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RESERVAS
AL TLF: 977268323

ALCALDE PIJOUAN - ALTAFULLA

RESERVAS
AL TLF: 655053549

PLATJA PAELLA- TORREDEMBARRA

DISFRUTA DE NUESTROS CHIRINGUITOS RESTAURANTES 
DE ALTAFULLA & TORREDEMBARRA

URBANISME 
S’acosten  

canvis  
importants  

al port de  
Torredembarra 

Pàgina 7

ESPECIAL 
Creixell celebra 

la Festa Major 
de Sant Jaume 

del 22 al 31  
de juliol  

Pàgines 11-14

FESTES  
Programa 

de la Festa 
del Quadre 

de Santa 
Rosalia 
Pàgina 6 

POLÍTICA  
Xavier Suárez 

(Junts): “Tenir 
una ciutat com 

Torredembarra 
neta és car” 

Pàgina 4

La Torre, capital dels  
escacs tarragonins

     +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

RESERVAS POR WHATSAPP

POLÍTICA  
Xavier Suárez 

(Junts): “Tenir 
una ciutat com 

Torredembarra 
neta és car” 

JOAN CASASJOAN CASAS

L’Open Internacional de Torredembarra deixa 
enrere els dos estius d’aturada per la pandèmia 
i supera de nou el centenar d’inscrits
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He votat a l’opció per-
dedora. L’estructura 
del bloc, senzilla i 

funcional, feta per aquella 
mateixa gent que dia rere 
dia desafiaven la mar des 
de la mateixa sorra. Torna-
rà l’Alfa i Omega —i espero 
que la seva estelada—, que al 
cap i a la fi fa tants anys que 
hi era que moltes torrenques 
no han vist mai una altra 
cosa; de fet, per a molts és 
un signe d’identitat. No m’hi 
encaparraré pas. El que sí 

que em fa perdre el son, any 
rere any, és la nostra mar i la 
nostra platja. Tot va comen-
çar amb el passeig i el port, 
que van constrènyer la platja 
i escapçar el roquer, i a poc a 
poc han transformat del tot 
la nostra façana marítima. 

A la voreta ja no hi ha cucs, 
ni crancs, ni algues, però 
més endins, tot sembla erm.

Fenòmens com el temporal 
Glòria han ajudat a perpe-

tuar aquests canvis. Ja fa un 
parell d’anys que l’entrada 
al mar ha perdut aquella 
muntanyeta que t’elevava 
pocs metres després d’en-
trar a l’aigua, deixant una 
piscineta natural, perfecta 
per a la canalla petita. Més 
endins, l’Antina ha desapa-
regut en el tram que surt del 
roquer. Ha quedat colgada 
de sorra i quan treu el nas, 
una mica abans del bloc, 
poca vida hi queda. Quasi 
no es veuen pops, ni estre-
lles, ni meros, ni eriçons..., 
i d’això no en tenen tota la 

culpa les infraestructures o 
el canvi climàtic, també la 
pesca esportiva. A aquestes 
alçades de l’extinció de la 
biodiversitat, fa mal veure 
algú sortint de l’aigua amb 
un pop a la xarxa... Un dia 
d’aquests, serà l’últim pop. 
Els protegim abans que si-
gui massa tard?

Espero reconèixer de nou la 
nostra platja i que al voltant 
del bloc hi hagi una mar ple-
na de vida i neta... Una opció 
que, de ben segur, no tindria 
rival.

El confinament em va agafar 
lluny de la Torre i el pas de les 
setmanes em va generar una 
morriña inesperada. A princi-
pis d’abril d’aquell innombra-
ble 2020, m’intercanvio uns 
whatsapps amb la Meri Ortiz, 
llavors presidenta de l’Associa-
ció de Veïns de Baix a Mar. “Ara 
ens tenen tancats, però per Sant 
Joan, el sopar popular que no 
falti, eh?”, vaig dir-li, més o 
menys. Il·lús de mi!

Fa uns quants dies, 300 perso-
nes tornàvem a omplir la plaça 
d’Antoni Roig de Baix a Mar, 

amarats d’alegria i eufòria (i 
d’alguna cosa més); de tot allò 
que no hem pogut fer durant 
els darrers dos anys. Ha es-
tat un Sant Joan memorable, 
d’alliberament, de festa i de 
carrer. Perquè les festes po-
pulars són precisament això: 
sortir al carrer i trobar-se amb 
la gent. Amb la gent de la Torre 
de sempre i els que ho són de 
no fa tants anys. Perquè tor-
renc ho és qui vol.

Valgui aquest pretext per par-
lar del que, d’aquí a només 
uns dies, viurem als carrers 

de dalt la vila. Hauran passat 
més de 1.000 dies —i tocs de 
queda, i confinaments locals, 
comarcals i tutti quanti—, 
però la Torre tornarà a sortir 
al carrer per honorar el Quadre 
de Santa Rosalia. S’hi cregui o 
no s’hi cregui (ell sabrà qui 
no hi tingui fe), el Quadre i la 
seva Festa retornaran al poble 
aquell ambient que el fa únic i 
especial. Aquella màgia que, en 
pensar-hi, ens posa la pell de 
gallina, ens fa brillar els ulls i 
ens fa vibrar.

Tornarem a sortir al carrer: 
sigui al correfoc, a alguna de 
les nits de festa, a la diada cas-
tellera, al seguici o al tobogan 

aquàtic que amenaça d’esdeve-
nir tradició. Tant se val la raó 
concreta. El cas és que, de nou, 
la setmana del 15 de juliol ens 
tornarà a fer viure la Torre, a 
abraçar amics, a parlar amb co-
neguts i a conèixer els saludats. 
Tornarem a encaixar, tots ple-
gats, en el deliciós escenari del 
nostre casc antic i tornarem a 
fer aquella vida tan nostra, tan 
mediterrània, tan torrenca.

I el millor de tot: quan el Qua-
dre hagi acabat, estarem a tan 
sols 40 dies de la mare de totes 
les setmanes... però això ja ar-
ribarà. Visca el Quadre, visca 
la Torre i a gaudir-ne. Tots al 
carrer!
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EDITORIAL
L’últim pop

Amb el suport de:

Aquest proper mes de de-
sembre s’acaba la conces-
sió del port de Torredem-
barra després de trenta 
anys. L’actual concessio-
nària, Port Torredembarra 
SA, va presentar fa uns 
mesos un projecte a Ports 
de la Generalitat per obte-
nir una pròrroga de quinze 
anys a través de la figura 
legal de la reestructuració 
econòmica. Des de Port 
Torredembarra SA espe-
ren rebre aviat el vistiplau 
i engegar uns canvis que 
significaran una nova eta-
pa per a aquest espai que 
no ha acabat de trobar mai 
el seu encaix en el munici-
pi i una gran part dels ve-
ïns i veïnes no se’l senten 
prou seu, tot i aquestes 
gairebé tres dècades de 
trajectòria.

I és precisament la po-
tenciació del lligam 
port-ciutat un dels eixos 
del projecte, i es volen 
eliminar barreres entre 
el passeig marítim i la 
zona portuària. També es 
faran millores al Roquer 
i canvis urbanístics dins 
del recinte. L’aposta per 
la formació serà un dels 
altres eixos d’aquesta 
nova etapa. I tot això amb 
un biòtop artificial que 
es començarà a construir 
després de l’estiu i serà 
una referència al país. En 
aquest número del Torre-
dembarra Actualitat us 
expliquem amb més detall 
com serà aquesta nova 
etapa del port de Torre-
dembarra, una oportunitat 
perquè aquest equipament 
i la ciutat vagin més a 
l’una i no es repeteixin els 
errors que hi ha hagut fins 
ara.

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

El port de  
Torredembarra 
dibuixa el seu  
futur amb un 
nou projecte

Al carrer!

LA BONA VIATGERA ANNA RIUS

NORD ENLLÀ GERARD RECASENS

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

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

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

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

GERARD 
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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

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

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

Bona Festa del Quadre!

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)
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Celebració dels deu anys del Ball de Diables, 
primer acte públic de Pedra de  
Toc i naixement del ‘Diari de la Torre’

El Ball de Diables 
de Torredembarra 
va celebrar el seu 

desè aniversari el mes de 
juliol de 1997 amb una 
sèrie d’actes que van cul-
minar el dia 19 a la plaça 
del Castell. Ho van fer 
molt ben acompanyats. 
I és que a la Torre s’hi 
van aplegar una desena 
de colles de tot el país, 
350 diables que van cre-
mar mitja tona de pólvo-
ra. Tampoc hi van faltar 
la sàtira i la ironia dels 
versots de colles com 
els Diables de Sitges, 
del Vendrell o Tarra-
gona, i és que el llavors 
president del Ball de Di-
ables de Torredembarra, 
Lluís Suñé, va destacar 
que aquests parlaments, 

JORDI SALVAT

Maria Punsoda o el qui 
escriu aquest article, 
llavors un jove estudi-
ant de Periodisme. Era 
la tercera capçalera del 
binomi Vilà-Marín des-
prés del Torredembar-
ra al Moment i Arreu 
Torredembarra. “Som 
i serem independents 
a l’hora d’informar, les 
nostres pàgines són 
obertes a tot el poble de 
Torredembarra, segui-
rem explicant el dia a dia 

nitat, urbanisme, ense-
nyament, cultura, medi 
ambient o hisenda.

Aquell juliol de 1997 
també naixia un nou 
mitjà de comunicació a 
Torredembarra: el Diari 
de la Torre. Ho feia amb 
Antoni Vilà com a direc-
tor i Ana Marín com a cap 
de publicitat i amb un 
equip de col·laboradors 
entre els quals hi ha-
via Anton Valls, Josep 

El 19 de  
juliol de 1997 
es van aplegar 
a la plaça del 
Castell 350 
diables d’una 
desena de  
colles de tot  
el paísla campanya “Salvem el 

Roquer” amb l’Ajunta-
ment, de qui s’havien 
obtingut “compromisos 
formals” de participació 
en el projecte d’execució 
del pla d’integració pai-
satgística del Roquer i va 
avisar que es mantindri-
en vigilants a les accions 
del govern municipal en 
aquest entorn. El col-
lectiu va anunciar que es 
crearien grups de treball 
en diferents àmbits: sa-

que s’han passat de ge-
neració en generació, 
diferencien els balls de 
diables dels grups de foc, 
que només fan especta-
cle pirotècnic.

Uns dies abans, el 4 de 
juliol, la sala d’actes de 
la Caixa Tarragona aco-
llia un acte públic del 
col·lectiu Pedra de Toc 
(*), en el qual es van do-
nar a conèixer les prime-
res gestions al voltant de 

amb llibertat i esperit 
obert. Gràcies als nos-
tres anunciants, perquè 
sense ells, segur que no 
estaríem amb vostès.”

(*) En trobareu més 
informació en la secció 
Conadells, de Carles 
Marquès, dels dos dar-
rers números del Torre-
dembarra Actualitat.
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“Hem de tenir clar que tenir una ciutat 
com Torredembarra neta és car”

L’ENTREVISTA XAVIER SUÁREZ

Des del passat mes de 
febrer, Xavier Suárez 
Gutiérrez (Torredem-

barra, 1991) és l’únic regidor 
i portaveu de Junts per Tor-
redembarra després d’ocupar 
el lloc del dimitit Josep Maria 
Calvet. És el tercer regidor jun-
tista en aquest mandat. Amb ell 
analitzem la situació política 
actual i mirem cap al futur.

Quines sensacions té 
d’aquests primers mesos 
com a regidor?

Les sensacions són po-
sitives. Hem patit una sèrie 
de canvis a Junts per Torre-
dembarra i just comencem a 
caminar, a aclimatar-nos a la 
nova situació. Et mentiria si 
et digués que tenia el pensa-
ment de formar part del ple de 
l’Ajuntament de Torredem-
barra, però les circumstàncies 
han provocat que ara estigui 
representant el grup de Junts 
al ple.

Està sent un mandat molt 
complicat dins del grup 
de Junts, un partit nou.

El 2019 Junts per Torre-
dembarra va concórrer a les 
eleccions sota el paraigua del 
PDeCAT, en un moment de 
transició. Tot just començar 
el nou mandat, vam patir una 
sèrie de problemes per irregu-
laritats suposadament come-
ses per la cap de llista i única 
regidora, Anna Magrinyà, i 
vam decidir actuar ràpid i fer-
ne el relleu per Josep Maria 
Calvet. És una persona amb 
moltes obligacions laborals 
i, en el temps de pandèmia, 
ho va poder compaginar amb 
el treball a casa i els plens te-
lemàtics. Teníem clar que en 
algun moment ens comuni-
caria que no continuava i que 
volia fer un pas al costat per 
dedicar-se a la seva feina. I el 
darrer relleu he estat jo.

El fet de tenir un únic 
membre al ple condiciona 
la feina del regidor?

Evidentment una repre-

sentació tan humil t’implica 
una gran càrrega de feina, que 
és preparar molt bé els plens, 
ja que tenim un tarannà cons-
tructiu i això implica hores de 
feina per anar-hi amb propos-
tes elaborades. Només tenim 
una setmana entre la comis-
sió informativa i el ple per 
revisar expedients, preparar 
argumentaris, mocions... A 
més de representar instituci-
onalment el partit en els actes 
que es fan al municipi. És una 
gran càrrega de feina, però es 
fa amb molt de gust perquè és 
una cosa en què creiem fer-
mament. 

I a l’altra banda tenen 
un govern amb majoria 
absoluta.

La situació no és fàcil i 
més des de la nostra perspec-
tiva, amb només un regidor. 
La força és gairebé nul·la. 
Però hem optat per un taran-
nà propositiu, i si estens la mà 
al govern a l’hora de treballar, 
ells també ho accepten, tot i 
que no sempre és així. La ma-
joria els avala per fer el que 
vulguin, però nosaltres també 
som representants d’una part 
del poble de Torredembarra.

Recentment s’ha portat a 
terme una votació popu-
lar per decidir el futur del 
Bloc de Baix a Mar. Com 
han vist aquest procés?

Els processos participatius 
són eines molt importants 
perquè donen la possibilitat a 
la ciutadania de poder decidir 
sobre una qüestió que afec-
ta el seu municipi, però, no 
obstant això, la participació 
ha estat baixa. No ens podem 
conformar amb exemples 
d’altres processos. Una par-
ticipació tan baixa ens dona 
senyals que potser no tothom 
se sent representat en aquest 
procés participatiu. Durant 
les dues setmanes que ha du-
rat el procés se’ns ha acostat 
força gent que ens ha dit que 
no votaria perquè no hi havia 
l’opció de no posar res al Bloc. 
Potser és on hem errat i li ho 
vaig comentar a l’alcalde, però 
em va dir que aquesta opció 
no es contemplava.

Què va votar?
Vaig ser coherent amb el 

que portàvem al programa 
electoral i vaig votar l’Alfa i 
Omega. Per mi és un referent, 
és un emblema i em sentia re-
presentat per aquesta escultu-
ra. Junts per Torredembarra 
vam impulsar junt amb la fa-
mília Bartolozzi la restitució 
de la figura.

Parlem d’un dels temes 
que més crítiques genera 
al govern municipal: la 
neteja i la recollida de la 
brossa.

És un problema que pre-
ocupa la població i conside-
rem que l’Ajuntament no està 
exigint el que hauria a l’em-
presa concessionària. És clar 
i manifest que els serveis no 
s’estan complint i Torredem-
barra cada dia està més bru-
ta. Posen pedaços que creuen 
que solucionen temporalment 
aquestes situacions i el que 
fan és empitjorar-les més. La 
ciutadania de Torredembarra 
ens envia cada setmana, per 
no dir cada dia, fotografies de 
punts diferents del municipi 
on es veuen els problemes de 
la recollida de la brossa i tam-
bé de la poda. El que et dona 
la confortabilitat de viure bé 
és tenir un municipi net, on 
puguis gaudir de la neteja dels 

espais públics. Ara estan bruts 
i deixats perquè no es com-
pleixen els serveis pactats. En 
el darrer ple vam augmentar 
la partida pressupostària del 
contracte de la neteja viària i 
la recollida d’escombraries, i 
serà amb un procés de selecció 
de personal pactat amb el PSC 
que serà lent i no sabem quan 
entraran. Serà per reforçar els 
serveis que està fent la brigada 
municipal perquè el servei és 
un caos. 

L’any que ve hauria d’en-
trar en vigor un nou con-
tracte de la recollida de la 
neteja viària i la recollida 
de la brossa.

Hem de tenir clar que tenir 
una ciutat com Torredembarra 
neta és car i ho hem d’explicar 
a la ciutadania. Hem de fer un 
contracte que s’adeqüi a la rea-
litat i les necessitats de Torre-
dembarra i no fer un concurs 
a la baixa per no gastar molts 
diners. La sensació que fa és 
que el govern no sap com sor-
tir-se’n d’aquesta situació.

Mirant cap a les properes 
eleccions municipals, quan 
té previst Junts per Torre-
dembarra proclamar el 
seu cap de llista?

Junts per Torredembarra 
està treballant des de fa molt 

“Sabem que no 
partim d’una situ-
ació còmoda, però 
intentarem que la 
nostra sigui una 
formació sòlida i 
creïble”

Portaveu de Junts per Torredembarra a l’Ajuntament

temps en aquesta qüestió. Ve-
nim d’un procés de creació del 
partit a nivell nacional, en què 
el partit va fer un canvi de jun-
ta, que és el tret de sortida per-
què els comitès locals, a través 
d’unes primàries, escullin els 
seus candidats i candidates a 
les alcaldies dels municipis. 
Torredembarra no n’és una 
excepció i estem treballant en 
la qüestió. Encara no podem 
comentar res, però les perso-
nes involucrades en aquest 
procés ja estan treballant i en 
breu podrem anunciar qui és 
la persona que lidera aquest 
procés a Torredembarra.

Podria ser  
Xavier Suárez?

Encara estic en fase de 
reflexió. No queda massa 
temps per pensar-m’ho, però 
evidentment seria una opció, 
encapçalar aquest projecte, i 
un orgull que els meus com-
panys confiessin en mi per li-
derar-lo i poder assolir un bon 
resultat. Sabem que no partim 
d’una situació còmoda, però 
intentarem que la nostra sigui 
una formació sòlida, creïble i 
que convenci la ciutadania de 
Torredembarra.

JORDI  
SALVAT
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POTS VEURE  
L’ENTREVISTA  
COMPLETA A  

TORREDEMBARRA 
ACTUALITAT TV
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FESTA DEL QUADRE

Torredembarra recu-
pera enguany tots els 
actes tradicionals sense 
cap mena de restricció 
per la Festa del Qua-
dre, que se celebrarà 
amb plena normalitat 
del 9 al 17 de juliol. La 
programació habitual 
del Quadre, amb el se-
guici, les processons, 
els castells, els actes 
culturals, els vermuts, 
els concerts i la festa, 
tornaran als carrers i 
places de la vila.

Enguany, com a no-
vetat, s’incorpora al 
programa una actuació 
castellera infantil, a 
càrrec de les dues colles 
de Torredembarra, els 
Nois i els Xiquets, just 
abans de l’arrencada de 
la cercavila del seguici 
infantil.

Torredembarra celebra amb plena normalitat 
la Festa del Quadre del 9 al 17 de juliol

A les 19 h, a la plaça de 
l’Escorxador, 
GLOBOTADA  
INFANTIL.

A les 23.30 h, a la plaça del 
Castell, 
CONCERT HÉROES DE 
LA ANTÁRTIDA 
(el millor tribut a Mecano).

Diumenge 10 de juliol
A les 10 h, al Patronat Antoni 
Roig, 
ACTIVITATS INFANTILS. 
LA CULTURA POPULAR 
I TRADICIONAL. 
Reserva prèvia a agrupaciopintala-
festamajor@gmail.com.

A les 12 h, a Cal Bofill,
VERMUT ELECTRÒNIC 
AMB DJ ETHIAN 
GUERRERO I DJ ANDRÉ 
VICENZZO.

De les 18 a les 23 h, a la plaça 
de la Vila, 
ACTE 5È ANIVERSARI 
DELS XIQUETS DE  
TORREDEMBARRA 
Taller de castells per a nens i adults. 
Tallers, jocs i treballs manuals per a 
nens. Concert de gralles i DJ.

A les 20 h, al Casal Municipal, 
CONCERT VIAGGIO 
IN ITALIA, OBRES DE 
ROSSINI, DONIZETTI, 
MOZART I VERDI, A 
CÀRREC DE LA CORAL 
SANTA ROSALIA. 
Venda d’entrades a www.entrapolis.
com. Preu: 10 €.

Dimarts 12 de juliol
A les 20 h, al Pati del Castell,
PRESENTACIÓ DEL DO-
MÀS DE L’AGRUPACIÓ 
DE BALLS POPULARS.

A les 20 h, a la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
ACTUACIÓ DEL COR 
DE L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ANDALUSA 
DE TORREDEMBARRA - 
Baix Gaià, amb Carmen Sayago i 
l’acompanyament d’Àngel Barrera 
a la guitarra.

Dimecres, 13 de juliol
A les 19 h a la plaça del 
Castell, 
FESTA SABONERA AMB 
LA CIA. XIP XAP.

A les 20.30 h, al Pati del 
Castell, 
PRESENTACIÓ DE LA 
SAMARRETA DE FESTA 
MAJOR.

Dijous 14 de juliol  
– La vigília i el ball de 
Festa Major
A les 12 h, a la plaça del 
Castell, 
TRITLLEIG DE CAMPA-
NES I ENLAIRAMENT 
DE COETS DES DE LA 
TORRE DEL CASTELL.

A les 19 h, a la plaça de 
l’Escorxador, 
ACTUACIÓ  
CASTELLERA INFANTIL,
amb la Colla infantil dels Nois de la 
Torre i la Colla infantil dels Xiquets 
de Torredembarra. 

En acabar, Cercavila del 
Seguici 
POPULAR INFANTIL.

A les 22:30 h, des del 
passeig de la Sort, 
CORREFOC, 
a càrrec del Ball de Diables 
de Torredembarra, la Virgília 
de Torredembarra, el Ball de 
Diables de Tarragona, el Ball 
de Diables de la Llacuna, el 
Ball de Diables de Ribes “Colla 
Jove”, el Ball de Diables de 
Llorenç del Penedès i la Víbria 
de Tarragona.

A les 22.30 h, a Cal Llovet, 
CONCERT AMB L’OR-
QUESTRA  
MARAVELLA.

A les 00 h, a Cal Llovet,
BALL AMB L’ORQUES-
TRA MARAVELLA.

A les 00 h, a la plaça del 
Castell, 
CONCERT AMB L’OR-
QUESTRA LA KINKY 
BAND I DJ CEBA.

Divendres 15 de juliol 
- La festa. La processó  
votiva
A les 8 h, pels carrers de 
la vila, 
MATINADES 
amb els Grallers de la Torre.

A les 11 h, a l’església de Sant 
Pere Apòstol, 
SOLEMNE OFICI  
EUCARÍSTIC, 
acompanyat per la Coral Santa 
Rosalia, i veneració de la relíquia de 
la patrona.

A les 19.30 h, des de l’esglé-
sia de Sant Pere Apòstol, 
PROCESSÓ VOTIVA 
DEL QUADRE DE  
SANTA ROSALIA,
precedida del Seguici Popular 
de la vila. La Coral Santa Rosalia 
interpretarà els villancets, 
acompanyada per la Fanfara 
al carrer Ample (davant de Cal 
Saya) i a la plaça de la Vila.
En arribar a l’església de Sant 
Pere Apòstol, esclat de músi-
ques, focs, balls i danses dels 
elements del seguici, veneració 
del Quadre i cant dels Goigs a 
santa Rosalia dins l’església.
Seguidament, a la plaça del 
Castell, passada del Seguici 
Popular.

A les 23 h, a la plaça del 
Castell, 
CONCERT A CÀRREC 
DE PIRATAS RUMBVER-
SIONES I VERGÜENZA 
AJENA.

Dissabte 16 de juliol 
- La Festa de la Mare 
de Déu del Carme i 
Processó Marinera

De les 11 a les 14 h, a la plaça 
de l’Escorxador,
REMULLADA DEL BALL 
DE DIABLES AMB  
TOBOGAN D’AIGUA. 
Preu: 5 € baixades il·limitades i 0,50 
€ una baixada.

I a les 12 h, 
VERMUT MUSICAL  
ESCORXATRÒNIC 
AMB DJ BENJI.

A les 11 h, al Pati del Castell, 
PRESENTACIÓ DEL  
7È VOLUM DE  
L’’ENCICLOPÈDIA 
CASTELLERA.
Diccionari biogràfic. Dels inicis a 
l’any 2000’. a càrrec de Guillermo 
Soler i David Morlà. Editat per 
Cossetània Edicions.

A les 19 h, a l’església de 
Sant Joan Baptista de Baix 
a Mar, 
MISSA DE LA MARE DE 
DÉU DEL CARME.

A les 19.45 h, a Baix a Mar,
PROCESSÓ MARINE-
RA, AMB LA IMATGE 
DE LA MARE DE DÉU 
DEL CARME 
portada pels pescadors fins a la 
mar, benedicció de l’aigua i cant 
de la Salve.

Seguidament, al passeig de 
Colom, 
BALLADA DE  
SARDANES, AMB LA 
COBLA LA PRINCIPAL 
DE TARRAGONA.

En tornar de la processó 
marinera, de Cal Bofill a la 
plaça de Josep Valls Ibern, 
PROCESSÓ, ENLAI-
RAMENT DE COETS I 
CANT DELS GOIGS.

A les 23 h, a la plaça del 
Castell,
FESTA RAC 105.

Diumenge 17 de juliol 
– Els Castells
A les 18 h, a la plaça de la Vila,
ACTUACIÓ CASTELLERA 
amb la Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, la Colla Joves Xiquets de 
Valls i els Nois de la Torre.

Bona Festa del Quadre!

REDACCIÓ

Dissabte 9 de juliol
A les 10 h, a la Zona Esporti-
va Municipal,
TORNEIG DE FUTBOL 
FESTA DEL QUADRE DE 
SANTA ROSALIA AMB 
EL DJ ALEIX FIGUERAS. 
 
Inscripció prèvia a torneigfutbo-
l7abpt@gmail.com.

De les 10 a les 15 h, a la Zona 
Esportiva Municipal, 
CONCERT VERMUT 
AMB EL DJ XART.

PROGRAMA
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S’impulsaran 
millores medi-
ambientals  
i es reforçarà 
el lligam  
port-ciutat,  
a més de  
canvis  
urbanístics

JORDI SALVAT

Bona Festa del Quadre!

El port de Torre-
dembarra expe-
rimentarà canvis 

importants els propers 
anys com a conseqüèn-
cia de l’acabament de 
la concessió aquest de-
sembre vinent i la rees-
tructuració econòmica 
que impulsa Port Torre-
dembarra SA per poder 
explotar durant quinze 
anys més aquest espai. I 
és que la nova normativa 
de la Generalitat de Ca-
talunya obliga a millores 
mediambientals i també 
a reforçar el lligam port-
ciutat, entre altres me-
sures.

La societat Port Torre-
dembarra SA va comen-
çar a treballar l’any 2018 
en un projecte que li per-
meti aconseguir aquesta 
pròrroga, d’un màxim de 
15 anys. La Llei de Ports 
contempla aquesta figu-
ra, denominada reestruc-
turació econòmica, i així 
evitaria haver d’anar a 
un nou concurs, en què 
tot i que llavors la nova 
concessió podria ser més 
llarga, existeix la possibi-
litat que guanyi una altra 
empresa. Per al projecte, 
que està des d’inici d’any 
sobre la taula de Ports de 
la Generalitat i s’espera 

que en els propers mesos 
rebi l’aprovació, es pre-
veu una inversió de 9,5 
milions d’euros.

L’acabament de la con-
cessió de trenta anys 
significa que tots els qui  
en tenien un dret d’ús —
amarradors, propietaris 
de locals o garatges...— 
el perden. La direcció 
del port ha mantingut 
reunions els darrers me-
sos amb els afectats per 
explicar-los aquesta si-
tuació i la seva proposta 
de futur, que passa per 
llogar a partir d’ara els 
espais. Uns espais que 
es milloraran i patiran al-

guns canvis, com l’edifici 
de Capitania i els locals 
propers —ara desocu-
pats— que seran ender-
rocats per poder ampliar 
la zona industrial. Capi-
tania es traslladarà a un 
altre espai. 

ACABAR AMB  
LES BARRERES
El projecte, elaborat 
amb recursos humans 
interns i alguns professi-
onals independents —la 
majoria del municipi—, 
és molt holístic. Hi han 
pres part arquitectes 
paisatgístics, enginyers o 
experts en gestió portu-
ària. Aposta per acabar 

amb les barreres entre el 
passeig i la zona portu-
ària i aquest continuarà 
pel port. Es vol acabar 
amb les tanques actuals 
i aconseguir “que la gent 
no sàpiga que ha entrat 
en un port.” Algunes ac-
cions encaminades cap a 
aquesta direcció ja s’han 
portat a termes els dar-
rers anys. Es canviaran 
també paviments i es 
potenciarà l’enjardina-
ment.

La potenciació de l’Es-
cola de Formació és un 
altre dels objectius, a 
més de seguir acollint i 
potenciant entitats com 

El port de Torredembarra  
es prepara per a una nova etapa
La pròrroga de la concessió, que acaba aquest proper mes de desembre,  
portarà molts canvis en aquesta zona de Torredembarra

Una imatge actual de les instal·lacions del port de Torredembarra. / TDB

la vela llatina o els voga-
dors. Al centre de forma-
ció es fan cursos sobre 
marina mercant i repa-
ració d’embarcacions i 
hi haurà aules per l’FP 
dual de l’Institut Ramon 
de la Torre. L’objectiu és 
ampliar l’oferta formati-
va que s’ofereix des del 
port de Torredembarra.

UN BIÒTOP  
REFERENT AL PAÍS
També es potenciaran 
activitats nàutiques com 
el caiac, la navegació amb 
embarcacions sense titu-
lació i el submarinisme. 
Precisament a l’octubre 
començarà la construcció 
del biòtop artificial Anti-
na, una estructura de 32 
metres que vol esdeve-
nir un parc subaquàtic 
de referència al país i vol 
multiplicar l’arribada de 
submarinistes, que en 
els darrers anys ha anat 

BONA FESTA DEL QUADRE

augmentant, sobretot el 
públic internacional. A 
més de la vessant d’es-
barjo, el biòtop en tindrà 
una altra de científica. El 
seu cost serà de gairebé 
un milió d’euros.

La dignificació de l’en-
torn és un altre dels 
punts del projecte i es 
condicionarà el camí 
de ronda del Roquer, 
unint-lo amb un camí 
de ronda de baix d’una 
forma natural. Un altre 
punt del projecte de 
futur del port de Tor-
redembarra és dotar 
el port d’energies re-
novables i d’un ús més 
sostenible de l’aigua. 
També es millorarà la 
permeabilització amb 
la platja, intentant no 
viure-hi d’esquena com 
fins ara.

L’Ajuntament de Tor-
redembarra, com a ac-
cionista de Port Torre-
dembarra SA —hi té dos 
representants al consell 
d’administració—, està 
al corrent d’aquestes 
actuacions. El ple mu-
nicipal serà l’encarregat 
d’aprovar inicialment 
els canvis urbanístics i 
serà la Comissió d’Ur-
banisme de Tarragona 
la que els aprovarà de-
finitivament.
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Us desitgem una bona 
 Festa del Quadre!

JOSEP  
SÁNCHEZ

Ja ha quedat vista per 
a sentència la peça 1 
del cas Torredembar-

ra després de la celebra-
ció de la vista oral entre el 
21 de juny i l’1 de juliol a 
l’Audiència de Tarragona. 
Han estat set sessions en 
què la jutgessa ha escoltat 
testimonis, pèrits, acusats, 
fiscalia i advocats. Tot això 
per determinar si l’exalcal-
de Daniel Masagué, alguns 
exregidors de l’Ajuntament, 
tècnics municipals i em-
presaris van cometre els 
delictes de prevaricació i 
malversació pels contractes 
d’arrendament de dos locals 
que l’Ajuntament va llogar 
l’any 2011: l’actual seu de la 
Policia Local i un immoble 
al barri de Clarà que es volia 
destinar com a espai per a 

La peça dels lloguers del cas Torredembarra, vista per a sentència
Masagué i la resta d’acusats defensen que els 
dos contractes d’arrendament es van fer en  
benefici del municipi

Foto: Un moment de la declaració de Daniel Masagué en el judici. / TDB

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

porttarragona.cat

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

SÁNCHEZ

benefici del municipi
diverses entitats i que mai 
va entrar en funcionament.

FELGUERA, ABSOLTA
Posteriorment, durant la 
presentació de l’informe 
de les acusacions, aques-
tes també van demanar 
afegir el delicte de frau a 
l’administració pública, 
que hauria estat continu-
at en el cas dels principals 
acusats. Més enllà de Ma-
sagué, també han estat 
jutjats els exregidors Pere 
Font, Santiago Ardèvol, 
José Oviedo i Juan Pérez. 
Durant la vista oral, Fran-
cisca Felguera va quedar 
absolta en retirar-se els 
càrrecs contra ella, igual 
que l’advocat d’Efial Xa-
vier Xifrà. A més, també 
estan acusats l’enginyer 
Vicenç Ruiz, l’excap de 
contractació Montserrat 
Córcoles i els empresaris 

Vicente Sánchez i Rafael 
Jiménez.

Els dos contractes que 
han estat objecte de 
judici es van adjudicar 
de forma directa, sense 
passar per un concurs 
públic. Durant la pri-
mera part de la vista 
oral, diversos testimo-
nis han remarcat l’obli-
gatorietat de fer aquest 
concurs, donades les 
quantitats econòmiques 
que implicaven els dos 
expedients. És el cas de 
l’exalcalde i regidor a 
l’oposició en el moment 
dels fets, Enric Grangel, 
que va impulsar un ple 
extraordinari per anul-
lar els contractes arran 
d’un informe de l’Ofici-
na Antifrau. També el 
secretari Rafael Orihu-
el ha assegurat que va 



 
DEMBARRA

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

 9 

La peça dels lloguers del cas Torredembarra, vista per a sentència

Foto: Un moment de la declaració de Daniel Masagué en el judici. / TDB

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Torredembarra  
y Altafulla cambian de nombre

Para hacer honor a su ahora principal caracte-
rística, los incómodos, desagradables, dañinos y 
abundantes obstáculos que unos técnicos con 
muy poca imaginación han puesto por doquier, 
en aras de lo que llaman “movilidad sostenible”, 
con artilugios de la más variada índole y cuya 
principal finalidad es hacer la vida más incómo-
da para los vehículos. Pasos de peatones sobre-
elevados y lomos de asno con medidas exagera-
das y sin cumplir las normas de homologación 
existentes, bandas de goma innecesarias, etc.

Ahora las ambulancias necesitan más tiempo 
en su recorrido, causando además daños añadi-
dos a los enfermos que transportan. Lo mismo 
los autobuses de transporte público, obligados 
a ir dando saltos continuamente.

Únicamente los badenes del tramo entre Esta-
ción y Sort, en Torredembarra, son algo acepta-
bles. Pero los puestos entre Sort y Altafulla, o 
entre Clarà y Creixell, son excesivos e innece-
sarios.

Además, en estos dos últimos tramos, al incluir-
se el carril bici han estrechado la calzada de 
forma absurda sin aprovechar el gran arcén del 
lado contrario. Está bien que se disponga de 
un buen carril bici, pero me permito recordar 
a quien corresponda que la antigua N-340 en 
Torredembarra, en lugar de tantos obstáculos, 
lo que necesita es aceras en los importantes 
tramos en que todavía no las hay, y que com-
partir el carril bici con peatones es un peligro. 
Si para nuestros responsables de la tan manida 
movilidad el coche es el principal enemigo, 
podrían plantearse dejar de hacer coches en la 
Seat, por ejemplo.

Pues bien, como decía, Torredembarra y Alta-
fulla se van a llamar ahora respectivamente 
Torrebaden y Altobaden, y van a hermanarse con 
Baden-Baden.

Jesús M. Zúñiga Robles
Torredembarra

CARTES DELS LECTORS

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Tel. 977 641 857

Us desitgem una bona Festa del Quadre

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

US DESITGEM 
UNA BONA FESTA 

DEL QUADRE

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  
fer barbacoes amb la millor carn! 

Bona Festa  
del Quadre!

alertar en diverses ocasions de 
les irregularitats que hi havia en 
els expedients i l’exinterventor 
de l’Ajuntament, Carlos García 
Lucas, ha remarcat que hi havia 
una “intervenció B” al consisto-
ri que feia l’empresa Efial, que 
“dificultava el nostre control 
intern”. Precisament, el govern 
de Masagué va argumentar la 
validesa dels contractes per un 
informe que havia fet Efial.

Un dels punts destacats de la vis-
ta oral ha consistit a justificar la 
idoneïtat i la singularitat dels dos 
locals. Pel fiscal, aquestes carac-
terístiques no estaven prou argu-
mentades; en canvi, els acusats 

han defensat les dues operacions 
perquè suposaven “un benefici 
per al municipi”, com va asse-
gurar l’exalcalde Masagué. En 
aquest sentit, una de les claus 
ha estat saber en quin moment 
es va determinar la finalitat dels 
dos locals: si va ser abans de la 
signatura dels contractes o des-
prés.

‘ANIMADVERSIÓ’ DEL  
SECRETARI
En la seva intervenció, a respos-
tes del seu advocat, Daniel Ma-
sagué ha defensat que sempre 
va considerar que els contractes 
estaven ben fets i que es va guiar 
pel criteri dels tècnics. En aquest 
sentit, una de les claus de la seva 
defensa ha estat desacreditar els 
informes contraris del secretari 
per l’“animadversió” que aquest 
tenia cap a ell, segons va expli-
car, per fets succeïts anterior-
ment. L’exbatlle va explicar que 
es van fer fins a 50 informes en 
contra de la seva gestió i que li 
impedien “fer política”. Fins i 
tot va arribar a demanar empa-
ra per veure què podia fer. En el 
seu parlament final, va intentar 
desmuntar els arguments de la 
Fiscalia, assegurant que aquests 
es basaven en els informes nega-
tius del secretari, que considera-
va parcials.

Masagué va afegir que repetiria 
el lloguer dels locals pel benefi-
ci que suposaven per al muni-
cipi. En el cas del de la Policia 
Local, destacava que avui dia 
encara s’utilitza amb aquesta 
finalitat i que ha suposat una 
millora important en el servei. 
Un argument que també va uti-
litzar l’exregidor José Oviedo, 
recordant que l’anterior seu, al 
nucli urbà, no reunia les condi-
cions necessàries. Sobre el local 

de Clarà, l’exbatlle va comentar 
que no va entrar mai en ús, per-
què no vas disposar del finança-
ment per fer les reformes, però 
remarcava que no es van perdre 
diners per l’opció de compra que 
hi havia.

El fiscal defensava els informes 
del secretari i recordava que Ma-
sagué ja havia estat condemnat 
en peces anteriors amb infor-
mes seus incorporats a la causa. 
A més, també va assegurar que 
no estava justificada “ni la ido-
neïtat ni la singularitat” dels dos 
locals i que els expedients d’ar-
rendament s’haurien d’haver fet 
per concurs públic. Finalment, 
assenyalava que hi va haver una 
connivència entre actors públics 
i privats per beneficiar els segons 
en perjudici de l’administració.

Les parts queden ara a l’espera 
de conèixer la decisió dels jutges. 
Els acusats poden ser condem-
nats a entre quatre anys i mig i 
dos anys de presó i un màxim de 
nou d’inhabilitació, segons el cas. 
A més, l’Ajuntament podria rebre 
uns 330.000 euros en concepte 
de responsabilitat civil.

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).

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

642 43 72 47
977 64 17 98

www.blaumarirestaurant.com
OBRADOR:  
Tel. 977 65 03 84  
C. de Dalt, 24

VENTA:  
Altafulla 
Tel. 977 65 03 84  
C. Miquel Amorós, 5

VENTA:  
Torredembarra 
Tel. 977 64 26 14 
C. Montserrat, 27

ERC i PSC proclamen els seus  
caps de llista per a les  
eleccions municipals de 2023

Aquest passat mes 
de juny, les dues 
principals forma-

cions del ple municipal 
torrenc han proclamat 
els seus caps de llista 
per a les eleccions mu-
nicipals el maig de 2023. 
I totes dues repeteixen 
candidat. Eduard Rovira 
(ERC) buscarà un tercer 
mandat com a alcalde i 
l’actual cap de l’oposi-
ció, Vale Pino (PSC), vol 
ser la gran alternativa al 
republicà.

L’assemblea de militants 
d’Esquerra Republicana 
Torredembarra va deci-
dir per unanimitat el 
19 de juny que Eduard 
Rovira encapçali la can-
didatura el maig vinent. 
Ho farà després d’haver 
aconseguit una majoria 
absoluta el 2019 i d’ha-
ver estat al capdavant 
de l’alcaldia també en el 
mandat 2015-2019. Ro-
vira és regidor a l’Ajun-
tament des de 2011, 
quan per primer cop va 
liderar la candidatura 
republicana. En aques-
ta assemblea també es 
va constituir la comis-
sió electoral encarrega-
da de l’elaboració de la 
llista de cara als propers 
comicis.

L’actual alcalde i can-
didat a la reelecció as-
segura que “després 
d’aconseguir sanejar 
els comptes de l’Ajun-
tament, ara és el mo-
ment de planificar les 
estratègies de futur que 
han de permetre mo-
dernitzar el municipi i 
fer-lo més competitiu.” 
Rovira ha posat en va-
lor la realització de les 
millores urgents que 
Torredembarra neces-
sitava malgrat els obs-
tacles i dificultats que 
ha suposat la pandèmia,  
que ha marcat aquest 
mandat.

Amb l’experiència acu-
mulada durant aquests 
anys Rovira encara el 
que considera el futur 
repte com la consoli-
dació d’un projecte de 
transformació del mu-
nicipi i del consistori.” 
Al mes de juliol Eduard 
Rovira farà una presen-
tació pública com a cap 
de llista.

SEGON INTENT  
DE PINO
Per la seva banda, l’ac-
tual portaveu del PSC 
a l’Ajuntament de Tor-
redembarra, Vale Pino, 
va ser proclamat el 18 

de juny, per aclamació, 
en assemblea extraor-
dinària, com a alcalda-
ble socialista per a les 
eleccions municipals 
del 2023, després de 
finalitzar el procés de 
primàries com a única 
candidatura presentada 
i amb un suport unàni-
me de la militància.

L’actual portaveu del 
grup municipal repe-
tirà així per segona ve-
gada consecutiva com 
a alcaldable, després 
de fer-ho el 2019, quan 
va aconseguir doblar el 
nombre de vots i acon-

seguir, d’aquesta mane-
ra, un regidor més. Pino 
és regidor al consistori 
torrenc des de l’any 
2015, quan va ocupar el 
segon lloc de la candi-
datura socialista. Entre 
el 2015 i 2019 va formar 
part del govern torrenc, 
i va arribar a ser primer 
tinent d’alcalde.

“Hem sabut demostrar 
que el PSC som capa-
ços al govern i, el que 
és més difícil, ho som 
també a l’oposició”, va 
manifestar durant l’as-
semblea l’alcaldable del 
PSC, Vale Pino, que va 
afegir que “el proper 
alcalde serà o Eduard 
Rovira o Vale Pino”. 
En aquesta línia, Pino 
va remarcar la impor-
tància del treball de tot 

Eduard Rovira 
serà  
alcaldable 
republicà per 
quart cop  
i Vale Pino 
repeteix per 
segon cop al 
capdavant del 
PSC

REDACCIÓ

EDUARD ROVIRA GUAL (1958)
◗ Cap de llista d’ERC 4 cops (2011, 
2015, 2019 i 2023)
◗ Alcalde de Torredembarra des 
de 2015
◗ Regidor des de 2011
◗ Des de 2019 és vicepresident de 
la Diputació de Tarragona

VALE PINO LARA (1978)
◗ Cap de llista del PSC 2 cops (2019 
i 2023)
◗ Cap de l’oposició de l’Ajuntament 
de Torredembarra des de 2019
◗ Regidor des de 2015
◗ Va ser primer tinent d’alcalde 
durant el mandat 2015-2019

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

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

el seu equip a l’Ajunta-
ment i de l’important 
que és la militància per 
mantenir un projecte 
polític.

En la seva intervenció 
davant la militància 
i simpatitzants, l’al-
caldable va anomenar 
alguns dels projectes i 
reptes que té al davant, 
com per exemple: resol-
dre el drama de la ne-
teja i la recollida d’es-
combraries; fer una 
aposta decidida per la 
cultura; que el CAP, la 
comissaria dels Mossos 
i la piscina deixin de ser 
projectes per conver-
tir-se en una realitat; 
protegir i patrocinar 
el patrimoni històric; 
reinventar les accions 
per atraure turisme i 
crear regidories com les 
de memòria històrica i 
la de benestar animal. 
D’aquesta manera va 
sentenciar que el seu 
projecte és tossuda-
ment transversal.

Pino va encoratjar a 
tots els assistents a col-
laborar activament per 
fer realitat el canvi a la 
vila de Torredembarra , 
perquè “Juntes (R)Evo-
lucionarem la Torre”. A 
l’assemblea, celebrada 
a la sala Cal Maiam, 
hi van assistir Joaquín 
Fernández, secretari de 
Política Municipal del 
PSC; David González, 
secretari d’Organitza-
ció del PSC del Camp 
de Tarragona, entre 
d’altres membres de la 
Federació, els diputats 
al Congrés Joan Ruiz i 
Sandra Guaita i el sena-
dor Santiago Castellà.

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

Platets  
per compatir

Una proposta  
diferent amb  
molt de sabor
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Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47

Garden Tapioles - Ctra. T-203 Km. 1 El Catllar
Flors La Rasa - Corte Inglés Tarragona

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

977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

FESTA MAJOR DE SANT JAUME DE CREIXELL 2022

La Festa Major de Crei-
xell en honor de sant 
Jaume arrencarà ofi-

cialment el divendres 22 de 
juliol, però abans se celebren 
un parell d’actes: el Festival 
Creixell.Crims de novel·la 
criminal en català i la XVII 
Caminada Popular semi-
nocturna La Mola.

El pregó, a càrrec de l’As-
sociació Llar de Jubilats i 
Pensionistes Sant Jaume de 
Creixell, donarà el tret de sor-
tida el 22 de juliol a la Festa 
Major, des del balcó de l’Ajun-
tament. Fins al 31 de juliol hi 
ha previstos actes per a totes 
les edats i gustos. La Zona 
Esportiva Municipal concen-
trarà la major part dels actes 
musicals, excepte les havane-
res i les sardanes. 

“És una festa major on hi ha 
actes per a totes les edats i 
amb diferents tipus de pro-
postes”, explica la regidora 
de Festes de Creixell, Pilar Ro-
mero, que destaca el paper de 
la Colla de Diables, que a més 
de la seva actuació seran els 
encarregats de portar els ge-
gants i s’encarreguen del bar, 
“un espai càlid on prendre o 
menjar alguna cosa”. “Els Di-
ables són una entitat que s’ha 
bolcat molt en el tema festiu 
i ha donat molt de suport a la 
Regidoria de Festes”, afirma 
Romero.

Creixell celebra la Festa Major de  
Sant Jaume del 22 al 31 de juliol

REDACCIÓ

Foto: Pilar Romero és la regidora 
de Festes de Creixell. / CEDIDA

La millor 
celebració 
de la Llar 
de Jubilats i 
Pensionistes 
Sant Jaume
La Llar de Jubilats i Pen-
sionistes Sant Jaume de 
Creixell va celebrar el 
passat 17 de juny el seu 
trentè aniversari, intentant 
recuperar-se d’una etapa 
molt complicada com ha 
estat la pandèmia de la 
covid-19, que va deixar sense 
gairebé activitat l’entitat 
durant dos anys. Des del 
mes maig passat va tornant  
a la normalitat. El pregó 
de la Festa Major serà una 
manera de reivindicar el seu 
paper entre la gent gran del 
municipi creixellenc.
Al local situat a l’avinguda 
del Mar número 2 s’hi porten 
a terme diferents activi-
tats, com petanca, dòmino, 
remigio, el quinto..., a més 
d’excursions i visites cultu-
rals i el ball dels diumenges 
a la tarda. També compta 
amb una secció de teatre 
i playback, La Colla del 
Llanto, que actuen per als 
mateixos socis, i una altra 
de punt de mitja i ganxet, la 
Secció de Punt.

PROGRAMA

15 i 16 de juliol
FESTIVAL DE NOVEL·LA 
CRIMINAL EN CATALÀ
 Creixell.Crims (programa a la pàgina 14).

Dissabte 16 de juliol
XVII CAMINADA POPULAR
 Seminocturna La Mola.  
-Inscripcions i informació a Cal Cabaler. 
Tel. 977 138 272. 
Col·labora: Club Esportiu Muntanyenc de 
Creixell.

Divendres 22 de juliol
20 h, des del balcó de 
l’Ajuntament,
PREGÓ DE FESTA MAJOR,
 a càrrec de l’Associació Llar de 
Jubilats i Pensionistes Sant Jaume de 
Creixell.
Participació dels Gegants i Diables 
de Creixell.

20.30 h,
EXHIBICIÓ AMB CA-
MISA DE LES COLLES 
CASTELLERES NOIS DE 
LA TORRE I CASTELLERS 
DEL FOIX DE CUBELLES.
Tot seguit, visita i inauguració de 
l’exposició de dibuix i pintura dels 
alumnes de Joana Bonan.

22 h, a la plaça Major, “BRUI-
XES”, 
ESPECTACLE DE TEATRE I 
DANSA,
a càrrec del Col·lectiu Papallones 
Liles de Creixell.

Dissabte 23 de juliol
19.30 h, al camp d’esports 
municipal, 
IX TRAIL D’INICIACIÓ 
DE CREIXELL I VII CURSA 
INICIAT AL RUNNING. 
Cursa seminocturna.

23:30 h, a la pista esportiva
NIT JOVE, 
DISCOTECA MÒBIL 
AMB EL DJ JULIAN.

Diumenge 24 de juliol
18.30 h al Casal Municipal, 
CONCERT LÍRIC MO-
SAIC MUSICAL 
a càrrec de Jaume Fonollà, Ester de 
Santos i Guillermo Torres, pianista.

20 h, a la Plaça Major, 
SARDANES AMB LA 
COBLA COSSETÀNIA.

Dilluns 25 de juliol
11.45 h, des de l’ajuntament a 
l’església, 
ACOMPANYAMENT 
D’AUTORITATS.

12 h a l’església,

MISSA I PROCESSÓ DE 
SANT JAUME
amb l’acompanyament de la Cobla Cos-
setània, el Seguici Popular i la Coral Sant 
Jaume de Creixell. 

23 h, a la pista esportiva, 
BALL DE FESTA MAJOR 
AMB L’ORQUESTRA 
AQUARIUM.

Dimarts 26 de juliol 
20 h, a la plaça del Mirador, 
CLASSE DE IOGA 
gratuïta a càrrec del Club Esportiu Gimnàs 
Creixell. Apte per a tots els públics. 

22 h, a la pista esportiva, 
CINEMA A LA FRESCA, 
amb la projecció de la pel·lícula Jungle 
Cruise. 

Dimecres 27 de juliol
17.30 h, al camp de futbol,
PARC AQUÀTIC INFANTIL 
amb animació, rocòdrom i festa de 
l’escuma.

Dijous 28 de juliol
22.30 h, al costat de la guingueta, 
“QUIJOTE”, HAVANERES A 
CÀRREC DEL GRUP XARXA. 
A la mitja part hi haurà rom cremat.

Divendres 29 de juliol 
23 h, a la pista esportiva, 
CONCERT AMB PLAY THE 
GAME, TRIBUT A QUEEN.

Dissabte 30 de juliol
18h, a la Rambla de les Moreres
FESTA DE L’AIGUA

22 h, a la plaça del Mirador, 
BALL PARLAT AMB  
CERCAVILA DE FOC, 
a càrrec del Ball de Diables de Creixell.

23.30 h, a la pista esportiva, 
ACTUACIÓ DE “FUGADOS  
DE ALCATRAZ”, 
grup de versions 80’s +pop actual + xou.

Diumenge 31 de juliol
21 h, a la pista esportiva.
EXHIBICIÓ DE LES NOIES DE 
“HAPPY DANCE” 
Exhibició de l’equip de competició del Club 
Esportiu Rítmica de Torredembarra.

22 h, a la pista esportiva, 
SOPAR DE GERMANOR
 (cadascú es porta el seu). 

KARAOKE.

00 h, a la zona esportiva,
COETADA DE FI DE FESTES 
a càrrec del Ball de Diables de Creixell.

ACTIVITATS D’AGOST

Dissabte 6 d’agost, 
a les 21 h, a la platja de Creixell, 
CONCURS DE PESCA AL 
LLENÇAT OPEN CREIXELL 
2022.
 Organitza Ape Torredembarra, 
-Inscripcions Only Gangas. Tel 644 516 513. 

Diumenge 7 d’agost 
a les 23.00 h, a la pista esportiva 
ACTUACIÓ DE STAR WAYS 
BAND, 
la banda de versions d’un altre planeta.

13, 14 i 15 d’agost, 
FIRA “CREIXELL TERRA DE 
PIRATES”, 
pels carrers del casc antic.

Dissabte 13 d’agost 
a les 22 h al casal municipal 
UNA NIT AMB EL MAG 
LARI. 
Venda anticipada d’entrades a Entrapolis.

Dilluns 15 d’agost, 
a les 20 h, a la plaça del Mirador, 
BANDA DE SWING EN DI-
RECTE “SWING AIRLINES”, 
taller de swing i animació.
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FESPA MAJOR DE SANT JAUME DE CREIXELL 2022

“L’objectiu d’aquesta Festa Major 
és intentar oblidar-nos d’aquests 
dos anys i mig de pandèmia”

L’ENTREVISTA JORDI LLOPART 

Jordi Llopart afronta des 
de l’any 2011 la seva se-
gona etapa com a alcal-

de de Creixell. Ha estat una 
dècada difícil a causa de la 
llosa del deute heretat del 
govern anterior. En aques-
ta entrevista ens parla de la 
Festa Major que està a punt 
de començar, però també de 
l’actualitat municipal i el seu 
futur polític.

Com heu enfocat la Festa 
Major d’enguany, la pri-
mera postpandèmia?

L’enfocament és el ma-
teix que vam aplicar el 2019. 
En algunes coses més reduït 
perquè en aquest període tan 
llarg que hem patit també hi 
ha un increment de costos. 
L’objectiu és intentar obli-
dar-nos d’aquests dos anys i 
mig de pandèmia, recuperar 
les festes que es feien al mu-
nicipi i veure quin impacte 
pot estar tenint en la gent 
aquesta nova situació. En 
algunes activitats que hem 
fet, ens hem trobat que la 
gent o no participa o li costa 
participar i no cobrim les ex-
pectatives. La gent ens hem 
acostumat —i jo mateix— que 
no ens facin anar allí o allà. 
Abans la gent participava i 
ara troben qualsevol excusa 
per no anar-hi. És una cosa 
que costarà trencar, tant en 
els actes de festa major com 
la resta dels que es fan al mu-
nicipi.

Quins són els actes des-
tacats de la Festa Major 
de Creixell?

Farem unes havaneres, 
el ball de festa major, una 
festa jove, una actuació cas-
tellera... És un ventall amb 
diferents activitats per arri-
bar a tota la gent, tant d’edat 
com de gustos. No ens hem 
embolicat en anar a buscar 
una gran orquestra, no per-

què no vulguem sinó perquè 
ens limita el tema econòmic. 
La novetat d’enguany serà 
el Festival Creixell Crims de 
novel·la criminal en català i 
el Premi Margarida Aritzeta 
- Vila de Creixell. Continu-
em estan molt condicionats 
pel tema econòmic i també 
aquest estiu a un altre pro-
blema al qual li tinc una mica 
de respecte i por.

Què vol dir?
La gent sortirem sen-

se cap tipus d’impediment 
després de més de dos anys, 
sense les restriccions de la 
pandèmia. La gent ve molt 
nerviosa, fora de context i es-
pero que es tranquiŀlitzi. Es 
tradueix en incivisme, mala 
educació, exigències... Ve 
ocasionada per les actuacions 
que s’han hagut de prendre a 
causa de la covid i els efectes 
a nivell psicològic. A més, tot 
s’ha avançat i l’estiu ha arri-
bat abans i anem de bòlit pel 
que fa als serveis, preparar la 
platja o com obrir la piscina 
municipal.

La piscina l’obriran en-
guany?

L’obrirem. Nosaltres com 
a ajuntament no podem obrir 
una piscina perquè és un ser-
vei deficitari i pel pla de sane-
jament i d’ajut de l’Estat i la 
política financera de la Gene-
ralitat no podem tenir serveis 
deficitaris. Estem treballant 
la fórmula. Per primer cop en 
els últims deu anys, el deute 
de l’Ajuntament de Creixell 
és inferior al pressupost. Hi 
ha menys d’un milió de di-
ferència. De 13 milions de 
deute el 2011 hem passat a 
5,7 milions d’euros i el pres-
supost d’aquest any és de 6,5 
milions. Estem treballant per 
tenir una solució per donar 
més aire financer a l’Ajun-
tament i poder mantenir i 
recuperar serveis. I espero 
anunciar-la aviat. Serà un 
gran benefici per a aquest 
any que queda i els mandats 
futurs.

Altres municipis propers 
han pogut deixar enre-
re situacions financeres 

complicades. Quines espe-
cificitats té Creixell, que li 
està costant tant?

Ens van limitar el deute 
a deu anys i no a vint com 
volíem. Hem hagut de pagar 
un milió d’euros de quota de 
retorn cada any del crèdit de 
l’Estat de 9,8 milions d’euros 
que vam haver de demanar el 
2011. Ara, l’únic deute que té 
Creixell són els 5,7 milions que 
falten per pagar del deute de 
l’Estat. Aquest milió d’euros 
en el pressupost anual seria 
assumible si només tingués-
sim 4.000 habitants tot l’any, 
però a l’estiu es multiplica. 
Aquest milió fa mal.

Estem en el darrer any de 
mandat. Té decidit si es 
tornarà a presentar?

En aquests moments, en 
un gran percentatge, ho tinc 
decidit. Hi ha diferents fac-
tors. No estic cansat ni tinc 
esgotades les idees i aquests 
tres mandats han estat molt 
diferents entre ells. El primer 
amb tot el tema del deute; el 
segon, una mica de crispació 

“Per primer cop en 
els últims deu anys, 
el deute de  
l’Ajuntament de 
Creixell és inferior 
al pressupost”

Alcalde de Creixell

política i acabar governant en 
minoria, i aquest darrer, pro-
blemes de salut i la pandèmia. 
M’han quedat moltes espinetes 
per tirar endavant. Sé que es 
compta amb mi per continuar 
i així ho he manifestat al meu 
partit. Una cosa que passarà 
en les properes eleccions serà 
la gran quantitat de candida-
tures que s’acabaran presen-
tant. Això impedeix portar una 
bona governabilitat perquè hi 
ha grups d’un o dos regidors i 
has de veure com els ajuntes 
per fer un govern. Abans havia 
dit que hi havia un 90% que no 
em tornés a presentar i un 10% 
que sí, i ara és a l’inrevés.

S’ha posat una data límit 
per anunciar la decisió?

De moment no. Ara a Junts 
per Creixell hem de fer balanç, 
treballar algunes idees, inter-
canviar opinions... I després ja 
veurem.

En el que resta de mandat 
queden moltes coses per 
fer?

Volem acabar les obres 
que ens havíem plantejat a 
l’inici de mandat i alguna que 
havia quedat de l’anterior, un 
cop puguem fer el pressupost 
d’inversions. S’està donant, 
però, una circumstància glo-
bal en molts ajuntaments, i és 
que quan licites una obra es 
presenten empreses, però com 
que el procés de licitació és tan 
llarg, l’increment de l’energia 
i de les matèries primeres ge-
nera problemes perquè a l’em-
presa li costa que li quadrin 
els números, s’ha de renego-
ciar preu i tot s’endarrereix, i 
l’Ajuntament tarda a cobrar les 
subvencions d’aquesta obra, 
que han de servir per pagar 
altres obres. En 27 anys que 
porto de regidor és el primer 
cop que em trobo amb aquest 
desgavell en l’obra pública, tot 
i tenir els diners.

JORDI SALVAT

L’alcalde de Creixell, Jordi Llopart. / TDB
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PERIODISME D’ALTA
FIDELITAT

MITJANS DE PROXIMITAT,

Perquè a l'AMIC som fidels als mitjans de proximitat professionals i de 
qualitat, propers a la gent i compromesos amb el bon periodisme. Això és el 
que ens ha portat a fer 25 anys comptant amb la confiança de 500 mitjans i 
amb la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i treballem per oferir-los la 
informació més rigorosa de la seva comunitat. Alta fidelitat, perquè estimem 
la premsa, perquè estimem la gent.
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 FESTA MAJOR DE SANT JAUME DE CREIXELL 2022 

Creixell es conver-
tirà el 15 i 16 de 
juliol en la capital 

catalana de la novel·la 
criminal amb la celebra-
ció de la primera edició 
de Creixell.Crims, que 
aplegarà escriptors, edi-
tors i aficionats a aquest 
gènere d’arreu dels Pa-
ïsos Catalans, amb una 
àmplia representació 
del Camp de Tarragona. 
I és que, junt amb Tia-
na Negra, Creixell acull 
enguany l’únic dels festi-
vals de novel·la criminal 
en català.

La jornada inaugural 
arrencarà al Casal Mu-
nicipal el divendres 15 
de juliol a les 19.00 ho-
res amb els parlaments 
de les autoritats i l’actu-
ació de JAO Jazz Trio. 
Es farà l’homenatge a 
Margarida Aritzeta amb 
la presentació del pre-
mi que porta el nom de 
l’escriptora vallenca i 
una conversa entre l’ho-
menatjada i la comissà-
ria del festival, Raquel 
Gámez Serrano. A els 
21.00 hores està previst 
el lliurament del I Pre-
mi Margarida Aritzeta - 
Vila de Creixell, en què 
han participat 42 obres 
inèdites, una xifra que 
Gámez qualifica d’“èxit 

Creixell.Crims oferirà  
un programa de luxe en  
la seva primera edició

JORDI SALVAT

rotund.” La primera 
jornada acabarà amb 
un còctel i aperitiu i una 
nova actuació del trio 
jazzístic.

La segona jornada, el 
dissabte 16, arrencarà 
a les 11.00 hores a la 
Casa de Cultura de Cal 
Cabaler amb la primera 
taula rodona dedicada 
a la figura de Lisbeth 
Salander, de la saga 
Millenium, amb els au-
tors Jordi Santausagna, 
Marta R. Gustems i Ma-
iol de Gràcia, moderada 
per Mònica Socias. Les 
altres taules rodones del 
matí seran: “Maigret”, 
amb els autors Salvador 
Balcells, Sílvia Mayans i 
Montse Sanjuan, mode-
rada per Anna Maria Vi-
llaonga, i “Jack Taylor”, 

amb els autors Joan Ca-
nela, Jordi Colonques i 
Pius Fransoy, moderada 
per Raquel Gámez Sera-
no. A les 13.40 hores hi 
haurà signatures dels 
autors, seguides d’un 
maridatge i tastet de 
Cerveses Clandestines a 
càrrec de Miquel Àngel 
del Castillo i aperitiu.

A les 15.00 hores està 
previst el dinar al Casal 
Municipal, amenitzat pel 
monòleg criminal “Ba-
nyuda i pagant el beu-
re”, a càrrec de l’actriu 
Anna Maria Cuartero. 
Per assistir-hi cal reser-
va prèvia al telèfon 607 
87 10 54 amb un cost de 
15 euros.

Les taules rodones con-
tinuaran a partir de les 

Cadenes i Iñaki Rubio, 
les dues moderades per 
Raquel Gámez Serano. 
I a les 20.00 hores ar-
ribarà “Trets per totes 
bandes,” amb l’equip del 
programa Crims de TV3, 
amb un vídeo de Carles 
Porta i la presència de la 
cap de continguts, Anna 
Punsí, i el guionista Car-
les Torres.

El Festival acabarà a les 
21.00 hores amb un so-
par popular gratuït i el 
concert, a partir de les 
22.00 hores, de l’Strom-
boli Jazz Band.

ACTIVITATS DES  
DEL MES DE MARÇ
Creixell.Crims ha comp-
tat amb diverses activi-
tats prèvies des del mes 
de març, com clubs de 
lectura, projeccions de 
cinema, enigmes o la 
darrera, el 30 de juny, 
una xerrada a càrrec de 
l’escriptor José Antonio 
Nieves Alarcón sobre la 
novel·la per entregues 
La soledat dels miralls, 
que des del novembre de 
2019 publica en aquest 

Fotografia de família de la presentació del festival Creixell.Crims el passat 29 de juny. / TDB

mateix periòdic men-
sual, Torredembarra 
Actualitat.

El regidor de Cultura, 
Francec Sentís, afirma 
que “estan molt satisfets 
amb el ressò que ha acon-
seguit l’esdeveniment 
entre els aficionats al gè-
nere” i anima a tothom a 
participar-hi, encara que 
no en siguin especialis-
tes, ja que serà una bona 
oportunitat per interac-
tuar amb els escriptors i 
escriptores. L’alcalde de 
Creixell, Jordi Llopart, 
destaca “el benefici per 
a la llengua catalana que 
significa un esdeveniment 
com aquest i ha felicitat 
la comissària, Raquel 
Gámez, pel programa que 
ha aconseguit completar”.

La participació de deu 
editorials diferents —
tres de les quals espe-
cialitzades en el gènere 
criminal— i la Llibreria 
Àgora de Torredembar-
ra permetran remenar i 
adquirir els llibres dels 
autors participants en el 
festival allí mateix.

18.00 h a la plaça del Mi-
rador de Creixell: “Jazz 
Gang”, amb els autors 
Margarida Aritzeta, Se-
bastià Benassar i X. R. 
Trigo; “Ones mortals”, 
amb els autors Núria 
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ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Gemma Elias va 
aconseguir un 
accèssit amb  
un projecte d’un 
hotel a Baix a 
Mar

Àlex Cubells Pintado guanya  
el XV Premi Treball de Recerca  
de Batxillerat Sinibald de Mas

El XV Premi Treball de 
Recerca de Batxillerat 
Sinibald de Mas ha 

premiat Àlex Cubells Pintado, 
de l’Institut Torredembarra, 
amb el treball “Estudi de la 
qualitat de l’aire a Torredem-
barra” de l’Institut Torre-
dembarra. El jurat també ha 
concedit un accèssit a Gem-
ma Elias Castillo, de l’Institut 
Ramon de la Torere, per “Pla 
d’empresa d’un hotel a Tor-
redembarra”.

L’acte, que es va celebrar el 
3 de juny a l’Espai Cultural 
Sala del Mar, va comptar amb 
la conferència “Educació i 
territori”, a càrrec de l’ex-
conseller d’Educació Josep 
Bargalló i les intervencions 
de la regidora d’Educació de 
Torredembarra, Maria Gual, 
i el vicerector de formació 
doctoral i director de l’Escola 
de Doctorat de la Universitat 
Rovira i Virgili, Josep Ribal-
ta. També es van veure vídeos 
dels monòlegs de divulgació 
científica de la URV.

ÉS BONA LA QUALITAT DE 
L’AIRE DE LA TORRE?
“Volia enfocar el meu treball 
clarament en l’àmbit de l’eco-
logia. No sabia en quin àmbit 
i al final el vaig centrar en la 
contaminació de l’aire, concre-
tament fer un estudi de la qua-
litat de l’aire de Torredembarra 
i determinar si era bona, regu-
lar o dolenta. Ho vaig fer amb 
un aparell que vaig construir 
que anava recol·lectant partí-
cules que hi havia en el nostre 
aire”, explica l’Àlex, guanyador 
del premi.

“Tenia molta part teòrica per-
què hi ha molta informació 
sobre els contaminants que 
hi ha a l’atmosfera i mètodes 
sobre com recol·lectar aquests 
contaminants, però havia de 
fer una part pràctica i havia de 
recol·lectar aquestes partícules, 
acumular-les i després deter-
minar l’acumulació”, recorda. 
Per a això, va triar tres llocs de 
Torredembarra, un en què hi 
ha més trànsit i els altres amb 
menys presència de vehicles. 
Les dades recollides es van 
contrastar amb la pàgina oficial 

de la Generalitat de Catalunya 
sobre contaminació atmosfè-
rica, que té diverses zones de 
qualitat de l’aire. La conclusió 
és que la qualitat de l’aire de 
Torredembarra és bona.

En el treball també parla de 
la petroquímica de Tarrago-
na i del vent, que arrossega 
la contaminació o la radiació 
del sol, que reacciona amb els 
contaminants i els torna més 
perillosos. “El tutor és clau 
perquè també aporta molt al 
treball. Ha estat un pilar fo-
namental en el meu treball. 
Sempre podia contactar per 
telèfon amb ella quan sorgia 
un dubte o quedar en perso-
na. Et guia i t’assessora”, afir-
ma l’Àlex, que vol estudiar un 
d’aquests dos graus: Ciutats 

Àlex Cubells Pintado, guanyador, i Gemma Elias Castillo, accèssit del XV 
Premi Treball de Recerca de Batxillerat Sinibald de Mas. / ANNA F. / AJ. 
TORREDEMBARRA

Intel·ligents i Sostenibilitat o 
Enginyeria de Sistemes Bio-
lògics. 

L’Institut Torredembarra 
va finançar dos aparells que 
mesuraven el PH, la conduc-
tivitat i el nombre de sòlids 
dissolts, paràmetres que va 
analitzar en els captadors de 
partícules, un gest que agra-
eix.

UN SOMNI  
DES DE BEN PETITA
Per la seva banda, a Gemma 
Elias la idea del treball li ve de 
lluny: “Tenim una casa davant 
del mar, d’on es veu el port, i 
des de ben petita sempre he 
dit que allí hi volia construir 
un hotel.” Finalment el va si-
tuar on ara hi ha el Club Ma-
rítim, conscient, però, que 
no ho permet el planejament 
urbanístic ni la Llei de Costes.

La Gemma, que vol estudiar 
Publicitat però no descarta 
fer Turisme, comenta que va 
comptar amb l’ajuda de la 
parella de la seva germana, 
que és enginyer, en la part 
de plànols, a més de la seva 
germana i la tutora, Fàtima 
Calvo, professora d’Economia 
de l’empresa. “Et va guiant en 
el treball. Gràcies a ella, he 
pogut aprofundir en la part 
d’economia”, assenyala, i con-
clou: “Crec que si s’instal·lés 
un hotel d’aquestes caracte-
rístiques revifaria el turisme 
a Torredembarra.”

JORDI SALVAT



 16 

 
DEMBARRA

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

CONADELLS CARLES MARQUÈSCARLES 

100 anys de la “meva” Unió  
Deportiva Torredembarra (1922 – )
Fa 100 anys, l’11 de juny 

de 1922, es jugava al 
camp del Gimnàstic de 

Tarragona un “renyit matx de 
football” entre l’equip reserva 
del Nàstic i el primer “team” 
de la “Unió Deportiva” de 
Torredembarra, segons in-
formava el diari Tarragona 
del 17 de juny. Van guanyar 
els reservistes tarragonins 
per tres “goals”. És la primera 
referència documentada del 
nou club, que un any més tard 
formalitzava l’alta a la Fede-
ració Catalana de Futbol. En 
aquesta aparició inicial a la 
premsa el nom amb què s’hi 
refereix el cronista és el que 
transcric, Unió Deportiva, i 
no Unió Sportiva, com seria 
conegut després. Per exem-
ple quan se’n va inaugurar el 
primer camp de futbol esta-
ble, davant de l’Hort del Nap, 
el dia de Sant Joan de 1923. 
Però curiosament —potser 
per error del cronista?— el 
primer nom que es va fer 
públic als diaris és el mateix 
que té avui.

Des dels primers partits que 
un grup de nois jugaven en 
un camp provisional, el dels 
Salats, a prop de l’estació de 
tren, i que en són l’embrió, 
l’entitat esportiva ha fet un 
centenar d’anys i ha crescut 
molt. La UDT, o UST, de l’ini-
ci era un club de futbol i ho 
torna a ser, però amb escola 
de futbol base, veterans... I 
al llarg dels anys ha hostat-
jat gran nombre de seccions, 
fins a disset segons la pàgina 
Facebook del club. L’entitat 
degana de l’esport torrenc 

ha estat una mena de viver 
d’empreses, un “patronat 
d’esports” quan això no exis-

tia, una plataforma de gesta-
ció de seccions que o bé s’han 
independitzat de la “mare” o, 

malauradament, han desapa-
regut. Fins i tot, com sabeu, 
dins seu hi va néixer una co-
lla castellera, els Nois de la 
Torre.

La UDT, en essència i per 
història, ha estat i és, literal-
ment, més que un club. No 
és la meva intenció resseguir 
tota aquesta història. No tinc 
prou espai i d’altres ho han 
fet amb més profunditat, i 
sens dubte ho faran durant 
aquest centenari. Només vull 
repassar la vinculació que hi 
he tingut, començant pel fet 
sentimentalment vinculant 
per a mi que el meu pare, 
Carles Marquès Mestre, en 
va ser president entre 1990 i 
1992. Deu anys abans, quan 
jo començava en el món del 
periodisme, vaig escriure 
força cròniques esportives 
al Diari de Tarragona —bé, 
aleshores Diario Español, ai 
las! Tothom té un passat. O 
dos o tres...

Us en deixaré uns fragments 
que serviran com la meva 
copa de cava en honor de 
l’entitat. La meva primera 
crònica és d’un 20 de no-
vembre de 1980 —20-N, ja és 
mala sort—, d’un partit entre 
la UDT i el Tarragona FC, un 
equip clàssic. Va guanyar la 
Torre 1 a 0 en “un partit per 
oblidar en què l’actual líder” 
—la UDT— “no va mostrar 
estar en el millor moment”. 
Veig que des de la segona 
crònica signo Carles Mar-
quès V. Perquè no fessin res-
ponsable el meu pare de les 
carregades als àrbitres que 

hi deixava anar? Un cop que 
vam guanyar —9 a 1!— vaig 
afirmar que l’àrbitre havia 
estat “malament”. Joan Bar-
galló m’ho va retreure amb 
humor: “Home!”. A veure qui 
reconeixeu a la foto d’aquella 
època celebrant un ascens, a 
part del Manolo Madroñal.

4 de gener de 1981: “Inaugu-
ració de les noves pistes de 
tenis”. 30 d’octubre de 1981: 
“Hoquei sobre patins. En el 
seu debut, el Torredembarra 
batut pel CP La Riera”. En el 
naixement d’aquesta secció, 
que va fundar Carles Cortés, 
vaig col·laborar-hi. Tots dos i 
força torrencs més, com mon 
germà Jordi o els germans 
Solé, havíem jugat a aquest 
esport, a la Riera justament.

29 d’octubre de 1982: “Jo-
sep Maria Cañellas, campió 
provincial de gran fons”. La 
secció d’atletisme ha estat 
una de les que més èxits ha 
reportat al club, i el Josep 
Maria, a més d’un dels seus 
fundadors, va ser un dels seus 
grans campions.” Qui m’ha-
via de dir que seríem cunyats!

18 de novembre de 1982, últi-
ma crònica meva al Diari fins 
a dia d’avui: Torredembarra, 
2 – Ribes, 2. “Joc dur i resul-
tat just”. El resultat d’aquests 
cent anys també ha estat just, 
perquè ha estat el resultat de 
la il·lusió i l’esforç de moltes 
persones, de molts noms que 
no m’hi caben aquí. Però que 
sí que caben al cor de tots els 
qui les recordem. Bon cente-
nari, UDT!

Celebració d’un títol de l’equip de futbol de la UDT, anys 80. / CEDIDA PER 
MANOLO MADROÑAL

• 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.
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Bona Festa del Quadre!

ACTUALITAT BAIX GAIÀACTUALITAT BAIX GAIÀ

Altafulla ha co-
mençat l’estiu 
sense gairebé sor-

ra a la seva platja. De res 
va servir l’aportació de 
sorra per part de Costes 
de l’Estat en el tram de 
Botigues de Mar i Vora-
mar a mitjans de juny, 
perquè el temporal del 
cap de setmana anterior 
a Sant Joan se la va em-
portar gairebé tota. El cap 
del servei provincial de 
Costes de l’Estat, Antoni 
Espanya, va comunicar a 
l’alcaldessa, Montse Cas-
tellarnau, que el Ministeri 
per a la Transició Ecolò-
gica no costejarà cap més 
aportació de sorra a la 
platja d’Altafulla i el con-
sistori haurà de recórrer a 
recursos propis per pagar 
la reposició de sorra a la 
seva platja. 

Des del consistori altafu-
llenc es vol fer una apor-
tació “petita”, previsible-
ment menor als 6.500 
metres cúbics que es van 
repartir especialment a 
mitjans de juny. Els per-
misos poden trigar a ar-
ribar entre 15 i 20 dies i 
després s’han d’executar 
els treballs i ens situarem 
a finals de juliol.

GUERRA  
GOVERN-OPOSICIÓ

L’alcaldessa d’Altafulla, 
Montse Castellarnau, 
culpa l’antic govern del 
municipi, liderat per EI-
NA-ERC, dels problemes 
actuals de la platja altafu-
llenca: “Ens enfrontàvem 
a tres anys en què el go-
vern de l’EINA, amb un 

L’Ajuntament d’Altafulla pagarà per reposar 
la sorra de la seva platja a finals de juliol

REDACCIÓ

projecte d’intervenció a 
la platja no consensuat 
i imposat, que suposava 
no fer aportacions de sor-
ra —s’havien negat a fer-
ho fins i tot els primers 
dies d’aquest mes de 
maig—, havia arrencat les 
atzavares per crear dunes 
artificials i barreres de 
canyes per fer reservoris, 
havia desatès els proble-
mes econòmics i socials 
que el seu plantejament 
provocava al municipi. 
Totes les accions dutes a 
terme s’han mostrat da-
vant de l’embat del mar 
totalment inoperatives i 
alguna clarament perju-
dicial.”

El nou consistori va 
prometre un pla de xoc, 
fonamentat principal-
ment en l’aportació 
immediata i urgent de 
sorra sempre que fos 
necessari, que tenia 
com a objectiu afavorir 

i facilitar una temporada 
d’estiu acceptable per al 
teixit social i econòmic 
del municipi, que “ha 
patit els anys de covid”. 
“Malauradament, els 
temporals posteriors no 
han permès gaudir ni tan 
sols d’un cap de setma-
na complet d’una platja 
en condicions i amb tots 
els serveis, i ens trobem 
de nou en una situació 
de necessitat que hem 
d’enfrontar”, afirma Cas-
tellarnau.

UNA SOLUCIÓ  
TEMPORAL

Des del consistori, no 
es té cap dubte que un 
pla de xoc és una acció 
puntual, temporal i ur-
gent que no soluciona els 
terribles efectes del can-
vi climàtic a les platges, 
com també s’ha produït 
en municipis propers, 
com Roda de Berà, a la 

platja Llarga de Tarra-
gona, o la cala Fonda o 
Waikiki. “Són impres-
cindibles accions con-
tundents a mitjà i llarg 
termini que no poden 
dur a terme els munici-
pis per si sols. Són pro-
blemes de país i totes les 
administracions han de 
col·laborar. Esculleres, 
ports, biòtops, dunes 
i vegetació són alguns 
dels elements que poden 
entrar a formar part de 
la solució d’un problema 
que pot anar a més”, as-
senyala l’alcaldessa.

Per la seva banda, l’EI-
NA-ERC carrega fort per 
l’estat de la platja contra 
l’executiu liderat per Al-
ternativa Altafulla, que 
va desallotjar els repu-
blicans amb una moció 
de censura el passat 10 de 
maig. “Lamentablement, 
l’actual govern d’Alterna-
tiva i Junts ha prescindit 

de l’assessorament tècnic 
necessari perquè aques-
ta tasca de reposicions de 
sorra ajudi la platja tot 
l’any i no només els me-
sos d’estiu. L’EINA vol 
manifestar, novament, la 
importància de tractar la 
platja com a espai natu-
ral i d’alt interès turístic 
sota supervisió tècnica, 
on, tot i que actuant sota 
aquests criteris, i degut 
a la pròpia fragilitat de 
la platja, som conscients 
que també hi hauria ha-
gut la possibilitat de tenir 
pèrdues”, afirmen en un 
comunicat.

“S’ha demostrat que 
gestionar la platja sense 
criteris tècnics és una 
irresponsabilitat sostin-
guda per la necessitat de 
fer una actuació que no-
més busca una rendibili-
tat electoral. Per això, el 
Pla de Xoc anunciat per 
AA, que s’ha reduït a fer 
l’aportació ja projecta-
da pensant només en la 
temporada turística, no 
és viable i s’ha demostrat 
que era només fum. Ens 
trobaran al seu costat 
sempre que la planifi-
cació torni a estar feta 
seguint criteris tècnics”, 
afegeixen. 

“El grup municipal de 
l’EINA segueix a l’espe-
ra de poder conèixer els 
criteris dels tècnics que 
van aprovar el Pla de Xoc 
presentat per Alternativa 
Altafulla, i que va moti-
var la moció de censura 
contra l’equip de govern 
de l’EINA-ERC, el qual 
havia de servir per fer 
front a situacions com la 
que s’ha donat a la platja 
entre ahir i avui”, afirmen 
des del grup republicà, i 
conclouen: “Es pot estar 

més o menys d’acord amb 
el plantejament i actuaci-
ons del Pla de Gestió de 
la Platja (Altafulla Platja 
Viva), però cal saber quin 
és el pla que proposa l’ac-
tual govern. En una platja 
les accions de xoc a curt 
termini topen amb la va-
riable meteorològica, que 
no es pot controlar.”

POLÈMICA AMB  
TORREDEMBARRA

Però l’aportació de sor-
ra a Altafulla ha gene-
rat una polèmica entre 
l’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, i 
l’alcaldessa d’Altafulla, 
Montse Castellarnau. I 
és que Castellarnau va 
afirmar en el transcurs 
del ple municipal del 27 
de juny que en els trac-
tes, les primeres troba-
des o primers contactes 
amb Torredembarra els 
ofereixen la sorra que 
vulguin. “Si Costes au-
toritza que comprem 
sorra a Torredembarra 
la podem comprar a 
Torredembarra, que en 
tenen molta”, va decla-
rar l’alcaldessa.

L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
va contradir Castellar-
nau negant a través 
de Twitter que hi hagi 
hagut “ni tractes, ni 
primeres trobades, ni 
primers contactes” amb 
l’Ajuntament d’Altafu-
lla, i va afirmar: “No 
oferim sorra per molta 
que en tinguem”. Rovira 
també va recordar que 
“encara que ho digui al 
ple, la sorra no crec que 
es pugui comprar i no és 
propietat del municipi, 
ni de Torredembarra ni 
d’Altafulla”.

Foto: La platja d’Altafulla va quedar sense la major part de la seva sorra després del darrer 
temporal. / CEDIDA
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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

Tenim en marxa la nostra campanya  

d’AIRE CONDICIONAT  
amb els millors preus!

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

info@handytec.es • www.handytec.es

Karting Altafulla
@kartingaltafulla

www.kartingaltafulla.com

SEGUEIX-NOS A... 

... i busca les nostres promocions 

ACTUALITAT BAIX GAIÀ
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Ja no tenim sorra a l’estiu

Em pregunten com està 
la platja d’Altafulla. Fo-
tuda, molt fotuda. La 

regressió de la platja ja no és 
un fet estacional, sinó una ten-
dència accelerada que ens fa 
veure definitivament les ore-
lles del llop. El resum és que, 
arrancant la temporada d’es-
tiu i després de reposar 8.000 
metres cúbics de sorra, estem 
a un pas, literalment, de posar 
la tovallola al passeig o dins el 
parc de Voramar. I tot això amb 
el proper hivern al davant per 
seguir furgant a la ferida i cap 
opció estructural que es pugui 
plantejar encara.

La platja ha patit un retrocés 
molt sever a la part nord (For-
tí, Voramar i Consolat), com en 
altres platges dels municipis ve-
ïns, fet que ha portat la Direcció 
General de la Costa i el Mar a 
iniciar un estudi per valorar què 
està passant a la zona compresa 
entre els ports de Torredembar-
ra i Tarragona.

A la part central del passeig, 
habitualment més estreta, s’ha 
agreujat el desgast, mentre que 
no s’aprecien excessius canvis a 
la part final del passeig a partir 
de Pont de Mar fins a la zona 
del Vinyet i Tamarit. Aquesta 
zona disposa d’una bona po-
tència i profunditat de platja 
gràcies a la deriva de nord a 
sud de la sorra i l’espai no ur-
banitzat, que aporta flexibilitat 
a la dinàmica del sistema sub-
mergit i emergit.

Comença un període compli-
cadíssim mentre no es puguin 
valorar les mesures estructu-
rals que determini l’estudi de 
Costes de l’Estat i es puguin 
aplicar. Podem parlar de 3 o 
4 anys?

Tenim poques opcions toves, 
i per primera vegada, caldrà 
prendre decisions adaptatives 
molt allunyades de la reposi-
ció de sorra per tenir platja a 
l’estiu. Això serà impossible 

sense un gran acord munici-
pal i em sembla impensable 
amb el clima polític d’ara i de 
fa temps, i tampoc si no anem 
transformant algunes exigèn-
cies socials, veïnals i econòmi-
ques, que reclamen tot el que 
hem tingut fins ara com si vis-
quéssim a principis de segle. 

L’adaptació, en 
qualsevol faceta 
de la vida davant 
les crisis que anem 
patint i seguirem 
patint implacable-
ment, serà conver-
tir renúncies en 
oportunitats sense 
lamentar-nos gai-
re. I en aquesta 
complexa presa de 
decisions polítiques 
i de gestió tindrem 
molts conflictes per-
què no faran con-
tent a tothom. Com 
més tard ho vegem, 
més ho patirem.

Un exemple ja el tenim a ho-
res d’ara a Botigues de Mar, on 
de moment no tenim ni platja 
practicable ni terrasses a la sor-
ra. La reposició de juny, majo-
ritàriament en aquesta zona, 
indica que encara ens neguem 
a perdre res. Però el punt calent 
i prioritari ara mateix és el parc 
de Voramar, on caldria decidir 

OPINIÓ

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

ANTON AYMEMÍ Consultor en comunicació, investigació 
i gestió per a la sostenibilitat

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | FISIOTERÀPIA | GIMNÀSIA 
ABDOMINAL HIPOPRESIVA | OSTEOPATIA | 

REHABILITACIÓ | SOL PÈLVIC | MASSATGE TERAPÈUTIC 
| TERÀPIA MANUAL | INCONTINÈNCIA | PUNCIÓ SECA

 | EXERCICI TERAPÈUTIC | DRENATGE LIMFÀTIC

Especialitzada 
en sol pèlvic

Bona Festa del Quadre!

US DESITGEM 
UNA BONA 
FESTA  
MAJOR  
DEL QUADRE

urgentment si a curt termini optem 
per tenir-hi parc i platja, menys parc 
i platja o només platja. És bàsic de-
cidir-ho per actuar en conseqüència 
perquè condiciona altres aspectes 
com les actuacions al restaurant Cal 
Vitali, les escorrenties de pluja o el 
desguàs de la Rasa. Si no fem res, i si 
no ens anticipem, ho decidirà el mar 
i no nosaltres. I allò que decidim, 
tanmateix, també serà temporal.

Com deia recentment l’economista 
Alfredo Pastor en un article, estem 
mal preparats perquè l’inevitable 
ajust es faci a les bones.

Passeig Miramar, 193
Torredembarra

REVETLLES D’ESTIU 

PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA PIROTÈCNIA 
TOT L'ANY

SE CP AN  ▪E  S S UA BT MSI AL RA II NC ISE MP OS E

LE MD AA RGI , ST .O LB .

Troba’ns a:



 19 

 
DEMBARRA

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

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 Quadre!!!

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

ACTUALITAT BAIX GAIÀACTUALITAT BAIX GAIÀ

Josep Antoni Nieves explica com 
publicar una novel·la per capítols

E l col·laborador 
del  Torre-
d e m b a r r a 

Actualitat Josep An-
toni Nieves, “Jana”, 
va ser el protago-
nista el passat 30 de 
juny del darrer dels 
actes previs de Crei-
xell.Crims, festival 
de novel·la criminal 
en català, celebrat a 
la Biblioteca de Crei-
xell. Nieves va parlar 
de com publicar una 
novel·la per capítols, 
que és el que està fent 
des del primer núme-
ro del Torredembarra 
Actualitat amb La so-
ledat dels miralls. El 

director del Torredem-
barra Actualitat, Jordi 
Salvat, també va par-
ticipar en l’acte, junt 

Apunta’t a la sortida  
per a  famílies per conèixer 
l’entorn de la desembocadura 
del riu Gaià

Des de Torredembarra Actualitat us proposem una petita 
sortida per conèixer la zona de la desembocadura del riu Gaià 
el proper dijous 28 de juliol, a partir de les 20.00 hores. Amb 
els amics de l’Associació Mediambiental La Sínia coneixerem 
aquest entorn proper, però sovint desconegut, fent un recor-
regut que ens portarà a la plana del Vinyet, el darrer tram i 
desembocadura del riu Gaià i la roca del Gaià, on soparem tots 
plegats amb el que portem de casa. Aprendrem la fauna i la 
flora que podem trobar en aquest espai protegit.

Preu subscriptors: Gratuït.

Preu no subscriptors: 3 euros (menors de 12 anys, 1,5 euros / 
menors de 4 anys, gratuït).

Inscripcions i més informació: redaccio@TDBActualitat.cat

Places limitades.

ESPAI DELS SUBSCRIPTORS

amb la directora de la 
Biblioteca de Creixell, 
Maribel Pérez Fonta-
nillas.

Foto: Un moment de l’acte celebrat a la Biblioteca de Crei-
xell. / CAROL CUBOTA

POTS VEURE L’ACTE 
SENCER A  

TORREDEMBARRA 
ACTUALITAT TV
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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

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

D a v i d  V i v e s  V e r n e t
A g e n t  E xcl u si u

C .  A l t  d e  Sa n t  Pe r e ,  4 7  A  B a i xo s
4 3 8 3 0  T o r r e d e m b a r r a

T e l .  9 7 7  6 4 4  7 0 0  •  Mò b i l :  6 1 5  6 9 6  6 5 0
vi ve x7 5 @ h o t m a i l . co m
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La Dharma, Maria del Mar Bonet i 
Arturo Gaya, principals propostes 
de la 7a edició de l’Estiu a la Pedrera

L’Estiu a la Pedre-
ra és “la segona 
aposta cultural 

més important del muni-
cipi”, segons ha assegu-
rat l’alcalde, Pere Virgili, 
només per darrere del 
FIC-CAT. I és que per la 
localitat baixgaianenca 
passaran aquest estiu 
la Companyia Elèctrica 
Dharma, Maria del Mar 
Bonet o Arturo Gaya. En 
total seran vuit propos-
tes diferents.

Amb l’arribada de la 
normalitat, “després de 
dos anys podrem tornar 
a gaudir amb mesura, 
però sense mesures, de 
la música i de la cultura 
en un entorn privilegi-
at com és la Pedrera de 
l’Elies”, afirma Virgili, 
tenint en compte que 
durant els dos darrers 
estius el cicle es va con-
tinuar celebrant però 
adaptant-se a la co-
vid-19, amb aforaments 
molt limitats.

La setena edició de l’Es-
tiu a la Pedrera arriba, 
doncs, amb un progra-
ma molt potent, format 
per vuit actuacions i 
una projecció per a tots 
els públics i els gustos 
“perquè el públic pugui 
gaudir del que hem pre-
parat per a cada dissab-
te d’estiu”, assenyala la 
regidora de Cultura, Te-
resa Ferré. Així, a partir 
del 25 de juny, tots els 
dissabtes a partir de les 
deu de la nit, rodencs, 
rodenques i visitants 
gaudeixen d’un progra-
ma variat de concerts 
amb sabors de la terra 
“perquè, com sempre, 
apostem per potenciar 
els elements culturals 
de proximitat, ja que a 
la nostra terra hi ha molt 
de talent”, ha assegurat 
la regidora.

Fenya Rai! portarà la 
seva irreverència i la 
seva frescor a la Pedre-
ra el 9 de juliol, amb 
cançons populars molt 
conegudes per totes i 
tots, però un dels plats 

forts arribarà el 16 de 
juliol amb la cantautora 
Maria del Mar Bonet, 
que per segon any con-
secutiu visitarà Roda de 
Berà. L’any passat el mal 
temps no va permetre a 
la gran cantautora ma-
llorquina poder actuar 
a l’escenari de la Pedre-
ra de l’Elies, i el teatre 
del Casino Municipal 
va acollir el seu concert 
amb Borja Penalba.

El 23 de juliol serà el 
torn de La Bella Napo-
li, amb el tenor Albert 
Deprius, Josep Buforn 
al piano i Laetitia Barea 
a la mandolina. Oferi-
ran un concert en el 
qual tindran cabuda les 
millors i més populars 
cançons napolitanes 
i italianes. Els joves, 
i no tan joves, podran 
gaudir d’un tribut a 
Txarango el 30 de juli-

ol, amb el grup Músics 
de Carrer, que oferiran 
les millors cançons dels 
quatre treballs disco-
gràfics del grup.

El dissabte següent, 
6 d’agost, la Compa-
nyia Elèctrica Dhar-
ma, que celebra el 50è 
aniversari, fusionarà 
la música tradicional 
del país amb el jazz, 
el rock i la psicodèlia. 

Arturo Gaya, que ja 
ha trepitjat l’escenari 
de l’Estiu a la Pedrera 
en anys anteriors amb 
Quico el Célio, el Noi 
i el Mut de Ferreries, 
tornarà el 13 d’agost a 
Roda de Berà per pre-
sentar el seu primer 
disc en solitari, Bonai-
re 12, després de 44  
anys de trajectòria ar-
tística.

Pel que fa a la selecció 
FIC-CAT, que en cada 
edició ocupa la darrera 
cita de la programació, 
aquest any la producció 
escollida pel comitè or-
ganitzador del Festival 
ha estat Alcarràs, de 
Carla Simón, guanya-
dora de l’Os d’Or a la 
72a edició de la Berli-
nale. I, com abans de la 
pandèmia, després de 
cada cita, els assistents 
podran gaudir cada set-
mana d’un tast de vins 
i caves gentilesa dels 
cellers col·laboradors, 
C e l l e r s  A v g v s t v s 
Forvm, Adernats, Jané 
Ventura i Vins Padró.

REDACCIÓ

La Dharma, amb 50 anys dalt dels escenaris, passarà per Roda de Berà aquest estiu. / FACEBOOK

Bona Festa del Quadre! 

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

Els nostres clients  
ens valoren per la nostra serietat, 

experiència i confiança.

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

ESTEM OBERTS!

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

US DESITGEM BONA FESTA DEL QUADRE

REDACCIÓ

BONA FESTA DEL QUADRE!!!

Tot tipus de treballs  
en ferro i inoxidable

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

El Pavelló Sant Jordi 
de Torredembarra s’ha 
tornat a convertir en un 
dels epicentres escaqu-
ístics del país aquest 
inici de juliol amb la 
disputa del l’Open In-
ternacional d’Escacs de 
Torredembarra, que ar-
riba a la 22a edició i dei-
xa enrere dos estius que 
no s’ha jugat a causa de 
la pandèmia. I ho fa amb 
força, superant de nou 
el centenar d’inscrits, la 
segona millor inscripció 
de la història, amb 112 
jugadors.

El torneig de referència 
de la demarcació de Tar-
ragona, organitzat pel 
Club Escacs Torredem-
barra i inclòs el XVII 
Circuit Català d’Oberts 
Internacionals, es dis-
puta del 2 al 10 de juliol 
amb un rànquing liderat 
pel mestre FIDE de San-
ta Coloma de Queralt 
que juga al Valls, Vicenç 
Esplugas, seguit de dos 
altres mestres FIDE del 
Vila Olímpica de Barce-
lona —Xavier Martínez i 
Albert Castillo. Destaca 
també la participació del 
gran mestre ucraïnès 
Ruslan Pogorelov, que 
en la darrera edició de 
l’open torrenc va acon-
seguir el tercer lloc i ha 

 

L’Open Internacional d’Escacs 
de Torredembarra supera de 
nou el centenar d’inscrits

pujat dos cops més al 
podi, a més de l’actual 
campió de Catalunya 
sub-18, César Alcalá. 
En total prenen part, 
per ara, en el torneig 1 
gran mestre internaci-
onal, 5 mestres FIDE i 
8 mestres catalans. No 
hi serà, però, el gua-
nyador de la darrera 

edició, el tarragoní 
Francesc Xavier Far-
ran.

La novetat d’enguany 
seran els trofeus per 
als primers classifi-
cats, i és que les torres 
esculpides per l’artesà 
local Josep Font han 
estat substituïdes per 
unes dames inspirades 
en Far de Torredem-
barra, obra del mateix 
Font. Per altra banda, 
el cartell oficial del 
22è Open Internaci-
onal d’Escacs de Tor-
redembarra és obra 
d’alumnes del batxi-
llerat d’arts de l’Ins-
titut Torredembarra, 
concretament el dis-

seny és de Rut Flores, 
amb la coordinació del 
cap de Departament de 

La 22a edició 
del prestigiós 
torneig torrenc 
compta amb 
la participació 
d’un total de 
112 jugadors

Dibuix i professora del 
batxillerat d’arts plàsti-
ques i disseny del centre 
educatiu torrenc, Maite 
Maset.

Destaca la participació 
d’un dels jugadors fe-
derats de més edat de 
Catalunya. Es tracta de 
Joan Marcè Miracle, del 
CE El Prat però amb ar-
rels torrenques, i que ja 
té 96 anys.

En l’apartat tècnic, el 
torneig torrenc no pre-
senta grans novetats 
respecte a les darreres 
edicions i es manté el 
grup únic. El ritme de 
joc és de 90 minuts per 
jugador, amb un incre-
ment de 30 segons per 
jugada des de la pri-

mera, i les partides co-
mencen a 16.30 hores, 
excepte l’última ronda, 
diumenge dia 10, que 
serà a les 9.30 hores 
del matí. 

El primer classificat 
del torneig s’emporta-
rà 600 euros; el segon, 
400, i el tercer, 300. Hi 
ha premis en metàl·lic 
fins al vuitè classifi-
cat de la general i per 
trams d’ELO i trofeus 
per edats. En total, 
es repartiran més de 
2.800 euros en premis. 
Podeu consultar tota la 
informació al web www.
escacstorre.com.

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

Foto: Una imatge de l’edició d’enguany de l’Open Internacional d’Escacs de Torredembarra. / 
JOAN CASAS
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Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

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

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

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

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

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

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

ESPORTS ESPORTSATLETISME FUTBOL

Roger Ciuró signa  
el seu primer contracte 
professional amb  
l’Espanyol

El 44è Cros Popular Vila  
de Torredembarra  
es disputarà el 7 d’agost

La Regidoria d’Esports, 
amb la direcció tècni-
ca del Club d’Atletisme 

Torredembarra, organitza el 
44è Cros Popular Vila de Tor-
redembarra, que es disputarà 
el proper 7 d’agost, a partir de 
les 9 hores, amb sortida i arri-
bada a la pista d’atletisme de 
la Zona Esportiva Municipal, 
realitzant un circuit urbà de 6 
quilòmetres.

Les inscripcions del 44è Cros 
Popular (10 euros) es realitza-
ran de l’1 de juliol al 6 d’agost a 
través de la pàgina www.lastti-
ming.es/inscripciones. El preu 
d’inscripció inclou samarreta 
commemorativa, assegurança, 
beguda i 2 euros que aniran ín-
tegrament destinats a Càritas 
Torredembarra.

Es podran realitzar inscripci-
ons presencials al Pavelló Mu-
nicipal Sant Jordi el dissabte 
6 d’agost, de 10 h a 12 hores, i 

es lliurarà el dorsal codificat. 
Els participants que ja hagin 
realitzat la inscripció per in-
ternet podran retirar el dorsal 
amb xip electrònic i la samar-
reta commemorativa el dissab-

te 6 d’agost, d’11 a 12 hores, 
al mateix pavelló. Els que no 
hagin retirat el xip electrònic 
ho podran fer el mateix dia de 
la cursa, una hora abans de la 
sortida programada.

El jove jugador de 
T o r r e d e m b a r r a 
Roger Ciuró ha fet 

un nou salt en la seva car-
rera futbolística amb la 
signatura del seu primer 
contracte com a professi-
onal, que el lliga durant 
tres anys a l’Espanyol. 
D’aquesta manera, el 
migcampista torrenc tin-
drà una nòmina i una clàu-
sula de rescissió, i deixarà 
enrere el contracte de for-
mació que tenia fins ara.

Ciuró, que complirà 18 
anys el gener vinent, va 
arribar al club blanc-i-
blau procedent del Nàs-
tic fa quatre temporades. 
Aquesta ha estat la prime-
ra campanya del migcam-
pista torrenc com a juvenil 
al segon equip, a la Divisió 
Nacional, a les ordres de 
Javi Chica. La temporada 

Una imatge d’arxiu del Cros de Torredembarra. / AJ: TORREDEMBARRA

Roger Ciuró. / CEDIDA 

2022-2023 s’incorporarà 
al primer equip juvenil de 
l’Espanyol, que entrena 
Xavi Corominas.

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

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 DEL QUADRE
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Especialidades 
en pescados  
y arroces

Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra

Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es

Bona Festa  
del Quadre!

LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Vaig mirar els po-
licies de cua d’ull, 
molest, perquè 

no tenia gens ni mica de 
ganes d’estar donant ex-
plicacions, i molt menys 
sense tenir certeses. Jo 
era el primer interessat 
a saber què nassos havia 
passat, per què van mar-
xar la Mia i el Luisma 
precipitadament, sense 
dir res. Algú que fa això 
en aquestes circumstàn-
cies és que amaga alguna 
cosa.

—Per què havia de saber 
on son els meus amics, 
inspectors?

Tots dos policies van 
intercanviar mirades 
de rata mortífera.

—Bé, sabem que han 
estat aquí i que deuen 
haver marxat poc abans 
de venir nosaltres —va 
dir la inspectora Mira-
lles, acompanyant les 

Capítol 33. 
Els primers  
símptomes

seves paraules amb el 
seu catàleg de tics.

“No et servirà de res que 
em miris amb aquesta 
cara de perfecta gua-
nyadora”, vaig pensar 
tot reconeixent, un cop 
més, la bellesa salvatge 
d’aquesta dona i mentre 
em removia a la cadira.

—Estàs bé? —va pregun-
tar la Polophyna.

—No gaire, tinc ganes de 
tornar a casa.

Sentia un zum-zum a les 
orelles, tenia un pes molt 
gran al cor i no estava 
per gaires alegries.

—Disculpa, Bene, no et 
molestem més —va dir 
l’inspector Homs—. És 
molt important que tro-
bem els teus amics per 
no complicar les coses. 
Els havíem citat avui, a 
les 9.00, a la comissaria 
de Tarragona i no han 
vingut. Comptàvem que 
seria una compareixença 
ràpida i que els donaria 

temps d’arribar a l’en-
terrament.

M’és igual que siguin po-
licies. No tinc ganes de 
babaus que es planten 
com uns estaquirots a la 
porta d’un cementiri es-
crutant la vida de la gent. 
Sí, sí, ja sé que és la seva 
feina, i que per intentar 
esclarir els fets han de 
fer el que fan. Però ara, 
de sobte, no em trobo 
bé i tot em sembla una 
merda fastigosa. 

Desplego arrogància.

—Anem, Polophyna, sis-
plau. No aguanto més.

M’estic jugant la vida, 
ancorat a la meva ob-
sessiva i radical ma-
nera de plantejar so-
lucions extremes als 
problemes. Sentia que 
perdia les forces, em 
sobrevingué un fort 
dolor a l’estómac, mas-
sa intens, i m’anava en-
vaint la veu del desmai. 
Vaig demanar aigua a la 
Polophyna, em vaig de-
sentendre dels policies i 
em vaig concentrar en 
les meves desagradables 
sensacions per intentar 
controlar-les.

Vaig deixar les mans, 
sense to, en el faldar de 
la samarreta que duia, 
de color ocre, amb una 
estampació de l’arbre de 

la vida al bell mig del pit. 
Realment, no m’explico 
com aguanto encara. He 
anat perdent la muscula-
tura, no puc agafar pes, 
encara tinc desig per la 
Polophyna però no tinc 
forces per consumar-lo. 
No sé com espero esbri-
nar l’enigma de la mort 
d’en Toño si amb prou 
feines m’arrossego pel 
passadís de la vida.

Dec estar a punt de per-
dre totes les reserves 
d’energia del meu cos. 
És possible que el meu 
organisme es col·lapsi 
en qualsevol moment. 
Si encara no he fet falli-
da és degut al sèrum. Sé 
que Polophyna farà tot 
el possible per impedir 
que el meu cos claudi-
qui víctima de la meva 
decisió. Malgrat la meva 
ràbia pel fet, soc menor, 
i el sistema ha de vetllar 

“pels meus interessos”. 
Quina merda! Això és 
pitjor que estar assegut 
en un orinal mirant la 
tele. Si soc capaç d’arri-
bar a casa i ficar-me al 
llit (ara només penso en 
això), sento que no m’ai-
xecaré més envaït per la 
debilitat extrema i un 
mal de cames infinit.

Encara hi havia moltes 
persones a les por-
tes del cementiri. 
Em va passar pel 
cap que aquell ha-
via estat el pitjor 
enterrament de la 
història. Si més no, 
un dels més esper-
pèntics. Els tres cot-
xes de policia van 
marxar en direcció 
a Altafulla. La gent 
semblava una boia 
perduda, sense sa-
ber ben bé què fer, 
on anar, com si ha-
gués estat tractada 
amb electroxocs. 

Tant m’hi feia. Polophy-
na era conscient del meu 
estat. Em vaig negar que 
m’atenguessin a l’am-
bulància, que encara no 
havia abandonat el lloc 
malgrat que la Nora ja 
s’havia recuperat. Volia 
anar a casa, altre cop 
obsessivament. Em vaig 
desentendre també del 
seguici polític, d’ELL i 
del seu sequaç Rober-
to, de les amigues de la 
mare i de la resta del 

món. Malauradament, la 
Frisca, la Nunci i la Lí-
dia no es van desenten-
dre de mi i, quan anaven 
pel carrer Hort de l’Oca 
arribant a la cruïlla del 
carrer Rosella, ens van 
enxampar.

Total, carrer de les 
Flors amunt, carrer de 
la Rosa a la dreta, av. 
de Sant Jordi i carrer 
dels Ports, vam arri-
bar al camí Vell de la 
Pobla. La porta de casa 
em va semblar la por-
ta del cel. Ens va obrir 
Tatjana, que lluïa un 
vestit semitransparent 
de botons, amb flors 
estampades. La Frisca 
es va oferir a estirar de 
la cadira escales amunt, 
mentre les altres em-
paitaven des dels peus. 
Polophyna es va quedar 
darrere d’elles i va tan-
car la porta del carrer 
sense perdre de vista les 
maniobres de les altres. 
En qualsevol cas, jo era 
responsabilitat seva. En 
tot el camí no vaig dir 
ni piu. 

Finalment, em van posar 
al llit. La meva única exi-
gència orgànica era dor-
mir. Quan ja era a punt 
va sonar el timbre.

Tatjana em va anunciar 
que havien vingut dos 
amics meus. Un noi i 
una noia.

J. A. NIEVESJ. A. NIEVES

www.intramotor.es 

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

COCHES – MOTOCICLETAS – FURGONETAS – VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Us desitgem una bona Festa del Quadre

Bona Festa del Quadre!
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DESAFIA TUS LÍMITES

Fa ja molts mesos que 
l’actual cap de l’oposi-
ció, el socialista Vale 

Pino, afirma, cada cop amb 
més vehemència, que en el 
proper mandat serà l’alcal-
de de Torredembarra. Des 
d’aquest mes de juny ja és 
oficialment alcaldable per 
segon cop consecutiu. Fa vo-
lar coloms, Pino, o realment 
té possibilitats de rellevar el 
republicà Eduard Rovira a 
partir del juny de 2023? La 
distància entre Rovira i Pino 
són 1.028 vots en les eleccions 
de 2019, que es van traduir 
en cinc regidors de diferèn-
cia. Molts. Però els nou edils 
que té ERC actualment i que 
li garanteixen una còmoda 
majoria absoluta són fruit 
d’un moment molt concret 
en què es va produir una tem-
pesta perfecta: molts votants 

van premiar quatre anys de 
tranquil·litat amb Rovira com 
a alcalde —l’ombra de Masa-
gué era molt allargada enca-
ra—, que es va combinar amb 
l’exagerada i la incomprensi-
ble atomització de l’esquerra 
radical, que va afavorir ERC 
com a força més votada. 

A les eleccions de 2023, Rovi-
ra hi arribarà amb un impor-
tant desgast. La neteja viària 
i la recollida de la brossa han 
estat el seu gran taló d’Aquil-
les i des de l’oposició ho po-
den aprofitar. Vale Pino ha 
anat marcant distàncies amb 
el seu antic soci a mesura que 
quedava més lluny la seva 
obra de govern com a número 
dos de Rovira, intentant im-
posar el relat de la paralitza-
ció i ineficiència de la majoria 
absoluta republicana ara que 

A LA CONTRA JORDI SALVAT

Pot ser Vale Pino alcalde de Torredembarra?
els socialistes no estan al seu 
costat per estimular-los.  

Com pot arribar Vale Pino a 
ser alcalde? S’obren bàsica-
ment tres escenaris. Un és 
guanyar les eleccions i gover-
nar en minoria o establir un 
pacte de govern amb altres 
forces. Un segon és articular 
una majoria alternativa encara 
que ERC guanyi les eleccions 
i aquí s’obren moltes possibi-
litats. Fins i tot un “Manuel 
Valls”, algun vot enverinat per 
impedir un “alcalde indepen-
dentista”. I finalment un pacte 
de mandat entre republicans 
i socialistes en què l’alcaldia 
es comparteixi. Del pacte del 
2015 al 2019 encara en que-
den brases i l’entesa no seria 
complicada. Primer, però, cal 
veure els números que surten 
del 28 de maig vinent. 

La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes d’agost
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Solució Sudoku  
mes de juny
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Dificultat: Mitjana

 LES    ENTITATS deLa To�e
Associació  
de Veïns  
Sant Joan

L’objectiu de l’Associació de Veïns Sant Joan de Baix a 
Mar és promoure el bé comú del veïnat, a més de coordi-
nar i representar els interessos cívics dels veïns. L’asso-
ciació vol ser portaveu i enllaç dels socis i veïns davant 
les autoritats a fi de canalitzar idees, suggeriments, pro-
postes... Col·labora amb l’Ajuntament en l’organització de 
la Festa Major de Sant Joan i en els actes de les festes de 
Nadal i Reis, a més de La Marató de TV3. Des del maig de 
2021 la junta directiva està presidida per Frederic Pijuan, 
després d’una renovació important amb l’entrada de gent 
jove. El seu naixement, la segona meitat dels setanta, va 
estar marcat per un fort to reivindicatiu, amb mobilitza-
cions importants incloses, a causa de les mancances del 
barri en aquella època de la transició política.

Any de fundació: 1976   President: Frederic Pijuan

Membres: 125

Adreça: Passeig Colom 50, Baix a Mar   Tel. 649 20 82 80

Correu electrònic: veinsbaixmar@gmail.com 

Xarxes socials: Facebook i Instagram

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

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

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI 
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