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Amic lector, no tenia previst que 
ens tornéssim a llegir tan aviat, 
però ja que m’hi conviden apro-
fitaré la finestra per explicar-te 
un secret que en un principi no 
tenia cap intenció d’explicar. 
Pots sentir-te plenament lliu-
re —no cal que t’hi convidi— a 
discrepar-hi en conseqüència 
segons et vingui de gust, com 
s’acostuma a fer en democràcia. 
Només faltaria.
Aquesta introducció tan ab-
surda i òbvia té una explicació. 
Les llibertats de pensament, ex-
pressió i càtedra en democràcia 
han de tenir per definició ben 
poques línies vermelles per ser 
efectives, però alguna li n’ha de 

quedar per tal de no prostituir la 
valuosa causa que s’afirma de-
fensar. Dit d’altra manera, que 
el dia que la llibertat d’expressió 
empari els excessos coercitius 
dels estúpids, serem davant del 
funeral més car de les nostres 
vides. Per anar parlant clar.
Arribo aquí perquè ja sabeu 
que a Altafulla tenim un exèrcit 
virtual de curts que es dedica 
a emmerdar el debat públic 
municipal sempre sota curi-
osos pseudònims o identitats 
fictícies. Suposo que alguna 
cosa n’hauríeu sentit: disparen 
contra tot i tothom qui qüesti-
oni l’obra i miracles de l’actual 
govern municipal. I servidor, 

Avui el meu cafè matiner serà 
compartit, la trucada de telèfon 
de la Paula m’ha sorprès, la feia 
lluny de casa. Hem quedat per es-
morzar juntes en un bar nou que 
han obert al poble. No hi vaig gaire 
sovint, allà, però ella hi ha insistit 
molt, el nou establiment té molt 
bona acollida de tots els veïns. 
Ambdues, tan diferents com 
som i tant que ens entenem. 
Ens vàrem conèixer en un sopar, 
d’aquells de taules rodones, esto-
valles blanques i menú de preu 
elevat. Tots hi anàvem convidats 

per l’Autoritat Portuària, ella 
com a cap d’un conegut estudi 
de disseny i jo perquè acabava 
de presentar el meu darrer llibre. 
Assegudes una al costat de l’al-
tra, de seguida intercanviàvem 
idees i neguits, històries i retalls 
de vida. El més sorprenent de tot 
és que des del seu interès inde-
pendentista i el meu constituci-
onalisme convençut, la conversa 
ens va unir. Amics, família, fei-
na... Tot va sortir a la conversa, 
que es va allargar fins ben entra-
da la matinada.

La Paula viatja molt, però sempre 
hem trobat aquella estoneta per 
refer l’escalf de la primera tor-
bada i mantenir l’amistat. Avui 
tot ha sigut una mica diferent, a 
sobre la taula la Paula hi ha posat 
un paquet embolicat amb paper 
de colors. “És per a tu, Núria”, 
em diu somrient. L’obro amb in-
terès mal dissimulat i em trobo 
allò que tant m’agrada, un llibre.
No és un llibre qualsevol, és el 
primer llibre de la Paula. Em diu 
que és la història de moltes do-
nes, de moltes converses i con-
fidències que defineixen vides. 
El fullejo ràpidament, esperant 

trobar-m’hi. Hi tant que hi soc! 
I de quina manera! Negre sobre 
blanc, descobreixo paraules que 
han sortit de la meva boca, en les 
confidències  que hem compar-
tit. Fil per randa i sense filtres, 
queda explícit el que sento, el 
que em preocupa i el que m’es-
timula. Hi té dret, una amiga, 
a explicar les teves intimitats? 
M’empasso el cafè d’un sol glop, 
i noto el regust amarg de la desil-
lusió, el de la gelor al cor, el de la 
decepció i la pèrdua de confiança 
en l’amiga, aquella a qui li ho has 
explicat tot, i que ho aboca al car-
rer sense ni demanar-te permís. 
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Sense ni demanar-te permís

que, essent-ne conscients de tot, 
han decidit alimentar-los i legi-
timar-los. Estem normalitzant 
una riera previsible d’insults, 
intoxicacions i una campanya 
d’assetjament gens improvisada 
amb l’única finalitat que aquells 
opinadors que els molestem ens 
ho pensem molt bé abans de re-
incidir en el pecat capital d’opi-
nar amb llibertat. I ni això era 
admissible en els temps en què 
els anònims passaven sota les 
portes, ni ho és ara en el remolí i 
el totum revolutum de les xarxes 
socials. Ves per on, i en defensa 
pròpia, la resposta sempre seran 
dues tasses: vista la mediocritat 
dels pseudocensors, ara un se 
sent gairebé en l’obligació ètica 
de no callar...

La Unió 
Deportiva 
Torredembarra 
compleix cent 
anys
Aquest any 2022 és molt 
especial per a la Unió De-
portiva Torredembarra. Poc 
es devien pensar el 1922 els 
fundadors del club blanc-i-
blau que, cent anys després, 
l’entitat continuaria viva, 
amb dos centenars de juga-
dors en actiu d’edats molt 
diferents. La UDT ha tingut 
una història plena d’alts i 
baixos i potser no arriba amb 
la millor salut al centenari, 
però la junta directiva actual 
està treballant molt dur 
per tornar a ser el principal 
referent futbolístic del Baix 
Gaià. Hem volgut entrevistar 
el president de la UD Torre-
dembarra, Antonio Mont-
serrat, per parlar del present 
i el futur de l’entitat. També 
comptem amb un article d’en 
Guillem Bargalló que ens 
emmarca històricament el 
club esportiu degà de la vila 
torrenca.
En aquest número hi ha una 
altra entitat torrenca que 
n’és protagonista: els Nois de 
la Torre. La colla castellera 
ha aconseguit finalment la 
primera posició en la pri-
mera jornada del Concurs 
de Castells de Tarragona, o 
el que és el mateix, el Con-
curs7, aquest esdeveniment 
creat per l’agrupació torren-
ca fa 25 anys. Un premi per 
a una altra entitat amb una 
trajectòria complicada, que 
s’acosta al mig segle. Podreu 
llegir-ne també un article 
d’opinió de Josep Bargalló, 
un dels grans especialistes 
en castells i que va ser direc-
tor del Concurs de Castells 
de Tarragona. Futbol i cas-
tells, dos pilars de la Torre 
del darrer segle.

coses de la vida, n’és una de les 
dianes habituals. “La rata ha 
tornat a vomitar”, va ser una de 
les ressenyes públiques més ben 
elaborades que van articular en 
resposta al meu darrer article en 
aquest diari, sobre política i res 
més que política local. Afor-
tunadament, el seu esforç de 
pitjar tantes tecles seguides va 
culminar-se sense —a priori— 
fer-se de ventre a sobre: tot un 
progrés que mereix una sincera 
felicitació pública a la qual m’hi 
voldria sumar.
Insisteixo que aquests intents 
de coerció anònims no se-
ran mai compatibles amb el 
sa exercici de la democràcia, 
i faig extensiu el clatellot als 
ensordidors silencis còmplices 

A L’AROMA D’UN CAFÈ NÚRIA GÓMEZ GRANÉS

DOS MINUTS TONI CABANILLAS

C/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra
639 561 637 - info@rovirafusters.es
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El primer Concurs7, el projecte de  
rehabilitació del castell tira endavant i un 
grup de voluntaris a la Fundació Pere Badia

El 19 d’octubre de 
1997, la plaça del 
Castell acollia la 

primera edició del Con-
curs de Castells Vila de 
Torredembarra, amb la 
participació de deu co-
lles d’arreu de Catalu-
nya, que més endavant 
es va popularitzar amb 
el nom de Concurs7. 
L’organitzava la colla lo-
cal, els Nois de la Torre, 
i ho feia en un moment 
social complicat per als 
de la camisa blau cel. 
El seu president, Josep 
Maria Cortés, avisava al 
Diari de la Torre que la 
colla estava en perill de 
dissoldre’s.

La colla torrenca feia un 
any que havia estrenat 

JORDI SALVAT

ons de pessetes. Les ac-
tuacions urbanístiques 
que contemplava el 
projecte eren la consoli-
dació de l’edifici i l’aca-
bament de tota la seva 
estructura (coberta i 
terra) i el procés d’ade-
quació per situar-hi els 
serveis de l’Ajuntament 
a la planta baixa, sego-

El president 
dels Nois 
de la Torre, 
Josep Maria 
Cortés, 
avisava que 
la colla estava 
en perill 
de dissoldre’s 

primera edició, també 
hi van participar els 
Castellers d’Altafulla, 
els Xiquets de Cam-
brils, els Castellers de 
Lleida, els Torraires de 
Montblanc, els Ganxets 
de Reus, els Xiquets del 
Serrallo i els Xiquets de 
Vila-seca. Per participar 
en aquest primer con-
curs torrenc calia no 
haver assolit un castell 
superior al quatre de 
vuit i habitualment no 
aixecar castells de vuit. 

Per altra banda, la co-
missió de govern muni-
cipal aprovava definiti-
vament el projecte de 
rehabilitació del castell 
dels Icart, que s’havia 
de destinar a ser la nova 
seu de l’ajuntament. El 
pressupost de les obres 
se situava en 225 mili-

local, tenia l’economia 
sanejada i una “immi-
llorable relació amb 
l’Ajuntament, però l’as-
sistència als assajos era 
molt baixa i dificultava 
la construcció de cas-
tells. Cortés lamentava 
la poca afició torrenca 
als castells i que provo-
cava que, tot i ser uns 
130 socis, als assajos 
només hi acudissin 25 o 
30 persones, cosa que, 
segons ell, impedia fer 
castells amb “dignitat”. 
El Concurs era una 
oportunitat per revertir 
aquesta difícil situació.

Tornant al Concurs, va 
guanyar la Colla Nova 
del Vendrell —agrupa-
ció que ja no existeix— 
seguida dels Nois de 
la Torre i els Nens del 
Vendrell. En aquella 

na planta, part de la 
tercera i golfes.

La junta del patronat 
de la Fundació Pere Ba-
dia aprovava la creació 
d’un grup de voluntaris 
per ajudar la gent gran 
que ho necessiti, tant 
en l’àmbit de la resi-
dència assistida com en 
del domicili particular.

Altres camps d’actua-
ció del grup de volun-
taris havien de ser l’as-
sistència a col·lectius 
necessitats d’atenció 
sociosanitària com els 
malalts crònics, els 
discapacitats o els im-
migrants. Es buscava 
el perfil d’una persona 
major de setze anys i 
que volgués dedicar 
part del seu temps a 
tasques de solidaritat.

ET FACILITEM EL PAGAMENT 
DEL SERVEI FUNERARI.

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

977 30 10 20 / 900 231 132 (24h)
memora.cat

Mémora ofereix preus adaptats a cada família i és l'unica 
que et permet el pagament en 12 mesos sense interessos.
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Els Nois de la Torre guanyen 
per primer cop el Concurs7

El 2022 passarà a 
la història com 
un dels grans anys 

dels Nois de la Torre. 
Concretament el diu-
menge 25 de setembre. 
Un quart de segle des-
prés que creessin una 
competició castellera 
destinada a les colles 
que no podien parti-
cipar en el Concurs de 
Castells de Tarragona, 
els de la camisa blau cel 
han aconseguit la pri-
mera posició. Ha estat 
després d’una pandèmia 
que durant dos anys ha 
posat a prova les colles 
de tot el país i amb el 
Concur7 —el nom popu-
lar de l’esdeveniment— 
integrat des de 2014 en 
el Concurs de Castells de 
Tarragona com la seva 
primera jornada.

Els Nois de la Torre i els 
Castellers de Berga s’han 
emportat el primer pre-
mi ex aequo de la jorna-
da de Torredembarra 

CASTELLS

La colla torrenca va compartir el lloc més alt de la classificació amb els Castellers de Berga 
després de completar el 7de7, el 5de7 i el 4de7a

del Concurs de Castells, 
celebrada al pavelló Sant 
Jordi de Torredembar-
ra. Totes dues colles van 
completar les dues mi-
llors actuacions de la di-
ada amb el 7de7, el 5de7 
i el 4de7a. El cap de co-
lla dels Nois de la Torre, 
Lluís Batet, es mostrava 
molt satisfet per aquesta 
primera posició. “Estem 
contentíssims. Ha estat 
una temporada molt 
dura, hem tingut moltes 
baixes”, i ha sentenciat: 
“El que hem fet aquí té 
molt valor, i vull felici-
tar la colla per haver-ho 
aconseguit”.

Sens dubte, el gran cas-
tell de la jornada va ser 
el 7de7, dels Nois de la 
Torre i els Castellers de 
Berga, tot i que si els 
Castellers de Badalona, 
que van quedar en si-
sena posició, haguessin 
descarregat el 2de7 en 
quarta ronda, la clas-
sificació hauria canviat 
substancialment. Final-
ment es va quedar en 
una construcció fallida. 

En tercera posició van 
quedar els Castellers 
d’Esparreguera, que van 
descarregar el 4de7a, el 
5de7 i el 3de7a. Pel que 

fa als de la camisa lila, 
els altafullencs van fer la 
millor actuació d’aquesta 
temporada completant la 
clàssica de 7 amb el 2de6, 

3de7, 4de7 i pde5, i que-
dant en la novena posició 
del Concurs7. Els vigents 
campions, la colla dels 
Castellers de Figueres, va 
quedar en vuitena posició.

La jornada castellera a 
Torredembarra es va 
executar de forma molt 
ràpida, en un temps rè-
cord de tres hores. En 
total hi va haver 39 as-
sistències sanitàries i 9 
derivacions a l’Hospital 
de Santa Tecla de Tar-
ragona. La consellera de 
Cultura de l’Ajuntament 
de Tarragona, Inés Solé, 
va felicitar les tres colles 
guanyadores de la jorna-
da i va agrair a l’Ajunta-
ment de Torredembarra 
“la posada en marxa dels 
dispositius per fer pos-
sible aquesta jornada. 
L’espectacle casteller més 
gran del món comença 
aquí”. Solé va remarcar 
el nivell casteller de les 
colles participants des-
prés de dos anys d’atura-
da per la pandèmia. Per la 
seva banda, la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament 

de Torredembarra, Núria 
Batet, va mostrar la seva 
satisfacció pel desenvo-
lupament de la jornada 
i ha valorat positivament 
la ubicació alternativa del 
pavelló, que ha suposat 
“no haver de córrer cap 
risc en aquests dies de 
meteorologia convulsa” 
al Camp de Tarragona.

24A POSICIÓ FINAL 
DELS BLAU CEL
Després de la disputa de 
la resta de jornades del 
Concurs, els Nois de la 
Torre es van situar en 
la posició 24, empatats 
a 1.200 punts amb els 
Xicots de Vilafranca, la 
Colla Castellera de l’Alt 
Maresme i els Castellers 
de Berga. Per la seva 
banda, els Castellers 
d’Altafulla van acabar 
en la 37a posició d’un 
total de 41 colles. Van 
empatar a 775 punts 
amb la Colla del Riberal 
i la Colla Castellera de la 
Bisbal. El podi general el 
van completar Castellers 
de Vilafranca, Joves de 
Valls i Vella de Valls.

FOTO: El 7de7 descarregat pels Nois de la Torre. / DAVID OLIE-
TE / CONCURS DE CASTELLS 

REDACCIÓ

Primers, per última vegada

Just fa 25 anys, els 
Nois de la Tor-
re van convocar 

el primer Concurs de 
Castells Vila de Torre-
dembarra, conegut ben 
aviat com a Concurs7. El 
1996, el Patronat Muni-
cipal de Castells de Tar-
ragona, com a resposta 
a l’augment sostingut de 
colles castelleres, va res-
tringir l’històric concurs 
tarragoní a divuit colles, 
deixant fora les que no 
havien plantat cap qua-
tre de vuit. Així, els Nois, 
per primer cop des de la 
seva fundació, no van es-
tar presents a l’aleshores 

OPINIÓ JOSEP BARGALLÓ VALLS

plaça de Braus i la seva 
resposta va ser convocar 
un concurs propi, l’any 
següent, per a les colles 
que n’havien quedat 
excloses. Una resposta 
contundent, valenta, de-
cidida i agosarada.

Enguany, un quart de 
segle després, els Nois 
han assolit, ex aequo 
amb els Castellers de 
Berga, el primer lloc 
del Concurs7, amb el 
7de7, el 5de7 i el 4de7 
amb l’agulla descarre-
gats, una de les millors 
actuacions de la seva ja 
dilatada trajectòria, que 

té més mèrit encara en 
aquesta primera tem-
porada postpandèmica, 
quan una majoria de 
colles no han aconseguit 
de recuperar el seu nivell 
previ. 

En anys anteriors els 
Nois hi havien estat ben 
a prop —i en d’altres 
gens—, però no ho ha-
vien aconseguit mai. La 
victòria d’enguany ha 
estat un magnífic regal 
d’aniversari. Una mena 
de just reconeixement 
històric. El Concurs7 de-
via als Nois una victòria 
i als Nois els calia gua-

nyar el Concurs7 algun 
cop. Efemèride rodona, 
doncs, i merescuda re-
compensa. Per la feina-
da d’aquesta temporada 
i per la mateixa història 
de la colla, encetada en 
aquell ja llunyà 1975.

Ara que els Nois ja 
han quedat primers 
—i ho hem de celebrar 
com en la millor de les 
grans ocasions—, han 
de posar-se com a fita 
no quedar-hi mai més. 
El seu lloc natural és 
un altre: la segona de 
les diades del Concurs 
de Tarragona. El 2012 
Tarragona va voler re-
cuperar una convoca-
tòria biennal dirigida 

a més colles. La plaça 
tarragonina es va obrir 
dissabte i diumenge, i 
els Nois es van guanyar 
el dret a ser-hi el primer 
dia. Dos anys després, el 
2014, es va fer un altre 
pas endavant, encara 
més sòlid i definitiu. 
Tarragona va voler aco-
llir més colles, també les 
de 7, i va plantejar una 
convocatòria en tres di-
ades, tot proposant que 
el Concurs7 esdevin-
gués la primera. I Tor-
redembarra —amb els 
Nois al capdavant— va 
entendre que el millor 
futur per al Concurs7 
era esdevenir la prime-
ra de les diades del nou 
format. Una combinació 

perfecta d’interessos i 
voluntats comunes. Dit 
a grans trets, un primer 
diumenge a Torredem-
barra per a les colles de 
7 i el dissabte i el diu-
menge següent a Tar-
ragona per a les de 8 i 
de 9 respectivament. Un 
format que, d’aleshores 
ençà, ha funcionat a la 
perfecció i ha donat més 
ressò a uns i a altres.

La diada dels Nois ha 
de ser —és— dissab-
te a Tarragona —on 
van tornar el 2014 i el 
2018. Per tant, felicitats 
immenses, Nois, pel pri-
mer lloc, i el desig més 
gran que sigui per últi-
ma vegada.
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CENTENARI DE LA UNIÓ DEPORTIVA TORREDEMBARRA

La Unió Deportiva 
Torredembarra 
celebra enguany 

el seus primers cent 
anys d’història. Parlem 
amb el seu president, 
Antonio Montserrat Fi-
gueras (Torredembar-
ra, 1962), del moment 
actual d’aquest club ja 
centenari i del futur 
d’una entitat que ens té 
acostumats a pujades i 
baixades en la seva llar-
ga història. Montserrat, 
que és president des del 
juliol de 2020, ens con-
vida a assistir als partits 
de les diferents categori-
es del club blanc-i-blau. 
El primer equip juga 
els dissabtes a la tarda i 
l’entrada és lliure.

Com arriba la UDT 
al seu primer cente-
nari? 

Quan em vaig incor-
porar fa quatre anys a 
la junta que presidia el 
Joan Carles Infantes ens 
trobàvem en un moment 
baix com a club. Veníem 
de perdre categories, el 
futbol base havia fet 
una baixada considera-

JORDI  
SALVAT

“El més important és mantenir la vinculació de la gent
amb el club i que el dissabte vinguin al camp”

L’ENTREVISTA ANTONIO MONTSERRAT

ble i vam entendre que 
era el moment de dedi-
car-hi un cert temps. Ho 
hem fet i, encara que es 
pot millorar, hem acon-
seguit recuperar una 
bona part d’aquest fut-
bol base que hi havia a 
Torredembarra i esta-
bilitzar els equips que 
competeixen en aquests 
moments. Estem en un 
moment òptim. 

El primer equip va 
estar a punt de pujar 
a Segona Catalana 
la temporada pas-
sada. 

Al final de la tempo-
rada crec que ens va po-
der la pressió o els nervis 
per tenir-ho tan a prop i 
se’ns va escapar la pos-
sibilitat de pujar de cate-
goria. Es va fer una molt 
bona temporada. Vam 
aconseguir guanyar set-
ze partits seguits i això 
no és habitual. 

Enguany hi ha l’as-
piració de tornar a 
lluitar per l’ascens?

L’aspiració hi és. 
No hem començat bé, 
potser perquè els juga-
dors s’han vist com a 
obligats a guanyar des-
prés del que va passar 

la temporada passada. 
I l’obligació de guanyar 
no és bona companya 
per jugar a futbol. Tenim 
equip per estar a dalt i 
lluitar fins al final i, qui 
sap, poder fer el pas per 
pujar. 

El que no va saber 
greu va ser perdre 
per 0-7 contra el 
Nàstic en el partit de 
celebració del cente-
nari. 

La setmana anteri-
or havíem fet un partit 
també amistós de festa 
major, reprenent aquell 
compromís de fer un 
partit per Santa Rosalia. 
Va ser l’inici dels actes 
del centenari, amb un 
enfrontament de la UDT 

contra una selecció del 
Baix Gaià, amb unes sa-
marretes commemora-
tives. També vam fer el 
pregó de la festa major, 
que va ser un detall de 
l’Ajuntament i va sortir 
molt bé. El Nàstic era el 
primer equip amb qui 
va jugar la UDT el 2022 
i vam pensar que havíem 
d’intentar tornar a jugar 
aquest partit cent anys 
després. He d’agrair pú-
blicament al Nàstic que, 
des del primer dia que 
em vaig posar en con-
tacte amb ells, van ser 
tot facilitats per poder 
buscar un dia. Va venir 
la plantilla sencera del 
Nàstic, encara que tots 
els jugadors del primer 
equip no van jugar.

Quins actes previstos 
més tenen per a la 
celebració d’aquest 
centenari?

Tenim en marxa la 
realització d’un audiovi-
sual de 20 o 25 minuts 
recollint una sèrie de 
personatges del poble 
que tenen coses a dir so-
bre la història del club. 
La idea és poder estre-
nar-lo per Nadal. Fora 
d’això, el club tampoc té 
pressupost i mitjans per 

fer més coses. D’acord 
amb l’Ajuntament bus-
carem un lloc per fer la 
presentació de l’audio-
visual.

Parlant de números, 
com es finança un 
club com la UD Torre-
dembarra?

La part del futbol 
base, amb unes quotes 
que paguen les famíli-
es. Tenim la subvenció 
de l’Ajuntament, que 
és important. I la gent 
que estem a la junta ens 
espavilem al llarg de la 
temporada a buscar col-
laboració econòmica per 
al projecte.

Quants socis són? 
Quantes persones 
venen al camp cada 
dissabte?

Aquesta última tem-
porada hi ha hagut par-
tits en què el camp feia 
goig de veure. La mas-
sa social actualment és 
anecdòtica. Més enllà de 
la gent de la junta, hem 
aconseguit ue una sèrie 
de gent que sempre ha 
estat vinculada amb la 
UDT continuïn. Hem in-
tentat abaixar les quotes 
i ara costa 25 o 30 eu-
ros a l’any, però no és 

representatiu. Potser hi 
ha una cinquantena de 
socis. És més important 
mantenir la vinculació 
de la gent que el dissab-

Antonio Montserrat, al camp de futbol 
municipal mentre entrenen els equips 
de base. / CAROL CUBOTA

“Hem aconse-
guit recuperar 
una bona 
part d’aquest 
futbol base i 
estabilitzar els 
equips que 
competeixen. 
Estem en un 
moment òptim”

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

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

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)
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El primer de tots

OPINIÓ
GUILLLEM 
BARGALLÓ

Tot sembla indicar 
que la Unió De-
portiva Torredem-

barra viu la seva enèsima 
nova joventut. Coincidint 
amb el seu centenari, la 
nostra UDT torna a tenir 
gent de la casa, una jun-
ta directiva amb empen-
ta i un futbol base que 
comença tímidament a 
assemblar-se a allò que 
sempre havia estat.

Diria que cap entitat havia 
celebrat de manera activa 
100 anys seguits a la Tor-
re. I havia de ser el nostre 
club de futbol, tan sovint 
infravalorat a casa nostra. 
A la memòria em ve aquell 
ascens a Preferent als anys 
90, quan jo encara era un 
nen i acompanyava l’avi 
Joan al camp. Noms com 
Luco, Solé, Ambròs o Ruiz 
passarien a la història del 
futbol torrenc, hereus 
d’aquell juvenil mític, de 
què tants cops havia sentit 
parlar. Successors, també 
de jugadors com Joan Ma-
ria Mercadé, Gerard Ga-
tell i Pep Rovira, els tres 
torrencs que van jugar a 
Primera Divisió.

Cadascú té els seus propis 
records. L’avi (una de les 
ànimes de la UDT amb 
gent com el Montserrat, 
el Tarragoní, el “Burot” o 
el Madronyal) em parla-
va del Joe, del Boronat, 
del Tomy Pijuan, del 

Lluís Roig, de l’Amadeu 
Vila o de l’Isidro Ral. De 
quan els vestidors eren a 
la Golfa i només hi havia 
aigua salada. Quan si-
gui gran, jo explicaré als 
meus nets que vaig veure 
la UD Torredembarra a 
Primera Catalana, i amb 
jugadors de la casa: Pepo, 
David Sánchez, Salaman-
ca, Ambròs o Arturo.

Poques entitats han aju-
dat tant a la cohesió so-
cial de la Torre com la 
UDT. Gent que arribava 
al nostre poble veia en el 
futbol la manera de relaci-
onar-se. I, de retruc, ana-
va interioritzant l’orgull 
torrenc de defensar la sa-
marreta blanc-i-blava. A 
diferència d’altres ciutats 
de l’entorn, Torredembar-
ra no ha creat barreres ni 
diferències entre els seus 
habitants. I bona part del 
mèrit el té la Unió Depor-
tiva Torredembarra, por-
ta d’acollida durant cent 
anys.

La UDT és, per tant, molt 
més que futbol. Ha mar-
cat la vida i el dia a dia de 
famílies, ha format cen-
tenars de joves i ha ser-
vit a vegades per posar 
Torredembarra al mapa. 
Honor i glòria a aquells 
torrencs, comandats per 
l’Esteve Huguet, que van 
decidir crear el nostre club 
el 1922.

“El més important és mantenir la vinculació de la gent
amb el club i que el dissabte vinguin al camp”

ANTONIO MONTSERRAT President de la Unió Deportiva Torredembarra

te i el diumenge venen al 
camp i que no es vagi tan 
desangelat. L’avantatge 
de jugar a Tercera Cata-

lana és que els equips 
són propers, desperten 
interès i mouen gent. 
L’Arboç va portar dos 
autocars en el partit 
decisiu de la tempora-
da passada. Una cate-
goria superior és més 
interessant esportiva-
ment, però amb l’equip 
que ve no hi tens una 
rivalitat especial com 
l’Altafulla, la Riera, el 
Roda de Berà...

L’Escola de Futbol és 
molt important en 
un club com el seu. 

Moltíssim, i en 
aquests darrers anys 
encara més. Avui en 
dia és bàsica i, a més, 
és la pedrera perquè 
es puguin mantenir els 
equips de més entitat, 
com el juvenil i l’ama-
teur. Tenim uns 200 
jugadors repartits en 
una quinzena d’equips. 

Torredembarra està 
fent els deures en el 
futbol femení?

Aquest any hem 
aconseguit que s’incor-
pori un equip de futbol 
7 femení, que entrena-
rà dimarts i divendres i 
començarà a competir 
aquesta temporada. 

Intentarem que sigui 
una espurna perquè es 
comenci a competir en 
altres categories. No és 
fàcil trobar noies que 
vulguin jugar a futbol. 
Ja ho havíem intentat el 
primer any amb l’Angie 
Muñoz, que ens va aju-
dar molt en aquest as-
pecte i va aconseguir un 
grupet de noies que ju-
gaven, però va optar per 
la política i si no hi ha 
una persona que estiri 
es fa una mica compli-
cat. Aquesta temporada 
hem iniciat el procés i 
esperem poder donar-li 
continuïtat.

Com veu el futur de 
la UD Torredembar-
ra?

Esperem que tingui 
continuïtat, que d’aquí 
un o dos anys, o quan 
toqui, la junta actual 
faci un pas al costat, 
hi hagi una generació 
darrere nostre que tin-
gui interès i ganes de 
continuar el projecte. 
Almenys que anem cap 
al 125è aniversari, i des-
prés ja veurem.

Hi ha molts exjuga-
dors, gent que ha 
estat vinculada a la 
UDT, que poden fer 
aquest pas.

La majoria de gent 
que formem part de la 
junta hem estat vincu-
lats o familiarment al 
club. En el meu cas per-
sonal, moltíssima, però 
a Torredembarra hi ha 

“Tenim en marxa 
la realització d’un 
audiovisual amb 
personatges que 
parlen sobre la 
història del club i 
el volem presentar 
per Nadal” POTS VEURE L’ENTREVISTA 

COMPLETA A 
TORREDEMBARRA 
ACTUALITAT TV

molta gent que la té. 
Som més de 17.000 
habitants, suficient 
per tirar endavant.

Abans, als anys 
80 i 90, la UD 
Torredembarra 
era un club amb 
moltes seccions i 
fa uns anys es va 
canviar el model 
i ara només hi ha 
futbol.

Va començar a 
finals dels anys 70, 
quan es va donar 
entrada a les secci-
ons canviant els es-
tatuts. Va durar més 
de vint anys. Va ser 
una bona labor, per-
què ha ajudat que els 
diferents esports tin-
guessin possibilitat 
d’existir i funcionar 
en aquell moment 
sota el paraigua de la 
UDT i que, quan les 
seccions estiguessin 
consolidades, s’ha-
gin reconvertit en un 
club i tinguin el seu 
funcionament autò-
nom. I la UDT ha tor-
nat als seus orígens, 
que és ser un club de 
futbol.
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Vale Pino fitxa el primer 
tinent d’alcalde de Piera per 
a la candidatura del PSC

Una de les obses-
sions del cap de 
llista del PSC en 

les properes eleccions 
municipal, Vale Pino, 
és disposar d’un equip 
preparat per governar si 
arriba el cas després del 
maig vinent. D’aquesta 
manera s’entén el “fit-
xatge” que ha fet per als 
primers llocs de la candi-
datura socialista: l’actual 
primer tinent d’alcalde 
de Piera (Anoia), Javier 
Perellón, que ha encap-
çalat de la llista del PSC 
en aquesta localitat les 
dues darreres eleccions. 
Si Perellón obté l’acta 
serà el primer cop que la 
Torre té un regidor que 
ja ho ha estat en un altre 
municipi. Tot apunta que 
ocuparà el tercer, cinquè 
o setè lloc de la candida-
tura socialista.

Javier Perellón viu a Tor-
redembarra durant mit-
ja setmana des de fa dos 
anys i mig i, a partir del 

juny vinent, hi establirà 
la seva primera residèn-
cia. “Ens aporta la visió 
d’aquella persona que ve 
a viure a la Torre, quins 
són els problemes i man-
cances que ens podem 
trobar en arribar i, el més 
important, com des de la 
institució se’l pot ajudar a 
incorporar-se a la nostra 
vida associativa, cultural i 
social”, explica Pino.

“Vist com ha afectat la 
manca d’experiència de la 
gran majoria de regidors 
de l’actual govern al bon 
funcionament del nostre 
ajuntament, sabem que 
cal procurar els millors 
governants per a Tor-
redembarra”, assenyala 
el número u i socialista, 
que destaca la trajectòria 
política de Perellón, que 
es va iniciar el 2007 com 
a segon de la candidatura 
del PSC a Piera. Un any 
abans s’havia donat d’alta 
com a militant socialista. 
Ha tingut responsabili-
tats de govern entre els 
anys 2007-2011, com a 
regidor d’Obres, Serveis i 

Urbanisme, i 2020-2023. 
En aquesta darrera etapa 
de govern, gràcies a una 
moció de censura que va 
fer alcalde el cap de llis-
ta de Junts en detriment 
d’Esquerra. És primer ti-
nent d’alcalde i titular de 
les regidories d’Obres, 
Serveis, Urbanisme i Ges-
tió interna i mantindrà 
les responsabilitats fins 
a final de mandat.

Perellón recorda que 
va entrar en contacte 
amb l’agrupació soci-
alista torrenca a partir 
de les obres del passeig 
Miramar i quan Pino li 
va proposar al cap d’un 
temps incorporar-se a la 
seva candidatura la seva 
primera resposta va ser 
negativa, però finalment 
ha acceptat l’oferta. “No 
vull protagonisme, però 

Javier Perellón i Vale Pino, a la plaça de la Font. / TDB

Perellón porta 
15 anys com 
a regidor a 
la localitat 
de l’Anoia i 
ha gestionat 
Obres, 
Serveis, 
Urbanisme 
i Gestió 
Interna

JORDI SALVAT

crec que puc aportar la 
meva experiència al pro-
jecte socialista del que 
aviat serà la meva resi-
dència definitiva”, afirma 
Perellón. I és que Piera 
és un municipi amb una 
població semblant a la 
Torredembarra, tot i que 
el seu terme és molt més 
gran —57 km2— i compta 
amb una vintena de nu-
clis i urbanitzacions.

ENTRE GRÀCIA, PIERA I 
ARA, LA TORRE
Nascut al barri barceloní 
de Gràcia el 1966, Javier 

Perellón Bravo es va tras-
lladar a Piera el 1993, on 
ha desenvolupat la seva 
trajectòria professional 
i política. És gerent in-
dustrial de professió, té 
experiència en el món 
associatiu i cultural, ha-
vent presidit l’entitat de 
conservació des del 1993. 
També ha estat funda-
dor d’un grup cultural a 
la vila de Piera i editor 
d’una revista comarcal 
fins el 2002. El 2006 va 
començar a militar a les 
files del PSC i també ha 
estat conseller comarcal 
de l’Anoia. Acumula, a 
més, una àmplia expe-
riència orgànica, com a 
secretari d’organització, 
membre de la Federació 
Comarcal i delegat naci-
onal.

“Però el més important 
d’en Javier no és només 
la seva experiència en la 
política i la seva gestió, 
sinó la seva qualitat hu-
mana, que el dota d’uns 
grans valors i una inhe-
rent vocació de servei”, 
conclou Pino.

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

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Esquerra presenta Eduard Rovira com a alcaldable
Esquerra Republicana 
va presentar el 28 de 
setembre Eduard Rovira 
com a alcaldable per 
quart cop a Torredem-
barra. A l’actual alcalde 
torrenc el va acompa-
nyar la presidenta de la 
Diputació de Tarragona i 
vicealcaldessa de Reus, 
Noemí Llauradó. També 
hi havia de ser la conse-
llera d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà, però la crisi 
del govern català va impe-
dir la seva presència. Una 
seixantena de persones 
van assistir a aquest acte 
celebrat al parc de Federica 
Montseny.
Rovira va repassar la feina 
feta com a alcalde durant 
els més de set anys que 
porta en el càrrec i va 
esbossar el seu projecte si 

a partir de 2023 continua 
sent alcalde: desenvolupar 
el Pla Local d’Habitatge, 
implantar plans per reduir 
el consum energètic, re-
novar a fons l’enllumenat 
públic, molt envellit, i un 
nou contracte de neteja i 
de la brossa per “canviar 
la imatge del poble.” Com 
a grans equipaments per 
convertir en una realitat el 
mandat vinent, la piscina 

coberta i la remodelació 
de l’edifici del l’Escor-
xador. 

LLEGEIX LA CRÒNICA DE 
L’ACTE D’EN JORDI SALVAT
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El passat 3 d’octubre es 
van iniciar les obres per 
a la remodelació de la 

plaça Catalunya, que s’allar-
garan durant sis mesos. El 
desenvolupament de les obres 
es durà a terme en quatre fa-
ses. Durant les dues primeres 
(130 primers dies) es podrà 
circular en un tram de la plaça 
i en les dues últimes (50 dies) 
el trànsit hi quedarà tallat. La 
circulació de vianants i l’accés 
a habitatges i comerços que-
den garantits al llarg de tota 
l’obra.

L’Ajuntament de Torredem-
barra va dur a terme una set-
mana abans, el 26 de setem-
bre, una reunió informativa, 
dirigida especialment a veïnat 

Arrenquen les obres de  
remodelació de la plaça Catalunya,  
que duraran sis mesos

i comerciants, per presentar 
el projecte d’urbanització i la 
planificació de les obres. 

Es va explicar que les obres 
comportaran restriccions 
de mobilitat. Es preveu un 

REDACCIÓ

Una imatge de la primera fase de les obres  la plaça Catalunya. / TDB

canvi de sentit de la circu-
lació al carrer de Ferran de 
Querol, entre el carrer Tar-
ragona i el passeig Miramar. 
També afectarà el servei de 
recollida d’escombraries, ja 
que s’eliminaran els con-

tenidors del carrer Girona 
i es reforçaran les bateries 
en carrers de l’entorn. D’al-
tra banda, s’ha habilitat un 
correu electrònic de contacte 
durant l’obra: plcatalunya@
torredembarra.cat.

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Durant la reunió, un dels as-
pectes que va destacar l’alcal-
de, Eduard Rovira, va ser que 
el projecte preveu la pacifica-
ció del trànsit en aquesta zona. 
De fet, la circulació a la plaça 
es fixarà en 10 km/h i tots els 
paviments seran a cota única. 
Les obres també comportaran 
la millora de clavegueram, la 
renovació de l’enllumenat i el 
mobiliari urbà, enjardinament 
i arbrat. A més, s’hi ubicarà un 
petit escenari i una pèrgola per 
incorporar zones d’ombra.

Les obres d’urbanització de la 
plaça Catalunya s’han adju-
dicat recentment a l’empresa 
GICSA per un import total 
de 480.518,99 euros (IVA in-
clòs) i un termini d’execució 
de sis mesos. L’Ajuntament 
compta amb una subvenció 
de la Diputació de Tarragona 
de 380.396,66 euros del Pla 
d’Acció Municipal 2022.

L’objectiu principal del pro-
jecte és que la plaça Catalunya 
esdevingui una autèntica plaça 
amb zona verda per al gaudi 
de la ciutadania, un espai més 
amable i més proper per al 
veïnat.

La Xarxa Santa Tecla, Sanitària, Social i Docent és una agrupació de fundacions sanitàries i socials sense ànim de lucre que vetlla per les necessitats 
sanitàries i socials de les persones del territori i aposta per un model de proximitat amb més de 40 centres repartits pel Tarragonès i el Baix Penedès.

MEMÒRIA CORPORATIVA 2021

Històries
de superació
«Jo penso que tot és possible. 
Em costarà més o menys, 
però sé que amb temps 
puc fer-ho tot»
LA HISTÒRIA DE MARC RODRÍGUEZ I CARLOS GARCIA
TALLER OCUPACIONAL FUNDACIÓ 
ESTELA PER A LA DISCAPACITAT

Descobreix aquesta 
i altres experiències a 
memories.xarxatecla.cat
i QR adjunt
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C/ Higini Anglès, 12, Escala B, Entresòl 2º ( TGN) 

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

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

Subvenció de 
la Diputació per 
a  l’adquisició d’una 
nau per a l’Arxiu  
Municipal

Inversió de més 
de 150.000 euros 
en l’asfaltat de 
diversos carrers

L’Ajuntament de Torredembarra ha rebut una sub-
venció de la Diputació de Tarragona, en el marc del 
Pla d’Acció Municipal (PAM) 2021, per a l’adquisició 
d’una nau destinada a l’Arxiu Municipal. La compra de 
l’esmentat equipament ha comportat una despesa de 
233.500 euros (IVA i impostos exclosos) i la subvenció 
ha estat de 216.447,97 euros.

A finals de l’any passat, l’Ajuntament de Torredem-
barra va treure a licitació la compravenda d’un local 
per destinar-lo a dipòsit documental de l’Arxiu Mu-
nicipal i es va adjudicar a l’empresa Iranel SL. La nau 
adquirida es troba al polígon Roques Planes i té una 
superfície útil de 726,18 m2.

L’Ajuntament de Torredembarra ha tret a licitació les 
obres del projecte de reparació i asfaltat de diversos 
carrers del municipi per un import de 153.799,97 
euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’un mes. 
En total, s’asfaltaran 6.141,79 m2 que inclouen els 
següents vials: Garrofers, Diagonal, Camí de l’Era, 
Pescadors, Sant Sebastià, Sant Joan, Martineta i Sol 
Ponent.

Les empreses interessades a participar en el procés 
de licitació tenen de termini fins al 9 de novembre 
per presentar la documentació requerida.

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
Patrimoni – Didàctica – Experiència immersiva

porttarragona.cat

20221000_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_MUSEU PORT_121 x 78,5 mm.indd   120221000_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_MUSEU PORT_121 x 78,5 mm.indd   1 13/10/22   12:2813/10/22   12:28

El passat 7 d’oc-
tubre, la sala de 
plens de l’ajun-

tament va acollir l’acte 
de lliurament del títol 
pòstum de filla adoptiva 
de Torredembarra a la 
mestra Maria Antònia 
Hernández Sagarra. Era 
un pas que quedava pen-
dent des de fa un parell 
d’anys, quan el consistori 
va decretar l’Any Maria 
Antònia, coincidint amb 
els 50 anys de la seva 
mort. La pandèmia, però, 
va obligar a suspendre els 
actes previstos en aquell 
moment. A l’acte celebrat 
aquest mes d’octubre hi 
van assistir familiars i 
alumnes d’una mestra 
que va marcar moltes 
generacions de torren-

La mestra Maria Antònia  
Hernández ja és filla 
adoptiva de Torredembarra

REDACCIÓ

ques i encara és molt 
estimada.

Nascuda a Madrid el 
1912 i formada en l’ide-
ari de la República i 
defensora de la llengua 
catalana, Hernández 
va exercir de mestra a 

Familiars de la mestra Maria Antònia Hernández amb el títol. / ANNA F. / AJ, TORREDEMBARRA

L’entrega 
del títol s’ha 
fet coincidir 
amb la primera 
jornada 
educativa 
que porta 
el seu nom

El 1968 va ser nomena-
da directora de l’Escola 
Àngel Guimerà del Ven-
drell i va morir dos anys 
després en un accident 
de trànsit.

L’entrega del títol pòs-
tum de filla adoptiva 
de Torredembarra s’ha 
fet coincidir amb la pri-
mera jornada educativa 
Mestra Maria Antònia 
impulsada per la biblio-
teca municipal que porta 
el seu nom, que es va de-
senvolupar el 8 d’octu-
bre amb el títol “Llegir, 
per què?”.

l’escola pública de Tor-
redembarra, on va cre-
ar la primera biblioteca 
d’aula de la vila i va do-
nar suport a moltes no-
ies perquè estudiessin i 
poguessin emancipar-se. 
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Aquest mes de setembre sor-
tejàvem entre els/les subscrip-
tors/es del Torredembarra Actu-
alitat un CD del primer disc dels 
Julivert, que va sortir a la venda 
aquest 27 de setembre amb el 
títol A Tamarit! La guanyadora 
ha estat Maria Roca Balsells. 
Va rebre el disc de mans de la 
veu i guitarra de Julivert, en Jordi 
Suñé. Enhorabona!

Ja tenim  
guanyadora 
del disc dels VOLEM O NO VOLEM EL TURISME ITINERANT?

Carta al director

El febrer de 2021, vaig enviar un escrit a l’Ajuntament de Torredembarra en què efectua-
va una petició per a un possible estudi per a la ubicació d’una àrea per a autocaravanes 
(AC), on s’adjuntava un projecte amb dues possibles ubicacions.

Fins passat un any no vaig rebre cap mena de resposta, i la vaig rebre perquè un regidor 
de l’oposició va fer una consulta en un ple. Llavors vaig rebre una resposta infor-
mant-me que estaven estudiant la possible ubicació d’aquesta àrea.

Tinc constància que aquest mateix regidor, passat un temps prudencial, ha tornat a 
preguntar en seu plenària si ja hi havien trobat una possible ubicació, i va rebre com a 
resposta que després d’haver efectuat una consulta als càmpings de la localitat, per si 
veien favorable el projecte, aquests havien respost que no tenien cap problema en la 
creació d’una àrea AC, però que encara estaven buscant una possible ubicació.

També estic assabentat que des de la Policia Local s’ha fet un estudi de tres ubicaci-
ons possibles per instal·lar aquesta zona d’estacionament i descans d’autocaravanes i 
càmpers (una d’elles és la mateixa que jo vaig informar el consistori). 

Hem passat l’estiu, els càmpings tanquen el mes d’octubre, el turisme d’autocaravana 
està actiu tot l’any. Aquestes tres setmanes de setembre, el cap de setmana a l’estaci-
onament del Pont de Clarà he vist cinc o sis autocaravanes i càmpers, i algun altre per 
diversos llocs d’estacionament de la localitat.

Durant tot aquest temps, també els he anat passant informació de diverses poblacions 
de l’Estat on han creat llocs d’estacionament i descans per a aquest tipus de turisme, i 
altres que fan activitats i fires en què conviden aquest tipus de turisme a participar-hi. 
Així com la còpia d’un model d’ordenança d’una altra localitat que regula aquesta acti-
vitat.  

Pel temps transcorregut des del meu escrit i de l’última consulta efectuada pel regidor 
de l’oposició, crec que aquest consistori no valora prou el turisme itinerant de càmpers i 
autocaravanes. Sense pensar que aquest turisme compra en petits establiments locals i 
de proximitat i que com a mínim fa una menjada en locals de restauració dels llocs que 
visita.

Espero que després de les eleccions municipals del maig de 2023, el nou consistori que 
en surti s’agafi aquesta iniciativa amb més empenta i ganes que l’actual.

Josep M. Cunillera Batet

CARTES DELS LECTORS

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

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

Consulta les condicions a autocasasus.seat

Auto Casasús 
Passeig Miramar, 191 | Torredembarra - Tarragona | Tel. 977 64 11 84

Pronòstic
per a cada día:
claríssim.

No cal ser meteoròleg per saber que, amb 
Tranquil·litat SEAT, cada dia brillarà el sol. 
Contracta’l i aconsegueix revisió i manteniment 
durant 2 anys o 30.000 km. I estalvia portant el teu 
SEAT al teu Servei Autoritzat. Vine i informa-te’n.

autocasasus.seat

Què necessites avui?

AF_PRENSA_ChequeoPreventivo_AutoCasasus_121x78_5mm_CAT.indd   1AF_PRENSA_ChequeoPreventivo_AutoCasasus_121x78_5mm_CAT.indd   1 03/10/2022   10:31:1603/10/2022   10:31:16

‘Torroja’, 
quarta novel·la  
d’Enrique Grangel

Alternativa Torredembarra inicia 
la precampanya carregant contra 
la brutícia al municipi

Valents aposta per fer marxa 
enrere i construir el nou CAP 
al mateix lloc que l’actual

Les croades són l’escenari de la que serà la 
quarta novel·la del torrenc Enrique Grangel, 
que arriba cinc anys després de la publicació 
de Miklagard. El nou llibre, que es presentarà 
aquest mes de novembre, té com a protago-
nista Arnau Torroja. Nascut a Solsona en el 

si d’una família que acaba sent de les més 
influents del segle XII al comtat barceloní, 
Torroja va morir a Verona quan, procedent 
de Jerusalem, intentava aconseguir reforços 
per enfrontar-se a Saladí en defensa de Terra 
Santa. 

“Diem prou a la brutícia” va ser el lema de la 
concentració que va organitzar l’Alternativa 
Torredembarra el passat 22 de setembre 
per denunciar la “deixadesa de funcions i 
la incompetència” del govern municipal en 
aquest àmbit i “el silenci còmplice de l’opo-
sició.” A l’acte hi van assistir una quarante-

na de persones. La formació encapçalada 
per Carles Fuxet i Doris Giglio aposta per 
municipalitzar la neteja viària i la recollida 
de la brossa i adaptar-la al conjunt de la 
població i barris de Torredembarra, obrint 
un diàleg amb partits polítics però també 
associacions i entitats veïnals.

L’alcaldable de Valents, Juan Carlos Hurta-
do, afirma que són molts els ciutadans de 
Torredembarra que se’ls han adreçat des-
contents amb la futura ubicació del nou 
CAP en una parcel·la municipal al polígon 
Roques Planes. La formació s’ha posici-
onat públicament en contra d’aquesta 
proposta i perquè el principal equipament 

sanitari del Baix Gaià es mantingui en 
l’actual espai amb una ampliació de l’ac-
tual edifici amb construccions d’obra de 
dues plantes i es millori l’estat el pàrquing 
adjacent. “Podríem doblar l’espai de les 
instal·lacions actuals.”, apunta Hurtado, 
que considera la seva proposta “més 
ràpida, barata i accessible.”

OBERTS DIVENDRES I DISSABTESOBERTS DIVENDRES I DISSABTES

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

CARTES DELS LECTORS
Podeu enviar-nos  els vostres escrits i cartes  
a redaccio@TDBactualitat.cat. Han d’anar signats amb nom i 
cognoms, DNI i telèfon de contacte. No poden  
excedir els 1.500 caràcters  (incloent-hi espais).
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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 - Torredembarra977640778 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 977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

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

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

Cinc mesos després 
de la presentació 
de la moció de 

censura contra el govern 
que llavors integraven 
només els cinc regidors 
de l’EINA-ERC i que va 
convertir en alcaldessa 
Montse Castellarnau, 
l’executiu altafullenc no-
més l’integren els quatre 
edils d’Alternativa Alta-
fulla després que Hèctor 
López Bofill (Junts) hagi 
decidit deixar les seves 
funcions de govern i pas-
sar a l’oposició.

López Bofill ha pres 
aquesta decisió després 
que la majoria del ple 
municipal (l’EINA-ERC, 
PSC i el regidor no adscrit 
Xavier Rofas) aprovés 
una moció el passat 26 
de setembre per repro-
var les seves opinions 
a les xarxes socials. Se-
gons el regidor juntaire, 
ho fa fet “per dignitat” i 
recorda que altres edils 
reprovats pel ple no ho 
han fet. López Bofill, que 

López Bofill deixa el govern 
d’Altafulla i ara només 
el formen quatre regidors

REDACCIÓ

Hèctor López Bofill és portaveu de Junts a l’Ajuntament d’Altafulla des de 2019. / TDB 

fins ara gestionava Cul-
tura, Esports i Ensenya-
ment, segueix però com 
a portaveu de Junts a 
l’Ajuntament d’Altafu-
lla perquè plegar com a 
regidor hauria estat, se-
gons ell, “donar la raó als 
qui volen veure les me-
ves opinions polítiques 
esclafades i això no ho 
puc tolerar”.

SUPORT AL GOVERN 
I DURES CRÍTIQUES A 
XAVIER ROFAS
López Bofill ha aprofi-
tat per carregar contra 
el seu excompany de 

grup municipal i ara 
regidor no adscrit, Xa-
vier Rofas, a qui quali-
fica de “doble trànsfu-
ga” per haver marxat 
unilateralment el grup 
de Junts i per incom-
plir el pacte de govern. 
“Ell no representa res i 
ningú. Jo esperaria que 
retornés l’acta molt 
abans del maig del 
2023, però si no és així 
s’anirà extingint fins a 
desaparèixer, que és 
el lloc que li pertoca”, 
afirma. Rofas va votar 
a favor de la seva re-
provació i en contra 

de la modificació de 
l’expedient de crèdit 
que paralitza l’acció 
de govern. En canvi, 
agraeix a Natalia Sanz 
(Ara Altafulla) el seu 
“vehement rebuig” a 
la moció de la qual ha 
estat objecte.

Per la seva banda, l’al-
caldessa d’Altafulla, 
Montse Castellarnau, 
ha lamentat públi-
cament la marxa del 
seu equip de govern: 
“Comprenem la seva 
postura perquè el van 
reprovar d’una forma 

capciosa i èticament 
considera que no ha 
d’estar al govern. Són 
guerres i disputes en-
tre partits i persones 
a nivell particular.” El 
gran repte del govern 
altafullenc serà tirar 
endavant el pressupost 
municipal per al 2023, 
però abans vol aprovar 
l’expedient de modifi-
cació de crèdit d’uns 
250.000 euros, que 
inclou inversions però 
també les hores extres 
dels treballadors mu-
nicipals, i aquest mes 
d’octubre està mante-
nint reunions amb la 
resta de grups muni-
cipals per trobar els 
suports necessaris.

CANVIS AL CARTIPÀS 
MUNICIPAL
Un efecte col·lateral de 
la marxa de López Bo-
fill és la redistribució de 
les competències que 
fins ara tenia. Cultura 
l’ha assumit la mateixa 
Castellarnau i Esports i 
Ensenyament ha passat 
a mans de Jaume Sán-
chez. Castellarnau ha 
intent convèncer sense 
aconseguir-ho la regi-
dora d’Ara Altafulla, 
Natalia Sanz, perquè 
s’incorpori al govern. 
Recordem que al maig 
Sanz va votar a favor 
de la moció de censura 
però va decidir restar a 
l’oposició.

L’EINA-ERC 
repetirà els cinc 
primers i fitxa 
Andrea Córdoba 
i Francesc Julià 

L’EINA-ERC va presentar els 
set primers de la seva candida-
tura a les eleccions municipals 
del maig vinent a Altafulla en 
el marc d’una festa oberta a la 
ciutadania el passat 12 d’octu-
bre. Els republicans aposten 
per la continuïtat en els cinc 
primers llocs, on repetiran els 
actuals cinc regidors —Jordi 
Molinera, Alba Muntadas, Dani 
Franquès, Gemma Maymó i 
Àlex Cañas—, i incorporen dues 
cares noves: Andrea Córdoba, 
de 28 anys, coordinadora del 
voluntariat de l’Associació Me-
diambiental la Sínia i que en les 
eleccions de 2019 va ocupar el 
desè lloc de Junts per Altafulla, 
i Francesc Julià, de 38 anys, 
actual president del Centre 
d’Esports d’Altafulla.
Aquest serà “el proper govern 
del poble” si obtenen la majoria 
absoluta, un objectiu que el 
candidat a la coalcaldia, Jordi 
Molinera, considera factible, 
ja que el 2019 la candidatura 
de l’EINA-ERC va quedar a 
pocs vots del sisè regidor —la 
majoria absoluta està en set 
regidors. “Si aconseguim la ma-
joria absoluta no volem, però, 
un govern monocolor perquè 
Altafulla necessita un govern 
fort”, afirma Molinera.
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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

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

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

ACTUALITAT BAIX GAIÀ

El dia de Santa Te-
cla de 2022 passa-
rà a la història com 

un dels que més va ploure 
al Baix Gaià els darrers 
anys. Afortunadament 
no es va haver de lamen-
tar cap dany personal, 
però sí danys materials 
importants a causa dels 
gairebé 200 l/m2 que van 
caure en alguns punts de 
la subcomarca.

A Altafulla van regis-
trar-se aquell dia més de 
160 l/m2, segons dades 
facilitades per l’estació 
meteorològica de l’Hort 
de la Sínia. La zona marí-
tima va ser la més afecta-
da, amb nombrosos bai-
xos i soterranis inundats, 
i es van haver de tallar la 
circulació en alguns car-
rers. També va entrar 
molta aigua en equipa-
ments municipals, com 
el pavelló poliesportiu, el 
camp de futbol i diferents 
centres educatius.

La Policia Local d’Al-
tafulla va haver de so-
córrer veïns que havien 
quedat atrapats en els 
seus vehicles fent servir 
caiacs. També es va ha-
ver d’atendre també un 
turista holandès a qui li 
havia caigut part d’un 
arbre en un càmping 

Aiguat històric que deixa 
gairebé 200 l/m2 en alguns 
punts del Baix Gaià

REDACCIÓ

de la vila. Durant el cap 
de setmana, els serveis 
municipals ajudats per 
voluntaris van haver de 
treballar de valent per 
recuperar la normalitat.

CAU UN MUR A FERRAN
La carretera T-202, que 
uneix l’antiga carrete-
ra N-340 amb la Riera 
de Gaià, es va haver de 
tallar i la pitjor part se 
la va emportar el cas-
tell de Ferran, del qual 
es va enfonsar un mur. 
El riu Gaià va tornar a 

baixar amb força cabal 
després de mesos amb 
la llera seca. Al Catllar 
també va haver-hi pre-
cipitacions superiors 
als 100 mm en alguns 
punts del seu ampli ter-
me municipal. Es va ha-
ver de tallar el camí de 
l’ermita de Sant Ramon 
per la caiguda d’un mur 
i algunes urbanitzacions 
van patir afectacions en 
habitatges.

A Torredembarra la pre-
cipitació no va arribar als 

Cinquena fase  
del projecte de  
renovació de  
les canonades de 
Berà Mar

S’instal·larà una 
planta fotovoltaica 
al complex educatiu 
del Catllar

L’Ajuntament de Roda de 
Berà va iniciar a finals 
de setembre els treballs 
de la cinquena fase de 
renovació de la xarxa 
de distribució d’aigua 
del barri de Berà Mar. 
En aquesta fase, que 
s’allargarà durant vuit 
setmanes, la renovació 
s’efectuarà al carrer 
Taure, amb 140 metres 
de tub nou, i a l’avinguda 
del Sol, on es renovaran 
425 metres de canonada. 
Els objectius principals 

del projecte, del qual 
s’han executat ja quatre 
fases a tot el barri, són 
resoldre els problemes 
de pèrdues que pateix 
la xarxa d’abastament, 
garantir el subminis-
trament d’aigua de les 
famílies i millorar el 
rendiment de la xarxa. El 
pressupost d’adjudicació 
és de 104.530 euros, una 
part del qual està sub-
vencionat pel Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació 
de Tarragona.

La junta de govern 
local de l’Ajuntament 
del Catllar ha apro-
vat definitivament 
el projecte per a la 
instal·lació de la planta 
fotovoltaica a l’edifici 
de Escola de Música 
Municipal i l’Institut 

Escola L’Agulla. La 
planta fotovoltaica, de 
40 kW d’autoconsum, 
se situarà al sostre de 
l’edifici. El projecte està 
redactat per l’empresa 
Ura Sageta, SLU i té un 
pressupost de 46.360,47 
euros (IVA inclòs).

100 l/m2, però com passa 
habitualment, el passeig 
Miramar, que és on van a 
parar molts desguassos, 
va acumular molta aigua 
i es va haver de tallar al 
trànsit al pas subterrani 
de Viló. També es van 
aixecar tapes del clave-
gueram. La rotonda del 
Puntet, al límit amb Alta-
fulla, també va patir gran 
acumulació d’aigua. La 
Biblioteca Mestra Maria 
Antònia i la Sala del Mar 
van patir algunes entrades 
d’aigua a causa de goteres.

 Una imatge del mur derruït al castell de Ferran. / CEDIDA

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...
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El pilot de la Po-
bla de Montornès 
Gerard Bailo es va 

proclamar el 8 d’octubre 
campió del món de flat 
track a Itàlia. Es el pri-
mer cop que Bailo (KTM) 
assoleix el primer lloc 
en el mundial d’aquesta 
modalitat de motociclis-
me després d’aconseguir 
el tercer lloc en la seva 
participació completa al 
campionat la temporada 
passada.

Bailo, de 27 anys, ar-
ribava a la cinquena i 
definitiva prova a Boves 
(Itàlia) com a segon clas-

REDACCIÓ

El poblenc Gerard Bailo,  
campió del món de flat track

Gerard Bailo, al mig, amb la medalla d’or de campió del món i la resta del podi. / FIMFLATTRACK

La intensitat de la pluja 
va obligar l’organització 
a suspendre la quarta 
classificatòria i la final. 
El còmput dels resultats 
fins llavors va fer que 
Bailo assolís 95 punts en 
la classificació final per 
89 de Boncinelli i el títol 
mundial.

“Estic molt content per-
què és un premi a anys 
de sacrificis”, ha declarat 
Bailo al Torredembarra 
Actualitat, i ha avançat 
que la temporada vinent 
vol defensar el títol però 
que també intentarà par-
ticipar en el campionat 
de l’especialitat als Es-
tats Units.

Els alumnes de batxillerat 
de la Riera de Gaià ja 
poden anar en bus 
a l’Institut d’Altafulla
Els alumnes de batxillerat de la Rie-
ra de Gaià ja poden anar des del dia 10 
d’octubre en autobús a l’Institut d’Al-
tafulla. Després de tres cursos lectius 
i diferents intents per aconseguir-ho, 
l’Ajuntament de la Riera de Gaià ha 
aconseguit que el Consell Comarcal 
del Tarragonès faciliti que els alumnes 
de batxillerat que ho desitgin puguin 
desplaçar-se en bus des de la seva 
localitat fins al centre de referència 
d’Altafulla.

El regidor d‘Educació del municipi ri-
erenc, Albert Cuevas, explica que el 
bus escolar que fins ara transportava 
alumnat del municipi i d’altres pobla-
cions veïnes només ho feia amb els 
alumnes i les alumnes que cursaven 
ESO, atès que el batxillerat és un etapa 
educativa que a dia d’avui no és obliga-
tòria, i aquest alumnat quedava exclòs 
d’aquest servei. S’han treballant dife-
rents alternatives i finalment el con-
sistori rierenc ha optat per abonar una 
quantitat econòmica i alliberar els seus 
familiars a l’hora d’haver-los d’acompa-
nyar, la qual cosa ja és un avenç con-

siderable, segons Cuevas. “Per aquest 
motiu volem agrair la bona resposta 
donada, en aquest cas, per part del 
Consell Comarcal”, afirma el regidor 
rierenc.

Cuevas considera que encara es pot 
fer una mica més: “D’una banda cal-
dria pensar a aconseguir que aquest 
transport també sigui subvencionat per 
l’alumnat de batxillerat igual com per 
al de l’ESO, i d’altra banda seria fantàs-
tic que altres municipis arreu del país 
es trobin el camí més fàcil per gaudir 
d’aquest servei en el marc de les seves 
circumstàncies i en el seu entorn.” 

CONTINGUT ESPECIAL

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

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

sificat, a quatre punts 
del líder, l’italià Matteo 
Boncinelli. Va ser una 
prova marcada per la 
pluja. En la primera 

de les quatre mànegues 
classificatòries va caure 
quan anava segon i va 
topar amb Boncinelli 
(tercer). Es va trencar un 

dit, però va poder con-
tinuar i va acabar pri-
mer. En les mànegues 
següents va aconseguir 
el segon lloc i el quart.

El torrenc 
Marc Álvarez 
renova amb 
el Nàstic fins 
al 2025

El Nàstic i Marc Álvarez 
García han signat l’ampli-
ació del contracte entre 
les dues parts, fins al 30 
de juny de 2025, i passa 
a ser jugador de ple dret 
del primer equip. Álvarez 
va arribar a l’entitat grana 
quan era cadet i ja hi porta 
set temporades. El torrenc 
va debutar amb el primer 
equip en el primer partit 
de Lliga, contra el Logro-
nyès, amb gol inclòs, i s’ha 
convertit en un dels fixes de 
Raül Agné.

MOTOCICLISMEESPORTS
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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

Capítol 36. 
El darrer  
acte íntim

J. A. NIEVES

Quan van marxar 
en Luisma i la 
Mia em va acabar 

de vèncer la son. La Po-
lophyna em va instar a 
no dir res posant-se un 
dit a la boca i va xiuxi-
uejar-me unes paraules 
a cau d’orella.

—Estigues tranquil, no 
diguis res, no vull que 
parlis ara. Tanca els ulls 
i deixa’t anar, estaré al 
teu costat tota la nit.

Estava molt cansat. 
El darrer que recordo 
d’aquella nit són les se-
ves carícies al cabell que 
em quedava, la cara, el 
coll, el pit, el baix ven-
tre, i una erecció ingrata 
abans de perdre la cons-
ciència.

Tot és una qüestió de 
fronteres. Vivim fran-
quejant fronteres, murs 
de contenció que ens 

delimiten i esdevenen 
espais de pertinença. 
Les fronteres es relaci-
onen amb la llibertat de 
pensament i acció. L’ac-
te de viure és un catàleg 
de fronteres amb molts 
registres. La mort tam-
bé. Però fins que arriba 
el moment de traspassar 
el mur de la consciència 
anem provant la manera 
de sortejar, saltar o en-
derrocar altres barreres 
més o menys necessàri-
es; més o menys absur-
des; més o menys assas-
sines. Com la barrera de 
la misèria i la degrada-
ció. O de la indignitat. 
La barrera construïda 
entre ELL i jo és ab-
surda, com una diarrea 
severa encapsulada. Un 
malson nietzscheà. I 
ambdós alimentem la 
bèstia del fracàs afectiu 
com una droga que et va 
destruint a poc a poc.

Jo tinc tendència a tras-
passar fronteres que 
aparentment endrecen 
la vida. La Polophyna 
s’ha sumat a la insub-

missió amatòria i con-
juntament hem foradat 
el mur de la raó. Aquell 
que convé saltar algun 
cop a la vida. Aquella 
nit vaig tenir un somni 
que em va fer suar de 
manera alarmant. Cor-
ríem despullats per un 
camp de gira-sols agafats 
de les mans sota un sol 
excessiu. Anàvem fent 
saltirons rient i cantant 
com posseïts per una 
mena de plaer absolut 
quan de sobte el terra 
es transformà en un im-
mens mirall trencat. No 
podíem deixar de saltar 
i cantar i riure malgrat 
que els vidres se’ns cla-
vaven als peus i la sang 
brollava abundant ne-
gant aquell mar de cris-
tall trencat. Al mig del 
camp hi havia una cadira 
de rodes on seia la mare 
amb la mirada perduda 
i totalment aliena a la 
nostra presència. En un 

moment donat va es-
tendre els braços com 
per rebre algú que ve-
nia per l’horitzó. Sense 
deixar de saltar i riure, 
i sagnar, vaig veure que 
era ELL que s’apropava 
somrient fins a arribar a 
l’alçada de la mare.

—Què hi fas, aquí? —va 
dir ELL.

—He canviat de cotxe —
va dir la mare. Aquest és 
d’una sola plaça, com tu 
no volies venir amb mi...

—Però què hi fas, aquí? 
Havies d’estar a Barcelo-
na per tractar els detalls 
de l’edició del teu llibre.

—Ja ho sé, però els gira-
sols són plantes per ser 
vistes i admirades. Has 
vist que gran està el 
nostre fill? Està sagnant 
molt, l’hauries de portar 
a l’hospital.

—Potser sí, però tinc re-
unió del partit. Ja saps 
que s’apropen les elec-
cions i ens hi juguem la 
continuïtat.

—Ho entenc, però el 
nostre fill sagna. No tro-
bes que l’hauríem de dur 
a l’hospital?

—Està rient i saltant. La 
sang és una manera de 
cridar la nostra atenció. 
Bé, més aviat la teva, 
com sempre.

—No ho diguis això. Pa-
teixo per si es dessagna.

—Se’l veu feliç. No pa-
teixis.

Aleshores el terra de mi-
ralls trencats es va obrir 
i la mare asseguda a la 
cadira de rodes es va en-
fonsar en el buit. ELL va 
retornar cap a l’horitzó i 
jo em vaig aturar mirant 

com la sang que brollava 
dels nostres peus queia 
pel forat pel qual havia 
caigut la mare.

La suor era exagerada. 
Havia negat bona part 
del llit i la samarreta 
de màniga curta que 
duia. Només dormo 
amb una samarreta, 
a qualsevol època de 
l’any. Possiblement 
la vivència onírica i la 
real es van fondre i es 
van retroalimentar. No 
sé si la suor va provo-
car el simbolisme de 
la sang o a l’inrevés. El 
cert és que la Polophy-
na em va dir l’endemà 
que havia estat tota la 
nit molt agitat i que en 
alguns moments es va 
alarmar per la manera 
en què estava suant.

Si ELL era a casa o no 
m’era indiferent. Havia 
arribat a un punt en què 
vivia la immediatesa de 
les meves sensacions 
orgàniques i les meves 
cabòries en relació amb 
la mort del Toño.

Quan vaig despertar la 
Polophyna em va portar 
a la dutxa i va dir a la 
Tatjana si podia canviar 
la roba del llit.

Mentre l’aigua em queia 
pel cos, no podia ima-
ginar el que va passar 
més tard.

FUTBOL 

DIMARTS  
TANCAT
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DESAFIA TUS LÍMITES

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 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prensa_AR Torredembarra_80x37mm_nov2020.pdf   1   30/11/20   15:39

La solució la trobareu al 
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 LES    ENTITATS deLLa a TTorreorre
Coral infantil 
Xaloc

La Coral Xaloc de Torredembarra va néixer l’any 1980 de 
mans dels professors de música de l’escola Antoni Roig 
juntament amb músics del poble. La finalitat era i és 
fomentar el cant coral, i aportar així un element impres-
cindible en la formació dels més petits. Les persones 
que van fundar la coral i les que la integren avui en dia 
creuen que el cant coral és un mitjà que contribueix a 
gran escala en l’educació dels nens i dels joves per les 
possibilitats que tenen de formar-se en la música per 
mitjà de l’expressió de la veu. 

Actualment compten amb dos grups —mitjans i grans— 
que assagen els dissabtes al matí amb dos professors: 
la Marina Ciuró i el Siscu Aguilera. La Coral infantil Xaloc 
forma part del Secretariat de Corals Infantils de Catalu-
nya (SCIC), que organitza durant l’any activitats com tro-
bades i intercanvis, a més de formació dels professors.

Del carrer Antoni Roig en 
dic carrer “Enrenou” 
pel soroll i incivisme, 

sobretot molestos a la nit. Un 
carrer amb uns problemes tan 
grossos com ho és el de la bru-
tícia per a tota la vila.

Celebro que s’hagin aprovat les 
ordenances sobre sorolls, vibra-
cions i olors, i sobre circulació 
dels vehicles de mobilitat perso-
nal (VMP). Dels patinets, vaja. 
És cert, les ordenances corrien 
pressa. Millor aprovar-les abans 
del maig... He pogut veure a les 
xarxes algunes propostes de 
l’ordenança de VMP, però no 
sé si en restringeix l’ús en els 
carrers per a vianants. El web 
municipal no em permet des-
carregar les ordenances. És un 
web antiquat.

Ara com ara, molts patinets 
hi van fent eslàlom entre gent 
gran i cotxets amb criatures. I 
desafiant, trolejant, a qui els 
ho retreu. De dia sembla un 
skatepark i de nit el circuit de 
Montmeló. Algun dia tindrem 
un disgust, i gros. Si li passa 
res a ma mare, per dir una 
persona gran, em sentireu.

I els crits a tothora, la manca 
de respecte pel descans del 
veïnat. Sembla mentida que 
al carrer Enrenou hi visquin 
dos regidors i que altres hi 
tinguin família. Ja poden 
dormir? Hi ha més qüestions. 
Fa poc, una senyora gran va 
ensopegar amb les llambor-
des desencarnades i es va 
fer mal. Me’n vaig queixar 
amb un missatge directe al 

A LA CONTRA CARLES  MARQUÈS

El carrer “Enrenou”, un problema gros 
com el de la brutícia

Twitter municipal. Em van 
dir que havien “passat avís a 
la Regidoria de Via Pública i 
Manteniment. Gràcies”. De 
res: tampoc m’ha respost.

No tots els problemes són 
culpa de l’ajuntament, però sí 
que n’és responsabilitat plan-
tejar-hi solucions més enllà de 
les grans obres públiques. No 
és un tema de més policia (que 
una mica sí) sinó d’urbanitat. 
Uns agents cívics anirien bé. 
I potser hem de recuperar la 
figura del sereno.

Carrer Nou, problemes vells. A 
les municipals, votaré el partit 
que es comprometi de debò a 
solucionar-los. I d’aquí a cinc 
anys, només el tornaré a votar 
si realment els ha solucionat.

Any de fundació: 1980   
Presidenta: Francesc Aguilera Orpinell / Membres: 20

Adreça: Patronat Antoni Roig, carrer Alt de Sant Pere, 35

Telèfon: 629 10 13 62 / Xarxes socials: Facebook

Correu electrònic: xaloctorredembarra@gmail.com 

Escolta el 15è capítol del podcast  
Miquel Àngel Marchal, 
cap de la Policia Local 
de Torredembarra

Des del 15 d’octubre el pots escoltar a:
www.TDBActualitat.cat    i també a www.ivoox.com

‘La Jungla  
de la Torre’


