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El quartet del Baix Gaià culmina un gran 
estiu publicant ‘A Tamarit!’, un treball que 
combina deu cançons populars i de taverna
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Fa un parell d’anys, vaig te-
nir una conversa amb l’alcal-
de per veure si podia ajudar 
a fer projectes d’innovació al 
nostre poble. Amb la covid, la 
Torre ha crescut en nombre 
d’empadronats com a prime-
ra residència, però continua 
amb els problemes a la zona 
marítima derivats del canvi 
climàtic i amb el mateix model 
econòmic basat en el turisme 
estacional i el comerç que se’n 
deriva.

En aquella conversa vàrem 
parlar de com revertir els di-
ferents problemes cada dia 
més greus del clima i l’eco-

nomia local, i sobretot li vaig 
preguntar què volia ser Tor-
redembarra de gran. 

La pandèmia ha fet que molts 
pobles es reinventin: Benidorm 
fa promocions en el metavers 
per tenir turistes gamers, Ma-
llorca es convertirà en l’illa ver-
da per la inversió en hidrogen i 
hi ha municipis que potencien 
la instal·lació de teletreballa-
dors, creatius o knowmads. 
D’altres exemples més propers 
són els de la Ràpita, que aposta 
per l’economia blava; Tivissa, 
per les tecnologies verdes, o la 
Conca de Barberà, per l’agro-
turisme, etc.

I Torredembarra? Quin és el 
seu adjectiu? Per què volem 
que ens reconeguin? Quin és 
el nostre reclam? Com diu la 
meva filla, Torredembarra sem-
pre surt a les notícies de TV3 
per desastres o malifetes. Per 
què no surt per coses noves?

La feina de l’Ajuntament en 
la festa major, les obres en ro-
tondes i carrils o la recollida 
d’escombraries verda són ne-
cessàries, però cal fer alguna 
cosa més perquè el món no ens 
espera. Hi ha ajuntaments que 
cobreixen quotes d’autònoms, 
que proveeixen d’espais per 
obrir empreses o que simple-

No volia escriure de temes 
mainstream com el nou curs 
polític o la tornada a la feina, tot 
això precipitat per l’arribada del 
mes de setembre, però això ho 
he trobat molt depriment. Del 
tema pujada de preus l’únic que 
tinc és una pregunta: quan dei-
xarà de ser la guerra l’excusa de 
la pujada? Tinc ganes de saber 
qui és el proper culpable... He 
pensat escriure sobre el creixent 
anticatalanisme que hi ha a la 
península o de la manifestació 
del 18, que diuen que era contra 

la immersió però en realitat era 
contra Catalunya, però no tinc 
prou coneixements lingüístics 
per utilitzar tots els adjectius 
que s’haurien d’usar.
El Barça! Aquest Barça il·
lusiona, eh? Doncs no dic res 
més que no vull agafar·ho. Per 
cert, aprofito aquesta oportu-
nitat que se’m llegeix per, en 
aquest punt, dir-li a l’entre-
nador del Torredembarra, en 
Jordi, que li dec anar a veure 
la UDT a casa. Ho faré. En la 
qüestió de Renfe no hi entro per 

no fer el ridícul, que segur que 
és una broma de càmera oculta 
d’algun youtuber empadronat a 
Escaldes-Engordany.
Podria explicar la Festa Major de 
Torredembarra, que aquest any 
l’he viscut des de dins, però hi ha 
gent que en sap molt més que jo; 
que en parlin ells. El tema de la 
brossa fa pudor (he, he) perquè 
potser la gestió ha estat deficient. 
Però és que he vist el mateix en 
altres pobles de la catalana cos-
ta i no sé quin és el problema, 
tius. Evito entrar en el tema de la 

monarquia, que sempre m’ha fet 
por entrar a la presó, però bueno, 
una abraçada a qui dirà que el rei 
d’Espanya i la reina d’Anglaterra 
eren molt diferents. Sí, mooolt. 
Segur.
Total, que el que sí estava segur 
que volia escriure és que molta 
sort i encerts a tothom, que a 
veure les obres al poble aquest 
any, que ens posem d’acord a 
deixar fora l’extrema dreta de 
les institucions. I quina paci-
ència. I calmeu·vos. Recordeu 
el que dèiem quan tots estàvem 
tancats pel virus aquell, que tot 
sortirà bé. Tant de bo.
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EDITORIAL
Torredembarra, què vols ser ara de gran?

 www.TDBactualitat.cat  TDBactualitat  @TDBactualitat

Us seré sincer, no sabia què escriure
TUITS XL VIC JOTA

TECNOLOGIA PER A TOTS ELS PÚBLICS ÀUREA RODRÍGUEZ
ment promocionen els negocis au-
tòctons a través de campanyes de 
publicitat i proximitat... Tothom 
es reinventa i Torredembarra 
també ho ha de fer. 

Ara que s’acosten eleccions, es-
taria bé sentir algun pla o idea 
nova que ens faci il·lusionar. Tor-
redembarra té coses molt bones 
que es poden potenciar si sabem 
què volem. Segur que a tots nos-
altres se’ns acudeixen diverses 
coses que ens potenciarien com 
a poble de calma, lleure i benestar. 
Per què no?

En l’era de l’humanisme tec-
nològic, compte amb els tòxics, 
troians i trols, i envolteu·vos de 
sinergents, que sempre sumen 
aptituds, equip i valors.

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

La Torre, 
una de les 
grans places 
castelleres 
del país
Aquest diumenge 25 de 
setembre, la plaça del Castell 
de Torredembarra tornarà 
a viure una diada castellera 
molt especial. Serà la prime-
ra jornada del Concurs de 
Castells de Tarragona, hereva 
del Concurs7, que els Nois 
de la Torre van crear el 1997. 
Serà el quart cop amb aquest 
format del gran esdeveniment 
biennal del món dels castells 
i que situa la capital del Baix 
Gaià com una plaça castelle-
ra de referència, amb dotze 
colles que aspiren a guanyar 
aquesta primera jornada 
del Concurs de Castells de 
Tarragona. Serà una cita molt 
especial després de dues tem-
porades d’aturada del món 
casteller a causa de la pandè-
mia, que ha estat seguida per 
una recuperació per part de 
les colles més ràpida de la que 
molts preveien.
El Torredembarra Actualitat 
us acostem aquesta cita 
castellera amb dos articles de 
dos col·laboradors habituals. 
Per una banda, en Gerard 
Recasens ens fa la prèvia d’un 
concurs en què els Nois de la 
Torre surten com a grans fa-
vorits, junt amb els Castellers 
de Berga i els Castellers d’Es-
parreguera. També hi serà la 
Colla Castellera de Figueres, 
vigent guanyadora d’aquesta 
primera jornada. Per l’altra, 
en Carles Marquès ens n’ofe-
reix una visió més històrica a 
la seva secció “Conadells”, des 
del naixement del Concurs7 
fa vint-i-cinc anys fins ara, 
passant per la millor actuació 
el 2011, quan els Nois van ser 
segons. Esperem que aquest 
2022 sigui finalment l’any de 
la colla torrenca.
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Aquest any 2022 celebrem 50 anys 
de servei al vostre costat
La nostra història comença 
l’agost de 1972, quan l’Albert 
Casasús va obrir el taller 
mecànic a Torredembarra. 
Ell i la seva família havien 
tornat d’estar uns anys a 
Veneçuela, on va aprendre 
l’ofici i amb molt esforç va 
poder obrir el seu taller, que 
en aquella època es deia Auto 
Garatge Central. Al cap d’un 
temps va incorporar la marca 
Seat i després Volkswagen i 
Audi. Al principi ell treballa-
va com a mecànic junt amb 
el Joan Magriñà, el Josep 
Segura i altres; després va 
començar un noi a recanvis, 
el Joan Mata, que encara hi 
treballa. La feina de taller va 
anar creixent i es va ampliar 
la plantilla. Aleshores l’Albert 
va passar a dedicar-se més a 
tasques d’oficina. Els dos fills 
de l’Albert, el Jordi i el Carles, 
van estudiar Mecànica i van 
quedar-se a treballar al taller. 
La Janet Casasús, neta de l’Al-
bert, també s’ha incorporat a 
l’equip i per tant tornem a te-
nir relleu generacional.

Al llarg d’aquests anys, hem 
viscut l’evolució dels auto-
mòbils, des d’aquells primers 
Seat 600 seguint tota la his-
tòria dels Seat Ibiza, León i la 
mítica saga del Volkswagen 
Golf fins a arribar als actuals 
vehicles totalment elèctrics.

Actualment seguim dedicats 
a la postvenda i a la venda de 
vehicles nous i d’ocasió. Tot 
l’equip que formem Auto 
Casasús estem satisfets de 
seguir treballant amb les 
marques Seat, Volkswagen 
i ara també Cupra. Volem 
destacar el tracte directe i 
personal que tenim amb el 

CONTINGUT ESPECIAL

Moltes gràcies per la vostra confiança!   

•  Venda de Vehicles Nous,  
 d’Ocasió, de Gerència i de Km 0.

•  Manteniment i reparació.

•  Reparació de xapa i pintura.

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

Una imatge d’Auto Casasús en l’actualitat.

Foto: L’equip d’Auto Casasús. De dreta a esquerra de peu: Jordi Casasús, Xavi Soriano, 
Juan Garcia, Jordi Garcia, Fede Pijuan, Janet Casasús i Ahmad Alzaben. De dreta a 
esquerra acotats: Joan Mata, Carles Casasús, M. Dolors Fortuny i David Casasús.

L’Albert Casasús 
i el seu fill Jordi.

Dos 
mecànics 
treballant 
al taller.

El Carles 
Casasús amb 
un dels cotxes 
de la primera 
època del taller.

client i el rigor en la feina. 
Al llarg d’aquests 50 anys 
de servei i compromís hem 
anat consolidant una relació 
de confiança amb el nostres 
clients i treballem per seguir 
avançant amb professionali-
tat i oferir-vos una experièn-
cia 5 estrelles!

Malauradament, l’Albert Ca-
sasús ens ha deixat fa poc, 
que serveixi aquest petit es-
crit com a homenatge a la 
seva persona.



 4  5 

 
DEMBARRADEMBARRA

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

TEMA DEL MES

Aquest proper 27 de se-
tembre surt a la venda a 
les principals platafor-

mes digitals A Tamarit!, el pri-
mer disc dels Julivert. Es tracta 
d’un treball amb deu cançons 
populars i de taverna en cata-
là, basc, castellà, occità i italià, 
que també es podrà adquirir en 
els concerts del grup. Hi tro-
bareu temes propis com “All 
i julivert”, clàssics com “Bella 
ciao”, el “Canto a la libertad” 
de Labordeta o “La gallineta” 
de Lluís Llach. Hem parlat 
amb dos dels quatre membres 
d’aquest grup del disc i de la 
seva trajectòria, amb més de 
300 concerts.

Per què ha tardat deu anys a 
arribar el primer disc dels Ju-
livert? “Sempre tenim un bati-
bull d’idees i al final la veu del 
seny ho ordena. Ha arribat ara, 
com un procés natural, de te-
nir bons àudios, ensenyar fora 
el que estem fent i una excusa 
per repensar musicalment el 
grup”, explica el guitarra i veu 
del grup, Jordi Suñé. Aquest 
seny ordenador és un dels al-
tres membres del grup, Sergi 
Clofent, violí i veu, que ha estat 
el productor del disc.

“El nom del disc el vam estar 
discutint. A Tamarit! és el tí-
tol d’una de les cançons del 
disc i potser és un dels temes 
més nostres. Ens va semblar 
que ens identificava molt. Ens 
agrada dir que som del Baix 
Gaià, reivindicar aquesta co-
marca, i Tamarit és un dels 
llocs que hi ha i el títol d’una 
cançó que sorprendrà la gent 
perquè és de les més noves”, 
explica Gerard Torres, que toca 
l’acordió diatònic, a més de ser 
una de les veus del grup.

MOLT LLIGATS AL BAIX GAIÀ
“Nosaltres pensem que per 
sortir fora d’aquí i tenir un re-

‘A Tamarit!’ és el títol del primer treball discogràfic del grup del Baix Gaià 
i arriba després de deu anys de trajectòria

Els Julivert ja tenen disc

lat hem de ser ultralocals. És 
la nostra manera de ser inter-
nacionals. Expliquem el que 
tenim a l’entorn. Fem recerca 
dels pobles de la rodalia i par-
ticipem en el teixit associatiu 
no només de Torredembarra 
sinó del conjunt del Baix Gaià, 
i creiem que A Tamarit! era 
la cançó que més identificava 
el grup”, assenyala Suñé, que 
afegeix: “La nostra filosofia és 
de tots els estils possibles vin-
culats a la música tradicional 
aquella que té a veure amb 
cantar, cantar junts. Als Països 
Catalans tenim un patrimoni 
oral i ens ho sabem passar bé 
cantant. Abans es cantava més 
treballant i ha quedat al sub-
conscient.”

Torres, per la seva banda, des-
taca que són un grup al qual 
els agrada fer cantar la gent i 
crear un ambient de taverna 
en els seus concerts i apun-
ta el cas d’Euskadi: “Allà es 
canta a taula als sopars popu-
lars. Tenen un repertori que 
se saben molt bé.” En el disc 
hi trobem precisament dues 
cançons en basc. “Tenim una 
connexió molt estreta amb el 
País Basc i d’allí n’hem tret 
cançons molt boniques. Les 
que tenim al disc ens van 
semblar molt identificatives. 

Ens agrada cantar en eusque-
ra”, comenta Torres.

MÉS DE 300 CONCERTS
Aquest ha estat un estiu molt 
intens per als Julivert i han 
tocat arreu de Catalunya, i su-
peren els 300 concerts en els 
seus deu anys de trajectòria. 
“Aquest estiu hem fet un rè-
cord de concerts grans. Venim 
de la cultura de cantar a les 
tavernes, a l’Auca, a la Xeriue-
ta, a l’Astut. Ara fem 40 o 50 
concerts a l’any i ve d’aquests 
darrers anys”, Suñé.

Els Julivert van començar 
l’estiu al cor del Pirineu, a les 
Falles d’Alòs d’Isil, han es-
tat a Ridaura, Llagostera, la 
Conca de Barberà, les Garri-
gues, Tivissa... També a casa 

David Morlà, baix i veu, com-
pany de Suñé en un altre pro-
jecte musical, Tres, és l’altra 
peça bàsica dels Julivert. Lligat 
al teixit associatiu torrenc, com 
la resta, Morlà és un estudiós 
de la música. És d’aquells que 
no en tenia prou amb el seu 
paper a la Festa Major de Tor-
redembarra i encara volia tocar 
més. D’aquí va sortir el grup 
musical L’Hort del Nap, que al 
cap de poc es va convertir en 
Julivert i, una dècada després, 
ja té el seu primer disc. “Ara vo-
lem rodar aquest disc i tocar-lo 
a molts llocs, assaborir la feina 
que hem fet i que la gent la gau-
deixi”, conclou Torres Gerard.

J. Suné: 
“Per sortir fora 
d’aquí i tenir 
un relat, creiem 
que hem de ser 
ultralocals. 
És la nostra 
manera de ser 
internacionals”

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

43830 TORREDEMBARRA
ciclos_ibanez@hotmail.com

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

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

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

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

Foto: D’esquerra a dreta, David Morlà, Jordi Suñé, Gerard Torres i Sergi Clofent. / DAVID MAGRINYÀ VALLS

JORDI  
SALVAT

Si ets subscriptor/a del 
Torredembarra Actualitat 
pots guanyar el primer disc 
dels Julivert, ‘A Tamarit!’

PER PARTICIPAR 
EN EL SORTEIG 
NOMÉS ET CALEN 
DUES COSES:

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

• Enviar un correu elec-
trònic a redaccio@TDBac-
tualitat.cat amb el teu 
nom i cognoms i telèfon de 
contacte fins al proper 26 de 
setembre.

Un cop fet el sorteig, el 27 
de setembre donarem a 
conèixer el guanyador/a.

POTS VEURE 
L’ENTREVISTA A JORDI 
SUÑÉ I GERARD TORRES 
A TORREDEMBARRA 
ACTUALITAT TV

seva. El 27 d’agost van pro-
tagonitzar un concert molt 
especial a la Festa Major de 
Santa Rosalia. A l’octubre, 
com fan cada any, tocaran 
a Euskal Herria, concreta-
ment a la localitat navarresa 
de Tafalla, a la Festa que fan 
les ikastoles, la festa de la 
llengua. També han actuat a 
Anglaterra i Mallorca.

EL PAPER DE 
SERGI CLOFENT
Fa cinc anys es va incorporar 
al grup el creixellenc Sergi 
Clofent. Hi ha tingut un paper 
molt important, no només com 
a violí i veu sinó com a pro-
ductor del disc. “El Sergi posa 
ordre a aquest batibull d’idees. 
Hi ha posat la banya perquè el 
so sortís unificat. Les cançons 
hi eren, però calia produir-les, 
i ho ha fet amb l’ajuda de Xavi 
Barrero, que és el nostre tècnic 
de so als concerts. Ve de Bon-
go Botrako i ha estat músic”, 
assenyala Suñé, que destaca 
també el paper de Pau Josa, 
tècnic de llums, en arrodonir 
l’espectacle que ara ofereixen 
els Julivert. “Ara som sis. És el 
concepte d’espectacle. No no-
més estàs cantant sinó tot el 
que et dona l’entorn. Els llums 
i el so hi fan moltíssim”, des-
taca Torres.

Vols guanyar 
un disc 
dels 
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Oberts tots els dies

MENÚ dl. a div. 16,50€

Arrossos vora la mar

Creixell Platja

Reserves i take away 625 51 53 50
Av. Montserrat, 2- Torredembarra

Tel. 625 747 508 · www.pepitobravo.com

ESPECIALITAT EN BURGUERS  
DE VEDELLA ECO DEL PIRINEU

977640778 www.anforasmar.com

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

TRABAJAR HACE QUE
VENDAMOS SU INMUEBLE

NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR HACE QUE

VENDAMOS SU INMUEBLE

MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO
ESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAMESTAMOS ANUNCIADOS EN VIETNAM

CASA PAREADA

3 Habitaciones

2 Baños

Jardín

120 m2

OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€OPORTUNIDAD DEL MES 135.000€

En urb. ClaráCASA PAREADA En urb. Clará

977640778 · www.anforasmar.com

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

API Nº 930
aicat 8549

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

Tel. 673 25 39 32 / 630 25 01 32

• Experiència

• Confiança

• Seriositat

• Tracte  
personalitzat

25ARA FA

A
N

Y
S

Avinguda Catalunya 20, Baixos
TORREDEMBARRA

Tel. 680 10 02 96

Aules prefabricades per l’augment de 
l’alumnat de secundària, trasllat de l’Escola 
de Vela al port i la Policia Local estrena web

El curs escolar 
1997-1998 comen-
çava amb les con-

seqüències de l’alt crei-
xement de la població de 
Torredembarra i munici-
pis del voltant. La conse-
qüència més visible eren 
les aules prefabricades al 
carrer Onze de Setembre 
que acollien els alumnes 
de l’Institut Ramon de la 
Torre mentre no s’aca-
baven les obres del nou 
centre al barri de Clarà, 
que s’havien d’iniciar a 
finals d’aquell 1997. La 
data perquè el segon 
institut de secundària 
torrenc fos operatiu era 
inicis de 1999 i l’Ajunta-
ment volia accelerar l’es-
trena. El regidor d’Ense-
nyament, Jordi Pons, ja 
avançava al Diari de la 
Torre la necessitat de la 

JORDI SALVAT

luntat d’obertura amb 
les noves instal·lacions 
al port de Torredem-
barra en declaracions 
al Diari de la Torre.

El 1997 internet esta-
va a les beceroles i les 
administracions ana-
ven creant les seves 
primeres pàgines web. 
Era el cas de la Policia 
Local de Torredem-
barra, que des d’aquell 

esports nàutics entre 
la ciutadania, sobre-
tot entre els més joves, 
amb una campanya de 
captació de socis dirigi-
da als nascuts després 
de l’any 1985, amb un 
preu molt competitiu 
de 2.796 pessetes al mes 
(poc més de 16 euros). 
El director de l’Escola 
de Vela, Jordi Pagès, 
destacava aquesta vo-

L’Institut 
Ramon de la 
Torre encara 
no s’havia 
començat a 
construir i fins 
a inicis de 1999 
no estaria 
operatiu

Per altra banda, aquell 
mes de setembre, el 
Club Marítim de Tor-
redembarra ubicava les 
instal·lacions de la seva 
Escola de Vela al port 
de Torredembarra, amb 
monitors especialitzats, 
que impartien classes 
teòriques i pràctiques. 
L’objectiu que s’havia 
marcat l’entitat era in-
crementar l’afició als 

construcció també d’un 
tercer centre de primà-
ria, que no va arribar 
fins al curs 2003·2004. 
La població escolar a 
Torredembarra fa 25 
anys se situava al voltant 
dels 2.000 alumnes, dels 
quals un 70% eren de la 
capital del Baix Gaià. No 
es descartaven noves au-
les prefabricades el curs 
1998-1999.

mes de setembre de fa 
25 anys tenia web prò-
pia, gràcies a un dels 
seus agents, Eduardo 
Ramírez Serrano, que 
s’havia encarregat del 
seu disseny. Tenia com 
a títol “La Policia al seu 
servei” i estava allotja-
da a Tinet. L’objectiu 
era rebre consultes o 
suggeriments de la ciu-
tadania i oferir-li infor-
mació. Tenia seccions 
com educació viària, 
consells de seguretat 
ciutadana, notícies i 
enllaços interessants. 
La web també perme-
tia enviar missatges a 
la Policia Local a través 
del correu electrònic. 
Estava en dos idiomes 
—català i castellà— i 
s’actualitzava periòdi-
cament per posar-la al 
dia i fer-la més dinà-
mica.
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Els Nois, candidats a guanyar per 
primer cop el Concurs a Torredembarra

El Concurs de Cas-
tells comença a 
Torredembarra 

el proper 25 de setem-
bre. La plaça del Castell 
serà l’escenari d’aquesta 
primera jornada del cer-
tamen, hereva del Con-
curs7, que aplegarà dot-
ze colles de set. En clau 
local, l’atenció se centra 
en els Nois de la Torre: la 
formació torrenca és fer-
ma candidata a la victò-
ria. El triomf a casa seria 
inèdit: els Nois, impul-
sors del Concurs7 i de la 
primera jornada del Con-
curs, mai no hi han acon-
seguit la primera posició.

NOIS I BERGA, LES 
DUES COLLES AMB 
MILLORS REGISTRES
D’entre la dotzena de 
colles participants, els 
Nois de la Torre i els 
Castellers de Berga són 
els que hi arriben en 
millor estat de forma, 
amb el 5de7 com a mi-

CASTELLS

Basant-nos en els castells fets fins ara, els de la camisa blau cel i els Castellers de Berga 
són les dues colles participants amb més opcions

llor construcció assolida 
enguany. De fet, si tan 
sols s’haguessin tingut 
en compte les xifres 
postpandèmiques, els 
Nois s’haurien classifi-

cat còmodament per ac-
tuar dissabte 1 d’octubre 
a la TAP, a Tarragona. 
Però el fet que computin 
també els castells fets el 
darrer quadrimestre de 

2019 fa que moltes for-
macions els hagin pas-
sat al davant.

Tant és: el cas és que, 
observant el desenvolu-
pament del que portem 
de temporada, torrencs i 
berguedans són les dues 
formacions amb més 
galons a hores d’ara per 
disputar-se el triomf. 
Castells com el 5de7, el 
3de7a o el 4de7a formen 
part del seu repertori, 
al qual podrien sumar 
atacs a construccions 
superiors, com ara el 
7de7. Al carrer Freginal 
es treballa amb intensitat 
per preparar la cita que, 
en cas de guanyar-se, 
suposaria una fita sense 
precedents. 

ESPARREGUERA 
I FIGUERES, 
MOLT A LA VORA
Per darrere, però, hi hau-
rà altres colles que, mal-
grat comptar amb pitjors 
registres que Nois i Ber-
ga, arribaran a la plaça 
del Castell amb fam com-
petitiva i ganes d’estrenar 

grans construccions. Els 
Castellers d’Esparregue-
ra, que tenen en el 4de7a 
el seu millor castell, són 
una altra de les formaci-
ons destacades que seran 
a la Torre i que opten a 
formar part del podi. 
També els Castellers de 
Figueres, que diumenge 
passat completaven a 
casa el mateix castell, el 
4d7a. Els empordanesos 
assagen el 5d7 per al cer-
tamen torrenc.

Per darrere seu, hi ha 
cinc formacions que han 
assolit els castells bàsics 
de set, algunes de les 
quals arriben amb l’ob-
jectiu d’atacar la gam-
ma alta i colar-se entre 
les capdavanteres de la 
jornada: Riberal, Cas-
telldefels, Mollet, Ma-
tossers de Molins de Rei 
i Castellers de la Bisbal 
del Penedès.

A la plaça del Castell, 
però, hi haurà tres colles 
més. Una d’elles són els 
Castellers d’Altafulla, 
que enguany han assolit 

el 3de7 com a millor cas-
tell. Els de la camisa lila 
arribaran a la Torre amb 
l’objectiu del 4de7, sense 
descartar alguna cons-
trucció superior en fun-
ció de les darreres proves 
al pati d’assaig. Comple-
ten el cartell torrenc els 
Castellers de Badalona, 
també amb el 3de7 com a 
castell top enguany, i els 
Castellers de Cerdanyola, 
que encara no han assolit 
els set pisos.

LA TORRE, 
PRELUDI DE LA TAP
La jornada torrenca 
obrirà un Concurs de 
Castells que seguirà a 
la TAP de Tarragona l’1 
i el 2 d’octubre. Amb els 
Castellers de Vilafranca 
com a principals favorits, 
el món casteller restarà 
atent a la batalla que 
puguin oferir les colles 
vallenques, així com de 
les actuacions de primer 
ordre de formacions com 
la Jove de Tarragona, els 
Capgrossos de Mataró o 
els Castellers de Sants, 
entre altres.

GERARD 
RECASENS

El 5de7 de Santa Rosalia situa els Nois en condicions d’optar 
a la victòria en la jornada de Torredembarra del Concurs. / 
ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA



 7 

 
DEMBARRADEMBARRA

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

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

El Concurs7, un gran concurs 
de castells que fa 25 anys
Diumenge 25 de setem-

bre té lloc el Concurs 
de Castells de la Torre, 

els primers anys conegut com 
a Concurs7 o Concurset. Des 
del 2014 s’ha integrat al Con-
curs de Castells de Tarragona 
com a diada de Torredembarra 
o del diumenge abans, perquè 
se celebra el cap de setmana 
anterior a la doble cita tarrago-
nina, que serà l’1 i 2 d’octubre.

La primera edició del concurs 
torrenc es va fer el 1997 i en-
guany compleix els primers 25 
anys. D’aleshores ençà és una 
de les més grans diades del 
món casteller, una fita espe-
rada. Per saber-ne més coses 
en parlo amb el Badó Cañe-
llas, excap de colla dels Nois 
de la Torre i memòria viva dels 
castells en aquesta vila, i amb 
l’Antoni Garcia, “Àncora” al 
món casteller, president dels 
Nois. Aquesta colla torrenca 
va organitzar els primers Con-
curs7, amb l’Ajuntament de 
Torredembarra, fins al 2013. 
És, per tant, d’aquest període 
entre el 1997 i el 2013 que vull 
parlar.

Com el Concurs tarragoní, 
el de la Torre es fa cada dos 
anys. En els primers anys es 
disputava l’any que no se ce-
lebrava el de Tarragona, i els 
meus dos interlocutors volen 
recordar de forma especial les 
persones que en van ser els 
artífexs principals. Justament 
el concurs torrenc va comen-
çar a gestar-se en el moment 
que l’organització de la cita 
tarragonina va limitar les co-
lles a només dotze. Sortint de 
la reunió en què se’ls va co-

municar la decisió, l’aleshores 
cap de colla dels Nois, Àngel 
Oriol, va proclamar: “Doncs 
farem un concurs naltros!”.

La cosa va anar fent xup·xup 
i pocs anys més tard el que 
era president de la colla, Jo-
sep Maria Pitu Cortés, ho va 
proposar al consistori torrenc 
i el concurs va tirar endavant. 
Per fer-ne burla, un cronista 
casteller el va batejar com a 
Concurset, però li va sortir 
l’escarni per la culata, perquè 
el nom va fer fortuna i marca 
en forma de Concurs7. 

El Badó i el Toni volen agrair 
i reconèixer, a més de l’Àngel 
i el Pitu, els mèrits d’un tercer 

puntal —o rengle, diríem, si 
parlem de castells— en l’aixe-
cament del Concurs7, la que 
anomenen “Colla de l’Auca”, 
perquè estava vinculada amb 
el desaparegut bar d’aquest 
nom. Aquesta colla s’encar-
regava de la logística que en-

voltava la diada. “Una feina 
encomiable”, diu el Badó: 
portar el bar, fer les samar-
retes, coordinar el servei 
d’ambulàncies... 

Des del primer any es va veu-
re que seria un gran concurs, 
amb moments inesborrables. 
A l’edició del 1997 hi va ha-
ver una disputa amb tots els 
elements d’un bon guió de 
cine: dues colles de la matei-
xa població, en què guanya la 
colla teòricament més petita 
amb un castell inèdit. La Co-
lla Nova del Vendrell, que ja 
no existeix, es va imposar a 
una d’històrica, els Nens del 
Vendrell —que van quedar 
tercers—, amb el primer 3de7 

amb agulla que mai s’ha fet. 
Un castell d’aquests que són 
llegenda fins que una colla 
no els “inventa”. Un “drac 
de tres caps”, els anomena 
el Badó.

Una edició molt recordada 
per la colla organitzadora 
va ser la del 2011, en què els 
Nois de la Torre van fer se-
gons, amb un altre “drac” mí-
tic que els Nois van convertir 
en real: el 7de7. Però aques-
ta edició va ser especial per 
altres factors. Un d’ells de-
mostra, segons Toni Garcia, 
la gran virtut del Concurs7, 
que és fer palès l’esperit cas-
teller, el de la col·laboració 
entre les colles, que no es 
veu en el Concurs de Tarra-
gona. Per exemple, els Nois 
de la Torre van fer pinya als 
Castellers d’Esplugues, que 
van quedar primers. I queda 
un tercer factor: una jorna-
da molt consolidada i sòlida, 
que va convèncer l’organitza-
ció del Concurs de Tarragona 
que valia la pena que els dos 
concursos anessin junts. Els 
meus dos informants volen 
recordar el paper actiu del 
Pep Bargalló en aquest sentit.

Alguns cops he comparat el 
Concurs de Tarragona amb 
els Jocs Olímpics dels cas-
tells. Algú potser ho troba 
exagerat. Però vull afegir·hi 
que el concurs torrenc és el 
que aporta a la fita conjun-
ta els valors més “olímpics”: 
la rivalitat amb esportivitat, 
la competència amb col-
laboració, i un marc igualitari 
en què les colles “petites” són 
tan grans com les grans.

Fotos: Dues imatges del Concurs7 de 2011. / NOIS DE LA TORRE

CONADELLS CARLES MARQUÈS

Una edició 
molt recordada 
per la colla 
organitzadora 
va ser la del 2011, 
en què els Nois 
de la Torre van 
fer segons
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CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv
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3R PREMI DE NARRATIVA CURTA FAR DE LA TORRE 
Torredembarra Actualitat

Darreres setmanes per presentar treballs:

fins al 23 d’octubre de 2022
Extensió màxima: 10 pàgines.
Dues categories
Adulta: premi per al/la guanyador/a de 250 euros.
Infantil: premi per al/la guanyador/a de 150 euros.

Bases completes

Situació límit de convivència 
al passatge dels Pins

Us imagineu viure 
amb una veïna al 
costat que llen-

ça dia sí dia també tota 
mena de brossa i objectes 
al jardí de casa vostra? I 
que no hi ha manera de 
convèncer·la que ho deixi 
de fer i la seva única res-
posta són crits i insults? 
És el que li passa al Jau-
me Riambau, que resideix 
al passatge dels Pins, al 
barri dels Munts. Ell ha 
contactat amb el Torre-
dembarra Actualitat per 
denunciar el que ell con-
sidera una “situació límit” 
que ja fa anys que dura, 
que empitjora cada dia 
que passa.

Tot va començar amb 
l’ocupació fa gairebé deu 
anys per part d’una dona 
de la darrera casa que hi 
ha baixant el passatge 
dels Pins. Durant uns 
anys no hi va haver pro-
blemes. “Ella feia la seva 
vida i els veïns la nostra”, 

REDACCIÓ
calfar·se a l’hivern fent 
foc. “Amb la situació 
d’altíssim risc que tenim 
ara, i tenint en compte 
que la finca no s’ha ne-
tejat de brossa i vegeta-
ció des de fa molts anys, 
s’han tornat a denunciar 
els fets per enèsima ve-
gada. La resposta és que 
hem de tenir paciència. 
També s’ha denunciat 
el cas a la Sindicatura 
de Greuges”, comenta 
Riambau.

Des de finals de març hi 
ha una sentència ferma 
de desnonament que, 
per motius absolutament 
desconeguts, encara ni 
tan sols ha estat comu-
nicada a l’afectada. “Hem 
intentat parlar amb el 
Jutjat de Pau per exposar 
la situació de risc que hi 
ha i ha estat totalment 
impossible”, denuncia.

“La situació és desespe-
rant perquè ningú se’n 
responsabilitza. Em sen-
to en una situació total 
d’indefensió. On són els 

meus drets? Suposo que 
esperen que Torredem-
barra torni a sortir a 
les notícies per alguna 
desgràcia i els noticiaris 
afegeixin aquell comen-
tari tan conegut i massa 
repetit: ‘els veïns feia x 
anys que denunciaven la 
situació’, quan ja no hi 
haurà remei”, conclou 
Riambau.

Des de l’Ajuntament de 
Torredembarra compre-
nen la situació compli-
cada que viuen els veïns 
afectats pel comporta-
ment de l’ocupa, però 
mantenen que es tracta 
d’un conflicte veïnal i 
que han intentat medi-
ar a través de la Policia 
Local.

Més enllà d’això, con-
sideren que no poden 
fer-hi res i que és el 
propietari de l’habitat-
ge ocupat qui hauria de 
fer les gestions oportu-
nes perquè s’executi la 
sentència ferma de des-
nonament.

Una imatge de deixalles llençades al jardí del costat de la casa ocupada. / CEDIDA

explica Riambau, que viu 
a l’habitatge del costat de 
la casa ocupada i relata 
que des de 2017 la situ-
ació va començar a can-
viar, quan es va detectar 
que tenia atacs psicòtics 
i insultava o causava 
danys a altres propietats.

La dona ha llençat de 
tot des de la finestra que 

dona al jardí veí, des de 
bosses de brossa a runa, 
excrements propis i fins 
i tot un gat o un sofà. Pe-
dres que ha llençat han 
malmès teules del sostre 
veí. També ha ratllat cot-
xes estacionats al carrer. 
A partir d’aquí, hi ha ha-
gut infinitat de trucades 
a la Policia Local, Mos-
sos d’Esquadra, al 112, 

escrits a Serveis Socials, 
entrevistes amb regidors 
i alcalde i el veí denuncia 
que “no s’ha fet absoluta-
ment res de res.”

Actualment aquesta per-
sona viu del que agafa 
dels contenidors que hi 
ha davant dels super-
mercats, no té aigua ni 
llum i ha de cuinar o es-

Una veïna que ocupa una casa als Munts llença des de fa anys brossa i tota mena d’objectes 
a l’habitatge del costat
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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

ENS PREOCUPEM 
PER TU.
Us comuniquem l'inici de la Unitat de dol que gràcies 
a la col·laboració de Muralles integral i Mémora 
es realitzarà a l’Espai de Suport de Mémora.

Inscripció a Muralles Integral:
Carrer de l’Escultor Verderol, s/n, 43002 Tarragona
Horari d’inscripció de Dl a Dv: 
Matins de 9:30 h a 13:30 h
Tardes de 16:00 h a 19:30 h
+34 627 391 419  I  info@murallesintegral.cat

Ubicació de la teràpia de grup: 
Espai de suport de Mémora, Rambla vella nº33 Tarragona.

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

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

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

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...

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

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

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95

VINE A VEURE'NS I EMPORTAT UN OBSEQUI 
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El Càmping Gavina Village rep les certificacions  
de Gestió Ambiental i de Qualitat ISO 14001 i ISO 9001

 
El Càmping Gavina Village ha 
estat reconegut amb dos certi-
ficacions, la ISO 14001: 2015 pel 
sistema de gestió ambiental i la 
ISO 9001:2015 de qualitat, a través 
de les quals posa de manifest 
el seu compromís amb l’excel-
lència en matèria de qualitat i 
medi ambient. Aquestes certi-
ficacions arriben després d’una 
auditoria externa realitzada pel 
grup EQA i se sumen al Dis-
tintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental, corresponent a la 
categoria de càmpings, atorgat 
pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.

El càmping demostra així que en 
les seves instal·lacions ofereix 
als seus clients els més alts 
estàndards de qualitat, i sense 
deixar de vetllar pels recursos 
naturals de què disposa inten-
tant reduir al mínim l’impacte 
ambiental, i contribuint a la 
sostenibilitat del medi natural 
de l’entorn.

COMPROMÍS AMB EL  
DESENVOLUPAMENT  
SOSTENIBLE I LA PROTECCIÓ 
DEL MEDI AMBIENT
El Càmping Gavina Village està 
situat a l’Espai d’Interès Natu-
ral de la Platja de Torredem-
barra i Creixell i, conscients 
de la importància de l’entorn, 

dediquen esforços en la línia 
del desenvolupament soste-
nible i la protecció del medi 
ambient. Durant els darrers 
anys, han posat en pràctica 
diferents accions per promou-
re la protecció del seu entorn 
natural més proper amb la vi-
sió de conservar els recursos 
naturals i paisatgístics i tenir 

cura de la biodiversitat que 
els envolta. El reconeixement 
dels certificats ISO, segons els 
estàndards internacionals, no 
són la culminació de la feina 
feta sinó que representen el 
compromís ferm de millora 
contínua del càmping, tant en 
el servei als seus clients com 
de respecte al seu entorn.

CÀMPING GAVINA 
VILLAGE, MIG SEGLE 
D’HISTÒRIA
Aquestes certificacions ISO 
han arribat en l’any de cele-
bració del 50 aniversari del 
càmping, que s’ha convertit 
al llarg de tots aquests anys 
de trajectòria en una de les 
destinacions preferides de 
turistes nacionals i inter-
nacionals en el segment 
eco-friendly. Més de 5.000 
famílies s’allotgen al càm-
ping cada estiu, per gaudir 
d’unes vacances excepci-
onals a Creixell integrats 
plenament en la natura sent 
respectuosos amb el medi 
ambient. 

Aquests certificats suposen un reconeixement al treball de molts professionals i el compromís de la direcció del càmping amb la sostenibilitat, 
l’excel·lent nivell de les seves instal·lacions i les òptimes condicions de la seva completa oferta de serveis.

CONTINGUT ESPECIAL
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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

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

◗ Menús
◗ Arrossos
◗ Mariscs

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

◗ Peixos

◗ Menú especial  
cap de setmana

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Fuxet estarà 
acompanyat 
en el número 
dos de la 
candidatura 
per Doris 
Giglio

Carles Fuxet ja és oficialment cap de 
llista d’Alternativa Torredembarra 

L’assemblea d’Al-
ternativa Tor-
redembarra ha 

acordat aquest mes de 
setembre ratificar de 
forma unànime Carles 
Fuxet Garcia com a can-
didat a l’alcaldia en les 
properes eleccions mu-
nicipals, que se celebra-
ran el mes de maig del 
pròxim 2023. Recordem 
que aquesta plataforma 
electoral es va presentar 
fa unes setmanes i està 
desvinculada dels co-
muns, formació de la qual 
Fuxet va ser cap de llista 
en els comicis de 2019. 
La candidatura conjunta 
entre els comuns i Po-
dem a Torredembarra 
va fracassar per la man-
ca d’entesa després d’uns 

REDACCIÓ

mesos de converses, com 
ja va passar en la darrera 
convocatòria electoral al 
municipi, en què cap de 
les dues formacions va 
assolir representació al 
consistori.

Fuxet és funcionari de 
la Generalitat de Cata-
lunya en excedència, 
treballa a l’Ajunta-
ment de Torredembar-
ra i va ser candidat al 
Senat per En Comú 

Podem a les eleccions 
de 2019. També rea-
litza tasques sindicals 
a UGT de Tarragona i 
forma part del Comitè 
d’Empresa del consis-
tori.

DORIS GIGLIO SERÀ 
LA NÚMERO DOS
Per a aquest projecte, 
“sense les motxilles de 
les marques generalis-
tes i massa vegades allu-
nyades del territori”, se-
gons la formació, Carles 
Fuxet estarà acompa-
nyat en el número dos 
de la candidatura per 
Doris Giglio, que ha tre-
ballat majoritàriament 
en temes organitzatius, 
en àrees de disseny 

gràfic i màrqueting. Ha 
estat a l’equip coordina-
dor de Movem Castell-
defels i és voluntària 
en diferents entitats de 
Torredembarra.

La candidatura reivindi-
ca la tasca que s’ha fet en 
els darrers anys per tal 
de detectar els principals 
problemes de la vila i el 
greu problema que hi ha 
hagut amb una majoria 
d’Esquerra, que sols s’ha 
dedicat a deixar passar 
el dia a dia en lloc de 
resoldre els principals 
problemes que existei-
xen a Torredembarra: la 
brutícia, la deixadesa de 
les urbanitzacions, el no 
tenir un pla d’actuació al 
nucli antic, l’oblit de la 
joventut o la no inversió 
en habitatge social, entre 
altres temes.

Carles Fuxet i Doris Giglio, que lideraran la candidatura d’Alternativa Torredembarra. / CEDIDA

Valents aposta per recuperar els locals d’oci nocturn 
al port de Torredembarra
Valents, una de les 
candidatures que es 
presentarà per primer 
cop a Torredembarra en 
les properes eleccions 
municipals el maig de 
2023, ha demanat for-
malment a l’alcalde del 
municipi, Eduard Rovira, 
que aprofiti la nova etapa 
del port de Torredembarra 
amb la nova concessió 
que ha d’entrar en vigor 
els propers mesos per a 
la creació de locals d’oci 

en aquest espai. Ho han 
volgut visualitzar en una 
visita al recinte portuari 
i una declaració molt 
crítica amb l’estratègia 
marcada per l’Ajuntament 
i Port de Torredembarra 
SA per als propers anys.
“Li demanem al senyor 
alcalde que sigui valent, i 
que des de l’Ajuntament i 
en representació de tots 
els ciutadans de Torre-
dembarra aprofiti l’ocasió 
i aconsegueixi que la nova 

empresa que gestionarà 
el port es comprometi 
a facilitar la creació de 
locals d’oci que respectin 

l’ordre i la convivència 
amb el descans dels 
veïns, assegurant per a 
això la seguretat tant dins 

com fora dels locals”, 
afirma el seu cap de llista, 
Juan Carlos Hurtado, que 
considera que “Torredem-
barra necessita zones 
d’oci per als nostres joves 
i el port és una excel·lent 
opció per situació i només 
és necessari enteniment 
polític i una bona gestió 
perquè es pugui dur a 
terme”.
Hurtado es mostra crític 
amb les manifestacions 
de l’alcalde Rovira sobre 

el nou model de port a 
Torredembarra, que “pas-
sa per eliminar els locals 
comercials-lúdics perquè 
no funcionen, no donar 
concessions perquè 
cadascú munti el negoci 
que vulgui, controlant així 
els usos de l’espai comer-
cial, i reduir els amarra-
ments que inicialment 
hi havia per crear-ne de 
més amplis per poder 
albergar embarcacions 
més grans.”
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Karting Altafulla
@kartingaltafulla

www.kartingaltafulla.com

SEGUEIX-NOS A... 

... i busca les nostres promocions 

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

PER MOLTS ANYS!

Fa poc, la família de 
Maria Nolla Casa-
nova vàrem passar 

un dia memorable: vàrem 
celebrar els 100 anys de la 
meva mare. Va rebre una 
medalla de la Generalitat 
i una placa de la Fundació 
Pere Badia, cosa d’agrair 
pel fet, sobretot, que la 
nostra societat segueixi 
honorant les persones 
grans, tot i que potser me-
reixerien un major reco-
neixement. Especialment, 
però, aquell dia va rebre 
l’estima dels seus fills, 
nets i besnets.

Arribar a aquesta edat és 
un fet excepcional i més si 
es tracta de persones que, 
com la mare, varen patir 
una maleïda guerra, una 
miserable postguerra i 
una despietada pandèmia. 
Aquesta fortalesa personal 
és fruit, en bona part, de 
gaudir d’una excel·lent 
naturalesa, però, ara que 
de notícies negatives i 
pessimistes sobre l’actu-
ació dels humans el món 
en va ple, voldria ser op-
timista ressaltant el valor, 
el gran valor, d’aquests 
humans per aconseguir 
una societat millor. En 
aquest cas, em refereixo a 
la gran quantitat de per-
sones, conegudes i des-
conegudes —des d’aquí 
la meva admiració i re-
coneixement—, tals com 

OPINIÓ GABRIEL COMES NOLLA

Arribar a 
aquesta edat 
és un fet 
excepcional i 
més si es tracta 
de persones 
que varen patir 
una maleïda 
guerra
investigadors, metges, ci-
rurgians, biòlegs, epide-
miòlegs, etc., que han fet 
i fan avançar la ciència i 
aconsegueixen que cada 
vegada visquin més per-
sones molts anys més en 
un estat de benestar força 
acceptable. Efectivament, 
l’esperança de vida cada 
vegada és més alta: l’any 
1800, quan a Suècia, un 
dels països actuals més 
rics del món, es passava 
gana i a la també actual 
rica Anglaterra els infants 
treballaven a les mines de 
carbó, l’esperança de vida 
al món era de 30 anys de 
mitjana! (la meitat dels 
nens que naixien morien 
durant la infantesa i l’al-
tra meitat moria entre els 
50 i 70 anys). Avui en dia, 
l’esperança de vida arreu 
del món és d’uns 72 anys 
i a Catalunya és de 81,34 
anys. Cal dir que l’espe-
rança de vida és diferent 
segons el lloc on es visqui 

i el sexe que es tingui: la 
dels catalans està xifrada 
en 79,7 anys i la de les ca-
talanes, en 85, o sigui que 
les dones catalanes viuen 
uns 6 anys més que els 
seus companys homes. I 
el bo del cas és que l’es-
perança de vida va en aug-
ment per a tots i a un rit-
me notable: a Catalunya, 
els catalans viuen 4 anys 
més que fa 16 anys! I tam-
bé és molt satisfactori el 
fet que habitem en un país 
que està entre els països 
de la Unió Europea amb 
més esperança de vida. El 
rànquing mundial l’encap-
çala el Japó. 

Per tot plegat, encara que 
sigui per egoisme, ja que 
en el millor dels casos tots 
arribarem a vells, hem de 
donar suport i exigir als 
nostres governants, en-
tre altres coses, que facin 
efectives polítiques que 
impulsin la investigació, 
la cura i el benestar de les 
persones grans (recordem 
que el Vell Continent, ja 
força envellit, s’està en-
vellint a marxes forçades), 
amb la finalitat que aques-
tes persones visquin una 
vida amb la màxima qua-
litat possible. No es trac-
ta només d’anar sumant 
anys, es tracta de seguir 
el què ens recomana Rita 
Levi·Montalcini, Premi 
Nobel de Medicina: “Dona 
vida als teus dies i no dies 
a la teva vida”.  

Escolta el 14è capítol del podcast  
Parlem amb l’escriptora i comissària 
del Festival Creixell.Crims, 
Raquel Gámez Serrano

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

‘La Jungla  
de la Torre’

Els divendres fem classes d’escacs 
al nostre local, al Casal Municipal 
(C/ Capella, 8)
AMB MONITORS TITULATS

De 6 a 14 
anys

Si envols informació truca al 619 04 92 80 (Josep Romeu)

Un nou llibre de Josep Bargalló 
aplega més de 600 històries 
d’indians torrencs
De Torredembarra a Amèrica (1739-
1914) 602 històries és el llibre de 
Josep Bargalló, editat per l’Ajunta-
ment de Torredembarra, que recull 
les històries de 575 homes i 27 
dones nascuts o residents a Torre-
dembarra que es van embarcar cap 
a Amèrica en l’era indiana. De fet, 
el llibre constata que la Torre va ser 
un dels municipis catalans que va 
aportar més persones a Amèrica 
en aquella època i el que més 
del Camp de Tarragona, a més de 
trencar diferents tòpics sobre els 
indians. El llibre, que té un cost de 
18 euros, es va presentar el passat 
16 de setembre al pati del Castell 
en el marc de la celebració de la 
Fira d’Indians, que enguany arribava 
a la seva onzena edició. 
Josep Bargalló Valls és catedràtic 
de Secundària, llicenciat en Filolo-
gia Catalana per la UB i màster en 
Llengua, Literatura i Estudis Cata-
lans per la URV. Ha estat conseller 
primer i d’Educació del Govern de la 

Generalitat (2003-2006 i 2018-2021). 
Sobre el món indià, ha publicat el 
llibre Les set vides de Pere Romeu. 
Indians, modernistes i sportsmen 
(2016) i articles als Recull de Tre-
balls del Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas, la revista Sàpiens i el volum 
Del olvido a la memoria. La escla-
vitud en la España contemporánea 
(2022).

Le Petit Plaisir
La teva pizzeria, creperia i cocteleria a la Pobla 
Le Petit Plaisir és una pizzeria, creperia, 
cafeteria i pastisseria que es troba al nucli 
de la Pobla de Montornès. Des de fa nou 
anys, Le Petit Plaisir aposta per productes 
artesans, ja siguin pizzes, hamburgueses, 
amanides, creps o pastisseria francesa. En 
els darrers anys ha ampliat la seva oferta 
i ofereix plats i productes sense gluten i/o 
sense lactosa o vegans. En breu, Le Petit 
Plaisir també oferirà còctels, que serà la 
gran novetat de la temporada.

CONTINGUT ESPECIAL
Reserva 

la teva taula per 
dinar o sopar 

o demana  
el menjar per 

emportar.

LE PETIT PLAISIR
Avinguda Catalunya, 

núm. 2

Telèfons
 977 64 83 56
669 63 64 78
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Carrer de la Sort, 18 - Torredembarra
Nubiaj95@gmail.com

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

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

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

El ple de l’Ajunta-
ment de Torredem-
barra va aprovar el 

passat 15 de setembre el 
conveni interadministratiu 
d’encàrrec de gestió entre 
els ajuntaments d’Altafu-
lla, el Catllar, Creixell, la 
Nou de Gaià, la Pobla de 
Montornès, Renau, la Ri-
era de Gaià, Roda de Berà, 
Salomó, Vespella de Gaià, 
Tarragona (en aquest cas, 

Nou pas del conveni entre els ajuntaments 
del Baix Gaià per a la gestió 
del programa d’actuacions turístiques

REDACCIÓ Torredembarra 
liderarà el 
projecte amb 
la col·laboració 
econòmica de 
la resta de 
consistoris

#anurafitness

 VIU L'EXPERIÈNCIA 

  
Fitness+Activitats Dirigides+SPA

@fitnessclubanura

C/ Alt de Sant Pere 63-70 Local 3 · 43830 Torredembarra (Tarragona)

977 64 47 62           691 43 53 04

fitnessclubanura.com

Matrícula gratis de l'1 al 10 de setembre als 50 primers

Matrícula al 50% de descompte de l'1 al 10 d'octubre als 50 primers

Promoció Setembre

Promoció Octubre

#anurafitness

 VIU L'EXPERIÈNCIA 

  
Fitness+Activitats Dirigides+SPA

@fitnessclubanura

C/ Alt de Sant Pere 63-70 Local 3 · 43830 Torredembarra (Tarragona)

977 64 47 62           691 43 53 04

fitnessclubanura.com

Matrícula gratis de l'1 al 10 de setembre als 50 primers

Matrícula al 50% de descompte de l'1 al 10 d'octubre als 50 primers

Promoció Setembre

Promoció Octubre

Matrícula gratis fins el 30 de setembre als 50 primers

Més informació:

S’inicien les obres de la 
nova comissaria dels 
Mossos d’Esquadra

A inicis d’aquest mes de 
setembre han arrencat 
les obres de la comissaria 
de Mossos d’Esquadra a 
Torredembarra amb les 
tasques de desbrossa-
ment i moviment de terres. 
El començament de les 
obres s’ha endarrerit un 
any. El projecte inicial 
no preveia la recollida 
d’aigües pluvials, tal com 
marquen les ordenances 
municipals, i un cop refet 
el projecte de l’edifici, 
l’adjudicació va quedar de-
serta. Per aquest motiu la 
Generalitat va incrementar 
el pressupost un 30%, a 
causa de l’encariment de 
preus derivat de la crisi de 
la covid i la guerra d’Ucraï-
na, i la licitació arriba als 4 
milions d’euros. El període 
d’execució de les obres és 
de 18 mesos i la previsió 
és que la nova comissaria 
entri en funcionament el 
primer semestre de 2024.

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

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

AQUEST MES D’OCTUBRE COMENCEM CLASSES:
• Prepart  • Postpart 

• Gimnàstica Abdominal Hipopressiva

exclusivament pel que fa 
als nuclis de Tamarit, Cala 
Tamarit, la Móra, Ferran, 
Monnars i Residencial 
Monnars) i Torredembar-
ra per al desenvolupament 
del programa d’actuacions 
en l’àmbit turístic del Baix 
Gaià.

Durant els últims anys 
aquests ajuntaments han 
col·laborat entre si, mit-
jançant un conveni marc 
de col·laboració entre tots 
ells i el Consell Comar-

Però aquesta fórmula ha 
acabat mostrant-se com a 
ineficient.

La regidora de Turisme 
de Torredembarra, Mari-
na Riudeubas, explica que 
després d’aquests anys, i 
per tal d’agilitzar i apro-
fundir en la col·laboració 
turística entre els ajunta-
ments del Baix Gaià, s’ha 
pensat en una fórmula 
diferent en la qual la ges-
tió de les activitats de pro-
moció i informació corres-

pongui a l’ajuntament que 
compta amb més recursos 
organitzatius, és a dir, 
Torredembarra, amb la 
col·laboració econòmica, 
proporcional a la pobla-
ció respectiva, dels altres 
ajuntaments. Al mateix 
temps, es crea un òrgan 
integrat per represen-
tants de cadascun dels 
ajuntaments, que fun-
cionarà com una comis-
sió mixta de seguiment i 
control de les estipulaci-
ons del conveni.

Després de l’aprovació 
del conveni per part de 
l’Ajuntament de Torre-
dembarra, caldrà l’apro-
vació de la resta d’ajun-
taments amb la previsió 
que pugui entrar en vigor 
l’1 de gener de 2023 per 
a un període de quatre 
anys.

L’aportació econòmica 
anual total que s’ha pre-
vist és de 22.886 euros.

cal del Tarragonès, per 
a l’execució d’actuacions 
en l’àmbit turístic per al 
desenvolupament socio-
econòmic del Baix Gaià. 

La comissaria de Mossos 
d’Esquadra a Torredembarra 
ha de permetre millorar la 
cobertura del cos policial 
del Baix Gaià. La presència 
del cos autonòmic permetrà 
que la Policia Local es pugui 
centrar en les seves tasques 
i alhora millorar el temps 
de resposta als diferents 
municipis. La cobertura dels 
agents de la nova comissa-
ria es farà efectiva gràcies 
a les noves promocions que 
s’estan incorporant a través 
de les darreres convocatòri-
es de places.

Es preveu que 
la nova 
comissaria 
entri en 
funcionament 
el primer 
semestre 
de 2024

Primers treballs per a la construcció de la nova comissaria 
dels Mossos d’Esquadra a Torredembarra. / TDB

L’onzena edició de 
la Fira d’Indians de 
Torredembarra va 
omplir de visitants 
els carrers del nucli 
antic el tercer cap de 
setmana de setembre. 
Després que el 2020 i 
el 2021, a causa de la 
pandèmia, es dugués a 
terme una programació 
amb activitats sobre el 
patrimoni indià de Tor-
redembarra i sense fira, 
aquest 2022 ha tornat la 

Més de 5.000 persones visiten la Fira d’Indians
normalitat amb l’onzena 
edició que organitza la 
Regidoria de Turisme.
L’organització calcula 
que vora 5.000 persones 
van visitar el certa-
men enguany, en què 
també es van programar 
activitats la tarda de 
diumenge per dinamit-
zar el cap de setmana 
sencer. Un total de 1.836 
persones van participar 
en les diferents activi-
tats realitzades.

Actuació musical itinerant del Cor Badaveus. / ANNA F. /  
AJ. TORREDEMBARRA
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Gestió i lloguer 
d’apartaments 

a la platja 
de Torredembarra

Confiï’ns el seu 
apartament

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

Gestió Immobiliària

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

El Casal-Audi-
tori La Violeta 
d’Altafulla té 

preparada la progra-
mació amb els espec-
tacles que es podran 
veure d’octubre a 
desembre d’aquest 
any. Tal com es va 
avançar a finals de 
juliol, s’ha preparat 
una oferta d’espec-
tacles que combina 
primeres espases de 
l’escena catalana com 
propostes del nostre 
territori més proper 
amb un denominador 
comú: la qualitat.

Des de fa més d’un 
mes que les entrades 
ja es poden adquirir 
amb la plataforma 
Infoticketing a través 
del web lavioleta.
sacatuentrada.es 
a preus entre 10 i 20 
euros, i algun espec-
tacle gratuït.

Les entrades s’aniran 
posant a la venda de 
forma gradual.

S’estrena la progra-
mació amb el con-
cert de Maria Arnal i 
Marcel Bagés el dia 1 
d’octubre. Un espec-
tacle íntim, amb una 
proposta única gaire-

La Violeta d’Altafulla ja 
té definida la programació 
del darrer trimestre

REDACCIÓ

Jose Corbacho portarà el seu muntatge Ante todo mucha calma a Altafulla. / CEDIDA

Jose 
Corbacho 
portarà 
a la sala 
altafullenca 
el seu darrer 
espectacle, 
‘Ante todo 
mucha calma’

bé per a escollits. El 
seguirà el dia 8 d’oc-
tubre el concert de 
Carles Cases, que va 
ser director musical 
de Lluís Llach, amb 
qui va oferir vuit·
cents concerts. I com 
a darrer espectacle 
d’octubre, el dia 22, 
l’obra de teatre Ove-
lles, de Carmen Marfà 
i Yago Alonso, amb 
els actors Gemma 
Martínez, Biel Duran 
i Albert Triola com a 
protagonistes. Una 
trepidant comèdia 
carregada d’emoció 
i sorpresa de la Sala 
Flyhard.

Al novembre hi és 
protagonista el Baix 
Gaià: el dia 5 és el torn 

un espectacle a cavall 
entre el drama i la co-
mèdia, El llarg dinar 
de Nadal de Thornton 
Wilder amb Bruna 
Cusi, premi Butaca 
2015 com a millor es-
pectacle de petit for-
mat. És una reflexió 
sobre la vida i la mort, 
la família i la tragèdia 
eterna i quotidiana del 
pas del temps.

I arribem al desembre 
amb cinc propostes 
que no us deixaran 
indiferents: el dia 3, 
una nit de blues del 
bo, amb Agustí Mas 
Blues Explosion & 
Kitflus, teclista de 
Serrat, com a convidat 
de luxe + Silver Blu-
esers. El dia 9 de de-

sembre ens visita Jose 
Corbacho amb la seva 
obra Ante todo mucha 
calma, on es mostra 
molt més lliure, irre-
verent i gamberro que 
mai. Vuitanta minuts 
d’espectacle en què 
el principal objectiu 
és fer riure el públic 
sense parar.

El dia 10 és el torn de 
l’espectacle més desti-
nat als infants i a les 
famílies amb l’obra de 
teatre Alícia al país de 
les meravelles (o dels 
mòbils), de Marta 
Buchaca. Una comè-
dia musical sobre l’ús 
coherent del mòbil 
entre els nens i les 
nenes basada en una 
versió lliure del clàs-
sic de Lewis Carroll. 
I el dia 17 un concert 
que necessita poques 
presentacions, ens ar-
riba Joan Miquel Oli-
ver amb una col·lecció 
de cançons on píxels 
congelats s’alternen 
amb imatges pertor-
badores i la melanco-
lia més elegant. Tan-
carà la programació 
el Concert de Nadal 
de l’Escola de Música 
d’Altafulla, que des-
prés de la pandèmia 
reprèn aquest concert 
tan emotiu per a les 
famílies.

El consultori 
de Creixell 
comptarà 
amb una nova 
metgessa

Avancen les 
obres per 
portar l’aigua 
de l’Ebre a 
Brises del Mar

A partir del proper 3 d’octubre, 
el consultori mèdic de Creixell 
disposarà d’una nova metgessa 
de família, segons ha confirmat la 
Xarxa Santa Tecla. Es tracta de la 
Doctora Najsla Najih, que passarà 
consulta els dilluns, dimecres 
i divendres. La doctora Pinazo 
seguirà passant consulta els 
dilluns, dimarts, dijous i divendres. 
La incorporació de la doctora Najih 
permetrà solucionar d’una vegada 
el problema de tenir vacant la 
metgessa que abans s’encarregava 
del gran contingent de pacients, 
que era la doctora Fernández.

La setmana passada es van realitzar 
diverses tasques prèvies, com les 
cales al terreny i la soldadura dels 
diferents fragments de la canonada, 
i també van començar els treballs de 
rasa per on passarà aquesta canona-
da que unirà el dipòsit de Sant Antoni 
amb el de la urbanització de Brises 
del Mar d’Altafulla. Està previst que 
la connexió estigui llesta en un parell 
de mesos.
Quant a les canonades, es continuen 
unint les diferents parts de l’estruc-
tura, que han de conformar l’extensió 
total de 3,5 quilòmetres que separa 
ambdós dipòsits. Tot plegat suposarà 
una inversió de 415.933 euros, una 
xifra un 20% superior a la pressu-
postada inicialment, a causa de l’en-
cariment de materials pel conflicte 
bèl·lic a Ucraïna.

de Trampes de zorros, 
de l’actor i dramaturg 
del Baix Gaià Joan 
Maria Vidal, i el dia 
13, el concert Viag-
gio in Italia de la Co-
ral Santa Rosalia de 
Torredembarra. Fi-
nalment, el dijous 24 
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Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Campanya de 
micromecenatge per 
organitzar la Jornada 
Gestió del Paisatge a 
les Terres del Gaià

L’Associació Ter-
res del Gaià 
prepara per al 

8 d’octubre una jornada 
sobre Gestió del Paisat-
ge a les Terres del Gaià 
en què presentaran la 
Guia Gaià, recorregut 
i patrimoni. Per poder 
fer possible la jornada i 
un vídeo de difusió de les 
Terres del Gaià, l’entitat 
ha posat en marxa una 
campanya de microme-
cenatge.

La jornada es farà en 
el context de les Jor-
nades Europees del 
Patrimoni, al mones-
tir de Santes Creus. 

L’acte central serà la 
presentació de la guia, 
acompanyada d’altres 
activitats de difusió de 
la riquesa patrimonial 
de la conca del Gaià. 
Hi haurà una taula ro-
dona sobre paisatge i 
impacte antròpic, un 
contacontes, i un ver-
mut musical amb tast 
de vins i productors 
d’arreu de la conca. 
Una jornada festiva. 
Es realitzarà també un 
vídeo, que es presenta-
rà durant la jornada, i 
que s’utilitzarà després 
també com a eina de 
promoció de la guia i de 
tot aquest patrimoni.

El riu Gaià ha estat 
molt vinculat a la vida 

i a l’activitat econòmi-
ca de les persones que 
han viscut a la seva 
zona d’influència du-
rant segles. Així ho de-
mostren les estructures 
que es poden trobar al 
llarg del riu, molins, 
rescloses, síquies… 

Durant el segle XX i 
amb el desenvolupa-
ment industrial, bona 
part d’aquestes infra-
estructures van deixar 
d’utilitzar·se, van que-
dar en l’oblit i en molts 
casos enrunades.  Des-
prés dels aiguats de no-
vembre del 2015, Ter-
res del Gaià va iniciar 
la tasca d’inventariar el 
patrimoni del riu Gaià, 
una part del qual havia 
quedat al descobert 
gràcies a la Gaianada. 
És per això que, apro-
fitant l’inventari i la 
publicació de la guia, 
vol organitzar una jor-
nada tan participativa 
com sigui possible per 
reivindicar tot aquest 
patrimoni.

REDACCIÓ

El curs del riu Gaià està ple de testimonis d’un ric patrimoni fluvial. / ASSOCIACIÓ TERRES DEL GAIÀ

S’inicien les obres 
per millorar i 
adequar les 
instal·lacions de  
la ZEM de la Pobla 
de Montornès

El riu Gaià deixarà 
de tenir una canonada 
a la seva llera

A finals d’agost van 
començar les obres de 
millora i adequació de 
les instal·lacions del 
zona esportiva municipal 
(ZEM) de la Pobla de 
Montornès, que es van 
adjudicar a l’empresa 
Emyer 2002 SA per un 
import de 55.335,61 euros 
i que està previst que 
finalitzin en un període 
màxim de dos mesos. 
Aquesta inversió compta 
amb una subvenció de la 
Diputació de Tarragona 
en el marc del Pla d’Ac-
ció Municipal de 52.131,73 
euros.
Amb aquesta obra, 
s’adequarà i es legalitza-

rà tant el restaurant com 
la instal·lació elèctrica 
de tota la zona esportiva, 
per posteriorment treu-
re’l a licitació tal com 
marca la llei. S’havien 
detectat una sèrie de de-
fectes en la instal·lació 
elèctrica que van donar 
lloc al tancament de 
l’equipament municipal, 
davant la perillositat 
que suposava mantenir 
operatiu el restaurant. 
També s’eliminarà l’es-
tructura de l’antiga pista 
de bitlles, que es troba 
obsoleta, i es reconver-
tirà en un parc infantil, 
per tal de fomentar 
l’activitat familiar.

Ja s’està treballant en 
la construcció del nou 
col·lector d’aigües resi-
duals d’Altafulla, la Ri-
era de Gaià i el Catllar. 
S’està actuant en dife-
rents punts de l’entorn 
de la llera del riu per 
Gaià per poder ubicar-hi 
aquesta nova canonada 
que ha de substituir 
l’actual, instal·lada als 
anys noranta just al mig 
de la llera, sense tenir 
en compte la possibi-
litat que el riu pogués 
recuperar algun dia el 

seu cabal. 
Les obres podrien en-
llestir-se en menys d’un 
any i estarà operativa 
a principis de l’estiu de 
2023. A més, s’ampli-
arà el seu radi d’acció 
a Ferran i recollirà 
també les aigües brutes 
d’aquest nucli de Tar-
ragona. Les obres del 
nou col·lector tenen un 
cost aproximat de 3,5 
milions d’euros i l’en-
retirada o no del vell ja 
formarà part d’un altre 
projecte. 

La jornada 
es farà a 
Santes Creus 
el 8 d’octubre 
en el context 
de les 
Jornades 
Europees del 
Patrimoni
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Port Torredembarra, local B-10
Tel. 626 782 854

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

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

Especialidades 
en pescados  
y arroces

LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Tenia raó la Mia, 
una de ben gros-
sa està passant i 

potser acabarem tots 
plegats amb un tret al 
cap. Em trobava molt 
cansat. Massa. Vaig de-
manar a la Polophyna 
que digués a les ami-
gues de la mare que 
marxessin, tot agra-
int·los les seves atenci-
ons. Vaig imaginar que 
oposarien certa resis-
tència, però finalment 
van acceptar. No sense 
condicions: van comu-
nicar a la Polophyna 
que vindrien un parell 
de cops a la setmana.

La fava se’m cau a tros-
sos i aquestes tres feme-
lles reivindicant el seu 
“dret” a protegir el nen 
de la seva amiga. Que 
em mossegui un mico.

Bé, finalment van mar-
xar i a casa es va pro-
duir una mena de diu-

Capítol 35. 
I, a poc a poc, 
la penombra

menge de Resurrecció. 
Vaig inspirar fortament 
i vaig deixar anar l’alè 
de les meves entranyes.

Fa uns dies, la nit del 
5 al 6, va morir 
el meu admirat 
Steve Jobs, vícti-
ma del càncer de 
pàncrees que patia 
des de feia temps. 
Es diu que, en 
certa manera, es 
va deixar morir 
en voler tractar 
la malaltia amb 
mètodes alterna-
tius rebutjant els 
tractaments mè-
dics convencio-
nals. Es va deixar 
morir. No sé si es 
un concepte vital 
inoperant. Supo-
so que en la seva acció 
s’amaga també un acte 
de certa rebel·lia. Bé, no 
pretenc comparar-m’hi, 
però potser li faig una 
visita ben aviat.

Estic molt cansat i no-
més vull dormir.

Abans de demanar als 
meus amics que em 
deixin descansar, pac-
tem succintament les 
accions a fer: 1) trucar 
a l’inspector Homs i 
la inspectora Miralles 
(han de fer-ho ells, no 
pas jo com em van de-
manar, ja que van ser 
ells que no van anar 
a la comissaria i a qui 
han perseguit els dos 
homes) per explicar-los 
el que està passant i els 
motius de la seva de-
saparició del cementi; 

2) no deambular pas 
pels carrers del poble 
per minimitzar el risc 
d’algun ensurt indesit-
jable, com a mínim fins 
que la policia determini 
quelcom al respecte, i 
3) comunicar a l’insti-
tut que durant uns dies 
no hi podran anar per 

motius preventius. Per 
descomptat no venir a 
casa meva durant un 
temps.

Cal dir que la meva ac-
ció va provocar inicial-
ment molt d’enrenou 
al claustre i la direcció 
de l’institut. La situació 
era prou complexa pel 
fet en si i per ser qui 
soc. Com podeu imagi-
nar ELL ha remogut cel 
i terra per minimitzar 
l’impacte i el ressò de la 
meva “absurda, patètica 

i malaltissa” acció que 
només pretén fer-li mal 
(paraules d’ELL) amb 
una inconsciència abso-
luta. Es va entrevistar, 
assistit pel seu advocat, 
amb el director de l’ins-
titut per indicar-li com 
havia de tractar el tema, 
la importància de par-

lar-ne el mínim possible 
i d’enfocar el fet com un 
trastorn transitori per 
l’impacte de la mort de 
la mare.

Senyor alcalde dixit. 

S’esdevé, però, que jo 
havia informat prèvi-
ament i detallada del 
meu pla al director del 
centre, la tutora (amb la 
qual mantinc una estre-
ta relació d’admiració 
mútua) i el cap d’estu-
dis. No va resultar gens 

fàcil per qüesti-
ons legals trobar 
una solució via-
ble, però tinc dret 
a fer una vaga de 
fam i tot el claus-
tre és conscient 
que, tot i l’ano-
malia de la situ-
ació, puc seguir 
els estudis amb 
solvència. També 
els vaig informar 
del motiu i natu-
ralesa de la meva 
protesta. Com 
podeu entendre 
no els plantejava 
una situació gens 

fàcil i còmoda, però, 
que em mossegui un 
mico, és la meva pro-
testa i havien d’estar a 
l’alçada. I així ha estat.

Per molt que ELL ha 
intentat silenciar la 
meva vaga de fam, si 
més no els motius de 

la protesta, tot activant 
diferents mecanismes 
de control informatiu, 
la meva acció s’ha anat 
estenent i se n’ha parlat 
a diferents mitjans de 
comunicació i al carrer. 
Aquest era l’objectiu. 
Tenia clar que seria 
una lluita implacable 
pel control mediàtic i el 
silenci. Avui estic tocat.

Recorro la tènue foscor 
de la meva habitació 
amb ulls plens d’es-
tupor injectats en un 
temor impropi, en una 
desconeguda insegu-
retat. Penso en ELL i, 
al cap i a la fi, tampoc 
som tan diferents. Dos 
solitaris que es miren al 
mirall i no veuen la seva 
imatge sinó la de l’altre, 
i aleshores desitgen que 
aquest mirall es trenqui 
en mil trossos per fer 
impossible la recons-
trucció d’aquesta imat-
ge. M’estic destruint 
per destruir·lo a ELL; 
per venjar l’absència 
de la mare. Encara que 
no ho vulgui reconèixer; 
encara que abanderi el 
discurs pacifista, el que 
vull és venjança. I quina 
millor arma que el meu 
propi cos per aconse-
guir-ho. Quan tot se sà-
piga, la meva mort serà 
el baluard de la meva 
reivindicació.

I seré lliure.

J. A. NIEVES
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Només hi ha una primera ocasió, 
suficient amb breus segons per 
percebre l’energia d’una perso-
na, inclús d’un territori, i bate-
gar compassadament amb una 
perfecta topofília. És el que em 
va succeir amb Torredembarra 
quan vaig instal·lar·m’hi al de-
sembre de 2019. He anat fent 
capbussades socioculturals, però 
mancava la Festa Major de San-
ta Rosalia lliure d’encotillament 
sanitari per descobrir les seves 
emocions.

Les parelles amb canalla per tot 
arreu són un bon termòmetre de 
salut social. És notori que el re-
partiment de la cura als infants 
ha evolucionat, però encara es 
percep que les tasques invisi-
bles i de major pes emocional 
continuen tenint les dones, els 
seus cossos i el seu temps com 
a únics responsables. No és su-
ficient amb homes presents, cal 
corresponsabilitat!

Entranyable el pregó de la UDT 
tot celebrant el seu centenari. 
Quina meravella, treure el cap 
per una història de voluntats con-
tinuades. Haurem d’esforçar-nos 
(agents de la comunicació, càr-
recs electes, etc.) amb urgència a 
incorporar/ampliar el llenguatge 
inclusiu i no sexista. No tot co-
mença i acaba amb dir “torrencs 
i torrenques”. La paraula cons-
trueix el relat, anem amb compte!

Cada dia un tast. Tan bon punt em 
vaig trobar al Ball de Diables amb 
una atracció forassenyada, com 

resseguint la Desvetlla dels Ge-
gants taral·lejant càntics verbe-
neros, perdent un xic la vergonya.

I de sobte una nit humida, un 
glop de frescor! L’escena acura-
da del Ball dels Malcasats. Quin 
encert, recuperar una tradició 
del s. XIX amb la crítica de la 
quotidianitat i accions del govern 
municipal. “Com més t’observo, 
millor et comportes”, opina-
va Jeremy Bentham. Generar 
somriures mereix tot el respecte, 
però no cal un humor molts cops 
“fal·locèntric”. El pretext de “la 
rialla de tota la vida” no ajuda 
a construir una societat lliure 
d’estereotips.

Cada nit, polifònics ritmes per 
diferents ànimes, amb la no-
vetat del “Punt Lila”, perfecte! 
Llàstima, però, que es continuï 
errant amb el focus i que el mis-
satge únic i paternalista sigui: 
“Tranquil·la, Caputxeta, et de-
fendrem del llop”. Una política 
de Prevenció/Educació amb ma-
júscules en Violències Masclistes 
és la que interpel·la el llop i no 
col·loca les dones només al cli-

A LA CONTRA ALBERT SANFELIU 

Festa Major, el primer impacte!

La solució la trobareu al Torredembarra 
Actualitat del mes de octubre
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Solució Sudoku  
mes de Agost

EL SUDOKU

DESAFIA TUS LÍMITES

xé de víctimes. Les dones no són 
vulnerables, són vulnerades.

Més enllà de penjar cartel·les 
amb l’eslògan “NO a les Violèn-
cies Masclistes”. El canvi per fer 
front al patriarcat i totes les seves 
derivades s’ha de treballar amb 
el compromís tant de qui ens go-
verna com dels diferents agents 
socials. “Les idees, es tenen, en 
les creences, s’està”, encunyava 
Ortega y Gasset.

El veritable esclafit el vaig viure 
amb els Nois de la Torre i el seu 
3 de 7. La vibració acompanyant 
l’enxaneta va culminar amb la 
bellesa d’un instant en fer l’aleta. 
De cap a peus et sents desbordat i 
trenques el silenci... “Wunderbar! 
Wie schön!”, intercanvio amb un 
matrimoni alemany. Per cert..., 
Nois de la Torre, veient la parti-
cipació vital de dones a la colla 
potser cal pensar un altre nom.

Viure a la Torre és l’encert més 
gran dels darrers anys. Ara ja puc 
dir amb orgull: “Visca la Festa 
Major i la bona gent que la fa 
possible!”. Salut i seguim...

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


