrativa infantil, 
Romana Ribé Llenas. 
En aquesta pàgina 
trobareu les bases per 
poder participar-hi. 
Us animem a fer-ho. 
Teniu temps fins al 23 
d’octubre.
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Gestió i lloguer 
d’apartaments 

a la platja 
de Torredembarra

Confiï’ns el seu 
apartament

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

Gestió Immobiliària

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

La instal·lació de 
plaques fotovoltai-
ques és un sector 

en auge els darrers anys 
i un nínxol d’ocupació 
molt important. Per 
aquesta raó, el profes-
sor de l’Institut Ramon 
de la Torre Jero López 
va pensar que seria molt 
interessant que els seus 
alumnes del Programa 
de Formació i Inserció 
(PFI) d’auxiliar de mun-
tatges d’instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 
es formessin en aquest 
àmbit. Ho va proposar a 
començaments d’aquest 
curs a la tutora de la 
classe, Carme Planas, i, 
en comprovar que dis-
posaven de recursos, ho 
van decidir tirar enda-
vant. 

D’aquesta manera, 
durant aquest curs 
2021-2022, una desena 
d’alumnes han treballat 
en la creació i muntatge 
de dues plaques solars 
fotovoltaiques d’auto-
consum —sense bate-
ria— que generen 900 
wats de potència. Des 
d’una aplicació contro-
len en viu des de l’aula 
o el mòbil l’energia que 

Alumnes de l’Institut Ramon de la 
Torre es formen en la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques

produeixen les plaques. 
Ho fan en un projecte, 
coordinat per aquest 
professor tècnic, que 
integra els altres dos 
mòduls que cursen —
electricitat i telecomu-
nicacions—. López ex-
plica que els alumnes 
han mostrat molt interès 
en aquesta activitat. I és 
que el professor els ha 
passat periòdicament ví-
deos de notícies i repor-

tatges sobre el sector i la 
manca de professionals. 

“Hem muntat i desmun-
tat les plaques tres cops. 
Crec que són millors les 
plaques d’autoconsum 
que les que van amb 
bateria”, comenta un 
dels alumnes, l’Emilio. 
Un dels seus companys 
de classe, l’Aleix, va-
lora molt les sortides 
laborals que els ofereix 

aquest sector i coinci-
deix amb l’Emilio que 
les plaques d’autocon-
sum són més rendibles 
que les de bateria i per-
meten estalviar diners a 
les famílies.

CARREGAR PATINETS 
ELÈCTRICS
El proper curs tornaran 
a portar a terme aquest 
projecte amb plaques 
fotovoltaiques i les dei-

xaran instal·lades a la 
teulada de l’institut per 
generar energia perquè 
els alumnes del centre 
educatiu torrenc carre-
guin els seus patinets 
elèctrics. Aquest curs 
no ho han pogut portar 
a terme, ja que els alum-
nes no poden fer aquesta 
instal·lació.

Fa 24 anys, des del segon 
any d’activitat, que l’Ins-

JORDI SALVAT

A dalt, els alumnes amb els professors i la directora de l’Institut Ramon de la Torre, Cristina Fernández, amb les plaques foto-
voltaiques. A baix, a l’esquerra, controlant l’aplicació de l’energia que es produeix i, a la dreta, Jero López posant en marxa les 
plaques solars. / TDB

El curs d’Auxiliar  
de Manteniment  
d’Embarcacions  
estrenarà  
modalitat dual

La formació en Auxiliar de 
Manteniment d’Embarcacions 
Esportives i d’Esbarjo que 
s’imparteix a l’Institut Ramon 
de la Torre estrenarà l’opció 
dual per al proper curs 2022-
2023, i esdevindran pioners en 
aquesta modalitat, que con-
sisteix a realitzar pràctiques 
remunerades en empreses del 
sector.
Es va impartir per primera ve-

gada el curs escolar 2019-2020 
com a programa de formació 
i inserció (PFI), com una nova 
titulació única a Catalunya. 
L’alcalde de Torredembarra, 
Eduard Rovira, ha recordat que 
l’oportunitat d’impartir aques-
ta formació a Torredembarra 
va sorgir de la implantació 
d’un cicle formatiu de grau 
mig a Cambrils relacionat 
també amb la nàutica.

La competència general que 
atorga aquesta formació és 
la de realitzar operacions 
auxiliars de reparacions en 
elements estructurals i apa-
rells, de protecció i embelli-
ment de superfícies, tant en 
embarcacions esportives com 
d’esbarjo, seguint les instruc-
cions rebudes, observant les 
normes de prevenció de riscos 
laborals i protecció mediam-

biental corresponents.
La durada dels estudis és de 
1.000 hores (1 curs acadèmic) 
eminentment pràctiques, de 
les quals 820 es realitzen al 
centre educatiu i 180 al centre 
de treball. Per poder acce-
dir-hi, cal tenir un mínim de 16 
anys i un màxim de 21, haver 
deixa’t l’ESO sense obtenir-ne 
el títol i no prosseguir en el 
sistema educatiu.

titut Ramon de la Torre 
ofereix Plans de Transi-
ció al Treball (PTT), en 
els quals s’emmarquen 
els PFI. Estan dirigits a 
joves de 16 a 21 anys que 
no han acabat l’ESO per-
què puguin incorporar-se 
al mercat laboral, cursar 
un cicle formatiu de grau 
mitjà o fins i tot arribar 
a la universitat, tal com 
explica Planas, que han 
aconseguit alguns de les 
desenes d’alumnes que 
ha tingut en aquestes 
més de dues dècades. 

La tutora apunta que el 
fet de tenir només una 
desena d’alumnes en 
lloc de quinze, com altres 
cursos, permet una aten-
ció més individualitzada 
i personalitzada. Es trac-
ta d’uns ensenyaments 
molt masculinitzats, 
però Planas recorda que 
en la primera edició del  
curs van tenir dues no-
ies i més endavant, una 
altra. Enguany tots són 
nois.

UN PRECEDENT FA 
UNA DÈCADA
Planas recorda que, ja fa 
una dècada, a l’Institut 
Ramon de la Torre ja es 
va fer una primera acti-
vitat amb energia solar, 
quan un dels especialis-
tes que impartien algu-
nes classes en un PTT, 
l’instal·lador Fran Ba-
llesté, va construir amb 
els seus alumnes una 
placa solar totalment 
amb material reciclat 
per escalfar aigua. El 
nou projecte ha estat 
més ambiciós.



 15 

 
DEMBARRADEMBARRA

ACTUALITATTORRE
w w w . T D B a c t u a l i t a t . c a t

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

El Reial Decret Llei 
29/2022...  No, és broma. 
No us tornaré a torturar 

amb les meves divagacions in-
terpretatives de textos legals que 
avorreixen a qualsevol. 

Avui m’he llevat molt d’hora i el 
primer que he fet, sense motiu 
aparent (no ho faig cada dia), és 
anar a veure com dormia el meu 
fill, que ara té deu anys, camí 
dels onze; ha fet una estirada tre-
menda, i aleshores he començat 
a patir aquell angoixant vertigen 
causat per allò que el temps pas-
sa massa ràpid en relació amb les 
nostres estimades criatures (no 
s’ha dit mai, oi...). El cervell és 
traïdor i et porta on vol: després 
d’una cadena de pensaments on 
cada baula m’ha transportat a un 
nivell superior d’existencialisme 
vital, he passat a col·locar el pe-
tit a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, vivint a la Vila Uni-
versitària (li desitjo el millor), 

aprenent més enllà dels seus es-
tudis de física o enginyeria  infor-
màtica i passant unes nits boges 
amb els seus amics i amigues. 

No és que vulgui exactament 
això per a ell, però sí un esce-
nari similar que el porti a ser un 
adult feliç en el seu àmbit laboral 
(entre d’altres, és clar). I això de-
pèn en bona part de la motivació 
que rebi a casa i de fer-li veure 
que un bon present assegura un 
futur millor. I també depèn de 
nosaltres, òbviament, assumir 
les despeses que genera la for-
mació dels nostres fills i filles, 
estiguem divorciats o no, siguin 
majors d’edat o no. 

Conec el cas d’uns progenitors 
que han decidit que cadascú pa-
garà els estudis d’un dels dos fills 
majors d’edat, de tal manera que 
es pot generar un greuge com-
paratiu innecessari: i si un dels 
dos no pot pagar els estudis del 

La criatura es fa gran
CLARA SOLIVELLAS
Advocada - ICAB 29191OPINIÓ

fill amb qui conviu? Vull pensar 
que arribats al moment regirà 
el sentit comú. El normal, lògic, 
ètic, moral i tot el que se us passi 
pel cap, en els casos de guarda 
de fills majors d’edat en relació 
amb els estudis, és pagar a mit-
ges qualsevol despesa, ja sigui 
la matrícula, l’ordinador, l’abo-
nament del tren o els costosos 
llibres; i, en tot cas, assumir les 
despeses en proporció als in-
gressos. Cal pensar sempre que 
si els progenitors no estiguessin 
vivint separats, els fills rebrien 
el que la comunitat familiar pot 
aportar. Com a advocada de fa-
mília, soc una ferma defensora 
dels interessos dels clients, i 
aquests clients són també els 
fills dels progenitors que han 
decidit separar-se. 

Això sí, estimada criatura, les 
despeses que generin aquelles 
festes boges les hauràs d’assu-
mir tu. 

Comencen les obres de 
substitució de la canonada 
de residuals del  
carrer de la Martineta

El 16 de maig es van iniciar 
les obres de substitució de la 
canonada d’aigües residuals 
del carrer de la Martineta. El 
regidor de Via Pública i Ser-
veis, Raúl García, explica que 
es tracta d’una actuació de 
màxima urgència, ja que s’ha 
detectat risc de col·lapse en 
l’actual col·lector, una situació 
que podria comportar l’abo-
cament d’aigües residuals als 
habitatges i al mar, ja que es 
tracta d’una de les principals 
canonades de clavegueram 
del municipi. El pressupost 
és de 356.829,90 euros i va 
a càrrec de Sorea, a compte 

de les actuacions de millo-
res tècniques i ambientals 
contemplades en el contracte 
d’adjudicació del subministra-
ment d’aigua i clavegueram.

Les obres tenen una durada 
aproximada de tres mesos. Tot 
i així, s’ha planificat l’actua-
ció de tal manera que quan 
es pugui haver substituït 
la canonada en el seu punt 
més conflictiu, s’aturaran els 
treballs fins passat l’estiu. 
Davant d’aquesta situació, 
l’Ajuntament demana la 
comprensió dels veïns i veïnes 
davant les molèsties que les 
obres puguin ocasionar.

Més de 1.500 famílies
ja confien en nosaltres

977 540 678
680 494 060

www.lateclaacasa.cat
domicili@xarxatecla.cat

INFORMA-TE’N A:

Tranquil litat i confiança .

La Tecla
a casa
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L’alumnat  de 
l’Escola Molí 
de Vent de 

Torredembarra, des 
dels petits fins als més 
grans, van exposar un 
seguit d’obres de ca-
ràcter efímer durant el 
cap de setmana del 13 
al 15 de maig, en diver-
sos espais del munici-
pi. Aquesta exposició 
és fruit d’un treball del 
coneixement del poble 
a través de l’estudi de 
diferents edificis his-
tòrics com el castell, el 
Patronat Antoni Roig, 
el Pes (seu actual de la 
Biblioplatja), la Torre 
de la Vila i l’església de 
Sant Pere.

En aquest trajecte de 
descoberta i de creació 
no han caminat sols. 
Diversos artistes vin-
culats al municipi els 
han acompanyat per 
crear obres d’art per 
tal de reinterpretar el 
llegat heretat de ge-
neracions pretèrites. 
Després d’un treball 
previ de documentació, 
infants i mestres s’han 
apropat als edificis més 
antics a través de visi-
tes guiades. Posterior-
ment, va començar la 
part creativa i l’ús del 
llenguatge plàstic per 
tal de reflexionar i crear 
mitjançant l’art.

Creadors de diferents 

Exposició d’art efímer de l’alumnat de 
l’Escola Molí de Vent en edificis històrics

Aquest diàleg entre es-
cola i creadors ha cer-
cat la inspiració en els 
edificis més emblemà-
tics de la vila i ha servit 
per donar a conèixer la 
seva tasca entre la co-
munitat educativa.

Amb l’objectiu d’es-
campar l’art pel muni-
cipi i de compartir amb 
els veïns les seves cre-
acions, els alumnes de 
l’Escola Molí de Vent 
i els artistes implicats 
van exposar les seves 
obres al carrer. Veïns 
i visitants van poder 
gaudir d’un jardí verti-
cal al castell-palau dels 
Icart, d’un orgue fet 
de tubs reutilitzats al 
xamfrà de la parròquia 
de Sant Pere, de murals 
a la pèrgola de davant 
de la Biblioplatja, de la 
muralla feta amb brics 
i de plafons pintats 
amb retalls del passat 
a la façana del Patronat 
Antoni Roig.

Diferents imatges de les creacions en diferents punts de Torredembarra. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

vessants s’han impli-
cat en aquest projecte: 
des de l’Eva Jolís, que 
fa disseny gràfic, fins a 
la Meritxell Solé, que és 
arquitecta, passant per 
l’artista multidiscipli-
nari Ismael Lozano, el 
grafiter Isaac Leim i el 
pintor i activista cultu-
ral Jordi Morera. Cada 
un d’ells ha coordinat 
produccions artístiques 
de gran format, relacio-
nant art, pedagogia i co-
neixement del territori. 

“Rabosuraaa”, del 
res taurant  Los 
Mañicos, ha estat la 
guanyadora del “De 
tapes per Torredem-
barra” 2022. Aquest 
és el tercer any que 
la tapa elaborada per 
aquest establiment 
ha estat considera-
da com la millor per 
les persones que han 
participat en la vota-

La tapa ‘Rabosuraaa’ del restaurant Los Mañicos, 
guanyadora del ‘De tapes per Torredembarra’ 2022

ció, un total de 120. 
Es tracta d’una pro-
posta gastronòmica 
sense gluten. El 29 
de maig va finalitzar 
la vuitena edició del 
“De tapes per Tor-
redembarra” amb 
15.915 tapes servides, 
amb la participació 
de 33 establiments. 

Rabosuraaa és feta 

situació amb la guer-
ra d’Ucraïna, amb un 
dels plats més típics 
de la casa. La tapa 
simulava una bom-
ba on la cobertura 
que subjecta la cua 
de bou desossada és 
una tempura de cal-
çot amb un fons del 
seu xup-xup acom-
panyat d’un cruixent 
de moniato.

de cua de bou ma-
cerada quinze dies 
amb vi de Somonta-
no, “per no perdre les 
nostres arrels arago-
neses”, tal com han 
explicat els respon-
sables de Los Mañi-
cos. Amb aquesta 
delícia gastronòmi-
ca, pretenien dur a 
terme una recreació 
culinària de l’actual Una imatge de la tapa guanyadora del “De tapes per Torredembarra”. / AJ. 

TORREDEMBARRA
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Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

Finançament en 12 mesos SENSE INTERESSOS 
(subjecte a l’aprovació per part de la financera)

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

PROJECTES 
A MIDA

Us desitgem  
una bona  

Festa de Sant Joan!!!

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

L’Ajuntament de 
Torredembar-
ra, la Demar-

cació de Tarragona del 
Col·legi de Periodistes 
de Catalunya i Repsol, 
amb la col·laboració 
del Port de Tarragona, 
van presentar el 16 de 
maig la XXXV edició 
del Premi de Perio-
disme Mañé i Flaquer, 
que amb una aporta-
ció de 20.000 euros 
és un dels guardons de 
periodisme millor do-
tats del país. Un edició 
continuista a l’espera 
d’un 2023 en què se ce-
lebraran els 200 anys 
del naixement de Joan 
Mañé i Flaquer, peri-
odista nascut a Torre-
dembarra i el més des-
tacat a l’Estat durant el 
segle XIX.

Ja es poden presen-
tar, doncs, treballs 
a les diferents cate-
gories convocades: 
Periodisme Camp de 
Tarragona, dotat amb 
8.000 euros; Periodis-
me turístic, dotat amb 
6.000 euros i un treball 
periodístic remunerat 
sobre Torredembarra; 
Comunicació Local, 
dotat amb 3.000 eu-
ros, i Fotoperiodisme 
Camp de Tarragona, 
dotat amb 3.000 euros.

Convoquen el XXXV Premi de  
Periodisme Mañé i Flaquer, amb una 
dotació econòmica de 20.000 euros

Les  
platges 
torrenques 
tornen a 
rebre la 
Bandera 
Blava

Torredembarra ha tornat 
a aconseguir la distinció 
de Bandera Blava per a 
les platges de la Paella, 
Barri Marítim i Munta-
nyans. La Bandera Blava 
reconeix la neteja, segu-
retat i la gestió ambi-
ental de les platges. Cal 
Bofill, per la seva banda, 
ha repetit com a Centre 
Blau, ja que reuneix els 
requisits de centre de 
visitants i aula de natura 
requerits i perquè inclou 
entre els seus objectius i 
activitats l’educació am-
biental relacionada amb 
els ecosistemes litorals 
i el desenvolupament 
sostenible.

Pel que fa a la distinció 
sender blau per al camí 
Cal Bofill-Baix a Mar- 
Els Muntanyans, aquest 
segell té per objectiu 
premiar els ajuntaments 
que s’han esforçat per 
mantenir i recuperar 
antics senders i camins 
naturals, adaptant els 
seus traçats per a la 
realització d’activitats 
recreatives, esportives, 
turístiques i d’educació 
ambiental.

REDACCIÓ

LA NOVETAT:  
UN SEGON JURAT
La principal novetat 
d’aquesta convocatòria 
és la incorporació d’un 
segon jurat que valora-
rà exclusivament els tre-
balls presentats a la cate-
goria de fotoperiodisme. 
Estarà integrat per Pilar 
Aymerich, Premi Nacio-
nal de Fotografia 2021, 
Creu de Sant Jordi 2005 
i Premi Comunicació No 
Sexista 2013; Pep Esco-
da, fotògraf professional 
amb 20 premis de foto-
grafia Nacional Lux; Es-
teve Giralt, president de 
la Demarcació de Tarra-
gona del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, i 
Anna Surinyach, fotope-
riodista i editora de foto-
grafia de la revista 5W.

El jurat del Premi de 
periodisme el formen: 
Neus Bonet, editora i 
presentadora de l’in-
formatiu de Catalunya 
Ràdio Catalunya mig-

EXPOSICIÓ  
DE FOTOPERIODISME
D’altra banda, el Tin-
glado número 2 del 
port de Tarragona aco-
llirà aquest estiu, per 
segon any consecutiu, 
una exposició amb les 
obres presentades l’any 
passat al premi de foto-
periodisme. En aquesta 
ocasió, estarà formada 
per 40 imatges vincu-
lades informativament 
al Camp de Tarragona 
i signades pels fotope-
riodistes Marc Colilla, 
Ariadna Escoda, Car-
les Esporrín, Alícia Fà-
bregas, Santi Iglesias, 
Xavi Jurio, Anna Lofi, 
Marc Lladó, David Oli-
ete, Jordi Jon Pardo, 
Lais Solanellas, Núria 
Torres i Tjerk Van Der 
Meulen.

CATEGORIES

1. Periodisme Camp 
de Tarragona
Treballs sobre el Camp 

de Tarragona en qual-
sevol dels seus àmbits. 
S’admeten treballs 
provinents de qualse-
vol indret del món.

Dotació: 8.000 €

2. Periodisme turístic
Turisme en qualsevol 
dels seus àmbits. S’ad-
meten treballs relatius 
a qualsevol indret del 
món.

Dotació: 6.000 €

L’Ajuntament encar-
regarà un treball peri-
odístic remunerat so-
bre Torredembarra al 
guanyador/a per a ser 
publicat en un mitjà de 
comunicació d’àmbit 
català.

3. Comunicació local

Temàtica lliure. Poden 
participar en aquesta 
categoria els i les pe-
riodistes que treballin 
al Camp de Tarragona.

Dotació: 3.000 €

4. Fotoperiodisme 
Camp de Tarragona
Imatges vinculades 
informativament al 
Camp de Tarragona, 
encara que no s’hagin 
realitzat en aquesta 
regió.

Dotació: 3.000 €

Una imatge de la presentació del premi periodístic de referèn-
cia del Camp de Tarragona. / CEDIDA

dia. Cap de setmana; 
Jordi Farré, director de 
la Càtedra Internacional 
URV/Repsol d’Excel-
lència en Comunicació; 
Esteve Giralt, president 
de la Demarcació de 
Tarragona del Col·legi 
de Periodistes de Cata-
lunya; Josep Maria Gi-
rona, exdirector de SER 
Catalunya, col·laborador 
del Diari de Tarragona i 
un dels socis fundadors 
de Canal Reus TV; Joan 
Maria Morros, degà del 
Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, i Sergio 
Vila-Sanjuán, coordi-
nador del suplement 
“Cultura/s” del diari La 
Vanguardia.

El termini de recepció 
de treballs per a totes 
les categories finalitza-
rà el 14 d’octubre. Els 
guanyadors es donaran 
a conèixer el 25 de no-
vembre en el marc de 
la gala de lliurament de 
guardons.
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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

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

Venda de  
coques  
per Sant 
Joan

Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

Forn Cristià
BON SANT JOAN!

 VENDA  
DE COQUES

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Les properes elec-
cions municipals, 
previstes pe ral 28 

de maig de l’any vinent, 
tindran una nova candi-
datura a Torredembarra. 
Serà Valents, la forma-
ció que a nivell nacio-
nal lidera Eva Parera, i 
de què, tal com us vam 
avançar en el número 
d’abril del Torredembar-
ra Actualitat, a la capi-
tal del Baix Gaià la cara 
més visible és qui va ser 
regidor de Ciutadans en-
tre els anys 2015-2019, 
Juan Carlos Hurtado. 
Precisament és Hurtado 
el president de la junta 
local de Valents, que va 
ser escollida el divendres 
passat, 27 de maig.

Acompanyen Hurta-
do, en la junta, Axel 

JORDI SALVAT

Valents escull la junta local  
i vol convertir-se en el  
referent del centredreta  
constitucionalista  
a Torredembarra

Diéguez (secretari ge-
neral), Alex Arango (se-
cretari d’organització) i 
Marco Martínez i Pilar 
Castro (secretària de 
comunicació). Durant 
aquest mes de juny, 
Valents tenen previst 
muntar una carpa in-
formativa per donar a 
conèixer el seu projecte 
polític i, més endavant, 

es presentaria el partit 
a Torredembarra en un 
acte obert al públic amb 
la presència de la pre-
sidenta del partit, Eva 
Parera. També s’han 
activat a les xarxes so-
cials: Facebook, Twitter 
i Instagram.

“Volem ser el partit 
referent del centredre-
ta constitucionalista a 
Torredembarra. Ciuta-
dans està a punt de de-
saparèixer i el PP està 
sense representació i 
alguns dels seus mem-
bres s’han incorporat a 
Valents”, afirma Hur-
tado. Precisament la 
seva mà dreta a la junta 
local del nou partit, el 
secretari general Axel 
Diéguez, era secretari 
d’organització del PP 
a Torredembarra i pre-
sident del Club juvenil 
Nuevas Generaciones 
del PP de Tarragona. 

Hurtado aspira també 
a mobilitzar persones 
que actualment no vo-
ten a les municipals.

Tot apunta que Juan 
Carlos Hurtado serà el 
cap de llista de Valents 
el 2023 i ja s’hi ha pos-
tulat: “Tinc experiència 
a l’Ajuntament, on vaig 
fer un treball que no 
vaig poder acabar. A 
més, ja em coneix mol-
ta gent i això és molt de 
guanyat. No soc, però, 
dels que vull sortir a la 
foto, sinó treballar pels 
qui m’han votat i els qui 
no.” Hurtado no es vol 
marcar un objectiu en 
els primers comicis a 
què es presentarà Va-
lents i remarca que la 
prioritat és ara donar a 
conèixer l’opció políti-
ca que representen. La 
confecció de la candi-
datura queda per a més 
endavant.

 Juan Carlos Hurtado. / 
TWITTER

Finestres d’alumini, PVC i ferro
Mampares de bany
Persianes de seguretat
Portes decoratives
Portes i tanques de jardí
Portes de garatge
Automatismes
Mosquiteres

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

Podem activa el 
seu cercle a  
Torredembarra i 
comença a  
treballar per  
a la coalició  
amb Comuns

Torredembarra va ser 
una de les poques po-
blacions de Catalunya 
on Podem i Comuns 
es van presentar per 
separat en les elec-
cions municipals de 
2019. Cap de les dues 
candidatures va obtenir 
representació al ple 
municipal i no volen 
que això torni a passar 
el 2023. Fins ara, només 
hi ha hagut un parell 
de trobades entre les 
dues formacions per 
organitzar aquesta 
candidatura conjunta.

En les darreres setma-
nes s’estan reactivant 
els militants i simpa-
titzants de Podem i el 
portaveu del cercle, 
Luis Fernando Turrens, 
confia que, com 
més a prop estiguin 
les eleccions, més 
persones s’integrin al 
grup. Reconeix, però, 
que actualment només 
són mitja dotzena de 
persones les que estan 
treballant-hi, després 
d’una certa inactivi-
tat des dels darrers 
comicis. També han 
començat les trobades 
amb col·lectius del 
municipi.

Turrens explica que 
en l’àmbit autonòmic, 
Podem i Comuns ja fa 
temps que treballen 

per anar en coalició a 
les properes munici-
pals i que fa uns dies 
van signar un acord. 
Ara es tracta de tras-
lladar-lo a l’àmbit local. 
“Estem obligats a anar 
junts a les eleccions”, 
afirma el líder de Po-
dem a Torredembarra, 
que admet també que 
“no es poden permetre 
que passi el mateix que 
fa quatre anys”. Turrens 
no ha volgut entrar en 
si demanaran que el 
cap de llista sigui de 
Podem. Recordem que 
el 2019 van obtenir 211 
vots, per 201 de Torre-
dembarra en Comú.

LA LLISTA,  
PER AL FINAL
Per això, considera que 
no han de cometre 
els mateixos errors i 
deixaran la confecció 
de la llista electoral 
per al final. El que 
faran primer junt amb 
els comuns és definir 
bé els eixos del seu 
programa per presen-
tar una candidatura 
que ocupi l’espectre 
polític a l’esquerra del 
PSC des d’una posició 
sobiranista però no 
independentista. Com a 
punt a favor respecte a 
fa quatre anys, Turrens 
apunta que tenen més 
temps per treballar 
la coalició i llimar 
aspreses. 

J. S.

QUAN MÉS HO NECESSITES,
VOLS EL MILLOR
ASSESSORAMENT.

TRIA Funerària Mémora,
t’acompanya en els moments més dificils.

977 30 10 20 (24h)   memora.cat

Montero
Servicios 
Funerarios
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JORDI SALVAT

Us desitgem una bona  Us desitgem una bona  
Festa Major  Festa Major  
de Sant Joande Sant Joan

“El mes de no-
vembre pas-
sat vam tra-

mitar el permís d’obres 
per instal·lar un ascen-
sor per accedir al pis 
dels meus pares, un 
matrimoni de persones 
grans. L’Ajuntament 
no ens ha autoritzat les 
obres fins a aquest mes 
de juny i això endarreri-
rà les obres fins a la tar-
dor vinent, per no perju-
dicar la convivència amb 
els veïns durant l’estiu. 
I aquesta situació afecta 
els meus pares, que te-
nen problemes de mo-
bilitat i poden caure per 
les escales, però també  
el constructor, l’ascen-
sorista i el fuster”, ex-
plica un dels fills de la 
parella afectada.

Un altre veí també la-
menta la lentitud en un 
permís d’obra per a un 
altre ascensor: “Vaig 
presentar el projecte el 
desembre passat. Al cap 
d’un mes vaig pagar les 
taxes i el 18 de maig 
vaig rebre el permís. Les 
obres a fer són mínimes 
perquè tinc un espai que 
s’adapta bé l’ascensor.”

Per altra banda, un 
fuster del municipi 
també denuncia que té 
tres projectes aturats 

Els retards en la concessió de  
permisos d’obres genera malestar 
entre ciutadania i industrials

per l’endarreriment en 
l’aprovació dels permi-
sos d’obra. “Amb el pas 
dels mesos i més en una 
situació econòmica com 
l’actual, la gent s’ho pot 
repensar i l’empresari 
perdre un projecte”, la-
menta. Una parella de 
Torredembarra també 
tenen aturat l’inici des 
de fa set mesos. Les 
obres a l’habitatge on es 
volen traslladar a viure. 
“No som l’única obra 
aturada que té la nostra 
arquitecta”, assenyala. 
Són algunes de les mol-
tes històries que trobem 
darrere de la lentitud en 
el funcionament del De-
partament d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Tor-
redembarra.

MANCA DE RECURSOS 
HUMANS  
AL DEPARTAMENT
El regidor d’Urbanisme, 
Josep Maria Guasch, re-
coneix que en els darrers 
mesos el departament 
ha patit baixes tempo-
rals de dos dels seus in-
tegrants que han deixat 
coixa la part tècnica i la 
burocràcia de la bossa 
per cobrir-les ha com-
plicat la situació. S’hi 
ha sumat el relleu en 
la figura de l’arquitecte 
municipal, després de la 
jubilació l’agost de l’any 
passat d’Antonio Ripoll, 
que ha exercit el càrrec 
les darreres dècades.

A l’octubre es va incor-
porar una arquitecta 
interina fins que el pro-
cés per cobrir la plaça 
d’arquitecte municipal 
estigués enllestit. La 
nova arquitecta munici-
pal està mirant molt bé 
els expedients que havi-
en quedat pendents. A 
finals del mes de maig, 
aquesta arquitecta ha 
tornat a l’Ajuntament, 
on té plaça fixa, i l’Ajun-
tament de Torredem-
barra s’ha quedat unes 
setmanes sense arqui-
tecte municipal. El pro-
cés per cobrir la plaça es 
va iniciar fa unes mesos 
i la setmana passada es 
va fer la prova definiti-
va, a la qual van arribar 
quatre candidats. La 
incorporació dependrà 
però de qui guanyi i si 
aquest/a ha de donar 

els quinze dies precep-
tius a la seva antiga fei-
na, però tot indica que 
Torredembarra tindrà 
arquitecte municipal 
aquest mes de juny.

Guasch confia que quedi 
la situació normalitzada 
a partir dels propers me-
sos i que el ritme en els 
tràmits que fa la ciutada-
nia siguin els anteriors a 
aquesta situació del dar-
rer any, i es desencallin 
els permisos pendents. 
El regidor admet que 
els procediments són a 
vegades molt lents per-
què l’administració és 
garantista i calen en la 
majoria de casos infor-
mes jurídics.

UN MAL ENDÈMIC
Un constructor torrenc 
avisa que aquest retard 

en la concessió de per-
misos d’obra és un “mal 
endèmic” a Torredem-
barra i que es remun-
ta ja a l’època en què 
Ripoll era l’arquitecte 
municipal. “D’aquests 
permisos en depenen 
projectes en què estem 
implicats molts in-
dustrials, com fusters, 
serrallers, guixaires, 
en obres de reforma o 
rehabilitació”, explica. 
Afegeix que en altres 
municipis propers, com 
Altafulla, els terminis 
són més reduïts.

Assenyala que s’ha tro-
bat amb exemples sag-
nants d’aquests retards 
que considera “incom-
prensibles”, com el can-
vi d’una petita caixeta 
d’electricitat en una 
façana per al qual ha 

tardat més de tres me-
sos a arribar el permís. 
Aquesta és una obra 
menor, com ho són les 
obres de reforma en 
una cuina o un lavabo. 
En les obres majors, les 
que afecten estructures 
dels edificis o les faça-
nes, els retards poden 
arribar a l’any. I en la 
situació actual, amb 
augments molt impor-
tants dels materials i 
que els pressupostos 
no es poden mantenir, 
pot passar que es tirin 
enrere projectes i que 
hi surtin perdent els 
industrials.

Guasch, per la seva 
banda, defensa que els 
terminis entren en la 
legalitat, però reconeix 
que no són els desitjats 
i que en els propers 
mesos, amb el nou ar-
quitecte municipal i 
l’equip d’Urbanisme  
al complet, es puguin 
reduir els terminis de 
concessió de permisos 
d’obra. El regidor tam-
bé espera que el nou 
arquitecte municipal 
continuï una llarga eta-
pa en el càrrec perquè, 
quan coneix més el mu-
nicipi, agafa confiança i 
tot és més fàcil. Passi el 
que passi, i amb l’estiu 
pel mig, encara venen 
mesos difícils per a qui 
necessiti fer obres a 
Torredembarra.

Els permisos d’obra tarden més a sortir de l’Ajuntament des de fa un temps. / TDB
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Us desitgem una bona Festa Major de Sant Joan

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

El Festival Roca Foradada més  
femení oferirà cinc concerts entre 
el 2 de juliol i el 20 d’agost

Jazz, pop, música 
d’arrel, folk pro-
gressiu, flamenc 

fusió i un gran protago-
nisme de les dones dalt 
de l’escenari és la pro-
posta de la catorzena 
edició del Festival Roca 
Foradada, que enguany 
aplega cinc concerts en-
tre el 2 de juliol i el 20 
d’agost. Organitzat per 
la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Tor-
redembarra, manté un 
preu molt assequible: 7 
euros l’entrada i preus 
reduïts de 5 euros per a 
diversos col·lectius. Es 
poden comprar a www.
torredembarra.cat.

L’alcalde, Eduard Rovi-
ra, ressalta que el Fes-
tival Roca Foradada és 
una proposta de qualitat 
reconeguda i totalment 
consolidada, que s’ha 
mantingut també els 
dos darrers anys, encara 
que adaptada als condi-
cionants de seguretat de 
la pandèmia. Enguany, 
es recupera l’aforament 
de 450 espectadors per 
concert, sense localitats 
numerades, i totes les 
actuacions tindran lloc 
al port esportiu.

La regidora de Cultura, 
Núria Batet, ha expli-
cat que la línia que se 
segueix al Festival és la 
de programar concerts 
d’estils molt variats, de 

grups en la seva majoria 
relativament emergents 
i que comencen a tenir 
ressò. També ha desta-
cat el fet d’incloure més 
propostes totalment fe-
menines.  Del cartell del 

Roca Foradada cauen les 
tradicionals havaneres 
de Port Bo, que es po-
dran veure, però, abans, 
aquest mes de juny a 
Baix a Mar a la Festa 
Major de Sant Joan.

Preu general: 7 € cada concert.

Preu reduït: 5 € cada concert per a perso-
nes majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, 
persones amb discapacitat, famílies nombroses, 
famílies monoparentals, aturats i persones bene-
ficiàries de la renda mínima d’inserció.

PROGRAMACIÓ

Dissabte  
2 de juliol,  
a les 22 h,  
La Vella Dixieland (jazz).

Dissabte  
23 de juliol,  
a les 22 h, 
Renaldo & Clara (pop).

Dissabte  
6 d’agost,  
a les 22 h, 
Marala (música d’arrel).

Divendres  
12 d’agost,  
a les 22 h, 
Faneka  
(folk progressiu).

Dissabte  
20 d’agost,  
a les 22 h, 
Maruja Limón  
(flamenc fusió).

Renaldo & Clara, el projecte liderat per Clara Viñals, un dels 
plats forts del Roca Foradada 2022. / FACEBOOK

Ja tenim guanyadora del llibre  
‘Caminant per la Pobla de Montornès’
Aquest mes de maig sortejàvem entre els/les subs-
criptors/es del Torredembarra Actualitat el llibre Cami-
nant per la Pobla de Montornès. 15 rutes de senderis-
me al cor del Baix Gaià, escrit per Manel Bonanad. Ja  
tenim la guanyadora: Maria Roca Balsells. Enhorabona!

Editat per l’Ajuntament de la Pobla de Montornès, inau-
gura la col·lecció La Mola. Les rutes les ha escollit Ma-
nel Bonanad d’entre els que fa vuit anys publica cada 
tres mesos a La Pigota, la revista municipal de la Pobla 
de Montornès, d’on és col·laborador. L’obra compta amb 
fotografies de Ricard de Aróstegui Bardagí. El podeu 
comprar a l’Estanc de la Pobla i Queviures La Pobla.

REDACCIÓ

Escolta el dotzè  
capítol del podcast   
‘La Jungla  
de la Torre’

Parlem amb  
Salvador  
Castells,  
ex-treballador de la Pirelli 
durant 28 anys, fundador 
de la botiga ‘Capritxos’  
i pare de l’atleta  
tri-olímpica Berta Castells.

Des del 15 de juny  
el pots escoltar a  
www.TDBActualitat.cat i 
també a www.ivoox.com 
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La recollida de residus  
experimentarà canvis  
importants gràcies a una  
subvenció de 349.555 euros

La Generalitat ha co-
municat a l’Ajuntament 
la resolució positiva de 
la sol·licitud d’ajut per 
a l’actualització de la 
il·luminació i sonorització 
del Casal Municipal ator-
gant un import de 22.466 
euros, dels 62.857 euros 
del projecte total. Aquesta 
subvenció s’emmarca en 
la línia Next Generation 
per a la modernització i la 
gestió sostenible de les 
infraestructures d’arts 
escèniques i musicals.
En aquests moments, 
l’Ajuntament de Torredem-
barra resta a l’espera de 
conèixer les resolucions 
sobre dos projectes més 
per als quals ha sol·licitat 
una subvenció Next Gene-
ration. Un dels projectes 
preveu millores patrimo-
nials i també d’eficiència 
energètica a l’edifici del 
castell, seu de l’Ajun-
tament, per un import 
total de 647.350 euros (IVA 
inclòs). L’altre projecte 
també preveu millores 
patrimonials i d’eficiència 
energètica a l’edifici del 
Casal Municipal per un im-
port total de 899.030 euros 
(IVA inclòs). Aquests dos 
imports abans esmentats 
representen la quanti-
tat total dels projectes. 
Caldrà veure si reben una 
subvenció Next Generation 
i, en cas afirmatiu, de quin 
percentatge sobre el total.

VELA ESTIU 2021
CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA

 Escola de vela per a totes les edats.
 Campus per a infants.

Anunci CMT 130,3x82,4 mm.indd   1 10/5/21   10:53
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REDACCIÓ

L’A j u n t a m e n t 
de Torredem-
barra rebrà 

349.555 euros per de-
senvolupar un projecte 
de foment de la recolli-
da de residus munici-
pals, en el marc del Pla 
de recuperació, trans-
formació i resiliència  
Next Generation EU 
–finançat per la Unió 
Europea– que atorga 
l’Agència de Residus 
de Catalunya. Aquesta 
quantitat representa el 
90% del total del cost 
del projecte que ha ela-
borat i tramitat la Regi-
doria de Sostenibilitat 
i que s’ha de desenvo-
lupar abans de l’1 de 
març de 2024.

El projecte subvencio-
nat consta de 7 accions:
 ■ Desenvolupament 
de la recollida porta a 
porta en dos nous àm-

bits (2 accions).

 ■ Desenvolupament 
de la recollida comer-
cial completa, inclo-
ent-hi la fracció resta.

 ■  Implantació de 
contenidors tancats 
amb targeta identi-
ficativa en el centre 
del municipi, on pre-
domina l’urbanisme 
vertical.

 ■  Instal·lació de sis-
temes per dipositar els 
cubells a la via pública 
per als blocs de pisos 

(penjadors individu-
als).

 ■ Recollida porta a por-
ta de l’oli domèstic i el 
tèxtil usat en les zones 
on es du a terme aquesta 
tipologia de recollida.

 ■  Millora en la reco-
llida porta a porta de 
poda, amb l’adquisició 
d’un nou vehicle dotat 
amb grua i una biotri-
turadora.

Un dels requisits im-
prescindibles per poder 
desenvolupar aquest 

projecte és, precisa-
ment, posar especial 
èmfasi en les recolli-
des de material tèxtil i 
l’oli domèstic, i és per 
aquest motiu que el 
projecte presentat in-
corpora aquestes dues 
recollides com a prò-
pies i l’especificitat de 
la seva recollida porta 
a porta per treure el 
màxim de contenidors 
oberts de la via pública.

IMPLANTACIÓ DE  
NOVES TECNOLOGIES
El projecte també in-
corpora l’aplicació de 

noves tecnologies d’in-
formació a la ciutadania, 
canals per a la comu-
nicació bidireccional i 
transparència d’infor-
mació entre l’ens local 
i les persones usuàries 
del servei de recollida, 
així com poder accedir 
als resultats de recollida 
selectiva.

Com a condició indis-
pensable per a l’atorga-
ment de la subvenció, 
aquesta inclou la im-
plantació de taxes justes 
que s’han d’implemen-
tar per apropar el con-
cepte de pagament per 
generació. Al respecte, 
cal recordar el treball 
dut a terme per la Regi-
doria de Sostenibilitat 
aquests darrers anys 
consistent en l’aplicació 
de bonificacions per ús 
del sistema porta a por-
ta, tant domiciliari com 
comercial.

En aquest sentit, el re-
gidor de Sostenibilitat, 
Joan Torras, ha asse-
nyalat que quan s’imple-
mentin els contenidors 
tancats s’emprarà el ma-
teix criteri d’aplicació 
d’una bonificació a les 
persones que practiquin 
aquest sistema d’aporta-
ció de residus, fet que es 
detectarà per l’ús de la 
targeta identificativa a 
l’hora d’obrir el conte-
nidor d’orgànica.

Amb aquest 
projecte es 
potenciarà la 
recollida del 
material  
tèxtil i l’oli 
domèstic  
porta a portaUna illa de contenidors del municipi. / TDB

Ajut per  
al Casal 
Municipal
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El judici dels lloguers dels  
locals del cas Torredembarra 
començarà el 21 de juny

El proper 21 de juny 
s’iniciarà el judici 
oral a l’Audiència 

de Tarragona de la peça 
separada 1 del cas Torre-
dembarra, de presumpta 
corrupció al municipi. 
La vista s’ha suspès cinc 
cops des de l’octubre de 
2018. El darrer ajorna-
ment va ser a causa de la 
covid-19, l’abril de 2020.

La Fiscalia Anticorrup-
ció demana quatre anys 
i mig de presó i nou d’in-
habilitació per a l’exerci-
ci de càrrec públic per a 
l’exalcalde de Torredem-
barra Daniel Masagué, 
acusat dels presumptes 
delictes de malversació i 
prevaricació per la pre-
sumpta adjudicació a dit 
del lloguer de dos locals. 
Entre els encausats hi 
ha, a més, cinc regidors i 
exregidors, tres extècnics 
municipals, un advocat i 
dos empresaris.

ELS DIVERSOS  
ENCAUSATS
Els fets que es portaran 
a judici es remunten als 
anys 2011 i 2012. Entre 
els encausats hi ha l’ales-
hores alcalde, Daniel 
Masagué; els regidors 
José Oviedo (PP), Juan 
Pérez (ADT), Santi Ar-
dèvol (CiU), Francisca 

Felguera (UDC) i Pere 
Font (CiU); la cap de 
contractació municipal, 
Montserrat Córcoles; el 
coordinador d’Urbanis-
me, Jaume Vila, i l’engi-
nyer municipal, Vicenç 
Ruiz.

A més, també estan en-
causats en la peça sepa-
rada número 1 l’advocat 
Xavier Xifrà, i els empre-
saris locals Vicente Sán-
chez i Rafael Jiménez. 
El novembre del 2014 
el jutge va desvincular 
d’aquesta peça la regido-
ra Èlia Rodríguez (UDC) 
i els empresaris Jordi 
Sumarroca —vinculat a 
l’empresa Teyco— i Blas 
Niubó, ja desaparegut. 
A més, l’exregidor Ig-
nasi Duran (GIT) i la 
interventora municipal, 
Esther Agulló, que tam-
bé estaven inclosos en la 
causa, van morir anteri-
orment.

En el seu escrit d’acusa-
ció, la Fiscalia Anticor-
rupció considera que els 
implicats van impulsar 
dos contractes d’arren-
dament de dos locals al 
municipi, malgrat que 
eren sabedors que “eren 
contraris a la llei” i que 
suposaven una “pèrdua 
de diners de l’Ajunta-
ment”.

ELS LOCALS QUE  
ORIGINEN EL CAS
Un dels locals està ubi-
cat al carrer Riera de 
Gaià i actualment ocupa 
la comissaria de la po-
licia local, tot i que in-
icialment estava pensat 
perquè fos un magat-
zem, ja sigui d’arxiu de-
finitiu de documentació 
com de maquinària o de 
vehicles dels diferents 
serveis municipals. L’al-
tre està ubicat als car-
rers Priorat i Garraf, a 
la zona de Clarà, i estava 

pensat per a “assajos de 
grups municipals, dels 
Nois de la Torre —la co-
lla castellera— i d’altres 
associacions culturals”. 
Tot i això, el local s’ha 
mantingut tancat i sen-
se ús.

El ministeri públic su-
bratlla que, en ambdós 
casos, “els acusats van 
actuar sent conscients 
que els locals no eren 
únics ni singulars, que 
no hi havia urgència per 
llogar-los i que existien 
obstacles insalvables 
per a la legalitat dels 
expedients”.

L’exalcalde Daniel Ma-
sagué s’enfronta a qua-
tre anys i mig de presó 
per un delicte conti-
nuat de malversació 
de fons públics i a nou 
d’inhabilitació especial 
per a l’exercici de càr-
rec públic. La regidora 
Francisca Felguera, a 
tres anys de presó i vuit 
d’inhabilitació; els regi-
dors José Oviedo, Pere 
Font i Santiago Ardèvol, 
i la cap de contractació, 
Montserrat Córcoles, 
a quatre anys de presó 
cadascun per malversa-
ció continuada i a nou 
anys d’inhabilitació  
per a l’exercici de càrrec 
públic per un delicte 
continuat de prevari-
cació.

L’exregidor Juan Pérez, 
l’enginyer Vicenç Ruiz i 
els empresaris Rafael Ji-
ménez i Vicente Sánchez 
s’enfronten a dos anys de 
presó per un delicte con-
tinuat de malversació i a 
quatre d’anys d’inhabili-
tació per un delicte con-
tinuat de prevaricació. 
L’advocat Xavier Xifrà, a 
tres anys i mig de presó 
per malversació i, el co-
ordinador d’Urbanisme, 
Jaume Vila, a cinc anys 
d’inhabilitació per pre-
varicació.

En concepte de respon-
sabilitat civil, al ministeri 
públic li interessa la nul-
litat dels dos contractes 
d’arrendament i que 
els encausats retornin 
al consistori les quan-
titats abonades pels lo-
cals —222.759 euros pel 
local del carrer Priorat i 
107.708 euros pel local 
del carrer Riera de Gaià.

La Fiscalia 
Anticorrupció 
demana  
quatre anys i 
mig de presó  
i nou  
d’inhabilitació 
per a Daniel 
MasaguéDaniel Masagué afrontarà un nou judici derivat del cas 

Torredembarra.

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

Ayuda para una familia  
de Ucrania

Somos de Bucha e Irpen, las 
bombas destruyeron nuestras 
ciudades y nos escapamos a 
Torredembarra. Nos dejó vivir 
en su casa una familia catalana 
muy amable. Los niños van a 
una escuela de aquí. Ahora es-
tamos buscando un nuevo lugar 
para vivir hasta el 8 de octubre, 
cuando podemos volver a la 
casa de nuestros amigos.

Mi familia consta de 3 grupos. 
Somos: mi hija (8 años) y yo; 
otro, mi hermana y su hija (3,5 
años) y su hijo (14 años), y el 
tercero: mis padres (padre 66 
años y madre 68 años). Tene-
mos un pequeño perro muy 
lindo (2 años).

Estamos listos para vivir por 
separado, lo más importante 
sería vivir no muy lejos de 
Torredembarra en el mis-
mo pueblo, por ejemplo la 
Pobla, Creixell, Altafulla… Soy 
profesora y probablemente 
conseguiré un trabajo en la 
Universidad de Barcelona en 
septiembre. Mi hermana ayuda 
a limpiar la casa, podemos 
pagar los gastos.

Gracias por su participación y 
apoyo. 

Podéis contactar  
con la familia a través del 
teléfono 674 57 80 21

CARTES DELS 
LECTORS

Del 7 al 23 de juny, té lloc la campanya 
de promoció comercial de la Regidoria 
de Comerç, Indústria i Activitats “Rasca 
i guanya 2022, Redescobreix el comerç, 
comprar a la Torre pot tenir premi”, amb 
la participació d’un total de 46 establi-
ments adherits.
Aquesta campanya consisteix en el fet 
que qualsevol persona major d’edat que 
realitzi compres per un import superior 
a 10 euros en els establiments adherits 

podrà aconseguir una targeta “Rasca”. 
Només s’entregarà una targeta per 
compra. 
Hi haurà “Rasca” amb diferents premis: 
descomptes als establiments partici-
pants en la campanya per valor de 5 
euros, 10 euros i 20 euros (fins a un total 
de 10.000 euros) o marxandatge del mu-
nicipi i també targetes sense premi. Les 
targetes amb premi es podran bescanvi-
ar del 7 de juny al 8 de juliol.

La campanya  
‘Rasca i guanya’ 
que repartirà 
10.000 euros
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Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

REDACCIÓ

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

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

La darrera pel·lícula 
de la directora tar-
ragonina Anna Ma-

ria Bofarull, Sinjar, ha 
aconseguit el doblet en el 
Festival Internacional de 
Cinema en Català (FIC-
CAT). En la gala de cloen-
da, celebrada l’11 de juny i 
conduïda per l’actor Joan 
Pera, el film de Bofarull 
va ser reconegut amb el  
Premi al Millor Llarg-
metratge i el Premi de la 
Crítica.

El FIC-CAT abaixava el 
teló després de 7 dies 
intensos de festival amb 
nombroses projeccions i 
activitats paral·leles, com 
l’exitosa zona de food 
trucks amb música en di-
recte cada vespre. Durant 
els dies de festival han 
passat 10.000 espectadors 
i espectadores pel Teatre 
del Casino Municipal de 
Roda de Berà, als qual cal 
sumar els 12.000 que han 
visionat els treballs allot-
jats a la plataforma TV3 a 
la carta. L’organització en 
fa una valoració més que 
positiva.

‘Sinjar’, d’Anna Maria Bofarull, 
gran triomfadora del FIC-CAT 2022

També el curtmetratge 
de videodansa Memò-
ria de les oblidades, de 
Marta Arjona, Maite 
Blasco i Raquel Rodrí-
guez ,ha obtingut un do-
ble premi: el Premi del 
públic online i el Premi 
a la millor producció de 
les comarques tarrago-
nines.

La gala de cloenda, 
conduïda per l’actor 
Joan Pera, amb la col-
laboració de la veu en 
off de l’actor Roger Pera, 
va premiar les millors 
obres de cada categoria, 
segons els Jurats.

El palmarès del FIC-CAT 
2022 ha estat el següent:

PREMI MONTSERRAT 
CARULLA
Antonio Barrero, fun-
dador i director del FIC-
CAT durant 14 anys

PREMI HONORÍFIC
Miriam Porté, productora

PREMI JOVE 48 HORES
En sèrio?, curtmetratge 
de Nuna Ibernón. El Prat 
de Llobregat, 2022

PREMI A LA MILLOR 
PRODUCCIÓ D’UN 
CENTRE EDUCATIU DE 

PRIMÀRIA 
Misteriós assassinat 
a Llobregós Street, de 
l’alumnat de 6è de pri-
mària de l’Escola Piaget 
de Barcelona. Direcció: 
Gonçal Perales, 2021

PREMI A LA MILLOR 
PRODUCCIÓ D’UN 
CENTRE EDUCATIU DE 
SECUNDÀRIA 
La gran llei, de l’alum-
nat de secundària de 
l’Institut de Terrassa 
– Barcelona. Direcció: 
Marta Sucías i Júlia de 
la Rosa, 2020

PREMI DE LA CRÍTICA

Sinjar, d’Anna M. Bofa-
rull. KaBoGa Films, Ge-
nius at Large. Barcelona, 
2022

PREMI DEL PÚBLIC 
ONLINE
Memòria de les obli-
dades, curtmetratge de 
videodansa de Marta 
Arjona, Maite Blasco i 
Raquel Rodríguez. Dan-
sPXL. Tarragona, 2021

PREMI DEL PÚBLIC 
PRESENCIAL
Escape room, llargme-
tratge d’Héctor Clara-
munt. Arriska Films. 
Barcelona, 2022

PREMI AL MILLOR 
VIDEOCLIP
Oh la la (Antònia Font), 
de Marc Pujolar. Vampire 
Films. Barcelona, 2022

PREMI A LA MILLOR 
PRODUCCIÓ DE LES 
COMARQUES  
TARRAGONINES 
Memòria de les obli-
dades, curtmetratge de 
videodansa de Marta 
Arjona, Maite Blasco i 
Raquel Rodríguez. D 
ansPXL. Tarragona. 
2021.

PREMI AL MILLOR 
CURTMETRATGE
Alopècia androgènica, 
de Salvador Sunyer. 
Temporada Alta & 
Mañana. Girona, 2022

MENCIÓ ESPECIAL 
DEL JURAT 
Al documental 
D’ombres de Joan 
Tisminetzky. Colibrí 
Studio. Barcelona, 
2021

PREMI AL MILLOR 
DOCUMENTAL
Robin Bank, d’Anna 
Giralt. Gusano Films. 
Barcelona, 2022

PREMI A LA MILLOR 
PRODUCCIÓ
A Sandra Forn, Alfons 
Teruel i David Ortiz pel 
llargmetratge El fred 
que crema, de Santi 
Trullenque. Films de 
l’Orient, Red Nose i 
Arlong Productions. 
Andorra, 2022

PREMI AL MILLOR 
LLARGMETRATGE
Sinjar, d’Anna M. Bo-
farull. KaBoGa Films, 
Genius at Large. Bar-
celona, 2022

Part de l’equip de Sinjar, liderat per Anna Maria Bofarull, recollint el Premi al Millor Llargmetrat-
ge. / FIC.CAT

Els dos contes de  
ComLoc Edicions  

els pots trobar per 12€ cada un  
o 20€ tots dos a la  

Llibreria Miquel (c. Pere Badia, 43)  
i Tot Pedal  

(c. Pérez Galdós, 2, Baix a Mar)
Tel. 977 65 14 16 • Via Augusta, 14 - Altafulla

Platets  
per compatir

Una proposta  
diferent amb  
molt de sabor
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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

Plaça de la Font, 8. Baixos 2 

TORREDEMBARRA

BONA FESTA MAJOR DE SANT JOAN 

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Altafulla acull una 
nova edició del 
Festival Alta-

cústic, que va arrencar 
el passat 28 de maig i 
finalitzarà un intens 
cap de setmana el 15 i 
16 de juliol. És la nove-
na edició d’un esdeve-
niment que reuneix els 
amants de la música 
independent per gaudir 
de concerts de diversos 
estils musicals i de gran 
qualitat en un marc in-
comparable com la Vila 
Closa.

Així, l’Altacústic comp-
tarà amb tres jornades 
de concerts. La prime-
ra va ser el passat 28 de 
maig, amb el concert 
presentació del festival 
amb l’actuació de La 

El Petit de Cal Eril i Ferran Palau,  
caps de cartell de l’Altacústic 2022

Ludwig Band i Maria 
Hein a la plaça de l’Es-
glésia. I ja el divendres 
15 de juliol i dissabte 
16, ho farà amb Ferran 
Palau i El Petit de Cal 
Eril; i Iris Deco, Car-
lota Flâneur, Inspira i 
Chaqueta de Chándal. 
Aquests sis concerts 
tindran lloc a l’escenari 
del Pou i a l’escenari de 
l’Església.

La 9a edició de l’Alta-
cústic se celebrarà amb 
la tornada a la normali-
tat després de viure les 
edicions passades sota 
les restriccions provo-
cades per la pandèmia 
de la covid. Per a Kike 
Colmenar, “és un retorn 
a l’essència del festival”, 
que incorporarà altre 
cop una zona de restau-
ració. El director artístic 
ha posat en valor una El Petit de Cal Eril, una de les propostes destacades de l’Altacústic 2022. / AJ. ALTAFULLA

vegada més la Vila Closa 
com a espai idíl·lic per 
als concerts, i l’Altacús-
tic com “una oportunitat 
dels talents emergents 
davant dels programa-
dors musicals al mateix 
temps que aposta per 
artistes ja consolidats 
en el panorama musical 
del país”.

Dels vuit concerts que 
s’ofereixen només dos 
són de pagament (Fer-
ran Palau i El Petit de 
Cal Eril). Les entrades 
s’ofereixen a 10 euros a 
taquilla el mateix dia del 
concert, i a 8 i 6 euros en 
la venda anticipada. Les 
entrades anticipades es 
poden tramitar a través 
del web del festival ( 
www.altacustic.cat ), així  
com consultar la progra-
mació de cada concert i 
la biografia de cada grup.

REDACCIÓ

El passat 29 de maig 
la Pobla de Montor-
nès va presentar el 

mural contra la violència 
de gènere situat a l’apar-
cament de l’avinguda Cata-
lunya i realitzat pel veí del 
municipi Jordi Galindo. La 
presentació es va fer en un 
acte festiu i cultural, amb 
la implicació de la ciutada-
nia, que va rebre polseres 

La Pobla de Montornès ja té el seu  
mural contra la violència de gènere

Un moment de 
l’acte de presenta-
ció. / AJ. LA POBLA 
DE MONTORNÈS

contra la violència de gè-
nere.
Va començar amb una 
cercavila i encesa de la 
Bèstia de la Pobla i el Gall 
dels Amics de Montornès, 
i després es va fer un con-
cert vermut amb Ellas 
Music Band. A la tarda, 
es va portar a terme la re-
presentació de tres obres 
de teatre amb píndoles.

El mural està 
situat a l’apar-
cament de 
l’avinguda 
Catalunya  
i és obra  
del veí Jordi 
Galindo 
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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

BON SANT JOAN!

Tot tipus de treballs  
en ferro i inoxidable

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

El passat 8 de 
juny van co-
mençar els tre-

balls per treure sorra 
de la platja de la Pallis-
seta de Roda de Berà 
per portar-la fins a la 
platja Llarga, del ma-
teix municipi. Es dra-
guen 3.000 metres 
cúbics, i la resta de 
sorra necessària (fins 
als 8.000) s’extreuen 
de la platja Costa Dau-
rada. També es duen 
a terme els treballs 
de transvasament a la 
Punta d’en Guineu. 

Aquests treballs els 
impulsa el departa-
ment provincial de 
Costes del Ministe-

Treballs de reposició de sorra a 
platges de Roda de Berà i Altafulla

la platja d’Altafulla. I 
seran quantitats extra-
ordinàries. D’aques-
ta manera, seran uns 
15.000 metres cúbics 
d’arena els que arri-
baran a les parts més 
malmeses de la platja 
altafullenca, especial-
ment al tram central 
de Botigues de Mar. 
Així es va comprometre 
l’ens estatal amb el con-
sistori altafullenc en la 
reunió que es va dur a 
terme el passat 18 de  
maig amb l’alcaldessa 
Montse Castellarnau. 
Des del consistori al-
tafullenc es va tornar a  
reclamar que aquesta 
aportació no tingués 
les dimensions de les 
que s’havien fet en els 
darrers anys, sinó que 
fos molt superior.

Foto: Una imatge dels treballs a la platja de la Pallisseta de Roda de Berà. / AJ. RODA DE BERÀ

REDACCIÓ

El castell del Catllar tor-
narà a acollir aquest estiu 
un dels festivals d’estiu del 
Baix Gaià. Els Concerts a 
la Terrassa del Castell del 
Catllar 2022 començaran 
el 9 de juliol amb el Cor 
Dacapo Tarragona, amb 
seu repertori de música 
antiga del segle XVII.
El cicle continuarà el 30 de 

Els Concerts a la Terrassa del  
Castell del Catllar 2022  
ja tenen el cartell definit

juliol amb Soul Machine i 
el seu espectacle 6 Grans 
del Soul. El darrer concert 
anirà a càrrec el 12 d’agost: 
Olvido Lanza i Esteban Cu-
acci amb Soñando a Piaz-
zola. Els concerts són tots 
tres a les deu del vespre i 
les entrades costen 5 eu-
ros. Més informació al te-
lèfon 600 46 04 88.

ri per a la Transició 
Ecològica, després del 
compromís adquirit  l’1 
de maig per l’alcalde 
de Roda de Berà, Pere 
Virgili; el subdelegat 

del govern de l’Estat 
a Tarragona, Joan Sa-
baté, i el cap del Servei 
Provincial de Costes a 
Tarragona, amb Antoni 
Espanya en una reunió 

que es va portar a ter-
me el passat 1 de juny. 

L’altre punt del Baix 
Gaià que rebrà en breu 
aportacions de sorra és 

Una imatge de l’edició de l’any passat. / AJ. EL CATLLAR

Joan  
Maria Vidal 
interpretarà 
‘Trampes 
de zorros’ 
al Catllar

L’actor i dramaturg baixgaia-
nenc Joan Maria Vidal pujarà 
novament a l’escenari del 
Centre Cultural del Catllar per 
presentar una nova obra que 
ha escrit: Trampes de zorros. 
Però aquest cop ho farà sol i 
dirigit per Mònica Pérez. Seran 
dues funcions —dissabte 18 
de juny i diumenge 19 de juny a 
les 19.30 hores— i les entrades 
estan a la venda per 8 euros a 
www.entreapolis.com i els dies 
16 i 17 de juny a les 19.00 hores 
al Centre Cultural.
Trampes de zorros parteix d’un 
text que Vidal va enviar a un 
concurs de monòlegs teatralit-
zats organitzat per l’SGAE. Per 
això, part del text és en català i 
l’altre en castellà. L’autor expli-
ca que se li va ocórrer una idea 
“original, divertida i difícil” i és 
que el personatge de l’obra pa-
teix un trastorn de personalitat 
múltiple. D’aquesta manera, 
podreu veure Vidal parlant amb 
accent argentí.
Reconeix Vidal que una de 
les dificultats d’interpretar 
Trampes de zorros és passar 
del català a un castellà amb 
accent “porteño” i agraeix el 
treball fet aquests mesos amb 
la directora, Mònica Pérez. No 
ha estat l’únic muntatge tea-
tral en què ha coincidit amb la 
barcelonina, ja que el mes de 
maig va coprotagonitzar amb 
Mireia Araez el muntatge Pa-
raules que no són fàcils de dir 
al Microteatre de Barcelona, 
que també es va poder veure al 
Festival Tarraco Crea.

Obres a la  
carretera  
de Tarragona  
al Catllar

La Diputació de Tarragona ha iniciat les 
obres de la carretera de Tarragona al Cat-
llar. Amb aquesta actuació, es millorarà un 
tram de 4,2 quilòmetres de la via, del punt 
quilomètric 1,1 al 6,085. El projecte compta 
amb un pressupost d’adjudicació de gaire-
bé 4 milions d’euros i es preveu que tingui 
una durada d’execució de 18 mesos.

Amb l’objectiu de regular el trànsit i 
millorar la seguretat viària en aquest 
tram de la carretera, es construiran tres 
noves rotondes. A més, es dotarà la via de 
voreres i s’instal·laran  passos de vianants 
per reduir la velocitat dels vehicles a les 
urbanitzacions Els Cocons i Pinalbert del 
Catllar.
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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

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

L’Ajuntament de la Pobla  
de Montornès tanca el 2021  
amb gairebé dos milions d’euros  
de romanent positiu

La creixellenca Íngrid Palomares 
participa en el film ‘Sin ti no puedo’

Arranjament de diferents  
carrers del barri de la Barquera 
de Roda de Berà

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès ha tancat 
l’exercici 2021 amb un 
romanent de tresoreria 
per a despeses generals 
de 1.968.560,79 euros. En 
només tres anys, des de 
del 2019, el consistori po-
blenc ha liquidat el deute 
de 322.027,38 euros amb 
les entitats bancàries i ha 
augmentat la tresoreria 
de forma exponencial, una 
fita que la pandèmia de 
la covid-19 no ha impedit. 
Cal tenir en compte que el 
pressupost municipal de 
la Pobla per a aquest 2022 
no arriba als 2,6 milions 
d’euros.
L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc 
Larios, afirma que “la salut 

La jove actriu creixellenca Íngrid 
Palomares continua amb la 
seva carrera en el món del cine-
ma, i des del 3 de juny la podeu 
veure a Sin ti no puedo, la nova 
pel·lícula de Chus Gutiérrez. 
Es tracta d’un intens thriller 
emocional protagonitzat per 
Alfonso Bassave, Maite Perroni i 
Mauricio Ochmann.
La jove creixellenca va formar 

L’Ajuntament de Roda de 
Berà està arranjant durant 
aquest mes de juny diver-
sos trams de voreres del 
barri de la Barquera pel seu 
mal estat de conservació. 
En concret als carrers Tei-
de, Pintor Huguet, Canigó, 
General Prim, Aneto i Gaià, 
en els quals les arrels dels 
arbres havien esquerdat i 
desnivellat diferents trams. 

El nou cartipàs  
municipal d’Altafulla 
dona protagonisme 
a Marisa Méndez- 
Vigo i Francesc Farré

L’A j u n t a m e n t 
d’Altafulla té 
un nou cartipàs 

municipal després que 
el passat dimarts 10 de 
maig una moció de cen-
sura situés Montse Cas-
tellarnau (Alternativa) 
en l’alcaldia en lloc del 
republicà Jordi Moline-
ra. El nou govern alta-
fullenc està integrat per 
l’alcaldessa i quatre regi-
dors —tres del seu par-
tit i un de Junts, Hèctor 
López Bofill—, mentre 
una de les signants de 
la moció, Natalia Sanz 
(Ara Altafulla) n’ha que-
dat voluntàriament fora.

Marisa Méndez-Vigo i 
Francesc Farré són els 
edils que acumulen més 
competències. Méndez-
Vigo, que és la primera 
tinent d’alcalde, gesti-
ona Urbanisme, Medi 
Ambient, Habitatge, 
Participació Ciutadana, 

Polítiques Feministes. 
Francesc Farré, segon ti-
nent d’alcalde, acumula 
Hisenda, Comunicació, 
Administració Electrò-
nica, Transparència i 
Accés a Informació Pú-
blica,  Protecció Animal, 
Benestar Social, Gent 
Gran, Salut. Aquestes 
tres darreres competèn-
cies les delega Farrè en 
Xavier Rofas, que legal-
ment no les pot ostentar 

Montse Castellarnau signant la moció de censura el passat 26 d’abril acompanyat dels altres 
regidors que també la van signar. / TDB

per la seva condició de 
regidor no adscrit.

Jaume Sánchez, tercer 
tinent d’alcalde, és el 
titular de Comerç i Tu-
risme, mentre que l’únic 
regidor de Junts per Al-
tafulla, Hèctor López 
Bofill, gestiona Cultura, 
Ensenyament i Esports, 
però no forma part de la 
junta de govern.

La presidència de la Co-
missió Informativa d’Ur-
banisme i Medi Ambient 
és pera Marisa Méndez-
Vigo i la de la Comissió 
Informativa d’Hisenda 
i Transparència i la de 
la Comissió Especial de 
Comptes, per a Francesc 
Farré Camps.

Per la seva banda, l’al-
caldessa reté Segure-
tat, Serveis Municipals,  
Personal, Festes i Joven-
tut.

El regidor no 
adscrit Xavier 
Rofas  
gestiona  
Benestar  
Social, Gent 
Gran i Salut 
per delegació 
de Francesc 
Farré

Francesc Larios / AJ. PO-
BLA DE MONTORNÈS

financera sòlida de la 
corporació ens permetrà 
continuar les inversions 
i millores al nostre mu-
nicipi, com la millora de 
l’enllumenat, la col·locació 
d’hidrants o l’adequació 
de la plaça de la Bassa, 
però també en la millor de 
serveis com la jardineria i 
la neteja”.

Aquests representaven un 
risc per als vianants pel 
seu estat de conservació. 
El pressupost d’adjudi-
cació va ser de 65.463,90 
euros.
A banda de l’arranjament 
de les voreres d’alguns 
carrers, l’Ajuntament ha 
previst altres millores al 
barri. Al pressupost de 
2022 hi ha inclosa una 

“Però el més important 
és que s’han fiscalitzat i 
regularitzat totes i cada 
una de les factures que 
rep l’Ajuntament, elimi-
nant serveis duplicats o 
eliminant tots aquells que 
es consideraven inneces-
sàries i que llastraven el 
nostre pressupost, com 
línies de telèfons mòbils 
no identificats o serveis 
que no es realitzaven 
correctament”, afirma 
Larios, que afegeix: “A més 
a més d’uns canvis del 
funcionament intern en 
l’equip de govern que ens 
han permès augmentar 
l’eficiència de la gestió 
i així optar al màxim de 
subvencions supramuni-
cipals.”

part fa dos estius del repartie-
ment de Padre no hay más que 
uno 2: La llegada de la suegra, 
pel·lícula dirigida i protago-
nitzada per Santiago Segura. 
La pandèmia ha complicat 
molt poder participar en altres 
produccions cinematogràfi-
ques, però a l’Íngrid sí que l’hem 
pogut veure en alguns espots 
publicitaris, com el de Tulipán.

partida de 100.000 euros 
per al canvi de fanals a 
la Barquera, per fer-lo 
més eficaç i eficient. Es 
canviaran les antigues 
lluminàries per unes amb 
tecnologia led. També s’ha 
previst la substitució de la 
senyalització d’entrada al 
barri des de la carretera 
N-340 amb un cartell amb 
estil més modern.

Bona Festa Major de Sant Joan!
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Pere Badia, 13. Torredembarra 
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients

Karting Altafulla
@kartingaltafulla

www.kartingaltafulla.com

SEGUEIX-NOS A... 

... i busca les nostres promocions 

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Les 25 primaveres de La Sínia

Amb el riu Gaià 
com a gran re-
ferent, i sempre 

present, ara fa vint-i-
cinc anys un grup de per-
sones van plantejar-se 
la creació d’una entitat 
per treballar a favor de 
la conservació, en pri-
mera instància, de l’es-
pai natural protegit de 
la desembocadura. Així 
naixia, al poble d’Alta-
fulla, Baix Gaià, l’Asso-
ciació Mediambiental La 
Sínia. A poc a poc i amb 
pas ferm, aquest grup de 
persones van anar defi-
nint un projecte i una 
voluntat, en definitiva, 
una proposta transver-
sal en què la implicació 
de les persones fos fona-
mental, i en especial, la 
de les vilatanes i vilatans 
dels pobles riberencs del 
Gaià.

Hi penses i a part de 
veure que ens hem fet 
grans —tampoc tant—, la 
primera reflexió és una 
suma d’emocions i bons 
records de diversos pro-
jectes reeixits i sobretot 
la coneixença de moltes 
i moltes persones que en 
algun moment o altre 
d’aquesta aventura hi 
han posat el seu granet 
de sorra. Ai la sorra, sen-
se cap mena de dubte, un 
dels llocs on hem passat 
més hores! Que si posa 
un pal i corda per delimi-
tar les dunes, que si ara 
recull brossa, si el corriol 
ha fet niu, ja ho veieu!

I com fan les anguiles, 

un bon dia, cap allà a 
meitats dels anys 2000, 
vam plantejar-nos co-
mençar a mirar una 
mica més amunt i ac-
ceptar el repte d’en-
degar nous projectes i 
engrescar-hi persones 
d’arreu de la conca. I 
no només fent accions 
al mateix riu, sinó tam-
bé tenint en compte els 
diversos i interessants 
torrents que hi ha i on 
viuen, entre d’altres, 
tortugues de rierol i, 
des de fa dos anys, el 
cranc de riu europeu. 
Hem impulsat propos-
tes de tots tipus, sempre 
centrades en tres pilars 
que defineixen La Sí-
nia: la conservació de 
la natura, el foment del 
voluntariat i l’educació 
ambiental. I a partir 
d’aquí, amb la custòdia 
del territori com a clar 
referent i eina de gestió.

Són diversos centenars 
d’hectàrees que tenim 
amb acord de custòdia 

del territori, amb propi-
etàries que han confiat 
plenament en l’entitat 
i han cedit casa seva 
perquè hi puguem dur 
a terme diferents acci-
ons i plans de gestió. I 
en especial, cal destacar 
l’acord de custòdia fluvi-
al del riu Gaià que vam 
signar l’any 2017 amb 
l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Projectes com 
l’Empesca’t, seguiment 
de la població de peixos, 
Territori Salamandra, el 
projecte Dones Pageses 
i el de la XOAG, la xarxa 
d’observadors/es am-
bientals de la conca del 
riu Gaià, no serien possi-
bles sense teixir aquestes 
complicitats amb el ter-
ritori.

I el futur? Doncs ho te-
nim clar. Tenim la mi-
rada posada a perseguir 
ideals que fins ara ens 
semblaven una mica 
complexos i que després 
de vint-i-cinc anys veiem 
més factibles. La crea-

ció del Parc Natural del 
Gaià, la desconstrucció 
i adequació de l’embas-
sament i la pedrera de 
Vespella, i la recuperació 
dels aiguamolls i bosc de 
ribera dels terrenys del 
Vinyet seran, sense cap 
mena de dubte, objecte 
de moltes de les reunions 
i cabòries de l’entitat. 
I evidentment, hem de 
continuar enfortint-la, 
per aquest motiu neces-
sitem que més persones 
es facin sòcies de La Sí-
nia.

I per últim, volem donar 
sincerament les gràcies 
a tothom que ens heu 
donat el vostre suport i 
implicació durant tots 
aquests anys. Volunta-
riat, propietàries de fin-
ques, administracions, 
empreses, entitats del 
territori, a totes, mol-
tíssimes gràcies i espe-
rem seguir-nos trobant 
per algun indret o altre 
d’aquest meravellós riu. 
Salut i Gaià!

OPINIÓ HÈCTOR HERNÀNDEZ
Mor amb 106 anys  
la dona de més edat 
de Roda de Berà

Nou pas endavant 
per a les sortides de 
l’autopista AP-7 a la 
Móra i Roda de Berà

El passat 29 de maig va morir Paulina Acosta, que amb 
106 anys d’edat era la dona més longeva de Roda de 
Berà. La Paulina va ser la primera sòcia del casal de 
jubilats i pensionistes a rebre la Medalla Centenària 
de la Generalitat, el 12 de gener de 2016.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
(Mitma) ha licitat un contracte de serveis per lots per 
a la redacció de diferents projectes de traçat i cons-
trucció en les autopistes AP-2 i AP-7, a les províncies 
de Saragossa, Osca, Lleida, Tarragona i Girona, i entre 
els quals trobem les sortides que fa unes setmanes 
la Subdelegació del Govern del Tarragona va anunciar 
que es farien a l’autopista AP-7, a l’alçada de la Roda 
de Berà i a la Móra.

Mitjançant aquestes actuacions es persegueix resol-
dre la problemàtica associada a la configuració actual 
d’aquestes autopistes, amb trams molt llargs sense 
accessos (una configuració típica a les vies de peatge 
per reduir els costos d’explotació lligats al mateix 
cobrament dels peatges). 

Una imatge d’arxiu de la Paulina Acosta. / AJ. RODA DE 
BERÀ



 28  29 

 
DEMBARRADEMBARRA

ACTUALITATTORRE
w w w . T D B a c t u a l i t a t . c a t

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...

ESPORTS

ESPORTS

ESPORTSESCACS

ESCACS

VELA

Alumnes del batxillerat d’arts 
de l’Institut Torredembarra,  
autors del cartell de l’Open  
Internacional d’Escacs 2022

Xabier Bengoetxea  
relleva Joan  
Manuel Mercadé  
com a president  
del Club Marítim  
Torredembarra

El 22è Open Inter-
nacional d’Escacs 
de Torredembar-

ra, que es disputarà al 
Pavelló Municipal Sant 
Jordi del 2 al 10 de ju-
liol, té enguany un car-
tell oficial en el procés 
de creació del qual hi 
han participat alumnes 
del batxillerat d’arts de 
l’Institut Torredembar-
ra. Aquest procés ha 
durat més de dos anys 
a causa de la pandèmia, 
que ha obligat a suspen-
dre dues edicions del 
torneig. 

El president del Club 
d’Escacs Torredembar-
ra, Gabriel Comes, es va 
posar en contacte a inicis 
de l’any 2020 amb la cap 
de Departament de Di-
buix i professora del Bat-
xillerat d’Arts Plàstiques 
i Disseny de l’Institut 
Torredembarra, Maite 
Maset, per proposar-li 
realitzar amb els alum-
nes del batxillerat d’arts 
el disseny del cartell del 
XXII Open Internacio-
nal d’Escacs de Torre-
dembarra, que havia de 
tenir lloc el juliol de fa 
dos anys.

La proposta es va in-
tegrar en el marc de la 
programació de la ma-
tèria de Disseny de se-
gon de Batxillerat d’Arts 
Plàstiques i Disseny. La 
professora va començar 
explicant la teoria del ca-
pítol dedicat al cartell, i 
va aprofundir en el tema 
analitzant múltiples 

REDACCIÓ

exemples relacionats 
amb el motiu dels escacs 
per tal de motivar els jo-
ves a fer una creació el 
més original i personal 
possible.

Seguidament, els alum-
nes de segon de batxille-
rat d’arts van elaborar 
els esbossos i van pre-
sentar les seves idees 
en format d’il·lustració 
a color treballant amb 
diverses tècniques: 
aquarel·les, pintures al 
tremp, retoladors, tinta 
xinesa… Entre tots els 
esbossos, la professora 
va seleccionar les quatre 
imatges més atractives i 
que funcionaven millor 
com a idea de cartell. 
Podríem considerar que 
són les obres finalistes. 
Aquestes il·lustracions 

corresponien als alum-
nes Rut Flores, Ruth 
Meier, Michelle Sánchez 
i Biel Sauret. En una re-
unió amb Gabriel Comes 
van arribar a la conclu-
sió que la idea més en-
certada corresponia a la 
il·lustració realitzada per 
l’alumna Rut Flores.

A continuació, Maset va 
proposar als alumnes 
treballar la síntesi de la 
forma, l’ús intel·ligent 
del color, la composició 
i la tipografia; es tracta 
de transformar l’esbós 
en un cartell. És a dir, 
passar del registre de 
la il·lustració al disseny 
gràfic, incorporant-hi el 
text. A partir del motiu 
principal seleccionat 
prèviament, tots els 
alumnes del grup van 

treballar aquesta fase 
del disseny i van realit-
zar diverses propostes 
interessants integrant 
la imatge amb les lletres, 
centrant-se en el color i 
la composició.

EL PROCÉS,  
ATURAT DOS ANYS
Al mes de març va arri-
bar el confinament i es 
van tancar els centres 
educatius. El disseny 
del cartell va quedar 
aturat en l’etapa prèvia 
al treball definitiu amb 
l’ordinador. Posterior-
ment, va quedar suspès 
el torneig. L’any 2021 
tampoc es va celebrar el 
torneig degut a la pandè-
mia. El cartell va restar 
inacabat en espera de la 
seva oportunitat.

Com ja sabem, el 2022 
es  va tornar a convocar 
l’Open d’Escacs de Tor-
redembarra. Gabriel Co-
mes i Maite Maset van 
acordar recuperar el dis-
seny del cartell elaborat 
el 2020 per alumnes que 
ja no estaven a l’Institut 
Torredembarra i que 
ara realitzaven estudis 
artístics superiors. És 
per això que la profes-
sora va tancar el procés 
i va realitzar infogràfica-
ment la imatge definitiva 
combinant les idees més 
atractives dels alumnes.

Aquest és el resultat 
final: un treball col-
laboratiu que expressa 
amb claredat i força vi-
sual la idea d’un Torneig 
Internacional d’Escacs 
en la població mediter-
rània de Torredembarra.

El Club Marítim Torredem-
barra ha culminat el procés 
electoral iniciat al mes de 
febrer per a la renovació de 
la seva junta directiva del 
Club Marítim Torredembarra. 
L’única candidatura presen-
tada l’encapçalava Xabier 
Bengoetxea, que serà el nou 
president rellevant Joan 
Manuel Mercadé, que ha 
ocupat el càrrec els darrers 
quatre anys i continuarà com 
a vocal a la nova directiva.
La junta directiva del princi-

pal club esportiu torrenc pel 
que fa a nombre de socis, la 
integren a partir d’ara: Xabier 
Bengoetxea Martorell, pre-
sident; Guillem Borrás Font, 
vicepresident; Javier De Balle 
De Dou, comodor; Juan José 
Ferrer Gallo, secretari; Cris-
tina Alonso Alija, tresorera; 
Francisco Fernández Grande, 
conservador, i Joan Manuel 
Mercadé, Francisco Martínez 
Guijosa, Josep Elvira Perea i 
Fernando Domínguez Molina, 
vocals.

El jugador ucraïnès de deu 
anys Marcel Angel Taratyka 
(CE Vilafranca) va guanyar la 
novena edició del Campio-
nat d’Escacs Júnior, disputat 
a Torredembarra el 4 de juny. 
Van completar el podi Pau 
Mulet (CE Mollet) i Biel Vera 
(Lira Vendrellenca). Tots 
tres jugadors van acabar 
amb 6 punts de 7 possibles 
i es va haver de recórrer al 
desempat per decidir el títol 
d’un torneig que va tornar 
després de dos anys sense 
fer-se per la pandèmia i va 

L’ucraïnès  
Marcel A. Taratyka  
(CE Vilafranca)  
guanya el  
9è Campionat  
d’Escacs Júnior 

comptar amb una cinquan-
tena de jugadors d’arreu de 
Catalunya. El millor jugador 
del CE Torredembarra va ser 
Arià Lirón, 6è, amb 5,5 punts.
El torneig es va disputar 
a la plaça Aragó, a Baix a 
Mar, davant de la Gelateria 
Italiana, el patrocinador 
únic d’aquest esdeveniment 
organitzat pel Club Escacs 
Torredembarra. Hi van haver 
trofeus per les diferents 
categories —sub-8, sub-10 
i sub-12— i tots els partici-
pants van tenir medalla.

Els tres jugadors que van completar el podi del 9è Campionat 
d’Escacs Júnior amb les autoritats. / CEDIDA
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C. Mimoses, 3 
43830 TORREDEMBARRA
Telèfons: 977 64 03 13 

609 78 21 68

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR DE SANT JOAN

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

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

Carrer Antoni Roig, 36 • 43830 Torredembarra 
Telèfon: 977 641 228

Troba’ns a Facebook: www.facebook.com/CarnisseriaNuriaiDolors

Arriba el bon temps i és època de  Arriba el bon temps i és època de  
fer barbacoes amb la millor carn! fer barbacoes amb la millor carn! 

Bon  Bon  
Sant Joan!Sant Joan!

LA SOLEDAT DELS MIRALLS

La gent s’interpo-
sava entre on jo  
era i la porta d’en-

trada al cementiri. Per 
tant, no era capaç de 
veure què passava en la 
distància. Moltes de les 
persones presents mira-
ven cap a la porta i d’al-
tres eren més pendents 
de l’evolució de la Nora.

La Polophyna encara 
seguia assistint-la. A 
poc a poc la Nora feia 
mostres de recuperació, 
una recuperació lenta i 
dramàtica, massa pro-
longada. El metge va 
decidir, no obstant això, 
traslladar-la en llitera 
a l’ambulància. Van ser 
uns moments de des-
concert en els quals la 
gent es va anar movent, 
generant-se algunes cla-
rianes.

Així, en la distància, vaig 
veure els dos inspectors 
que van venir a casa. 
Ambdós vestien texans i 
camisa. En la distància, 
la barba de l’inspector 
Homs es feia notar. Les 
seves ulleres de sol tam-
bé; una bona cuirassa 
per protegir-se i alhora 
escorcollar l’entorn. La 
inspectora Miralles no 
destacava precisament 
per la seva alçada. No li 
calia. La seva sola pre-
sència ja n’era, de prota-

Capítol 32. 
La papallona

gonista. Era clar que no 
havien vingut de visita 
gratuïta. Allí, entre tota 
la gent, hi havia quelcom 
que els interessava.

Tot plegat, l’enterrament 
estava resultant poc 
convencional. La Nora 
desmaiada, el desple-
gament policial, la gent 
més inquieta que trista; 
el Luisma i la Mia, que 
havien fet mutis i a la gà-
bia: feia una bona estona 
que havia deixat de veu-
re’ls, però ni per un mo-
ment se’m va passar pel 
cap que havien marxat. 
Pensava que s’havien 
guarit del sol en qualse-
vol racó del recinte. Ans 
al contrari: no hi eren. 
Estrany, si més no, i 
més sense dir-me res. I 
la Frisca, la Nunci i la 
Lídia, que exercien una 
mena de control distant 
del fillet de la seva ami-
ga, un deure de protecció 
altament patètic. L’FNL 
de Torredembarra.

El senyor alcalde i la 
resta de càrrecs electes 
presents havien pres 
una actitud relativament 
proactiva. Un dels poli-
cies locals havia rebut 
instruccions d’ELL i des-
prés tot va anar succeint 
com en una seqüència 
programada. 

Els sanitaris portaren la 
Nora en la llitera cap a 
l’ambulància. Malgrat 
que ja oferia mostres de 

recuperació, el metge de 
l’equip va preferir apar-
tar-la de l’enrenou, el 
sol i la gent per poder-la 
assistir en millors con-
dicions i assegurar-ne la 
recuperació. En aquell 
moment vaig donar per 
fet que la cerimònia 
luctuosa havia arribat 
al final, i a partir d’ales-
hores, tot era possible.

Quan la Nora era traslla-
dada cap a l’ambulància, 
a l’exterior del cementi-
ri, em vaig adonar que 
el desconcert entre la 
gent que s’hi aplega-
va era prou evident, i 
ningú, o la majoria, no 
sabia ben bé què fer. 
Els meus pensaments 
s’havien desbordat i la 
meva mirada recorria 
tot el recinte a la veloci-
tat de la llum. Bé, potser 
exagero, però aquest era 
el propòsit.

Així, vaig veure com ELL 
i en Roberto encara xiu-
xiuejaven sense moure’s 
del lloc on eren. Els sani-
taris que acompanyaven 
la Nora ja havien arribat 
al llindar de la porta quan 
els inspectors van creuar 
unes paraules amb ells. 
Imagino que interes-
sant-se pel seu estat de 
salut. Algunes persones 
hi havien anat al darrere, 
i s’havia creat una mena 
de comitiva fúnebre de-
sorientada que seguia la 
protagonista allà on fos. 
D’altres, entre elles la 
Polophyna i jo, encara 
romaníem a les proxi-
mitats de la tomba on ja 
descansava en Toño, com 
si una mena de respecte 
intangible ens atragués 
amb força. La Frisca, la 
Nunci i la Lídia, a una 
certa distància malgrat 
que cada cop eren més a 
prop nostre, seguien fent 

pràctiques de vigilància 
permanent. I, sobtada-
ment, vaig prendre cons-
ciència d’un element que 
hi havia estat tota l’esto-
na però al qual no havia 
prestat més interès.

Voletejant els nostres 
caps, una papallona de 
colors molt vius oferia 
una nota artística a l’es-
cena. La vaig estar ob-
servant uns moments i 
em vaig adonar que re-
petia un ritual de despla-
çament: de la tomba als 
nostres caps, novament 
a la tomba i d’aquí, vo-
letejant per sobre el se-
guici, fins on era la Nora. 
Feia una mena de vol en 
cercle a sobre d’ella i tor-
nava a la tomba. I així 
iterativament.

No sé si algú més li va 
prestar atenció. Em vaig 
estremir. Se’m va passar 

pel cap que aquella pa-
pallona duia l’energia 
del meu amic i ens volia 
dir que encara era entre 
nosaltres. La Polophyna 
em va fer sortir del paro-
xisme paranormal.

—Bene, què et passa? 
Sembles fora de lloc.

—No, no, estic aquí.

—Hem de marxar —vaig 
veure com la gent co-
mençava a desplaçar-se 
cap a l’exterior. El pa-
drastre del teu amic ha 
fet indicacions que mar-
xem. Tot ha acabat —La 
Polophyna desbloquejà 
la cadira i ens vam posar 
en moviment.

—Espera un moment —li 
vaig dir aturant les rodes 
amb les meves mans.

—Què tens?

—Res, vull mirar una 
cosa. Només serà un 
moment.

Observant el vol de la 
papallona em va venir 
un pressentiment. I em 
vaig tornar a estremir: 
en un moment del seu 
vol, la papallona es de-
tingué on era el Roberto 
i s’hi va estar voletejant 
una bona estona. 

—Som-hi —vaig dir—, ja 
he vist el que volia veure.

Quan vam arribar a la 
sortida, ens van inter-
ceptar els dos policies.

—Hola, Bene, com va? 
Has vist els teus amics? 
Pensàvem trobar-los 
aquí. Els hem de dur a 
la comissaria.

J. A. NIEVES
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◗ 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

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

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

US DESITGEM UNA BONA 
FESTA MAJOR DE SANT JOAN

Bon Sant Joan!

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

US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR DE SANT JOAN

LA CUINA DE L’AVI MACIÀ

Pop amb ceba,  
una recepta molt  
gustosa i fàcil de cuinar

ALBERT  
JANSÀ

Aquesta recepta 
també la podeu fer 
amb patates, allioli 
o amb una picada de 
romesco. Recordeu 
que per fer la picada 
necessitareu pa fregit, 
all, julivert, ametlles, 
avellanes o pinyons. 
N’hi ha també que al 
guisat hi posen un got 
de vi blanc, i fins i tot, 
de conyac. No hi fa cap 
mal. Bon profit!

NOTESLa mar Mediterrània 
ens ofereix un ampli 
ventall d’espècies ani-
mals que, sumat a la 
saviesa popular, ha 
donat fruit a receptes 
tan gustoses com fàcils 
de cuinar. És el cas del 
pop roquer, una espècie 
de mol·lusc cefalòpode 
de l’ordre dels octòpo-
des (de vuit potes) que, 
combinat amb la ceba, 
ens brinda un dels plats 
més freqüents en la cui-
na marinera, i especial-
ment, la mediterrània.

ELABORACIÓ

Abans que res, netegeu i renteu bé 
els pops i traieu-ne la boca , els ulls i 
la bossa de la tinta. Poseu-los en una 
cassola amb oli fins que deixin anar el 
suc. Afegiu-hi la ceba pelada i tallada a 
tires i els alls, trinxats, o bé, sense pelar. 
Doneu-hi uns tombs a foc mitjà, abaixeu 
el foc, poseu-hi la fulla de llorer, tapeu la 

cassola i deixeu-ho fent xup-xup fins que 
els pops siguin cuits. 

No caldrà que hi afegiu cap mena de 
suc, ja que tant els pops com la ceba en 
deixen anar. Un cop cuits, apagueu el 
foc i poseu-hi pebre al gust i saleu-ho. 
Afegiu la sal sempre al final de la cocció, 
ja que la sal posada al principi endureix 
els pops.

◗ 1 quilo de 
popets o pop 
roquer 

◗ 4 cebes  
mitjanes

◗ ½ cabeça d’alls

◗ 1 llesqueta de 
pa sec

◗ 1 fulla de llorer

◗ Pebre negre

◗ Oli

◗ Sal

INGREDIENTS 
PER A  
QUATRE  
PERSONES
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CONTINGUT ESPECIAL

FRAGADIS assoleix la seva presència  
al territori amb un nou i espectacular  
EUROSPAR a Torredembarra

Un nou supermercat de 
gran superfície acaba 
d’aterrar a Torredembarra. 
Fragadis, el grup distribuï-
dor que opera amb les mar-
ques SPAR i EUROSPAR, 
acaba d’obrir les portes 
del seu nou EUROSPAR 
a Torredembarra. El nou 
establiment es troba ubicat 
al camí del Moro fent 
cantonada amb el carrer 
Josep Pujol, molt a prop de 
l’antiga N-340, lloc de gran 
afluència de pas. 

El grup busca consolidar 
encara més el seu lideratge 
a la província obrint un nou 
establiment, i amb especial 
incidència a la localitat de 
Torredembarra. En aquesta 
població la marca compta 
amb una gran tradició de 
supermercats des de fa 
anys, en concret 6 esta-
bliments, inclòs el nou 
EUROSPAR. La marca de-
mostra així la seva especial 
aposta per la localitat de 
Torredembarra. Cal desta-
car que aquest nou super-
mercat ha permès aportar 
al territori la creació de 34 
nous llocs de treball. 

L’EUROSPAR compta amb 
tota mena de serveis per 
garantir una agradable 
experiència de compra, 
començant per una super-
fície de venda de més de 
1.200 metres quadrats. El 
supermercat està dividit en 
diferents seccions, entre 
les quals les seccions 
ateses de carnisseria, xar-
cuteria i peixateria, a més 
de fruiteria i fleca.

Però a més, compta amb 
dues noves seccions: “Bon 
Profit”, una secció on els 
clients poden trobar un 
rostidor de pollastres, 
pizzes en porcions, coques 
de Perafita i, de divendres 
a diumenge, pastissos i 
coques de la coneguda pas-
tisseria torrenca Livorno. 

L’altra novetat destacada 
en seccions es tracta d’un 
forn de peix, una zona on es 
pot coure el peix i el marisc 
als clients que desitgin 
emportar-se’l cuinat. Convé 
remarcar que aquest servei 
no té cap sobrecost per al 
client. 

Cal destacar que les 
seccions de carn i peix hi 
compten amb el popular 
sistema Aqualife de nebu-

supermercat. Això suposa 
un estalvi d’un 10% en la 
compra. Aquesta promo-
ció serà vàlida fins al 10 de 
juliol de 2022. 

A tot això, cal sumar-hi el 
sorteig de dues cafeteres 
entre tots aquells clients 
que fan la seva compra 
amb la Targeta Client 
Spar. Per cada compra 
mínima de 20 euros es 
dona una butlleta de par-
ticipació. Aquest sorteig 
estarà disponible fins al 
22 de juny. 

lització, un sistema que 
aporta humitat als produc-
tes i en manté la qualitat 
òptima. La superfície 
també disposa d’una àrea 
de cafeteria. L’establiment 
obre en horari ininterrom-
put de dilluns a diumenge, 
de 9 del matí a 10 de la nit, 
inclosos festius.

UN SUPERMERCAT DE 
GRANS DIMENSIONS I 
SOSTENIBLE 
Es tracta d’un supermercat 
de 2.500 metres quadrats de 
superfície útil, amb una sala 

de vendes molt lluminosa 
gràcies a la gran entrada de 
llum natural a través de les 
cristalleres instal·lades a 
la façana, i que no destaca 
només per la seva gran-
dària, sinó també pel color 
corporatiu de la marca: el 
vermell, que fa que no passi 
inadvertit per a ningú. 

A més, Fragadis conti-
nua amb la seva línia de 
supermercat sostenible: 
instal·lant plaques solars 
a la coberta, il·luminació 
led de baix consum, aïllant 

tèrmic i un recuperador de 
calor, la funció del qual és 
guardar la calor i posteri-
orment reaprofitar aquesta 
mateixa energia. 

També, per facilitar la com-
pra, i aprofitant la seva pro-
ximitat amb l’antiga N-340, 
la superfície compta amb 
un pàrquing amb 100 places 
molt àmplies i gratuïtes per 
als clients del supermercat, 
i pel qual es pot accedir 
mitjançant dos accessos: 
pels carrers Josep Pujol i 
Francesc Gual Gabardos. 

PROMOCIONS  
PER ALS CLIENTS 
Per celebrar la recent 
inauguració del nou EU-
ROSPAR amb els clients, 
s’estan portant a terme 
diverses accions promoci-
onals. Els clients que fan 
una compra mínima de 50 
euros amb la Targeta Cli-
ent Spar reben un val de 10 
euros bescanviable en una 
segona compra mínima pel 
mateix import, 50 euros, 
amb la targeta client del 

La marca Fragadis-Spar obre un nou establiment a Torredembarra, molt a prop de l’antiga N-340
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DESAFIA TUS LÍMITES

     +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
Repsol Compromís
Zero Emissions Netes
2050

EX
TR

EU
RE

PRODUIR

CONSUMIR

REUTILITZAR RECICLAR

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

Què és per 
a tu l’economia 
circular?

Si vols saber més coses
sobre economia circular,

entra a repsol.com

La solució la 
trobareu al 
Torredembarra 
Actualitat del 
mes de juliol

6 4
9 5

4 6 3
2 6 5 4

8
3 7 5 1
5 4 7

7 2
1 2

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

Dificultat: Mitjana

Solució Sudoku  
mes de maig

EL
 S

UD
O

KU
4

1682
134

8413
67
9518

925
3589

8

697258431
413796825
582134976
841579362
256381749
379642518
764925183
135867294
928413657

Dificultat: Mitjana

Aquest mes de juny ha 
irromput definitiva-
ment un nou partit en 

el panorama polític de Torre-
dembarra: Valents. L’assem-
blea ja ha escollit junta local 
i l’exregidor de Ciutadans 
Juan Carlos Hurtado es pos-
tula com a cap de llista. S’hi 
respira l’optimisme dels pro-
jectes polítics que comencen 
amb força, però Valents no 
ho té tan fàcil per entrar al 
ple municipal el 28 de maig 
vinent. Si la participació en 
les eleccions municipals es 
manté igual, els caldran més 
de 300 vots —la CUP en va 
quedar fora fa tres anys amb 
322. El seu calador de vots 
són Ciutadans i PP. Hi tro-
bem menys de 1.300 vots en 
les municipals de 2019. Allí el 

PSC voldrà pescar part del vot 
taronja per seguir creixent i 
Vox, que em sorprendria molt 
que no es presentés, també se 
n’emportarà una bona part. 
Malgrat no tenir encara es-
tructura al municipi, els 527 
vots obtinguts a les darreres 
eleccions al Parlament són un 
bon punt de partida.

I com estan el PP i Ciutadans? 
Els populars encara no tenen 
cap de llista després que Nú-
ria Gómez anunciés que no 
es presenta i han ajornat la 
decisió fins després de l’estiu. 
Es rumoreja que podrien fit-
xar algun regidor actual per 
a les primeres posicions i la 
possibilitat que Gómez sigui 
“convidada” a encapçalar per 
tercer cop la candidatura con-

A LA CONTRA JORDI SALVAT

Embús a la dreta?
servadora també fa setmanes 
que sona.

A Ciutadans, o el que queda de 
la formació taronja després de 
la implosió del grup munici-
pal i dels naufragis electorals 
dels darrers temps, guarden 
silenci. Si escolteu als plens un 
dels seus dos regidors, Javier 
Ramírez, no sembla que tingui 
massa ganes de plegar. La seva 
vehemència contra l’alcalde 
Rovira no és pròpia d’algú que 
s’està acomiadant de la políti-
ca activa. Però ser cap de llis-
ta de Ciutadans és apostar per 
un cavall perdedor. L’embús 
a la dreta de l’espectre polític 
a Torredembarra pot ser im-
portant en els propers comicis 
i pot provocar algun disgust. 
El pastís a repartir és el que és.


