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ESPORTS 
Pau Orts, el torrenc  

que és àrbitre assistent 
a la quarta categoria  

del futbol estatal  
Pàgina 21

FESTES  
La Pobla de  

Montornès celebra 
la Festa Major del  

6 a l’11 de setembre
Pàgines 11-14 

POLÍTICA  
Francisca Felguera:  

“Vuit són molts 
anys per a un  

procés judicial” 
Pàgines 8-9

Diferents 
formes 
de viure 
la Festa 
Major
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@embriogynclinica
www.embriogyn.com
977 24 24 51

RESERVAS
AL TLF: 977268323

ALCALDE PIJOUAN - ALTAFULLA

RESERVAS
AL TLF: 655053549

PLATJA PAELLA- TORREDEMBARRA

DISFRUTA DE NUESTROS CHIRINGUITOS RESTAURANTES 
DE ALTAFULLA & TORREDEMBARRA

I també trobaràs  
el programa  
complet de  
Santa Rosalia  
2022
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Per la Festa Major del Qua-
dre no va ploure, que ja 
és molt. Quan no cau un 

xàfec, ens assota una pandèmia,  
tot i que una mica d’aigua, és un 
parlar, tampoc hauria anat  tan 
malament per a la pagesia i per a 
la neteja dels carrers. Sigui com 
vulgui, l’onada, enguany, i amb 
el virus més controlat, va ser de 
calor i de suor. Tribut a Meca-
no, un grup del País Valencià, 
molta rumba (semblava un tri-
but a Barcelona 92, ara que fa 
30 anys) i  DJ, així a grans trets 
i en clau musical. I l’orquestra 
Meravella, és clar, amb concert 

i ball aferrat.
L’aigua, quan hi ha orquestres, 
es carrega els actes musicals,  tot 
i que un any Miquel del Roig, 
nom artístic de Miquel Vendrell 
i Llambrich  (l’Ametlla de Mar 
1951) va acabar tocant i fent el 
seu espectacle sense gairebé 
pauses i amb només una gui-
tarra, dins del Casal, amb una 
gran humitat però també amb 
l’esperit festiu que transmet el 
peculiar cantant calero.  Del 
Roig s’autodefineix amb ironia 
com un “cantautot” i diu que el 
seu secret és cantar al gust de 
la gent i no a l’inrevés. Geni i fi-

gura,  alterna les cançons popu-
lars, peces pròpies i adaptacions 
d’èxits. La Farola és un dels seus 
grans hits.  També es notícia que 
no hagi estat inclòs en el progra-
ma d’actes, en el qual ha estat un 
habitual en els últims anys, i no 
ho dic com una crítica. Simple-
ment ho constato. De fet, el vam 
veure i sentir a la festa de Sant 
Joan a Baix a Mar  i va triomfar, 
com sempre.  
Es innegable que té un segell 
propi i  que ha trobat la manera 
de connectar amb gent de mol-
tes edats, amb el seu estil de 
festa major i els  tocs de crítica 
social, política i futbolística (cru-
cificant Sergio Ramos perquè a 

les xarxes va caure de quatre 
grapes assegurant que el bàs-
quet i el baloncesto eren esports 
diferents) que reivindiquen les 
seves lletres, en les quals ver-
siona la lletra de cançons ja co-
negudes de tot tipus d’estils. Un 
repertori singular que va actua-
litzant a partir d’una base inal-
terable i que ha fet créixer el seu 
catxet de manera merescuda en 
un món en què ara sembla que 
no es pot dir res. El putu amo, 
que diria Guardiola. Del Roig, 
trobador calero -de caleros, 
diuen, n’hi ha a tot arreu- del 
segle XXI nascut el XX , posa el 
dit a la nafra i gaudeix fent gau-
dir. Fa festa. 

Fa una vintena d’anys que 
el Nobel de Química, Paul 
Crutzen, va utilitzar, per 

primera vegada, el terme “An-
tropocè”. Amb ell volia designar 
una nova era geològica condi-
cionada per l’activitat humana. 
El seu inici seria la Revolució 
Industrial i l’ús ingent de com-
bustibles fòssils, que ens han 
conduït a l’escalfament global. 
D’altres especialistes van més 
enllà i apunten que la humani-
tat hauria començat a alterar el 
planeta al Neolític, amb l’inici de 
l’agricultura i la ramaderia. 
Encara no hi ha un consens total 

sobre si l’Antropocè es pot con-
siderar realment una nova era 
geològica, però del que ja no hi 
ha dubte, per l’allau d’evidènci-
es existents, és de l’impacte de 
l’activitat humana en el Sistema 
Terra. Els registres de tempera-
tures mostren un increment sos-
tingut i accelerat. També puja el 
nivell i la temperatura del mar 
i una atmosfera i unes aigües 
més càlides proporcionen més 
energia potencial a les tempes-
tes. Al llibre El cambio climático 
en la historia de la humanidad, 
Benjamin Lieberman i Elisabeth 
Gordon exposen com en els dar-

rers anys s’ha incrementat la fre-
qüència de successos seculars. És 
a dir, aquells temibles temporals 
que abans només es veien un cop 
cada cent anys, sovintegen cada 
cop més. 
Al Baix Gaià en tenim uns quants 
exemples recents. A Torredem-
barra, el temporal Glòria va fer 
arribar l’aigua de mar fins a les 
portes de l’església de Sant Joan. 
I, enguany, la llevantada sostin-
guda d’abril s’ha endut bona part 
de la platja d’Altafulla i de retruc 
el govern de l’EINA. L’Alterna-
tiva va ser bel·ligerant i impla-
cable: s’havia de salvar la platja! 

Però passats més de dos mesos, 
la degradació del litoral altafu-
llenc persisteix. Les aportacions 
de sorra només són un pedaç i 
s’ha demostrat que cal buscar 
solucions estructurals, si és que 
n’hi ha. La direcció provincial de 
costes farà un estudi per analit-
zar les dinàmiques del litoral i el 
perquè de la brutal degradació 
d’algunes platges tarragonines, 
com la d’Altafulla o Roda. Però 
hem de començar a sospesar la 
possibilitat que potser no n’hi 
haurà, de solució. Que el nostre 
litoral ha emprès un camí sense 
retorn, que canviarà de fesomia 
i que el que ens hem de plantejar 
és com ens hi adaptem. 

OLLA BARREJADA PER VÍCTOR CENTELLES
Edita: COMUNICACIONS LOCALS 
2020 SL. Av. President Companys 45-
49 2n 2a 43830 Torredembarra  
Gerent: Albert Jansà. adminis-
tracio@TDBactualitat.cat. Tel. 650 
960 292.  
La propietat de la capçalera 
declina qualsevol responsabilitat 
sobre els continguts dels seus 
articulistes i col·laboradors, que 
expressen  
lliurement les seves opinions. 
L’opinió del Torredembarra  
Actualitat s’expressa en l’editorial. 
Director: Jordi Salvat.  
direccio@TDBactualitat.cat  
Tel: 649 061 984. 
Redacció: Josep Sánchez, Trini 
Huguet i Carol Cubota (audio-
visual).  
Fotografia: Joan Casas.  
Col·laboradors: Josep Antoni 
Nieves, Víctor Centelles i Laura 
Ruiz Fabra.  
Contacte:  
redaccio@TDBactualitat.cat.  
Cap de publicitat:  
Pere Gomés.  
publicitat@TDBactualitat.cat.  
Tel. 630 124 571.  
Disseny i impressió:  
El Vallenc, S.L. 
Distribució: Fundació Onada. 
Tiratge: 5.000 exemplars.  
Dipòsit Legal: T1407-2019 

Auditats: Amb el suport de:Associat:

EDITORIAL
Tribut a Miquel del Roig

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

Moltes ganes 
de Festa  
Major de 
Santa Rosalia
Aquest número del Torre-
dembarra Actualitat ha 
tardat una mica més en 
sortir. La raó és la Festa 
Major de Santa Rosalia, 
que arriba, com cada any, 
a finals del mes d’agost, per 
culminar amb l’apoteòsic 
final el 4 de setembre, el dia 
de la Patrona. En les pàgines 
d’aquest 34è número troba-
reu el programa d’actes, però 
també un reportatge de la 
Trini Huguet Ortega que ens 
acosta a diferents maneres de 
viure la Festa Major a través 
de cinc torrencs i torrenques 
que tenen un paper diferent 
en la festivitat. I és que, com 
diu el president del Ball de 
Malcasats i col·laborador del 
Torredembarra Actualitat, 
Gerard Recasens, “cada to-
rrenc té la seva Festa Major, 
és a dir cada persona la viu 
a la seva manera i totes són 
igual de vàlides”.
I aquesta Santa Rosalia 2022 
encara és més esperada des-
prés de dues edicions marca-
des per les restriccions de la 
pandèmia. Des del 2019 no 
vivíem una Festa Major amb 
tota la plenitud. Seran una 
cinquantena d’actes, amb 
aniversaris, sempre especials, 
com el del Ball de Diables 
-trenta-cinquè- i Ball del 
Patatuf -quinzè-, i novetats  
com la primera despertada 
dels nous gegants, Antoni i 
Marina, i les representacions 
amb vestits fruit d’una cam-
panya de micromecenatge 
del Ball de Malcasats.
L’equip del Torredembarra 
Actualitat us desitgem una 
molt bona Festa Major. Visca 
Santa Rosalia!

L’Antropocè i la costa d’Altafulla
DE FORA VILA ANNA PLAZA

Karting Altafulla
@kartingaltafulla

www.kartingaltafulla.com

SEGUEIX-NOS A... 

... i busca les nostres promocions 

L’ENDEMÀ DE LA FIRA JOAN MARTÍ
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Una manifestació amb alcaldes 
al capdavant, triomf local al Cross Popular 
i un nou Rècord Guinness

El 14 d’agost de 1997 
era dia de mani-
festació a la cruïlla 

d’Altafulla amb l’enllaç 
amb l’autopista. Al cap-
davant hi anaven nou al-
caldes del Baix Gaià amb 
el de Torredembarra, 
Santiago Segalà. La raó 
de la mobilització era el 
retard en les obres de la 
variant de la carretera 
N-340. Uns mesos abans 
tot semblava anar sobre 
rodes, segons el calendari 
establert, però l’aturada 
de les obres va generar 
malestar en els munici-
pis afectats i el mutisme 
des del Govern espanyol 
encara va augmentar la 
preocupació dels alcaldes 
i va provocar la convoca-
tòria de l’acte. 

Amb els batlles al capda-
vant, van ser desenes de 

JORDI SALVAT

nització, va punxar l’as-
sistència de públic. El 
guanyador va ser l’atleta 
torrenc de només 18 anys 
Youssef El Nasri. L’atleta 
de la UD Torredembarra 
estava en una gran pro-
gressió i en només tres 
anys es va convertir en el 
primer atleta olímpic de 
la capital del Baix Gaià. 
A Sydney 2000, El Nasri 
va disputar la prova dels 
5.000 metres. Tres atle-
tes més de la UD Torre-

Youssef 
El Nasri 
demostrava 
la seva gran 
progressió 
guanyant la 
prova atlètica 
torrenca

sentit. Un quart de segle 
després d’aquella mo-
bilització, el Baix Gaià 
espera una remodelació 
d’aquesta cartera que, 
finalment, la converteixi 
en una autovia amb doble 
carril per sentit.

Un clàssic de l’agost 
torrenc era i és el Cross 
Popular. El 9 d’agost 
d’aquell 1997 es va ce-
lebrar la 19a edició. Es-
trenava nou circuit a la 

veïns i veïnes que es van 
aplegar en la mobilització 
i van tallar aquella car-
retera N-340 que tantes 
cues generava sobretot 
en el seu pas per Altafu-
lla, més que res a l’estiu. 
La variant entre la roton-
da de la Mora i el límit 
entre Torredembarra es 
va acabar fent al cap de 
poc temps, però ben avi-
at es va quedar obsoleta 
i és que es va construir 
amb només un carril per 

dembarra van pujar al 
podi de la prova en dife-
rents categories.

El mes d’agost havia 
començat amb el segon 
Rècord Guinness per a 
Torredembarra: l’expo-
sició de trencaclosques 
més gran del món. Fins 
llavors el rècord s’havia 
aconseguit als Estats 
Units amb 287 trenca-
closques i 204.484 peces. 
Però a Torredembarra es 
van poder exposar fins 
a 423 trencaclosques i 
346.081 peces, incloent 
un puzle amb 10.000 
peces. També n’hi havia 
un de tres dimensions 
que reproduïa un rellotge 
de paret que funcionava 
perfectament. Recordem 
que quatre anys abans a 
la platja de Torredem-
barra s’havia aconseguit 
el Rècord Guinness de la 
bandera més llarga del 
món.

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  
personalitzatBona Festa Major 

     de Santa Rosalia

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

urbanització Babilònia 
i, malgrat la bona orga-
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Finestres d’alumini, PVC i ferro
Mampares de bany
Persianes de seguretat
Portes decoratives
Portes i tanques de jardí
Portes de garatge
Automatismes
Mosquiteres

US DESITGEM US DESITGEM 
UNA BONA UNA BONA 

FESTA MAJOR DE FESTA MAJOR DE 
SANTA ROSALIASANTA ROSALIA

US DESITGEM US DESITGEM 
UNA BONA UNA BONA 

FESTA MAJOR DE 
FESTA MAJOR DE 

SANTA ROSALIASANTA ROSALIA

Del 26/8 al 5/9 de 2022

Festa Major de Torredembarra

CONSULTA EL PROGRAMA A: 
WWW.TORREDEMBARRA.CAT

FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA 2022

Un morteret esclata, dos, 
tres... I dotze, comença 
Santa Rosalia, la Festa 

Major de la Torre. Tot i que la 
Festa Major de la nostra vila té 
una agenda, per a alguns co-
mença abans i hi ha d’altres 
que només celebren el dia 4. 
Fins i tot, hi ha torrencs que se 
la salten i per a d’altres és una 
data d’allò més assenyalada. 
Així doncs, a la Torre no hi ha 
una única festa major sinó que 
cada persona se la fa a mida 
i seva.

A vegades hi ha persones que 
un cop acaba la Festa Major, 
ja pensen en com i què faran 
durant la següent. Això passa 
en aquells balls on es fan ver-
sots, per exemple: el recent 
Ball de Malcasats des del 20 
de juliol que els té fets. Ge-
rard Recasens, el president 
de l’entitat, a més de membre 

Hi ha moltes maneres de viure aquests dies tan especials per a Torredembarra 
Visca les festes majors de Santa Rosalia!

dels Nois de la Torre i el Ball 
de Diables, explica: “Des del 
setembre anterior tenim un 
document i allà anem apun-
tant les notícies que van pas-
sant durant l’any, evidentment 
només les més destacades”. Hi 
ha altra gent com l’Eloi Girol, 
pilaner dels Nois de la Torre, 
que entre assaig i assaig de la 
colla, dissenya una samarreta 
satírica per dur durant la Fes-
ta Major. “Cada any dic que 
no la faré més perquè no tinc 
temps, però sempre m’acaben 
enredant”, diu entre rialles. És 
a dir, tothom es prepara amb 
antelació, hi ha gent que des 
de fa temps i d’altra pocs dies 
abans, però tots desitgen que 
arribi Santa Rosalia.

PLANIFICAR  
O NO PLANIFICAR?
Així és, arriben els dies espe-
rats i la Torre surt al carrer. 
La Sonia González va conèixer 
de ben petita el poble perquè 
hi estiuejava. Ara, ja hi viu 
des de fa 20 anys i quan arri-

ba l’agost desitja que arribi la 
Festa Major, però admet: “No 
em miro el programa. Hi ha 
molts anys que em perdo al-
gunes coses, però m’agrada 
la sensació de sorpresa, el no 
planificar, sempre acabo dient 
«Doncs fixa’t, fa anys que visc 
aquí i no ho havia vist»”. Al-
guns podrien pensar que no 
planificar és exclusiu d’aquells 
que no formen part d’un ball 
de Festa Major, ara bé, la Mar-
tina Ferrer és portadora de la 
Virgilieta i castellera, i ella 
també improvisa: “Al meu 
grup d’amics planifiquem les 
coses mitja hora abans, òbvia-
ment tinc planificats els dies 
que vaig amb els Nois i la Vir-
gilieta, però als concerts anem 
fent una mica sobre la marxa”. 
D’altres fan mans i mànigues 
a la feina per tenir festa, la 
Maria del Mar Martínez, cap 
de colla del ball de Serrallon-
ga, comenta: “Normalment, 
vull anar al màxim d’actes 
possibles, sobretot tot el que 
ens implica, no me’n perdo ni 

un. Vaig a tots els actes que 
puc perquè treballant han de 
quadrar els horaris per poder 
assistir a tot. Intentes dema-
nar vacances, però falta que et 
diguin que les pots fer”.

Tot i que tothom anhela cele-
brar cada dia de Festa Major, 
cadascú té un moment espe-

cial: la desvetlla dels gegants, 
la carretillada o algun dels 
balls parlats. Per a Girol és el 
pilar caminant que es fa durat 
l’ofrena floral a la patrona: 
“Per mi és dur pel costat que 
no pots empalmar el dia de la 
Festa Major, si el dia 4 cau en 
diumenge o t’obliga a no poder 
anar sense dormir, a les quatre 

D’esquerra a dreta: Sonia González, Martina Ferrer, Maria del Mar Martínez i  Eloi Girol. Gerard Recasens amb la camisa dels Nois de la Torre. / JOAN CASAS / TORREDEMBARRA BLOC

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

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

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

Bona Festa Major  Bona Festa Major  
de Santa Rosaliade Santa Rosalia

Carretera de la Riera, s/n
Torredembarra

Tel. 977 641 857

Us desitgem una bona  
FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA!

Bona Festa Major!

BONA FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA

BONA FESTA MAJOR!

Tot tipus de treballs  
en ferro i inoxidable

Bona Festa Major de Santa Rosalia

Hi ha moltes maneres de viure aquests dies tan especials per a Torredembarra 
Visca les festes majors de Santa Rosalia!

molt greu, és dur i trist. Amb 
la Clara, l’altra cap de colla 
de l’entitat, estàvem les dues 
a cercavila amb la llagrimeta 
a l’ull dient: “Hauríem d’estar 
aquí, per què no hi som?”, re-
itera Martínez.

ELS MILLORS DIES
Aquestes maneres de viure la 
Festa Major es condensen en 
el moment que s’intenta defi-
nir què són les festes de Santa 
Rosalia per a cadascú. Ferrer 
comenta: “És el moment on 
el poble està més unit. Crec 
que també està molt bé. A 
l’estiu hi ha molta gent i no 
acabes fent massa coses amb 
la gent de la Torre. Coses sen-
zilles com veure una persona 
del poble i saludar-la és més 
complicat perquè està plagat 
de gent i quan ve la Festa Ma-
jor tothom està content”. “És 
tot un conjunt d’experiències 
tradicionals i culturals que es 
recullen en aquestes dates i 
al final la intenció de tots és 
transmetre a les futures ge-

neracions el que generacions 
passades van viure d’alguna 
manera. Per mi és importan-
tíssim perquè forma part de 
la identitat d’on tu vius i crec 
que això no ho hauríem de 
perdre mai”, afegeix Gonzá-
lez. I Recasens acaba: “Cada 
torrenc té la seva Festa Major, 
és a dir cada persona la viu a la 
seva manera i totes són igual 
de vàlides. Per mi és viure la 
Torre en la seva plenitud, són 
aquells dies que el poble i la 
seva gent llueixen. És aquell 
moment en què la gent que vol 
viure el poble i la Festa Major 
s’aboca al carrer, participa en 
les entitats o els dona suport. 
Són per mi els millors dies de 
l’any amb diferència”.

Tot allò que ens agrada, com 
Santa Rosalia, passa molt de 
pressa. Un morteret esclata, 
dos, tres... I dotze. Ha acabat 
la Festa Major i totes les ma-
neres de viure-la que té cada 
torrenc. Això sí, l’any que ve, 
més.

D’esquerra a dreta: Sonia González, Martina Ferrer, Maria del Mar Martínez i  Eloi Girol. Gerard Recasens amb la camisa dels Nois de la Torre. / JOAN CASAS / TORREDEMBARRA BLOC

“Hi ha molts anys 
que em perdo  
algunes coses, 
però m’agrada  
la sensació de 
sorpresa, el no 
planificar”

“Cada torrenc  
té la seva  
Festa Major,  
cada persona  
la viu a la seva 
manera i totes 
són igual  
de vàlides”

o cinc del matí has d’estar al 
llit ja, és un repte personal. Li 
vaig demanar al cap de colla 
fer el pilar perquè mon àvia 
estava fotuda, ella era molt 
d’església, i em va dir que sí, 
des de llavors que li dedico. 
Mon àvia ens va deixar, i és 
pitjor ara, perquè hi ha el buit 
allà al banc on seia sempre”. 

Per a d’altres l’experiència 
també pot ser trista. Què pas-
sa si vols ser-hi i no pots? Els 
balls de Festa Major són en-
titats vives perquè uns mar-
xen, altres es queden i potser 
alguns tornen. Serrallongues 
no van poder participar en 
la Festa del Quadre, tot i que 
podran ballar per Santa Rosa-

lia, la por i l’espineta continua 
clavada. “Fa anys que treba-
lles per tot això, però si no hi 
ha gent no pots sortir, em sap 
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FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA 2022

Divendres 26  d’agost – 
El Pregó

A les 18 h, al pati del Castell, 
Inauguració de l’exposició de 
fotografies ‘Retrats sota el foc’ 
de Daniel Garcia Crespo. Restarà 
oberta fins l’11 de setembre.

A les 20:30 h, a la plaça del 
Castell, 
Tronada d’obertura de la Festa 
Major.

En acabar, al pati del Castell, 
Lectura del pregó de Festa Ma-
jor, a càrrec de la Unió Deportiva 
Torredembarra, entitat que en-
guany celebra el seu centenari.

A les 21:30 h, pels carrers de la 
Vila, 
Correfoc del 35è aniversari del 
Ball de Diables de Torredem-
barra.

A les 24 h, a la plaça del Castell,
Concert a càrrec de Portobello i 
Banda Neon. 

Dissabte 27 d’agost

A les 12 h, a la plaça de la Vila,
Vermut i concert a càrrec de 
Dantuvi.

A les 17:30 h, des del carrer de 
Gibert, 
II Baixada de Trastos dels Nois 
de la Torre.

A les 18 h, a la plaça del Castell, 
III Concurs d’apilar caixes.

A les 24 h, a la plaça del Castell,
Concert a càrrec de Julivert i La 
Traca

Diumenge 28 d’agost

A les 12 h, a la sala noble del 
Patronat Antoni Roig, 
Tradicional lliurament de dots.

A les 12 h, a la platja de Baix a 
Mar, 
III Concurs de castells de sorra.

A les 17 h, a la plaça del Castell, 
XV Trobada de Ball Country i 
Line Dance.

A les 18 h, a la plaça de 
l’Escorxador, 
Joc del Quinto del Ball de 
Diables.

A les 21 h,  la plaça de 
l’Escorxador, 
Sopar popular.

“Tornem a la normalitat 
del 2019 amb un progra-
ma amb una cinquantena 

d’actes sense restriccions i per 
a tots els públics. “Hi haurà di-
verses nits de revetlla perquè 

Una cinquantena d’actes per al retorn de la 
Festa Major de Santa Rosalia de “sempre”

REDACCIÓ

A les 22:30 h, a la plaça de 
l’Escorxador, 
DJ Xart.

Dilluns 29 d’agost

A les 16 h, a la piscina municipal, 
Festa aquàtica amb inflables.

A les 18 h, a l’esplanada de la 
Zona Esportiva Municipal, 
Festa de l’escuma.

Dimarts 30 d’agost

A les 19 h, a la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
Dona el xumet a la Mulassa i a la 
Mulasseta.

En arribar, a la plaça del Castell, 
Presentació de la primera figura 
de goma del Seguici.

A les 20 h, a la plaça de la Vila, 
Assaig dels Nois de la Torre.

Dimecres 31 d’agost

A les 19 h, a la plaça del Castell,

 Concert-espectacle en famí-
lia “Lolo, on ets?”, a càrrec de 
CatRock.

A les 22 h, des de la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
Correbars amb la xaranga Toca-
bemolls.

A les 24 h, l’aparcament de Mañé 
i Flaquer, 
DJ Marc Batet.

Dijous 1 de setembre

A les 19 h, a la plaça del Castell, 
Presentació dels vestits del Ball 
de Malcasats i primera repre-
sentació del Ball Parlat.
Següents representacions: a 
les 20:30 h, al Sal i Sucre i a les 
21:30 h, al carrer Ample.

A les 22 h, des de la plaça del 
Castell, 
Correfoc infantil amb el Ball de 
Diables infantil de Torredem-
barra, la Virgilieta, el Ball de 
Diables infantil de Tarragona, 
el Ball de Diables infantil de 
Cervera ‘Carranquers’ i el Drac 
Petit de Reus. 

A les 24 h a la plaça del Castell,
Concert a càrrec de Músics 

tothom en té moltes ganes, amb 
Itaca Band i Portobello com a 
principals propostes musicals”, 
va afirmar el regidor de Festes, 
Raúl García, en la presentació 
de la programació de la Festa 
Major de Santa Rosalia, que en-
guany se celebra del 26 d’agost 
al 5 de setembre.

de Carrer (tribut a Txarango)  i 
Popurris Band. 

Divendres 2  de setembre  -  
La Rosalieta

A les 18:30 h des de la plaça de 
l’Escorxador, 
Cercavila del Seguici Popular 
Infantil.

En acabar, a la plaça de 
l’Escorxador, 
Representació del Ball Parlat del 
Ball de Diables infantil.

A les 21 h, a la plaça de la Vila, 
Representació del Ball de Mal-
casats.

A les 21:45 h, al carrer de Joan 
Güell, 
Representació del Ball de Mal-
casats.

A les 22:30 h, des de la plaça del 
Castell fins a la Fundació Pere 
Badia, 
Desvetlla dels Gegants. Co-
miat del Joan i la Rosalia a la 
desvetlla. 1a desvetlla de l’Antoni 
i la Marina, que faran cercavila 
acompanyats de la Fanfara.

A les 24 h, a la plaça de la Vila, 
Ball de gralles a càrrec de Les 
Antines.

En acabar, a l’aparcament de 
Mañé i Flaquer. 
Concert a càrrec d’Itaca Band i 
DJ Ràdio Esventada.

El programa enguany inclou 
dues efemèrides: la cercavila 
de celebració del 15è aniver-
sari del Ball del Patatuf, que 
va tenir lloc el 20 d’agost; i 
el correfoc del 35è aniversari 
del Ball de Diables de Torred-
embarra, el 26 d’agost, a més 
de l’exposició de fotografies 

Dissabte 3 de  setembre - 
La Vigília

A les 12 h, a la plaça del Castell, 
Crida pública de la Festa, tritlleig 
de campanes i esclat dels dotze 
morterets. Tot seguit sortida de 
la Cercavila del Seguici Popular 
Infantil.

A les 17:45 h, des del portal de 
Padrines fins a la plaça de la Vila, 
Entrada de músics.

Seguidament, a la plaça de la Vila, 
Concert a càrrec dels músics 
que acompanyen el Seguici 
Popular.

A les 19:15 h, a la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
Plantada dels elements del 
Seguici Popular.

A les 19:30 h, des de la plaça 
Mossèn Joaquim Boronat, 
Cercavila de vigília.

En acabar la cercavila, al carrer 
de Joan Güell, 
Representació del Ball Parlat del 
Ball de Gitanes.

A les 22:30 h, a Cal Llovet, 
concert de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Rosaleda. A les 24 
h,  ball de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Rosaleda.

A les 24 h, A l’aparcament de 
Mañé i Flaquer, 
concert a càrrec d’Angangas. 

En acabar, 
DJ Ferry Lip. Seguidament, con-
cert a càrrec de Waikiki.

Diumenge 4 de setembre - 
Santa Rosalia

A les 8 h, pels carrers de la vila, 
Matinades a càrrec dels Grallers 
de la Torre, Els Vernets, Bufalo-
dre, Grallers els Quatre Garro-
fers, Tresmall i els grallers dels 
Nois de la Torre.

A les 9:45 h, des de l’Ajuntament 
fins a l’església parroquial de 
Sant Pere Apòstol, 
Anada a ofici.
A  les 10 h, a l’església parro-
quial de Sant Pere Apòstol.

A les 10:30 h, a la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
Concentració de l’ofrena floral a 
Santa Rosalia. Anada en cerca-
vila acompanyada pels Grallers 

Retrats sota el foc, de Daniel 
Garcia Crespo, que restarà 
oberta fins a l’11 de setem-
bre. També hi serà present el 
centenari de la Unió Depor-
tiva Torredembarra, entitat 
escollida per a pronunciar el 
pregó de Festa Major el 26 
d’agost.

dels Nois de la Torre.

Seguidament, 
Sortida d’ofici. La corporació mu-
nicipal es dirigirà a l’Ajuntament, 
precedida de l’Àliga, per presen-
ciar la Passada de Lluïment del 
Seguici Popular.
Seguidament, a la plaça del Cas-
tell, Representació del Ball Parlat 
del Ball de Diables.

A les 13 h, a la plaça de la Vila,
Diada castellera amb els Nens del 
Vendrell, els Xiquets de Tarrago-
na, els Xiquets de Torredembarra i 
els Nois de la Torre.

A les 19 h, al carrer Ample,
Representació del Ball Parlat del 
Ball de Serrallonga.

A les 20 h, a la plaça del Castell,
Passada del Seguici Popular, 
acompanyat de la Fanfara de 
Torredembarra.

En acabar, 
Carretillada a càrrec del Ball de 
Diables de Torredembarra.
Seguidament, Castell de focs arti-
ficials a càrrec de Pirotècnia Igual.

En acabar, 
Bona nit a les Bèsties, acompan-
yats de la xaranga Bandsonats.

Dilluns 5 de setembre - 
Sant Adrià

A les 19 h, a l’església parroquial 
de Sant Pere Apòstol, 
Eucaristia solemne en honor de 
Sant Adrià, copatró de la vila de 
Torredembarra.

ALTRES ACTES

Divendres  9 de setembre

A les 19 h, a la plaça Mossèn Joa-
quim Boronat, 
Ballada de sardanes amb la cobla 
Mediterrània.

Dissabte 10 de setembre

A les 9 h, a la platja de Baix a Mar, 
Beach Tennis Torredembarra - 
Monti’s Cup.

A les 10:30 h, a la platja de Baix a 
Mar, 
Desafiament de Llagut Català 
Santa Rosalia (Vilanova i la Geltrú, 
Calafell i Torredembarra).

Una peculiaritat de la Festa 
Major d’enguany és que el Dia 
de Santa Rosalia, el 4 de set-
embre, és diumenge i s’avança 
l’horari dels actes tradicionals 
del matí de Santa Rosalia per 
la coincidència la diada cas-
tellera, que està previst que 
arrenqui a la una del migdia. 

PROGRAMA
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Un incendi 
calcina un 
habitatge 
al carrer 
Patronat

Un dels pisos d’un edifici 
de cinc plantes ubicat al 
carrer Patronat va quedar 
totalment calcinat a causa 
d’un incendi que es va pro-
duir el vespre del passat 7 
d’agost. El foc originat en 
aquest habitatge va afectar 
el pis del costat i també 
l’exterior del de sota. No 
hi va haver afectació de 
l’estructura de l’edifici, al 
qual s’entra pel número 47 
del carrer Alt de Sant Pere. 
Fins a set dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, 
a més de dues del Servei 
d’Emergències, quatre dels 
Mossos d’Esquadra, i tres 
més de la Policia Local 
de Torredembarra,  van 
estar treballant fins que 
van poder apagar, passada 
la mitjanit. Per sort, no es 
va haver de lamentar cap 
persona ferida, tot i que es 
va haver d’atendre a tres 
dels veïns per inhalació 
de fum.
Un total de sis persones, 
els residents a la quarta i 
cinquena planta, van haver 
de ser reallotjades a la 
Fonda Coca, on van passar 
la nit. La resta d’habitants 
de l’edifici van poder tornar 
a les seves llars a dos 
quarts d’una de la mati-
nada, tot i que al voltant 
de les sis van haver de 
tornar ser desallotjats per 
l’aparició altra cop de fum. 
Finalment, al cap d’una 
hora, els desallotjats van 
poder tornar als seus habi-
tatges un cop els Bombers 
van assegurar-se que no hi 
havia cap perill.

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Des de l’inici de 
l’estiu, les quei-
xes per l’estat 

dels contenidors de 
la brossa i la neteja a 
Torredembarra han 
tornat a augmentar 
sensiblement. És el 
tercer estiu consecutiu 
que succeeix. L’alcalde 
i regidor responsable 
de l’àrea, Eduard Ro-
vira, reconeix proble-
mes en el servei, però 
també que aquest estiu 
ja s’estan aplicant mi-
llores, que s’hauran de 
consolidar un cop si-
guin operatius els nous 
contractes de recollida 
de la brossa i neteja 
viària el primer trimes-
tre de l’any vinent. 

I és que les properes 
setmanes l’Ajuntament 
de Torredembarra 
tindrà sobre la taula 
l’informe que fa mesos 
prepara una consulto-
ria per definir com han 
de ser els contractes 
que cobreixin la reco-
llida de la brossa i la 
neteja viària per acabar 
amb els problemes que 
els darrers tres anys 
s’han convertit en la 
gran pedra a la sabata 
del govern municipal. 
Una de les claus, se-
gons Rovira, per acabar 
amb aquesta situació 
serà la divisió en di-
versos lots dels actuals 
contractes. “Estem en 
una època de transició 
i hem de superar uns 
contractes que estan 
desbordats”, afirma 
l’alcalde, que avisa que 
les solucions als defec-
tes actuals significaran 
un cost més elevat a les 
arques municipals.

MÀQUINES VELLES I 
CANVIS EN  
LES RUTINES DE LA 
CIUTADANIA
Rovira assenyala un 
primer problema: la 
maquinària que ha-
via de durar els qua-
tre anys de contracte 
ha començat a tenir 

Tercer estiu de problemes amb  
la brossa a la Torre... L’últim?

JORDI SALVAT
problemes abans del 
previst, amb avaries 
greus que han generat 
més despeses a la con-
cessionària, Nordvert-
Sorigué. A aquest fet 
s’hi han sumat els can-
vis en les rutines de ge-
neració de residus per 
part de la ciutadania. 
“Els actuals contrac-
tes de recollida de la 
brossa i neteja viària 
es van fer amb criteris 
i rutines dels darrers i 
en aquests últims dos 
anys, sobretot a partir 
de la pandèmia, hi ha 
hagut uns canvis en 
el comportament de 
la ciutadania. Des de 
l’Ajuntament defen-
sàvem que, segons el 
contracte, l’empresa 
els havia d’assumir i 
ells consideraven que 
no hi estaven obligats 
segons el redactat. No 
hem trobat la solució 
jurídica”, apunta Ro-
vira.

La por a contagi del co-
ronavirus va provocar 
que molta gent deixés 
les bosses de brossa 
fora dels contenidors, 
tot i que aquests esti-
guessin buits. Molts 
veïns es pensen que 
estam plens i les bosses 
es van acumulant i els 
camions de recollida 
només poden buidar 
els contenidors, ja que 
només hi va un operari 
per vehicle. D’aquesta 
manera, han augmen-
tat exponencialment 
els “desbordaments” i 
l’empresa manté que 
no ho pot cobrir amb 
els recursos disponi-
bles.

La implantació de 
la recollida selectiva 
porta a porta també 
ha estat complicada, 
sobretot a Baix a Mar, 
on s’ha fet a partir del 
novembre. I el primer 
estiu està sent una ve-
ritable prova de foc, 
sobretot a causa dels 
grans generadors de 
residus que són els 
bars i restaurants. 
Aquests establiments 

no han canviat la pauta 
de comportament en la 
gestió de la seva bros-
sa, traient-la a totes 
hores i  usant els con-
tenidors d’emergència 
a l’altra via del tren de 
forma habitual i fent 
que aquestes àrees es-
tiguin gairebé sempre 
saturades per aquesta 
“superproducció de re-
sidus”, generant moltes 
queixes.

CANVIS  
EN LA BRIGADA
Davant d’aquest pa-
norama, l’Ajuntament 
ha hagut de fer servir 
el personal de la briga-
da municipal i també 
un pla d’ocupació per 
cobrir les mancances 
de l’empresa conces-
sionària. S’ha canviat 
la manera de treballar 
de la brigada, lliurant-
los de feines fins ara 
estructurals per con-
centrar-los en aquestes 
actuacions d’urgència, 
que en aquesta època 
es converteixen en ha-
bituals. S’ha creat un 
torn especial de cap 
de setmana, amb la 
despesa en salaris que 
això representa. La 
nova Relació de Llocs 

de Treball (RLT) recull 
aquests canvis. 

La recollida de la poda 
és un dels grans pro-
blemes aquests darrers 
mesos i Rovira apunta 
que probablement es 
gestionarà a partir de 
2023 amb un contracte 
a banda. La generació 
d’aquest tipus de resi-
dus es concentra sobre-
tot el cap de setmana 
a causa del volum de 
segona residència i els 
horaris de recollida es-
tablerts en el contacte 
-diumenge i dilluns- no 
permeten cobrir tot el 
municipi sense afec-
tar la recollida d’altres 
fraccions, cosa que 
provoca que quedin 
molts sacs i bosses de 
poda al carrer durant 
setmanes. Els canvis 
d’horaris de recolli-
da no han funcionat i 
s’ha hagut d’assumir 
amb serveis propis de 
l’Ajuntament. També 
els voluminosos s’han 
de retirar abandonats a 
les illes de contenidors 
perquè massa veïns no 
usen el servei de re-
collida trucant quan 
dipositen un residu 
d’aquest tipus.

ENTRADA DEL  
TERCER SECTOR
Aquests nous lots que 
es licitarien aquesta 
tardor podrien inclou-
re també la jardineria 
de parcs i rotondes 
i Rovira apunta que 
se’n podria encarregar 
una empresa del tercer 
sector, generant llocs 
de feina en col·lectius 
que ho necessiten. 
També assenyala que 
calen canvis en la nete-
ja dels carrers i places 
més concorreguts, amb 
una actuació intensa 
amb operaris especí-
fics. Un altre lot seria 
el desbrossament, que 
amb l’ús de productes 
menys agressius ha 
esdevingut més com-
plicat.

Finalment, Rovira no 
descarta que alguns 
dels serveis inclosos 
als contractes de re-
collida de residus i 
neteja viària es puguin 
assumir amb recursos 
municipals, tot i que 
caldria trobar la fór-
mula adequada. Venen 
mesos de canvis pro-
funds per aconseguir 
que Torredembarra 
sigui un municipi més 
net del que és actual-
ment.

Una de les illes de contenidors d’emergència de Baix a Mar 
aquest estiu. / CEDIDA 

L’Ajuntament 
es planteja 
dividir els dos  
contractes  
actuals  
(brossa  
i neteja  
viària) en  
diversos lots 
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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

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

Us desitgem 

una bona 

Festa Major 

de Santa 

Rosalia

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

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

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

“Estar en aquesta situació judicial durant vuit anys em sembla una barbaritat”
L’ENTREVISTA FRANCISCA FELGUERA Exregidora de l’Ajuntament de Torredembarra (2007-2015)

Francisca Felguera 
Chinchilla ha estat 
absolta en el judici 

de la peça 1 del cas To-
rredembarra, la que fa 
referència als lloguers 
dels locals de Clarà i la 
comissaria de la Policia 
Local, celebrat aquest 
passat mes de juny a 
l’Audiència de Tarra-
gona. Regidora entre 
els anys 2007 i 2015, 
va tenir importants res-
ponsabilitats de govern 
entre el 2008 i el 2014. 
Amb ella parlem del pro-
cés judicial i també de la 
seva trajectòria política.

Com se sent després 
d’haver estat absol-
ta?

Evidentment em sen-
to bé i aquesta decisió 

JORDI  
SALVAT “Eren uns 

bons locals, 
unes bones 
condicions i, 
a més, 
generàvem 
patrimoni per 
a l’Ajuntament”

Foto: Francisca Felguera va ser regidora de l’Ajuntament de Torredembarra fins awl 2015. / TDB

de la Fiscalia ve a co-
rroborar tot el que vaig 
dir el mateix dia que la 
Guàrdia Civil va entrar a 
l’ajuntament. I és que no 
vaig fer res dolent. Tot el 
que vaig fer en les me-
ves àrees va ser treballar 
molt i dur per al bé del 
municipi.

Ha afirmat que 
tornaria a signar 
la modificació dels 
dos contractes dels 
locals. Per què?

Primer de tot cal te-
nir en compte que els 
locals eren de lloguer 
amb opció de compra. 
El local de Clarà es va 
rebaixar un 50 % de 
l’import i es va passar de 
pagar-se en quatre anys 
a dotze anys. I del local 
de la Comissaria no es va 
rebaixar l’import perquè 
estava per sota del valor 
del mercat i també es va 

passar a pagar de quatre 
a dotze anys. Clar que ho 
tornaria a fer. Exacta-
ment igual. Va ser molt 
positiu per al municipi. 
Eren uns bons locals, 
unes bones condicions i, 
a més, el que fèiem era 
generar patrimoni per a 
l’Ajuntament. Millor no 
es podia fer. No sé els 
nous governs, que van 
deixar de pagar, com 
tiraran això endavant. 
Però no és la meva res-
ponsabilitat.
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“Estar en aquesta situació judicial durant vuit anys em sembla una barbaritat”
Exregidora de l’Ajuntament de Torredembarra (2007-2015)

“Dels regidors 
actuals n’hi ha 
dos que van 
estar a les 
Joventuts 
d’Unió de 
Torredembar-
ra. N’estic 
orgullosa”

Com ha viscut 
aquests vuit anys 
pendent d’anar a 
judici?

Estar en aquesta si-
tuació judicial durant 
vuit anys em sembla 
una barbaritat. I més, 
en el meu cas, per que-
dar absolta de tots els 
càrrecs. Amb les ma-
teixes proves presen-
tades a l’inici. Fiscalia 
m’ha retirat els càrrecs 
dels quals m’acusaven 
i l’Ajuntament en veu-
re que Fiscalia els reti-
rava també. Han estat 
vuit anys pendent del 
que succeiria. Però bé. 
Estava tranquil·la, tot i 
que vuit són molts anys 
per a un procés judicial.

Amb la perspecti-
va del temps, com 
valora el seu pas 
de vuit anys per la 
política local?

Ha estat un enor-
me orgull servir al meu 
municipi. Un municipi 
que em va acollir, on 
he desenvolupat gaire-
bé tota la meva carrera 
professional, he format 
una família. Recomano 
a tothom que, si li agra-

da la política, si la sent 
i vol desenvolupar pro-
jectes que es presenti a 
les eleccions, que visqui 
la política, la gaudeixi i 
treballi per al seu mu-
nicipi. De veritat que 
és una molt gratificant. 
Quan ara passejo per 
Baix a Mar em sento 
orgullosa que aquest 
barri fos arreglat durant 
el mandat de l’equip de 
govern del qual forma-
va part. O el carrer que 
porta al Col·legi Molí de 
Vent, que tenia un munt 
de clots i fins i tot un pi 
al mig de la calçada o 
quan vam arreglar defi-
nitivament el carrer An-
toni Roig, la construcció 
de la piscina municipal, 
la comissaria de la po-
licia municipal... Han 
passar vuit anys però 
aquests projectes els 
recordo amb molta es-
tima.

Què destacaria del 
que va fer com a re-
gidora de govern?

En el primer man-
dat vaig ser regidora de 
Salut, Benestar Social i 
Joventut i en el segon 
mandat vaig ser la pri-

mera tinent d’alcalde i 
vaig afegir les regidories 
de Serveis i Esports. El 
que més recordo és que 
aquells anys van ser 
d’una crisi econòmica 
molt important. Hi ha-
via famílies que perdien 
la feina i es quedaven 
sense la casa. Van ser 
moments durs i la regi-
doria de Benestar Social 
vam més la que va lluitar 
més i treballar molt. Són 
regidories que no lluei-
xen tant com altres però 
es fa molta feina. Vull re-
iterar la meva felicitació 
per aquella feina feta tan 
a funcionaris municipals 
com del Consell Comar-
cal perquè es va fer un 
esforç i un treball titànic. 

Manté algun tipus 
de vinculació amb la 
política?

La segueixo pels mi-
tjans de comunicació i 
els amics que encara 
tinc en política. Ara ho 
faig des d’una perspec-
tiva més de ciutadana, 
amb tranquil·litat, des 
de fora, però amb el co-
neixement acumulat. Et 
canvia la perspectiva i 
és una mirada més àm-
plia, del que es pot fer i 
el que no. La segueixes 
d’una altra manera.

Va ser durant anys 
militant d’Unió De-
mocràtica. Com va 
viure la desaparició 
del partit?

Ho vaig viure amb 
llunyania perquè esta-
va en aquests vuit anys 
d’espera degut al meu 
procés judicial. Però amb 
una mica de dolor perquè 

en el pensament d’Unió 
m’hi unia molt aquesta 
lluita de la petita i mitjana 
empresa, que és una base 
empresarial molt conso-
lidada a Catalunya. Em 
va doldre, perquè estant 
jo a Unió es van muntar 
les Joventuts del partit. I 
dels regidors actuals n’hi 
ha dos que van estar a 
les Joventuts d’Unió de 
Torredembarra, la Mari-
na Riudeubas i el Xavier 
Suárez. Ara estan en altres 
partits però van començar 
a Unió, que llavors teníem 
dues regidores. Estic or-
gullosa, però amb aquest 
dolor que ja no existeixi 
el partit.

Com veu el futur de 
Torredembarra?

Cal arreglar el pre-
sent per tenir un futur 
millor. Si es treballa en 
la direcció correcta -que 
ara està una mica torça-

da- es pot arribar lluny. 
Perquè Torredembarra 
és un gran poble, amb 
gent meravellosa i aco-
llidora en tots els sen-
tits. Si es treballa dur, 
s’acaben veient els re-
sultats i Torredembarra 
i las seva ciutadania s’ho 
mereixen. Vull acabar 
l’entrevista amb el que 
és més important per 
a mi i són unes gràcies 
enormes i els millors 
desitjos a la meva fa-
mília, perquè ells han 
passat amb mi aquests 
vuit anys. I els dedico la 
meva absolució d’aquest 
procés. També dono les 
gràcies al meu advocat, 
David Rocamora. I tam-
bé a la gent que em va 
defensar en el seu mo-
ment i creia que no ha-
via fet res dolent. A la 
vida s’ha de lluitar per 
allò que un sap que no 
ha fet i pel que ha fet.

Aquest mes d’agost el podcast del Torredembarra  
Actualitat ‘La Jungla de la Torre’ FA VACANCES.
Pots escoltar tots els capítols emesos a  
www.TDBActualitat.cat  i també a  www.ivoox.com
          Tornem el 15 de setembre amb una nova convidada!

Bona Festa Major
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977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

Bona Festa Major!

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

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

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

info@handytec.es • www.handytec.es

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!Bona Festa del Quadre!

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

REDACCIÓ

La junta de la Fe-
deració d’Aplecs 
Sardanistes de les 

Comarques Meridio-
nals ha acordat lliurar 
l’Anella d’or 2022, la 
seva màxima distinció, 
al torrenc Josep Font 
per “la seva exemplar 
trajectòria en el món de 
les sardanes de les nos-
tres comarques”. Font 
rebrà el guardó l’octubre 
vinent durant la celebra-
ció de l’assemblea anual 
de l’entitat.

“Em fa molta il·lusió 
l’Anella d’or perquè és 

Josep Font rebrà  
l’Anella d’or 2022  
per la seva trajectòria  
en el món de la sardana

Foto: Josep Font. / FACEBOOK

un reconeixement dels 
companys i companyes 
sardanistes pel treball 
de tota una vida per una 
dansa que estimo”, ha 
declarat al Torredem-
barra Actualitat Josep 
Font, que recorda tota la 
tasca que ha fet per a la 

sardana, com a membre 
i president de la junta 
directiva de l’Associa-
ció sardanista l’Antina 
de Torredembarra o 
les xerrades de difusió 
d’aquesta dansa o els 
concursos de baldufa 
que han atret moltes 
persones a ballar la sar-
dana. Fa uns anys ja va 
rebre el premi d’honor 
de la Confederació Sar-
danista de Catalunya.

Josep Font Gumfaus, 
nascut a Sant Pere de 
Torelló l’any 1941, des 
de 1967 viu a Torre-
dembarra on va tenir 
durant molts anys un es-
tabliment de fotografia. 

També és artesà i pin-
tor. Des dels nou anys 
que balla sardanes i ha 
ensenyat aquesta dansa 
a les noves generacions.

L’Agrupació Sardanista 
l’Antina de Torredem-
barra, de la qual en 
segueix sent membre i 
col·labora amb la junta 
directiva, continua or-
ganitzant activitats cada 
any, tot i haver passat 
èpoques complicades 
com quan el mateix Font 
va assumir-ne el càrrec 
de president quan el 
secretari de l’entitat ja 
portava els papers de 
la dissolució a l’Ajunta-
ment.

Més sobre la Unió Esportiva

M’agradaria afegir uns comentaris als que han fet Car-
les Marquès i Guillem Bargalló sobre la Unió Esportiva 
amb motiu del seu centenari.

Nom: El club es va federar el juny de 1923 i en totes les 
comunicacions oficials emeses i rebudes pel Club se 
l’esmenta com Unió Sportiva Torredembarra, amb una 
curiosa catalanització de l’adjectiu anglès “Sporting”. 
Aquell nom va ser usat fins al final de la Guerra Civil 
quan l’huracà anticatalà se’l va emportar i va esdevenir 
“Unión Deportiva Torredembarra”.

El 30 d’agost de 1947, el Club es va tornar a federar amb 
uns Estatuts imposats per “la autoridad competente” 
on s’hi assenyalava que el nom del club seria  “Unión 
Deportiva Torredembarra de Educación y Descanso”. 
Ja en democràcia, vaig suggerir a un directiu que seria 
bo restituir el nom original però ben catalanitzat: “Unió 
Esportiva Torredembarra”. És evident el cas omís que 
se’n va fer.

Recordo que, en la meva infantesa i ja en els anys 1940, 
veia molts antics jugadors i seguidors lluint a la solapa 
un escut metàl·lic del Club, idèntic a l’actual, però amb 
les lletres U.S.T.

Colors de l’uniforme: En una ocasió ja molt llunyana, 
se’m va dir que l’adopció dels colors blau i blanc va ser 
deguda a que la família Huguet, fundadora i impulsora 
del Club i seguidora de l’Espanyol, va escollir-los per 
ser els d’aquest equip.

Cordialment,

Francesc Roig i Lloveras
Torredembarra

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

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

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

REDACCIÓ

Visita’ns a Facebook
C/ Major, 48

La Pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62

Mòbil 649 274 657MERCERIA, MODA 
I COMPLEMENTS

DILLUNS TANCAT
DIMARTS, DIMECRES,DIJOUS I DIVENDRES

MATÍ: 10 h a 13 h / TARDA: 17.30 h a 19.30 h
DISSABTE

Matí: 9.30 h a 13 h / TARDA TANCAT

elracodelanna@outlook.es
 Només per WhatsApp
696 594 917

C/ Major, 32 • La Pobla de Montornès

FESTA MAJOR DE LA POBLA DE MONTORNÈS 2022

Pg. de l’Estació, 3, local 2
43761 La Pobla de Montornès
Tel. 977 647 064
Mòbil: 667 880 148 / 610 023 602
e-mail: info@forsol.cat
jfortuny68@gmail.com

Un dels últims 
municipis del 
Baix Gaià en 

celebrar la seva Festa 
Major és la Pobla de 
Montornès, el 8 de se-
tembre. Enguany ho 
farà després d’una Fes-
ta d’Estiu molt reeixi-
da, que va demostrar 
que les poblenques i els 
poblencs tenen moltes 
ganes de festa.

Els actes de la Festa Ma-
jor de la Pobla de Mon-
tornès arrencaran el 6 i 
7 de setembre amb la vi-
sita a l’Escola Els Amet-
llers dels dos elements 
del Seguici Festiu: el 
Gall i la Bèstia. El ma-
teix dia 7 arriba el pregó 
i la presentació de la Co-
lla infantil de la Pigota, 
cosa que demostra el 
dinamisme els darrers 
anys de la Festa Major 
poblenca.

El dia 8 es concentraran 
els actes més tradicio-
nals, però també nove-
tats com unes partides 
simultànies d’escacs. A 
la nit, arriba el torn de 
les havaneres amb els 
Pescadors de l’Escala. 
El plat fort de la Festa 
Major de la Pobla de 
Montornès 2022 serà 
la nit del 9 de setembre 
amb la Festa Flaixbac 
“Va Parir Tour La Po-
bla de Montornès 2022”  

La Pobla de Montornès està de  
Festa Major del 6 a l’11 de setembre

que comptarà amb la 
presència dels prota-
gonistes del programa 
despertador líder de la 
ràdio catalana.

El cap de setmana tam-
bé està farcit d’actes, 
amb l’actuació castelle-
ra, l’Encesa de bestiari 
popular amb la Bès-
tia de la Pobla, el Gall 
d’amics de Montornès 
i els Diables de Vilabe-
lla i el concert ball amb 
l’Orquestra Cimarron 
el dissabte. L’endemà, 
diumenge, arrencarà 
amb l’esmorzar i la 
bicicletada popular i 
també hi haurà sarda-
nes amb la Cobla Reus 
Jove i degustació de 
vins, la festa final de 
temporada a la piscina 
amb inflables i música. 
EI teatre clourà la Festa 
Major. Serà amb la com-
panyia local Daltabaix, 
amb “Les germanes 
Rovira, capitol II”, que 
arriba després de l’èxit 
en el capítol I, que es va 
representar durant la 
Festa d’Estiu.

El plat fort  
de la Festa 
Major  
poblenca serà 
la nit del  
9 de setembre 
amb la Festa 
Flaixbac

6 i 7 de setembre

Seguici a l’escola amb el 
Gall i la Bèstia.

7 de setembre

20 h Pregó i traca 
davant de l’ajuntament, 
amb la Bèstia i el Gall.

Després, presentació 
de la Colla infantil de la 
Pigota.

8 de setembre

8 h Matinades amb els 
grallers Puigperdiguers 
de la Pobla de Montor-
nès.

12.30 h Anada d’ofici de 
la corporació municipal i 
seguici popular.

13 h Missa solemne en 
honor a Santa Maria a 
la Parròquia de Santa 
Maria.

18.30 h Partides simul-
tànies d’escacs a la 
plaça de l’església.

22 h Cantada 
d’havaneres a càrrec 
dels Pescadors de 
l’Escala a la plaça de la 
Bassa.

9 de setembre

9 h Activitats 
d’educació ambiental 
pels nens i nenes de 
l’escola els Ametllers 
a l’entorn de l’Ermita 
de la Mare de Déu de 
Montornès.

17 h Festa infantil a la 
plaça de la Bassa. Rocò-
drom amb tirolina

23.30 h Festa Flaixbac 
“Va Parir Tour La Pobla 
de Montornès 2022” a 
l’aparcament de l’antiga 
estació.

10 de setembre

18 h Exhibició castellera 
del Baix Gaià amb els 
Xiquets de Torredem-
barra i els Castellers 
d’Altafulla.

20.30 h Encesa bestiari 
popular amb la bèstia de 
la Pobla, el gall d’amics 
de Montornès i els dia-
bles de Vilabella.

23 h Concert Ball amb 
l’Orquestra Cimarron a la 
plaça de la Bassa.

11 de setembre

8 h Esmorzar popular a 
la plaça de la Bassa.

9 h Bicicletada popular. 
Sortida des de la plaça 
de la Bassa.

10.30 h Manifest, sarda-
nes amb la Cobla Reus 
Jove i degustació de vins.

16.30 h Festa final de 
temporada a la piscina 
amb inflables i música.

20.30 h Teatre amb 
Daltabaix, “Les germanes 
Rovira, capitol II.”

Programa
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ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

Pg. de l’Estació 86-88 
977 648 554

estanclapobla@hotmail.com

TEL. 977 64 83 95
Passeig de l'estació 62, 64

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

 ✆ 675 281 368

FESTA MAJOR DE LA POBLA DE MONTORNÈS 2022

“La gent té moltes ganes de festa 
i intentarem estar a l’alçada”

L’ENTREVISTA FRANCESC LARIOS 

Francesc Larios va acce-
dir a l’alcaldia el 2019 
com a cap de llista 

d’ERC i va establir un pacte de 
mandat amb Centrats que li 
ha permès governar amb ma-
joria absoluta. Amb ell analit-
zem la situació del municipi i 
mirem una mica el futur. 

Aquesta és la primera 
Festa Major després de 
dos anys amb les restric-
cions a causa de la pan-
dèmia. Com es presenta?

Amb total normalitat. La 
gent té moltes ganes de festa 
i intentarem estar a l’alçada. 
Sí que hi haurà coses noves. 
Hem introduït unes partides 
simultànies d’escacs i també 
el teatre. I tenim el plat fort, 
que és la Festa Flaixbac pen-
sant en la gent jove.

Amb els actes de la Festa 
d’Estiu aquests mesos de 
juliol i agost heu notat 
aquestes ganes de festa?

Sí. El dia que vam fer la 
Festa Jove van venir un miler 
de persones a la plaça de la 
Bassa. La gent comenta que 
feia temps que no es veia 
tanta gent al municipi com 
aquell dia. Hi ha moltes ga-
nes de tornar a la normalitat. 

L’altra cara de l’estiu és el 
subministrament d’aigua 
al municipi.

El canvi climàtic és una re-
alitat. Durant el pont de Sant 
Joan ens va agafar una mica 
per sorpresa com es van bui-
dar els dipòsits i vam haver fer 
talls d’aigua nocturns durant 
deu dies per recuperar els ni-
vells. Després hem portat cu-

bes d’aigua gairebé a diari per 
mantenir els nivells i no tallar 
l’aigua, però els descens dels 
dipòsits a nivells molt baixos 
a mitjan d’agost ens va obligar 
a repetir aquests talls nocturns 
fins a recuperar les reserves. Re-
alment és un problema que tin-
drem any rere any. I no només a 
la Pobla, sinó a molts municipis 
perquè cada any plou menys i 
consumim més. 

Una alternativa és con-
nectar-se el minitransvas-
sament de l’Ebre a través 
del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT)?

Quan vam entrar al govern 
l’any 2019, al cap de quinze 

dies caducava la reserva que 
teníem per connectar-nos al 
CAT. Vam tenir una reunió 
amb ells i vam poder-la pror-
rogar dos anys més. A l’últi-
ma reunió que vam tenir vam 
decidir que ens connectaríem 
a l’aigua de l’Ebre i ens estan 
redactant el projecte. Haurem 
de buscar subvencions perquè 
és un projecte que s’aproparà 
al milió d’euros.

Parlant de les arques mu-
nicipals, en quina situació 
estan?

El 2019 quan ens vam 
fer càrrec del govern muni-
cipal no és que els números 
fossin dolents. Hi havia tres 
crèdits, que ascendien a poc 
més de 320.000 euros, i era 
una quantitat molt semblant 
a la que hi havia a tresoreria. 
A dia d’avui, hem liquidat els 
crèdits i tenim una tresoreria 
a prop dels dos milions d’eu-
ros. Tot això ens ha permès 
començar a fer moltes in-
versions, gairebé totes de la 
mà de subvencions i, a més, 
no només no hem apujat els 

impostos sinó que hem pogut 
implantar bonificacions.

La millora de la seguretat 
també és una de les prio-
ritats del seu govern.

Quan vam voler fer la Rela-
ció de Llocs de Treball (RLT) 
nova, un dels condicionants 
que hi havia era el tema econò-
mic. La tasca de reduir despe-
ses que no beneficiaven a nin-
gú i augmentar ingressos ens 
ha permès fer a la nova RLT i 
programar un equip de cinc vi-
gilants. Si tot va bé, hem d’aca-
bar l’any amb tres vigilants i el 
2023 o 2024 tindríem l’equip 
complet.

Quins projectes tenen per 
executar en aquest tram 
final de mandat?

Realment se n’han concen-
trat molts en aquest darrer any 
de mandat. Els efectes de la 
pandèmia s’han notat. Hem de 
començar les obres del Centre 
Cultural, hem de fer les obres 
de la plaça de la Bassa i, si tot 
va bé, abans d’acabar l’any 
volem tenir l’skate park fet. 

“Si tot va bé, hem 
d’acabar l’any 
amb tres vigilants 
i el 2023 o 2024 
tindríem l’equip 
complet amb cinc 
membres”

Alcalde de la Pobla de Montornès

Hem començat les obres de la 
Zona Esportiva Municipal del 
Castell i allí legalitzarem l’úl-
tim dels tres bars municipals. 
També ens queda canviar els 
fanals a una part de la urba-
nització del Castell.

Aquest mandat també és 
president de Turisme Baix 
Gaià. Es fa prou feina en 
aquest àmbit al Baix Gaià?

Encara hi ha camí per re-
córrer. Amb el canvi que hem 
proposat amb la resta de mu-
nicipis de desvincular-nos del 
Consell Comarcal i operar com 
a Agrupació de Municipis, amb 
Torredembarra com a central 
a través d’un conveni, podrem 
agilitzar licitacions, com la 
gestió de les xarxes socials, per 
promocionar turísticament el 
Baix Gaià,  que la tenim aturada 
del tot per la manca de recursos 
humans del Consell Comarcal. 
La gent coneix el Baix Gaià per 
la platja i ara també ha de co-
nèixer l’interior, amb aquest 
entorn de qualitat que tenim.

Ha anunciat que repetirà 
com a candidat a l’alcaldia 
d’ERC. Quins seran els seus 
objectius en aquest nou 
mandat si surt reelegit?

El projecte serà una conti-
nuïtat d’aquest mandat. Vull 
continuar, perquè amb la pan-
dèmia tenim la sensació que 
ens han robat dos anys. Eco-
nòmicament venen uns anys 
dolços, sinó es fa un mal ús dels 
recursos. Abans el que passava 
és que hi havia molta despesa 
corrent i això no permetia fer 
inversions. I en els propers anys 
hi haurà diners per a inversions 
i podem pensar en un municipi 
més gran i treure’ns aquest cli-
xé de municipi petit. En aquests 
propers anys m’agradaria, a 
més d’estabilitzar l’estructura 
municipal, buscar inversions 
com la connexió amb el CAT 
i altres que no són de primera 
necessitat però si que fan que el 
municipi guanyi vida, com unes 
pistes de pàdel.

REDACCIÓ

Foto: Francesc Larios és alcalde de la Pobla de Montornès. / CEDIDA



 
DEMBARRADEMBARRA

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

 13 

2022

Del 6 al 11 de Setembre 



 15  14 

 
DEMBARRADEMBARRA

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

FESTA MAJOR DE LA POBLA DE MONTORNÈS 2022

Aquest proper 
mes de setem-
bre començarà 

una nova activitat per 
a la gent gran a la Po-
bla de Montornès, un 
taller de memòria en-
focat a l’estimulació de 
les capacitats cognitives 
de la persona: memòria, 
atenció, raonament, 
l lenguatge,  càlcul, 
percepció, orientació 
temps-espacial i fun-
cions executives.

A través de jocs, dinà-
miques i fitxes de treball 
específicament disse-
nyades per mantenir 
aquestes capacitats i/o 
evitar i endarrerir el seu 
deteriorament, contri-
buint a una millora del 

REDACCIÓ

Taller de memòria per a 
la gent gran a partir de 
setembre a la Pobla de 
Montornès

benestar físic i emocio-
nal de la persona i pre-
venint la dependència.

Les activitats estan des-
tinades a totes aquelles 
persones de la tercera 
edat que desitgin en-
vellir de manera activa, 
sobretot des d’un punt 
de vista cognitiu.

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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ALTA FIDELITAT_A5.pdf   1   8/4/22   8:43

Passeig de l’Estació, 3 • La Pobla de Montornès • Tel. 877 65 12 44

MENÚ DIARIO DE MARTES A VIERNES 
Tapas 

Salchichas especiales 
Torrades de la Casa 

PAELLAS POR ENCARGO

YA TENEMOS LA TERRAZA 
ABIERTA 

Experiència i tradició 
des del 1882

Carrer Indústria, 1
43761 LA POBLA DE 
MONTORNÈS (Tgn)

Tel. 977 648 186
www.carnsdolors.com

carnsdolors@gmail.com

ESTEM OBERTS!ESTEM OBERTS!

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

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

El taller es desenvolu-
parà des del proper 14 
de setembre al 21 de 
juny de l’any vinent i 
està dirigit a persones 
de més de 65 anys. 
Les inscripcions es 
poden fer a l’Ajunta-
ment de la Pobla de 
Montornès al telèfon 
977 648 012.

Conveni de col·laboració per al
desenvolupament de polítiques de 
joventut amb el Consell Comarcal

La Pobla de Montornès creix 
en 106 habitants en el cens de 2021 
i arriba als 3.221

El ple municipal de la Po-
bla de Montornès va apro-
var aquest mes de juliol el 
conveni de col·laboració 
per al desenvolupament 
de polítiques de joventut 
amb el Consell Comarcal 
del Tarragonès. Aquest 
conveni, entre d’altres, re-
cull l’elaboració i aplicació 
d’un Pla Local de Joventut 
que tingui en compte totes 
les etapes, necessitats, 
interessos i dificultats que 
engloba el concepte de 

El creixement positiu de la 
població produït a la Pobla 
de Montornès entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre 
del 2021 és de 106 habitants, 
un increment del 3,4 %. 
Actualment, les dades del 
padró aporten un cens de 
3.221 habitants, amb un 

joventut en l’actualitat, des 
de les diferents àrees, així 
com el tutoratge, presen-
cial o telemàtic, per part 
d’un tècnic de joventut del 
CCT.
El Pla Local de Joventut ha 
de ser una aproximació a 
la realitat dels i les joves 
de la Pobla. És a dir, ha de 
respondre a les necessi-
tats i demandes del jovent, 
amb l’objectiu que els 
joves puguin desenvolu-
par el seu propi projecte 

creixement similar al de 
l’any 2021, que va ser de 117 
habitants.
“Aquest augment no el no-
tem pel que fa als ingressos 
de l’Ajuntament perquè són 
persones que tenien la se-
gona residència i ja pagaven 
impostos, però sí que ara 

de vida en igualtat de 
condicions.
Des de la regidoria de 
Joventut volem ser refe-
rents de proximitat per a 
la població jove. Atenent a 
les diferents esferes de la 
vida de les persones i de-
senvolupant accions que 
incorporin les necessitats 
juvenils, com: participació 
i cohesió; autonomia i 
socialització; transició 
escola-treball; i dinamit-
zació i temps lliure.

generen més consum d’aigua. 
La feina de l’Ajuntament és 
donar servei a tothom. Si han 
vingut a viure a la Pobla més 
de 200 persones els darrers 
dos anys és que el nostre és 
un bon municipi per viure”, 
afirma l’alcalde de la Pobla 
de Montornès.
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MARITIME BEACH CLUB + INFO I RESERVES TLF. 977 651 557
eventos@granclaustre.com

WWW.GRANCLAUSTRE.COM
 

MASIA CAN MARTI

CELEBRACIONS 2022

Aniversaris
Comunions
Casaments
Cocktails
Sopars d'empresa

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

REDACCIÓ

El nou CAP es 
construirà finalment 
al costat del cementiri

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

El ple ordinari de 
l’Ajuntament de 
T o r r e d e m b a -

rra del mes de juliol va 
aprovar per unanimitat 
la cessió al Servei Català 
de la Salut dels terrenys 
on s’ha de construir el 
nou centre d’assistència 
primària de Torredem-
barra (CAP). Es tracta 
d’una parcel·la de 4.000 
m2 que se segrega d’un 
immoble de titularitat 
municipal ubicat al po-
lígon Roques Planes, a 
tocar de l’antiga carre-
tera de la Riera. La ces-
sió dels terrenys preveu 
que s’hagin de destinar 
a ubicar el nou CAP en 
un termini màxim de 
cinc anys i havent-se 
de mantenir aquest ús 
durant els propers tren-
ta anys. Des del govern 
torrenc, es preveu que 
entre principis i mitjans 
del 2023 la Generalitat 
ja hagi aprovat el pro-
jecte i a partir de llavors 
s’activin els terminis 
d’inici de les obres.

Cal recordar que l’octubre 
de l’any passat, quan es 
van presentar les obres 
d’ampliació temporal de 
l’actual CAP, l’alcalde, 
Eduard Rovira, ja va ex-
plicar que l’Ajuntament 

Foto: Una imatge de l’espai on es construirà el nou CAP de Torredembarra, on ara hi ha el Bike 
Park Costa Daurada. / TDB.

L’Ajuntament 
aprova per 
unanimitat 
cedir a la Ge-
neralitat una 
parcel·la de 
4.000 metres
treballava en la determi-
nació dels terrenys que se 
cedirien a la Generalitat 
per a la construcció del 
nou equipament. Final-
ment, la ubicació que s’ha 
considerat més adient 
són els terrenys muni-
cipals que ara es preveu 
cedir, ubicats al costat del 
cementiri municipal.

Per poder construir-hi el 
nou CAP, Salut exigeix 

a l’Ajuntament que reu-
rbanitzi tota la zona de 
l’entorn perquè l’accés a 
l’equipament no s’hagi de 
fer creuant una carretera. 
Això comportarà con-
vertir l’antiga carretera 
de la Riera en un carrer 
urbà. Aquesta reurba-
nització implicarà reduir 
l’amplada de l’actual ca-
rretera amb doble carril 
i reconvertir-la en una 
vorera a cada costat amb 
un gran jardí a la zona 
d’accés al CAP. A més, 
el projecte contempla 
la construcció d’una ro-
tonda perquè l’accés a 
l’aparcament i al polígon 
quedi ben definit i així es 
pugui reduir la velocitat 
dels vehicles que entrin 
a Torredembarra des de 
l’autopista. Aquest nou 
aparcament donarà ser-

vei tant al CAP com al ce-
mentiri, a més de la zona 
esportiva de l’entorn, i 
es construirà dins l’espai 
restant del solar segregat. 
El projecte preveu també 
desviar el camí que trans-
corre al costat de la Sínia 
de la Vila o del Comú per 
dotar aquesta construcció 
d’un major valor històric, 
enjardinant tot el seu en-
torn. Es tallarà l’actual 
entrada al camí i s’hi ac-
cedirà a través de la nova 
rotonda.

EL FUTUR 
DEL BIKE PARK
La construcció del nou 
CAP torrenc tindrà un 
efecte col·lateral: la reu-
bicació del parc de bike 
trial que des de 2009 
ocupa aquell espai. La 
instal·lació en aquests 

terrenys municipals 
d’aquest club esportiu va 
ser una decisió de Daniel 
Masagué quan era alcalde. 
En aquests tretze anys, no 
s’ha legalitzat aquesta si-
tuació, malgrat els canvis 
de govern. Des de llavors 
les instal·lacions s’han 
anat ampliant, convertint-
se en un referent a nivell 
de Catalunya.

El president del Bike Trial 
Costa Daurada Torred-
embarra, Àngel Batlle, ha 
mostrat la seva preocupa-
ció per la situació i espera 
que en breu pugui quedar 
resolt el futur de l’entitat. 
Batlle ha explicat al To-
rredembarra Actualitat 
que, fins ara, no han re-
but cap comunicació des 
de l’Ajuntament de To-
rredembarra sobre la reu-
bicació del parc i que està 
pendent una reunió en 
què, a més del Bike Trial 
Costa Daurada Torred-
embarra hi seran l’alcalde, 
Eduard Rovira; el regidor 
d’Esport, Raúl Garcia i el 
regidor d’Urbanisme, Jo-
sep Maria Guasch.

García, per la seva ban-
da, ha confirmat que 
aquesta reunió s’ha de 
portar a terme en breu 
per treballar amb un 
bon marge de temps 
amb el trasllat de les 
instal·lacions del que ac-
tualment és el segon club 
esportiu del municipi pel 
que fa a nombre de so-
cis, superant els 200. “El 
trasllat serà molt costós 
en nombre d’hores i tre-
balls d’excavadores i hem 
de veure com podem 
col·laborar amb l’entitat 
i que sigui el menys so-
fert per a ells i com es pot 
costejar”, explica García.

Comuns 
i Podem 
aniran 
en llistes 
diferents
Si no hi ha un canvi els 
propers mesos, que 
ara per ara sembla 
improbable, Comuns 
i Podem es presenta-
ran en les eleccions 
municipals de 2023 en 
candidatures diferents, 
com ja va passar el 
2019. La decisió de les 
direccions nacionals 
de les dues formacions 
que el número u d’una 
hipotètica candidatura 
conjunta a la Torre sigui 
de Podem, força més 
votada de les dues en 
els darrers comicis 
locals, ha provocat 
que Torredembarra en 
Comú hagi impulsat la 
creació d’una plata-
forma electoral “de 
caràcter municipalista 
i centrada solament en 
Torredembarra” amb 
el nom d’Alternativa 
Torredembarra.
Mentre Carles Fuxet 
(Comuns) lamenta 
que la decisió de les 
direccions nacionals 
no valora la feina feta 
per la seva formació els 
darrers tres anys, Luis 
Fernando Turrens (Po-
dem), per la seva banda, 
qualifica la creació de 
la plataforma de jugada 
“burda i qüestionable” i 
avisa que es repeteix el 
mateix error de 2019. 

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

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients

Carrer de Pere Badia, 34
Torredembarra - Tarragona

977 539 387
622 709 270

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

CARNES, EMBUTIDOS, 
QUESOS, ELABORACIÓN 

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

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

REDACCIÓ

El Club Excursionisme  
Torredembarra celebra 
el seu desè aniversari 
amb diversos actes

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

El Club Excursionisme 
Torredembarra està 
d’aniversari enguany. 

Concretament el desè. I ho 
celebraran amb la projec-
ció de documentals amb 
la participació dels seus 
protagonistes, una sortida 
a Montserrat i un concurs 
fotogràfic. També el passat 
20 d’agost van organitzar 
la tradicional sortida noc-
turna, que va arribar a la 
desena edició i va aplegar 
més de 200 participants. 
Aquesta sortida, de la qual 
se’n va fer la primera edició 
el 2012, va ser l’origen de 
la creació de l’entitat, que 
es va començar a gestar el 
2012 i el registre legal va 
arribar el gener de 2013.

El primer dels tres docu-
mentals que es projectaran 
serà el de l’explorador i 
naturalista Nacho Dean el 
30 de setembre. Seguiran 

Nepal, el país dels sentits, 
sobre el repte esportiu, 
educatiu, sanitari i so-
cial de Raquel García el 7 
d’octubre i La conquesta 
els catorze de l’alpinista Fe-
rran Latorre el 14 d’octubre 
sobre l’ascens als cator-
ze cims que superen els 
8.000 metres. Tots tres 
documentals comptaran 
amb la presència dels pro-
tagonistes i es projectaran  
al Casal Municipal a les 
19:30 hores.

El diumenge 16 d’octubre 
la proposta és una sortida 
guiada per Montserrat, 
amb una recorregut de 7,7 

que més sortides realitzen,  
amb gairebé una quaran-
tena a l’any, que combinen 
les que fan pel municipi i 
el Baix Gaià a l’alta mun-
tanya i fins i tot dues a 
l’Himalaia. Recentment 
han posat en marxa el grup 
d’iniciació, dirigit a infants 
i joves de 6 a 12 anys i es-
tan oberts a obrir noves 
seccions si algun soci s’hi 
posa al capdavant, com 
BTT o marxa aquàtica.

Redondo destaca que del 
centenar de socis del Club 
Excursionisme Torredem-
barra una part important 
són de fora del municipi, 
des de Tarragona o Sa-
lou a Barcelona. La quota 
anual és 25 euros, mentre 
que el segon membre de 
la família en paga 20 i els 
fills només 10.  El contacte 
amb l’entitat és el correu 
electrònic excursionista@
outlook.com i el local so-
cial està al Pavelló polies-
portiu Sant Jordi.

Ferran Latorre serà un dels protagonistes dels tres documentals 
que es projectaran al Casal municipal. / CLUB EXCURSIONISME 
TORREDEMBARRA

quilòmetres i un desnivell 
de 500 metres amb una 
durada de 6 hores. La sor-
tida serà les 7:00 hores del 
Pàrquing Mañé i Flaquer. 
Caldrà inscriure’s al correu 
electrònic excursionista@
outlook.com. A més, fins 
al 31 d’octubre podeu par-
ticipar al concurs fotogràfic 
amb diverses categories i 
obert als socis i no socis.

UNA ENTITAT MOLT 
ACTIVA
El president del Club Ex-
cursionisme Torredemba-
rra, Matís Redondo, des-
taca que és de les entitats 
excursionistes catalanes 

El Torredembarra  
Actualitat  
participa  
en la 54a pujada  
a Sant Simplici  
de l’Anna Saballs

El dissabte 30 de juliol el Torredembarra 
Actualitat va pujar a Sant Simplici amb 
l’arquitecta tarragonina Anna Saballs, 
que s’ha proposat fer-ho 100 vegades al 
llarg de l’any 2022 a aquesta muntanya. 
L’objectiu és donar visibilitat a la torre 
medieval que hi ha al cim i que s’hi facin 
tasques de conservació i restauració. Van 
col·laborar també en la pujada també el 
periodista Carles Marquès i l’associació la 
Torre Camina, i així ens adheríem al repte 
#100xSantSimplici de l’Anna Saballs.
Un cop al capdamunt, a més d’admirar 
les vistes, unes de les més espectaculars 
sobre el Baix Gaià i la ciutat de Tarragona, 
i poder conèixer de prop les restes de la 
torre, Carles Marquès va  llegir uns micro-
relats que ha escrit en relació amb Sant 
Simplici.

C/ Antoni Roig, 42 - Torredembarra
Encàrrecs

ToppingsTorre ToppingsTorre Toppingstorre

977 078 910
Av. Onze de Setembre, 12 

43830 Torredembarra

Horaris
De dimarts a dijous:  
9:00-13:00 i 16:00-19:00 hores
Divendres: 9:00-19:00 hores
Dissabte: 9:00-15:00 hores

BONA FESTA MAJOR!

Plaça de la Font, 8. Baixos 2 
TORREDEMBARRA

BONA FESTA MAJOR
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REDACCIÓ

S’inaugura 
la renovació 
de la sala La Violeta

La sala La Violeta 
d’Altafulla va iniciar el 
passat 30 de juliol una 

nova etapa després de tres anys 
tancada per una renovació que 
ha estat més complicada del 
que es preveia. Ho va fer amb 
un programa amb tres pro-
postes musicals diferents (di-
xie jazz, pop i hip hop i rap). 
Un tast del que trobarem a la 
graella d’aquest darrer trimes-
tre de l’any, en paraules del seu 
director artístic, el guionista i 
director de cinema Juan Cruz.

Durant la roda de premsa de 
presentació del nou espai, tres 
dies abans de la inauguració, 
Cruz va avançar dues de les 
propostes de la nova Violeta: un 
concert de Maria Arnal i Marcel 
Bagés l’1 d’octubre i l’aclamat 
per la crítica i el públic muntatge 

Una imatge de la inauguració de La Violeta. / AJUNTAMENT D’ALTAFULLA

Bona Festa Majur

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

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

301

Mentre t’acabes de 
vestir, davant del 
mirall, has desco-

bert sense voler el somriure 
trapella del desig. És Festa 
Major i avui hi ha ball. No 
saps ben bé si és una or-
questra o un DJ. T’és igual. 
Explores cada mil·límetre de 
la teva pell —encara llisa i ti-
bant per la teva joventut— i 
et tranquil·litza no trobar res 
que et pugui generar insegu-
retat perquè saps que al ball 
hi acudirà M. Li direm així: 
M. Amb M. has coincidit algun 
cop, teniu amics en comú. M. 
t’agrada. De tant en tant, en-
tres al seu perfil d’Instagram 
a tafanejar. Vols saber què 
fa, on està, amb qui. Quan 
se te’n va de les mans la fan-
tasia, t’imagines dins d’una 
d’aquestes imatges, al costat 
d’M. El diagnòstic és clar i el 
tractament també: tu el que 
vols és cardar amb M. i per 
això fins i tot, abans de sortir 
de casa, el mirall del rebedor, 
també t’enxampa amb aquest 
somriure trapella del desig.

T’endinses pel túnel de La Vi-
oleta i t’acostes fins on hi ha el 
bo d’en J. Li direm el bo d’en 
J.; és qui aquesta nit valida 
les entrades per entrar al ball. 
Treus la teva i li ensenyes. Ja 
sents de fons la música amor-
tida que travessa les portes 
tancades. Se t’eriça la pell de 
pura excitació. Moment que 
talla en sec el bo d’en J. quan 
et diu que hauràs d’esperar, 
que l’aforament està complet; 
que així que surti una persona 
i marxi, podràs passar. Poses 
cara de no entendre res, poses 
cara de dir que és Festa Ma-
jor, poses cara de què això no 
pot passar i és aleshores quan 
el bo d’en J. et diu que ets la 
primera persona de la cua, que 
l’aforament és per tres-centes 
persones, que estàs de sort, 
ets la tres-cents u. Però això 
a tu t’importa un rave. Vols 
veure a M.

Decideixes pensar en positiu: 
potser M., encara no ha arribat, 
potser els teus amics, tampoc. 
Et gires, ara amb la intenció de 
fixar-t’hi qui hi ha a la cua. Déu 
meu, quina gentada! De sobte, 
s’obre la porta, el cor et batega 
fort, el notes a la gola. És M.! 
El bo d’en J. somriu perquè ha 
vist com tota la llum se t’ha po-
sat a la cara. Ell pensa que és 
perquè ara podràs entrar, però 
és perquè veus com M. s’acosta 
cap a tu caminant amb decisió. 
I amb aquesta mateixa decisió, 
M., treu el mòbil i posa la mi-
rada sobre la seva pantalla i ara 
la llum és al seu rostre. Passa 
pel teu costat sense fixar-se en 
tu. Et sents una pedra i només 
canvies d’estat quan notes que 
el bo d’en J. t’ha agafat l’entra-
da de la mà, veus com l’estripa 
i li sents dir: “Ja pots passar”. 

Sempre he estat a favor que 
La Violeta fos un espai poliva-
lent en la seva més amplia ac-
cepció. Així ho vaig traslladar 
quan el projecte només estava 
sobre el paper. No he canviat 
de parer. Ni una centèsima 
de mil·límetre. M’estalvio re-
latar el què ha passat durant 
aquests tres últims anys al vol-
tant d’aquest tema, tots en som 
coneixedors (i qui no, pot infor-
mar-se), però sí vull assenyalar 
que comprar unes cadires mò-
bils havia de ser l’última fita 
d’un llarg, complex i car procés 
que precisament en aquests úl-
tims tres anys no ha avançat ni 
una centèsima de mil·límetre. 
La realitat, a hores d’ara, és 
que hi ha un aforament limitat 
de 300 persones —determinat 
per bombers— que en el cas 
de decidir d’organitzar un ball 
de Festa Major, per posar un 
exemple, deixaria, com a mí-
nim, a un parell de centenars 
de persones fora. Esperant que 
sortís algú per poder entrar. Si 
al final de tot no podem ballar 
junts quin sentit té reclamar 
ara La Violeta com a pista de 
ball?

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

OPINIÓ

JUAN CRUZ Cineasta i coordinador 
artístic de La Violeta

Un concert de 
Maria Arnal i 
Marcel Bagés i el 
muntatge teatral 
‘Ovelles’, prime-
res propostes per 
aquesta tardor

teatral Ovelles, una producció de 
la sala Flyhard, amb Biel Duran, 
Sara Espígul i Albert Triola so-
bre l’escenari, el 22 del mateix 
mes. Cruz va informar que a ini-
cis del mes de setembre presen-
taran la programació del darrer 
trimestre de 2022 amb l’objectiu 
de convertir la nova Violeta en 
un espai cultural de referència 
al Baix Gaià i atraure públic de 
comarques veïnes. Les entrades 
es poden comprar online a lavio-
leta.sacatuentrada.es. 

“Volem que a La Violeta 
passin coses”, ha afirmat 
Cruz, que anunciava la 
doble aposta per “pri-
meres espases” i grups 
amateurs del territori 
amb l’objectiu de ser un 
trampolí per al talent lo-
cal, amb el denominador 
comú de la qualitat. I és 
que la nova Violeta té 306 
butaques, amb l’objectiu 
d’albergar música, tea-
tre, dansa, cinema, però 
també conferències i xe-
rrades. Les cadires de 
la sala són mòbils, però 
fixades en el terra, cosa 
que ha permès obrir 
sense la tercera sortida 
d’emergències que de-
manava Bombers si les 
butaques eren mòbils, tal 
com defensava l’anterior 
govern municipal, liderat 
per l’EINA-ERC.
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Gregoria Alonso, nova regidora 
del PSC a Roda de Berà

Nova 
app  
mòbil 
de la 
Policia 
Local de 
Roda de 
Berà

Gregoria Alonso s’ha 
convertit en regidora 
del grup socialista a 
l’Ajuntament de Roda 
de Berà. Va prendre 
possessió el passat 28 
de juliol.

Com a número quatre 
de la llista socialis-
ta, substitueix Josep 
Antoni Benedicto, que 

Aquest mes d’agost 
s’ha posat en marxa la 
nova aplicació mòbil 
de seguretat ciutadana 
‘RdB Amb Tu’. L’equip 
de govern i la Policia 
Local de Roda de Berà, 
conjuntament amb 
l’empresa Goil Security 
encarregada del seu 
desenvolupament, 
han treballat en el nou 
aplicatiu, que té l’objec-
tiu de donar una major 
tranquil·litat i seguretat 
a rodencs i visitants. 
També millorarà la 
prevenció en possibles 
casos d’assetjament 
sexual, violència mas-
clista, ocupacions d’ha-
bitatges, o en qualsevol 
situació d’emergència 
o d’inseguretat que 
requereixi l’actuació 
dels agents.

Foto: Gregoria Alonso. / 
AJ. RODA DE BERÀ

va renunciar per 
motius de salut a les 
seves responsabili-
tats com a regidor i 
portaveu del PSC a 
l’Ajuntament rodenc. 
Alonso és membre 
de la Junta de la Llar 
de Jubilats i Pensi-
onistes de Roda de 
Berà.

Adjudicades obres de la pista 
poliesportiva de la urbanització 
Mas de Pallarès del Catllar
La junta de govern 
local de l’Ajuntament del 
Catllar ha adjudicat el 
contracte per l’execució 
de les obres de la pista 
poliesportiva de la urba-
nització Mas de Pallarès-
Cinc Estrelles a l’empresa 
Courts International XXI 
SL per 83.990 euros (IVA 

no inclòs). Les obres 
s’iniciaran a comença-
ments del proper mes de 
setembre. 
Es tracta d’una poli-
esportiva tipus POL-2, 
que inclourà una pista 
de futbol sala de mides 
reglamentàries i un camp 
de bàsquet reglamen-

tari amb dues cistelles 
mòbils, amb ancoratges 
pels pals de voleibol, amb 
unes dimensions finals de 
44×22 metres. Permetrà 
la pràctica de futbol 
sala, bàsquet, handbol 
i voleibol. La superfície 
on s’intervindrà és d’uns 
2.300 metres quadrats.

Av. de les Comarques Catalanes, 28
Torredembarra

Tel. 977 646 499
torredembarra@cristalbox.es

Bona Festa  

Major!!

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

Platets  
per compatir

Una proposta  
diferent amb  
molt de sabor

Altafulla es queda sense 
sorra extra aquest estiu

El govern d’Altafulla 
tenia previst -tal 
com va anunciar 

l’alcaldessa, Montse Cas-
tellarnau-  portar sorra 
a la seva platja abans 
d’acabar el mes de juliol 
per poder reposar la que 
es va perdre a finals de 
juny a causa d’un fort 
temporal, que va engolir 
els 6.000 metres cúbics 
aportats per Costes de 
l’Estat només uns dies 
abans. Però la negativa 
dels Ajuntaments de To-
rredembarra i Tarragona 
a deixar traslladar sorra 
de les platges de la Pae-
lla i de la Roca del Gaià 
respectivament ho ha fet 
impossible i Altafulla ha 
hagut de passar l’estiu 
redistribuint sorra de 
la seva mateixa platja, 
de zones com el canal, i 

REDACCIÓ

amb la regeneració na-
tural de la platja. També 
s’ha reforçat el tram cen-
tral del passeig marítim 
de Botigues de Mar, que 
estava malmès a causa 
dels temporals.

Els problemes han con-
tinuat avançat l’estiu. 
Les tempestes del mes 

d’agost van afectar de 
nou la platja d’Altafulla 
i es van endur la sorra 
que facilita l’accés a 
l’espai des del passeig 
de Botigues de Mar 
així com en alguns dels 
serveis que s’instal·len 
durant la temporada 
d’estiu, cosa va obli-
gar a arranjaments en 

aquests accessos de la 
platja per garantir la 
seguretat de la gent. Els 
treballs van consistir en 
diversos moviments de 
sorra a la mateixa pla-
tja per col·locar-la a les 
zones que necessitaven 
un reforç. Es van fer de 
matinada per no afectar 
els banyistes. 

REGULACIÓ AL  
PASSEIG MARÍTIM
Des de l’Ajuntament 
d’Altafulla s’han hagut 
de buscar solucions a la 
situació anòmala en què 
es troba el municipi de-
gut a la manca de sorra 
a la platja i una ha estat 
regular el passeig marí-
tim. Mentre la platafor-
ma a la sorra que usen 
alguns bars i restaurants 
per situar la seva terras-
sa no estava instal·lada, 
aquests establiments po-
dien ampliar les terras-
ses sobre el passeig amb 
la superfície que perdien 
a la plataforma. La re-
ducció dels sis metres de 
platja a causa dels tempo-
rals aquest mes d’agost va 
obligar a tornar a treure 
la plataforma i novament 
ocupar amb més taules i 
cadires el passeig. Un es-
tiu complicat a la franja 
costanera altafullenca.

La platja d’Altafulla no ha comptat enguany amb la mateixa extensió de sorra que estius pas-
sats. / TDB
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Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

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

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

PROJECTES 
A MIDA

Us desitgem  
  una bona  Festa 

Major de Santa Rosalia!!!

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
Patrimoni – Didàctica – Experiència immersiva

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

autocasasus.seat

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

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

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Visita guiada a la 
plana del Vinyet i 
la desembocadura 
del Gaià

L’obra de Joan Maria 
Vidal ‘Trampes de  
zorros’ es podrà veure 
en el FITAG 2022

El Torredembarra 
Actualitat vam 
realitzar una pe-

tita sortida guiada per 
conèixer la zona de la 
plana del Vinyet i la 
desembocadura del riu 
Gaià el passat 28 de ju-
liol al vespre amb subs-
criptors i no subscrip-

Un moment de la representació 
de l’obra al Teatre del Centre 
Cultural del Catllar. / TDB

tors. Vam conèixer una 
mica més aquest espai 
natural del Baix Gaià 
gràcies a les explica-
cions de l’Hèctor Her-
nàndez, de l’Associació 
Mediambiental La Sí-
nia. La sortida la vam 
acabar amb un sopar a 
l’aire lliure.

Una obra de teatre 
del dramaturg, ac-
tor i director torrenc 

Joan Maria Vidal es podrà 
veure per tercer cop al Fes-
tival Internacional de Teatre 
Amateur de Girona (FITAG). 
Després de Pla de xoc i Crema 
cremada, arriba el torn de la 
seva darrera creació, Trampes 
de zorros, escrita i interpreta-
da per ell mateix i dirigida per 
Mònica Pérez, que ha estat se-
leccionada per representar-la 
al FITAG 2022. Trampes de 
zorros, estrenat el juny passar 
al Centre Cultural del Catllar 
és un monòleg escrit i inter-
pretat per Vidal i es represen-
tarà el dissabte 27 d’agost, a 
les 18 hores, a la Sala Planeta 
de Girona. 

L’obra parteix d’un text que 
Vidal va enviar a un concurs 

de monòlegs teatralitzats 
organitzat per l’SGAE. Per 
això, part del text és en 
català i l’altra en castellà. 
L’autor explica que se li va 
ocórrer una idea “original, 
divertida i difícil” i és que el 
personatge de l’obra pateix 
un trastorn de personalitat 
múltiple.

Si ets subscrip-
tor/a del To-
rredembarra 

Actualitat podràs 
assistir el 31 d’agost 
a les 19:30 hores a 
Cal Maiam amb un 
acompanyant a l’assaig obert del Ball de 
Malcasats.

PER PARTICIPAR EN EL SORTEIG NO-
MÉS ET CALEN DUES COSES:

– Ser subscriptor/a del Torredembarra 
Actualitat: si no ho ets, et pots donar 
d’alta per només 60 €/any AQUÍ.

– Enviar un correu electrònic a redac-
cio@TDBactualitat.cat amb el teu nom 
i cognoms i telèfon de contacte fins al 
proper 28 d’agost.

Un cop fet el sorteig, el 29 d’agost dona-
rem a conèixer el guanyador/a.

Vols assistir  
a l’assaig obert  
del Ball de  
Malcasats?
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Us desitgem una bona 
 Festa Major de Santa Rosalia!

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

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

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

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

Altafulla, 100 dies després

Amic lector/a, lamento 
tornar a abusar de la 
teva generositat i picar 

a la porta en plenes vacances, 
però es dona el cas que els 
d’Altafulla bufem espelmes 
aquest agost i em semblava 
oportú passar a saludar. Espe-
ro, com sempre, no molestar 
més de l’imprescindible. Bu-
fem espelmes perquè a Alta-
fulla, el poble de l’altra banda 
del paral·lel 38 de la rotonda de 
la barqueta, el del passeig més 
bonic i els castells més privats, 
ja fa 100 dies —diumenges i 
festius inclosos— d’un dels 
canvis de govern més tensos 
que recordem. Ja saps, tot allò 
de la moció de censura.

En aquesta meta volant, el relat 
és fonamental i el govern enca-
pçalat per Montse Castellarn-

OPINIÓ TONI CABANILLAS
El nou govern  
ha fet el possible 
per demonitzar 
l’adversari  
polític i no ha 
cessat d’enviar 
missatges

au —la primera alcaldessa del 
municipi— està marcant perfil 
de cara a les eleccions de la pri-
mavera de 2023. És en aques-
ta lògica de precampanya que 
convé llegir els missatges prin-
cipals del nou executiu.

Altafulla està governada avui 
per un triangle amorós entre 
Alternativa, Junts i el PDeCAT 
—amb el suport, des de la ba-
rrera, de la regidora d’ARA— 
que ja va néixer amb una 
mala salut de ferro. Els odis 
personals a l’EINA compen-
sen, per exemple, que dos dels 
vèrtexs no es parlin —només 
per insultar-se— i altres para-
doxes, apreciat lector, que no 
et puc exigir que entenguis. 
Estima’ns així, tal com som.

El meu poble també està go-

vernat, però, per l’agror i les 
tensions que fan que l’aire es-
devingui massa sovint irres-
pirable. Això no és un bon 
senyal de concòrdia. Potser 
la declaració d’intencions 
inicial de l’avui regidor de 
Cultura i Educació, Hèctor 
López-Bofill (Junts) —es va 
referir a algunes polítiques 
dels seus predecessors com 
“un càncer”— tampoc va un 
bon punt de partida. L’odi 
incita a l’odi, i aquesta és la 
crònica local malauradament 
inevitable dels darrers tres 
mesos i escaig.

El nou govern ha fet el possi-
ble per demonitzar l’adversari 
polític —una estratègia ja pa-
tentada— i no ha cessat d’enviar 
missatges. Ha reobert La Vio-
leta, ja no com a casal poliva-

lent sinó com un nou auditori 
amb seients fixes: una remo-
delació pensada amb l’ambició 
d’esdevenir un punt de referèn-
cia de la cultura prèmium, en 
paraules del nou director artís-
tic de l’espai municipal, el veí 
Juan Cruz. “Això no és una sala 
de festes”, va exclamar satisfet 
López-Bofill, en la inauguració 
del nou auditori.

A la polèmica sobre la ges-
tió de la platja, el missatge és 
encara més clar: apostar-ho 
tot al boom turístic —“costi el 
que costi”, va asseverar amb 
vehemència un regidor— com 

SERVEI D’AUTONOMIA PERSONAL (suport higiene, AVD)
PREPARACIÓ D’ÀPATS I PROGRAMACIÓ DE MENÚS ADAPTATS
SERVEI DE NETEJA A LA LLAR
ESTIMULACIÓ COGNITIVA I FÍSICA
CONTROL I GESTIÓ DE MEDICACIÓ PAUTADA
SERVEI D’ACOMPANYAMENT
ADAPTACIÓ A LA LLAR (accessibilitat, petits arranjaments)
SERVEI D’ASSESSORAMENT AJUTS, INFORMACIÓ CIRCUIT 
SOCIAL I ORIENTACIÓ, RECURSOS DE VOLUNTARIAT
PARTICIPACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

Tarragonès - Baix Penedès - Alt Camp
Nova oficina: Tarragona Rambla Vella, 18, baixos

larcserveistgn@gmail.com
977.56.22.61           650.53.02.58

Polígon de l’Avenar, polígon 4, parcel·la 59 · Roda de Berà
8.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

planta@reciclatscontesalp.com · 977 46 98 42

PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  
I DEMOLICIÓ I DE RESTES VEGETALS

US DESITGEM 

UNA BONA 

FESTA  

MAJOR  

DE SANTA 

ROSALIA

s’ha fet sempre. Això va ser 
poc abans que la natura, sem-
pre tan tossuda i poc empàti-
ca, decidís emportar-se la so-
rra poques hores després que 
les màquines acabessin de 
repartir-la, tal com els tècnics 
havien previst. L’intent poste-
rior de portar  més sorra a la 
desesperada a Torredembarra i 
a Tarragona per amortir la des-
gràcia —l’Ajuntament estava 
disposat a destinar-hi 50.000 
euros— va quedar en això: un 
intent. 

Cent dies després de la se-
gona moció de censura de la 
història d’Altafulla, les aigües 
segueixen mogudes i entre els 
estralls de la tempesta —la lite-
ral i la política— ha emergit la 
precampanya més tensa i agra. 
Si algun explorador altafullenc 
ha comès l’error d’arribar fins 
aquí —ara ens insultaran a tots 
dos a les xarxes—, pot posar-
se ben còmode: sembla que la 
funció prèmium va per llarg.
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977640778 www.anforasmar.com

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

TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE

VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO
ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAMESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM

CASA PAREADA

3 Habitaciones

2 Baños

Jardín

120 m2

OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€

En urb. ClaráCASA PAREADA En urb. Clará

977640778 · www.anforasmar.comC/ Higini Anglès, 12, Escala B, Entresòl 2º ( TGN) 

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

ESPORTS FUTBOL

El torrenc Pau Orts debuta  
aquesta temporada com a àrbitre 
assistent a 2a RFEF

Pau Orts farà 
aquesta tempo-
rada 2022-2023 

un nou pas en la seva 
carrera en el món de 
l’arbitratge. Aquest to-
rrenc de 27 anys debuta 
com a àrbitre assistent a 
la categoria de 2a RFEF, 
després de l’ascens de 
categoria assolit la tem-
porada passada.

La trajectòria en el món 
de l’arbitratge de Pau 
Orts Roig va començar 
fa sis anys quan va deci-
dir deixar la seva carrera 
com a jugador. “El canvi 
de juvenil a amateur em 
va agafar desmotivat i 
ho volia deixar, però un 
bon amic em va comen-
tar la possibilitat de ser 
àrbitre i vaig veure una 
manera de seguir vincu-
lat al el mon del futbol”, 
recorda. Va fer el curs 
d’àrbitre i amb 21 anys 
va començar a arbitrar 
en categories inferiors. 
En un cap de setmana 

Pau Orts arbitrant un partit la temporada passada. / CEDIDA

JORDI SALVAT

podia fer-ho en quatre 
o cinc partits, fins a la 
categoria juvenil.

El bon resultat a les pro-
ves físiques i tècniques 
li va permetre pujar de 
categoria i arbitrar a 3a 
Catalana. La seva pro-
gressió no es va aturar 
i va arribar fins a la 1a 
Catalana, on la tempo-
rada 2019-2020 el va 
agafar l’aturada a causa 

goria i assolir l’ascens a  
2a RFEF.

Aquest darrer cap de 
setmana d’agost, en Pau 
inicia la seva primera 
temporada en una ca-
tegoria estatal i serà un 
dels vuit equips amb 
col·legiats catalans i 
podrà arbitrar en qual-
sevol punt de l’Estat. 
Ho farà formant equip 
amb l’àrbitre català Ser-
gi Carrero Romera, que 
ja porta tres campanyes 
a la categoria. L’altre àr-
bitre assistent serà un 
àrbitre principal de Ter-
cera Divisió. 

“La decisió de passar a 
àrbitre assistent ha es-
tat l’adequada. Tenim 
un grup d’entrenament 
molt maco a l’àrbitre de 
1a RFEF Gonzalo Rome-
ra Freixas i l’assistent de 
Primera Divisió Julian 
Vilaseñor”, comenta el 
col·legiat torrenc, que 
considera que, per ser 
un bon àrbitre i pujar 
categories, cal veure 
molts partits  i estar al 

dia, a més de cuidar-se 
molt físicament i mental-
ment, a més de tenir bon 
“feeling” amb la resta de 
l’equip arbitral dins i fora 
del camp: “Passem moltes 
hores junts el cap de set-
mana, treballem molt en 
equip, fent autoanàlisis. 
Hem de portar-nos bé.”

Graduat en magisteri, 
aquesta temporada ha 
combinat l’arbitratge 
amb la feina com a mes-
tre a l’escola de Salomó 
i enguany començarà 
un màster de direcció i 
gestió d’organitzacions 
esportives. “L’arbitratge 
m’ha permès estudiar i 
treballar”, assenyala. A 
més, aquesta temporada 
ha fet de professor al curs 
d’àrbitres que ell va rea-
litzar fa només sis anys. 
També aquest estiu ha 
debutat com a àrbitre de 
la màxima categoria del 
futbol platja. En Pau està 
satisfet de la seva carrera 
arbitral fins ara i no es 
fixa cap més objectiu que 
seguir millorant. Partit a 
partit.

del primer confinament 
per la pandèmia.

UNA IMPORTANT 
DECISIÓ
La temporada passada 
va prendre una decisió 
que, en paraules seves, 
“va canviar-ho tot” i 
va passar a ser àrbitre 
assistent, perquè creia 
que d’aquesta manera 
podria progressar millor 
en el món de l’arbitratge. 

Reconeix que li va costar 
uns partits l’adaptació 
d’àrbitre principal a àr-
bitre assistent i li van cal-
dre un parell de mesos de 
treballar bastant. La tem-
porada passada va haver 
de passar fins a quatre 
proves -físiques, vídeos, 
reglament i anglès- en-
tre els mesos d’agost i 
maig per convertir-se 
en el millor àrbitre as-
sistent català de la cate-

US DESITGEM 
UNA BONA 
FESTA  
MAJOR  
DE SANTA 
ROSALIA
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ESPORTS ESCACS

Albert Castillo  
s’imposa en l’Open  
internacional d’Escacs 
de Torredembarra  
més igualat

El jugador del Vila 
Olímpica Albert 
Castillo es va 

alçar amb la victòria en 
el 22è Open Internacio-
nal d’Escacs de Torred-
embarra, el més igualat 
dels darrers anys. Ho de-
mostra que cinc jugadors 
van acabar empatats a 7 
punts al capdavant de 
la classificació final i es 
va haver de recórrer al 
desempat per definir el 
podi, que el van com-
pletar Carles Martín 
(CE Barcelona) i Ruslan 
Pogorelov (Salauris). El 
gran mestre ucraïnès va 
repetir el tercer lloc de la 
darrera edició.

Un total de 112 jugadors 
van participar en el tor-
neig de referència de la 
demarcació de Tarra-
gona, la segona millor 
inscripció de la història, 
organitzat pel Club Es-
cacs Torredembarra. El 
campionat, disputat del 
2 al 10 de juliol al Pavelló 
Municipal Sant Jordi de 
Torredembarra,  està in-
clòs dins el Circuit Català 

Els tres primers classificats durant el lliurament de premis. /ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Una imatge de la sortida de la cursa. / ANNA F. / AJ. TORRE-
DEMBARRA

REDACCIÓ

d’Oberts Internacionals 
d’Escacs, organitzat per 
la Federació Catalana 
d’Escacs.

Castillo, Mestre FIDE 
que partia com a tercer 
del rànquing inicial, va 
basar la victòria en una 
regularitat que li va per-
metre moure’s sempre 
en els primers taulers 
i acabar imbatut. En la 
ronda final va aconse-
guir unes taules contra 
el gran mestre ucraïnès 
Ruslan Pogorelov i va 
aprofitar que el Mestre 
FIDE Carles Martín no 
va passar de les taules 

contra el jove del Salau-
ris Alexander Domene. 
Martín va acabar segon 
i Pogorelov, tercer. Dos 
jugadors joves més van 
assolir 7 punts. En quarta 
posició va quedar l’actual 
campió de Catalunya 
sub-18, César Alcalá, i 
cinquè l’ebrenc del CE 
Valls Gerard Añó.

En els trams l’ELO, els 
primers classificats van 
ser: de 1950 a 2099  
punts d’ELO, Santiago 
Añó (Peó Vuit), 7è amb 
6,5 punts; de 1800 a 1949  
punts d’ELO, Joseph 
John Madrià (Cambrils), 

12è amb 6 punts; de 1650 
a 1799  punts d’ELO, 
Dan Clotet (Catalònia 
Joviat), 20è amb 5,5 
punts; i menys de 1650 
punts d’ELO, Marc Altés 
(Tarragona), 37è amb 5 
punts.

El millor classificat sub-
14 va ser Alexandre Do-
mene, 6è amb 6,5 punts, 
mentre que el millor 
sub-12 ha estat Aram 
Sahakyan (Salauris), 56è 
amb 4 punts. El trofeu a 
la millor femenina va ser 
per Lidia Sierra (Salau-
ris), 24a amb 5,5 punts.

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

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

C. Alt de Sant Pere, 47 A Baixos
43830 Torredembarra

Tel. 977 644 700 • Mòbil: 615 696 650
vivex75@hotmail.com

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

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

ESPORTS

ESPORTS

ATLETISME

FUTBOL PLATJA

El manresà Xavier  
Rodríguez i la  
tarragonina Maria 
Lázaro guanyen el 44è 
Cros Popular Vila de 
Torredembarra

Adrián Frutos es retira

Xavier Rodríguez (Avinent 
Maresa) es va imposar 
aquest diumenge, 7 d’agost, 
en la 44a edició del Cros Po-
pular Vila de Torredembarra, 
que tornava a la norma-
litat després de dos anys 
marcats per la pandèmia. 
Rodríguez va cobrir els 6,3 
quilòmetres del circuit urbà, 
amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal, en 
21:26  superant a Ángel Mar-
tínez (FACVAC), amb 21:34, i 
Gerard Ribé (CA Torredem-
barra), amb 21:42.

El torrenc Adrián Frutos ha 
decidit posar punt i final a 
la seva carrera professional 
com a jugador de futbol plat-
ja aquest estiu. S’acomiada 
després de 10 anys de car-
rera amb tres títols de lliga 
amb el Llevant i 71 internaci-
onalitats amb la Selecció es-
panyola, entre altres. La lesió 
que va patir l’any passat, i la 
manca de preparació d’en-
gany han motivat aquesta 

La primera classificada 
femenina, 16a a la general,  
va ser Maria Lázaro (Athleic 
Track Tarragona), amb 23:52, 
seguida de Katherine Cha-
plin (Bikepark Torredembar-
ra), 28a amb 25:49, i Magdala 
Navarro (Bikepark Torredem-
barra), 42a amb 28:23.
En la prova adulta hi van 
prendre part un total de 
163 atletes. El cros es va 
completar amb les curses de 
prebenjamins (0,5 quilòme-
tres), benjamins i alevins (1 
km) i cadets (1,5 km).

meditada decisió durant un 
any, que també ha tingut en 
compte el vessant familiar. 
Després de la retirada, Frutos 
estarà un temps apartat del 
futbol platja, i se centrarà 
en la coordinació de la UD 
Torredembarra.

SOL I LLUNA

P I S O S   D ' O B R A  N O V A
2  -  3  D O R M I T O R I S

A V .  C A T A L U N Y A  -  C .  M U R A L L A

Des de
 120.000€

SIGUI PROPIETARI A PREU DE LLOGUER

www.jaume-guasch.com
Tlf. 977.130.613 - 667.766.655

C. De la Sort, 28

Bona  
Festa 
Major

www.jaume-guasch.com
Tel. 977.130.613 - 667.766.655

C. De la Sort, 28
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que ens persegueixen 
–va dir en Luisma que-
quejant. Allà on anàvem 
ells també es movien. 
Hem canviat de lloc 
diverses vegades i ells 
també ho han fet. Ens 
hem cagat de por. I quan 
ha començat l’enrenou 
hem marxat tan ràpid 
com hem pogut. Quan 
hem sortit del cementiri, 
des de la distància, hem 
vist que també sortien i 
venien darrere nostre. 
Hem començat a córrer 
per la Riera de Gaià i hem 
entrat a la Plaça del Cas-
tell per l’arcada. Sense 
parar hem anat al carrer 
d’Eduard Benot en direc-
ció a la baixada de Sant 
Antoni.

-Ens volíem guarir dins 
l’església –va dir la Mia-, 
però hem pensat que ens 
hi buscarien i hem deci-
dit pujar pel carrer de 
l’Escorxador. No sabíem 
què fer, on anar, fins que 
ens ha vingut al cap venir 
a casa teva...

-Sí, sí, la casa de l’alcalde 
–va interrompre el Luis-
ma. Hem pensat que era 
el lloc més segur.

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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

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

LA SOLEDAT DELS MIRALLS

La Mia i el Luis-
ma van entrar a 
la meva habitació 

com una exhalació. Tots 
dos eren un mànec de 
nervis i anaven amerats 
de suor.

-Què coi ha passat al ce-
mentiri? –els vaig pre-
guntar, tot i que gairebé 
no tenia ganes de parlar-. 
Per què heu marxat sense 
dir res, collons? No heu 
anat a la comissaria i la 
policia no ha parat de 
preguntar-me on éreu.

A la meva habitació la 
calor era insuportable. 
No tinc aire condicionat 
i les aglomeracions venen 
a ser una mena de suïcidi 
col·lectiu. En aquell mo-
ment érem set persones 

Capítol 34. 
El passadís 
de la vida

a la cambra canicular de 
tortures.

Vaig ser categòric.

-Que em podeu deixar sol 
amb els meus amics? –
vaig mirar les amigues de 
la mare amb tanta ama-
bilitat com vaig poder en 
aquelles circumstàncies. 
Es van mirar entre elles i 
van iniciar l’èxode.

-Esperarem al menja-
dor per si ens necessites, 
Bene. –Va dir la Frisca 
categòrica. No vaig gosar 
contradir-la.

-Polophyna, no marxis –
vaig dir, també categòric.

Quan ja érem només els 
quatre, vaig instar nova-
ment la Mia i el Luisma 
que s’expliquessin.

-I doncs, què ha passat?

-Bene, hi ha dos homes 

Ostres, vaig dir-me, 
aquests han vingut amb 
una caixa negra sota el 
braç, una caixa plena 
d’escletxes que només 
s’omplen a bufetades. 
I encara, amb tot això, 
m’envaeixen pensaments 
inoportuns. La Mia té un 
cul molt bonic, format per 
dos hemisferis que pug-
nen per ser hegemònics. 
Porta uns leggings que no 
amaguen les seves cuixes 
sòlides, rodones i muscu-
loses. Dec començar a per-
dre la raó. Com puc pensar 
ara en això? I Polophyna? 
Com és que algú pot tenir 
la boca tan bonica?

Mare, que sol em vas 
deixar.

Les meves passions no 
m’abandonen mai. Per 
un moment em venen al 
cap la defensa Steinitz i 
la defensa Tchigorin. La 
primera no és tan fiable 
com sembla i la segona 
es fonamenta en el sacri-

fici de la dama. Tinc una 
revelació. M’hi he de po-
sar. Tot això segur que té 
resposta amb els escacs. 
Tot té explicació dins les 
seixanta-quatre caselles. 
M’hi he de posar.

Les passions de la Mia 
no duren gaire, però són 
fulminants. Com la seva 
boca. Dies abans de la 
mort del Toño em va 
deixar anar:

-Sagno com una porca, i 
no és perquè el meu cos 
estigui travessat, sinó per-
què els gossos em reben 
bellugant la cua i les gos-
ses refregant-se el cony 
per terra; així, sense més 
ni més, simplement per 
complir amb la natura. 
Això vols? Sumar-te a la 
manifestació insensata 
i, precisament per això, 
popular, que allò femení 
és bell? No em fotis Bene; 
queda’t amb la teva polla 
i deixa-me-la de tant en 
tant, que ja m’apanyo jo 
amb el meu drama.

Parlàvem sobre els sorolls 
del sexe i la feminitat. Ful-
minant.

El sorolls del carrer es van 

barrejar amb el meu silen-
ci, i el vaig trencar.
-Dos homes... Com eren? 
–vaig preguntar sense mi-
rar ningú.
-Aquests paios semblaven 
sortits de la garjola –va 
dir la Mia. Feien por. Un 
d’ells està marcat per una 
cicatriu a la galta esque-
rra.
Va fer un gest incòmode 
i es va quedar una esto-
na mirant el sostre. Que 
em mossegui un mico. 
A la Mia se li van omplir 
els ulls de llàgrimes. En 
aquell moment semblava 
fràgil i delicada. Però de 
seguida va fer aparèixer 
la seva duresa.
-Bene –va fer-, això és 
una puta merda. Què 
cony està passant aquí? 
Ho hem de dir a la poli-
cia tot això, i mira que em 
rebenta el fetge, ho saps, 
no me’n refio gens ni mica 
dels polis.
-Ho sé, Mia, però som a 
un passadís. A un extrem 
hi ha la vida, a l’altre la 
mort. La nostra lluita és 
al primer.
-Ens fotran un tret al cap.

J. A. NIEVES

Especialidades 
en pescados  
y arroces
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Sant Simplici té una vis-
ta immillorable sobre el 
paisatge del nostre en-

torn. Aquest turó entre Tarra-
gona i el Baix Gaià està ben si-
tuat però passa desapercebut. 
Hi ha gent del voltant que ni 
el coneix. I això que la situació 
ha estat estratègica al llarg de 
la història. El corona una torre 
circular de guaita, possible-
ment del segle onze, construï-
da pels pobladors provinents 
del comtat de Barcelona, però 
que podria ser anterior, obra 
dels musulmans d’Al-Àndalus.

En qualsevol cas, és una cons-
trucció clau en la vigilància 
del que va ser pas i frontera 
entre dues civilitzacions du-
rant segles. Una frontera més 
fluïda i difusa que les d’ara. I 
si el turó és mal conegut, la 

torre és encara poc valorada 
i poc identificada com a pa-
trimoni.

En aquest turó i al voltant 
d’aquesta torre se’m va ocór-
rer fa pocs anys situar-hi un 
poble imaginari, que fos com-
pendi i metàfora dels pobles 
de la rodalia. Un escriptor 
no és ningú si no crea el seu 
poble imaginari! I el vaig fer 
l’escenari de contes curts, mi-
crorelats, dels que caben en 
un tuit. Podria dir que vaig 
inventar un “micropoble”, 
amb històries de to absurd i 
surrealista.

Mentrestant, en el món real, 
una arquitecta tarragonina, 
gran caminadora i explora-
dora del patrimoni cultural 
i natural, Anna Saballs, ha 

A LA CONTRA CARLES MARQUÈS

Sant Simplici, una torre històrica 
que desperta la imaginació

La solució la trobareu al Torredembarra 
Actualitat del mes de setembre
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Solució Sudoku  
mes de juliol

EL SUDOKU

DESAFIA TUS LÍMITES

Repsol Compromís
Zero Emissions Netes
2050

EX
TR

EU
RE

PRODUIR

CONSUMIR

REUTILITZAR RECICLAR

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

Què és per 
a tu l’economia 
circular?

Si vols saber més coses
sobre economia circular,

entra a repsol.com

decidit aquest 2022 pujar 
cent cops a Sant Simplici per 
reivindicar que la torre sigui 
protegida, senyalitzada i es-
tudiada. Una tasca necessària 
de conscienciació i divulgació. 
Quan vaig assabentar-me’n li 
vaig proposar a l’Anna fer una 
pujada conjunta amb un grup, 
per ajuntar la lectura d’alguns 
microrelats amb la caminada 
i amb el seu repte. El resultat 
l’explica aquest Torredem-
barra Actualitat. Jo el resu-
miré en un microrelat escrit 
expressament:  “El poble de 
Sant Simplici és tan màgic i 
discret que una arquitecta hi 
ha pujat cent vegades en un 
any, i ha aconseguit imagi-
nar-se’l cada cop com si no 
s’hi hagués construït cap casa 
mai. Com al poble de la Mus-
sara, però al revés .”

Us desitgem una bona  Us desitgem una bona  
Festa Major  Festa Major  

de Santa Rosaliade Santa Rosalia


