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BAIX GAIÀ  
La Riera de Gaià 

manté viva 
la tradició  

de rebre els  
Reis d’Orient 

cremant espígol
Pàgina 18

ESPORTS  
Cinc clubs  

de futbol  
del Baix Gaià 

compten ja 
amb equips 

femenins
Pàgina 22

ENTREVISTA  
Parlem amb 

Enric Grangel  
de la seva  

quarta  
novel·la:  
‘Torroja’

Pàgina 4

La gran novetat en un programa 
d’actes molt complet  
és la Cursa de Sant Silvestre  
el darrer dia de l’any 

La Torre torna  
a viure el Nadal 

                                                    #HoFaremJunts

Reproducció
assistida positiva+

i diagnòstic prenatal

On la màgia 
dels somnis es 
fa realitat

www.embriogyn.com
977 24 24 51

Foto: JOAN CASAS
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CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

Bon  
Nadal

T’assessorem pel que fa  
a la cura de les nostres 

flors i plantes.
Els nostres clients  

ens valoren per la nostra 
serietat, experiència  

i confiança.
Carrer de Joan Güell, 13 Baixos • Tel. 977 64 44 17

“Se necesita personal 
masculino”. Així, 
sense complexos, 

ben a la vista de tothom, un 
cartellet en un establiment 
de la Torre (sí, LA TORR[ə], 
articulada i neutre, si us 
plau!). No donaré pistes de 
quin establiment és, perquè 
vull creure que no es tracta 
d’una provocació, sinó d’una 
interiorització acrítica de 
certs tòpics o tradicions que 
busquen etiquetar i empo-
brir col·lectius tan diversos 

i rics com “els joves”, “les do-
nes”, “els immigrants”, “els 
pixapins” i un llarg etcètera.
Malgrat necessitar comprar 
algunes coses a la botiga en 
qüestió, el cartell em va gene-
rar tal rebuig que vaig decidir 
no entrar-hi. La meva indig-
nació i jo vam seguir cami-
nant i preguntar-nos si aque-
lla era la millor opció. Potser 
hauria estat millor entrar-hi 
i argumentar per què una 
frase com aquella és ofensi-
va i discriminatòria, però no 

ho vaig fer. La derivada va 
resultar ser una hipotètica 
conversa-retret amb l’ideò-
leg (o ideòloga) d’aquell exa-
brupte. Segur que em diria 
alguna cosa com “jo no soc 
masclista”, però —sempre hi 
ha un però després d’un “jo 
no soc”—hem de reconèixer 
que els homes són més forts 
i necessito algú robust per 
fer aquesta feina. Cosa que 
implica pensar que un home 
nyicris (que també n’hi ha) ja 
no és un home i, de retruc, 
considerarà que una dona 
forta tampoc és una dona. 
Vaja, que a l’hora d’ofendre, 

pot acabar incomodant tam-
bé un bon grapat d’homes. 
Entenc  que són molt anys de 
discriminació integral i que 
costa deixar de banda els 
estereotips amb què molts 
hem crescut, però cal que hi 
posem remei. Qui exclou les 
persones per raó de sexe, èt-
nia o poder adquisitiu també 
s’exclou ella mateixa. Fer-ho 
ens fa petits.
Així que, intentant mantenir 
l’estil original, proposo tam-
bé un canvi lingüístic: “Es ne-
cessita personal”. Ja triaràs 
a qui et convingui més i, qui 
sap, potser no és masculí.

Des de l'inici de Torre-
dembarra Actualitat 
em vaig proposar no 

parlar de política local. Així 
que per justificar aquest ar-
ticle m'he repetit unes quan-
tes vegades que la meva in-
tenció és parlar de persones 
i no pas de partits.
Les eleccions municipals 
són a tocar a la Torre. I, de 
moment, tot el que sabem 
certifica que alguna cosa va 
canviar de manera definiti-
va el 2014. L'esclat del cas 
Torredembarra va provocar 
un canvi de paradigma: va 

expulsar del tauler de joc tot 
el passat i una determinada 
manera de fer política i ens 
va portar noves cares. Hi ha 
problemes que segueixen, 
com la recollida de la brossa, 
i que mereixen un suspens a 
l'actual govern, però el clima 
polític no és de crispació, sinó 
propositiu.
El perfil de polítics com els 
que ja sabem que seran caps 
de llista hi ajuda, i molt. La 
política torrenca és amable, 
parla de solucions i acords. 
Hi ha temes que són de con-
sens i que queden al marge de 

la picabaralla. Per molt que 
alguns van intentar posar la 
festa major al centre del de-
bat, Santa Rosalia o les en-
titats del poble són elements 
que els principals partits de 
la Torre respecten i ajuden.
I, creieu-me, tenim molta 
sort. En un moment en què 
localitats properes han tras-
lladat el debat polític al fang, 
la Torre té la immensa fortu-
na de gaudir de representants 
públics que s'han allunyat 
dels personalismes i el joc 
brut. Potser, ara que s'acos-
ten eleccions, alguns potser 

intentaran recuperar aquelles 
actituds tan perilloses, però 
els torrencs i torrenques ja fa 
temps que premien una altra 
manera de fer les coses.
Arriben les eleccions i toca-
rà aprovar i suspendre. És el 
moment de passar exàmens, 
d'escoltar propostes i d'esco-
llir qui volem que ens gover-
ni. Sigui quina sigui l'opció 
escollida, guiem-nos per les 
persones que han demostrat 
una manera de fer política 
des de l'amabilitat, el sentit 
comú i el respecte. D'aquesta 
manera, el 2023 continuarem 
sentint-nos una mica més or-
gullosos de ser torrencs.

MASCULÍ(NO)

La sort de ser torrencs (com a mínim ara)

REPASSEJADES ANNA RIUS

DES DE LA VIA GUILLEM BARGALLÓ

El futbol  
ja no és cosa 
només 
d’homes al  
Baix Gaià 
En l’entrevista que vam 
publicar en el número de 
l’octubre passat al president 
de la UD Torredembar-
ra, Antonio Montserrat, 
ens explicava que el club 
blanc-i-blau comptava 
aquesta temporada amb un 
equip femení. Hem volgut 
obrir el focus i analitzar la 
situació del futbol femení al 
Baix Gaià i hem encarregat 
a un dels bons periodis-
tes esportius que tenim al 
nostre territori, el Marc 
Pérez, un reportatge que 
podreu llegir a la pàgina 
22. Hi comprovareu que, 
com passa arreu del país, 
a Torredembarra i la seva 
àrea d’influència la pràctica 
d’aquest esport entre les 
noies també està a l’alça. 

En aquest número del 
Torredembarra Actualitat 
també ens fem ressò dels 
guardonats i guardonades 
a la 18a Nit de l’Esport, que 
es va celebrar el passat 2 de 
desembre al Pavelló Sant 
Jordi. Feia quatre anys que, 
a causa de la covid, no se 
celebrava aquest esdeveni-
ment bianual, que va tornar 
a demostrar que Torre-
dembarra manté un teixit 
esportiu molt potent, que 
arriba a moltes disciplines. 
Un total de 17 entitats van 
presentar candidats a uns 
guardons que enguany han 
potenciat el reconeixement 
a l’esport adaptat. Un pas 
endavant de la Regidoria de 
l’Esport de Torredembarra 
que ben segur que en els 
següents anys es veurà re-
forçat amb més iniciatives 
en aquest àmbit.
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Avinguda Catalunya 20, Baixos · TORREDEMBARRA

Tel. 680 10 02 96

25ARA FA

A
N

Y
S

Un pla de sanejament per reduir el 
deute, canvi de president al Tennis  
i balls de saló al Casal Municipal
En el ple municipal 

extraordinari de 
l’Ajuntament de 

Torredembarra de l’11 
de desembre de 1997 es 
va aprovar el pressupost 
municipal de l’exercici 
1998. El govern format 
per CiU i el PP va acon-
seguir l’abstenció dels 
regidors d’ERC, PSC i 
el regidor del grup mixt 
Antoni Vila, mentre que 
els tres edils del GIT hi 
van votar en contra. El 
deute era una llosa molt 
pesada per al consistori 
torrenc de l’època i el re-
gidor d’Hisenda, Miquel 
Àngel Lecha, informava 
de la posada en marxa 
d’un pla de sanejament 
que s’havia d’allargar 
fins l’any 2000 per acon-

amb una gran assistèn-
cia de socis, que es va 
escollir nou president 
Enric Playan. Encapça-
lava l’única candidatura 
presentada. En aquella 
assemblea també es va 
augmentar la quota anu-
al a 1.500 pessetes —uns 
9 euros— i es va aprovar 
l’obligació de tenir llicèn-
cia federativa per part 
dels jugadors. La nova 
junta directiva la com-
pletaven Josep Maria 
Punsoda, adjunt a pre-
sidència; Pere Guasch, 
vicepresident; Ramon 
Casta, secretari; Fran-
cesc Rochina, tresorer, 
i Jordi Servera, Ramon 
Suñé, Joan Aguilar, Ri-
card Aguilar i Gustavo 
Sánchez, vocals.    

seguir un romanent de 
tresoreria positiu. Lecha 
anunciava durant el ple 
que les properes inver-
sions es finançarien amb 
la venda de patrimoni 
municipal, una mesura 
contemplada pel pla de 
finançament que havia 
aconseguit el vistiplau 
de republicans i socialis-
tes. La futura revisió del 
cadastre era una altra de 
les eines de l’Ajuntament 
per reduir el deute.

Aquell final de 1997 es 
produïa un relleu al cap-
davant d’una de les prin-
cipals seccions esporti-
ves de la Unió Deportiva 
Torredembarra: la de 
tennis. Va ser en una as-
semblea extraordinària, 

Fa 25 anys Torredembar-
ra tenia un lloc destacat en 
el món dels balls de saló i 
el darrer cap de setma-
na de novembre el Casal 
Municipal va aplegar fins 
a 320 parelles procedents 
de Catalunya, el País Va-
lencià, les illes Balears i 
Euskadi en el II Trofeu 
Vila de Torredembarra. 
El campionat estava or-
ganitzat per l’Associació 
de Balls de Saló de Tor-
redembarra. Un total de 
16 parelles de l’entitat lo-
cal es van inscriure en les 
modalitats d’estàndards i 
llatins. Els joves torrencs 
Marc Solé i Gemma Porta 
van aconseguir una meri-
tòria tercera posició en la 
màxima categoria de balls 
estàndards. 

DIARI DE LA TORRE

◗ 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

Consulta les condicions a autocasasus.seat

Auto Casasús 
Passeig Miramar, 191  
Torredembarra - Tarragona 
Tel. 97 764 11 84  
autocasasus.seat

Revisió Pre-ITV 
gratuïta.
SEATCONTIGO

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

Molt Bon Nadal i Feliç Any!Molt Bon Nadal i Feliç Any!
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L’ENTREVISTA ENRIC GRANGEL
Escriptor

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

“Els Torroja eren una de les famílies  
catalanes més importants del segle XII”

Enric Grangel Llop 
(1950) ha publi-
cat la seva quarta 

novel·la, Torroja. Una 
nova novel·la històri-
ca que arriba després 
d'El mapa de Cal·lípolis 
(2014), La Espuela Do-
rada (2015) i Miklagard 
(2017). Grangel explica 
que la pandèmia va atu-
rar durant uns mesos 
l’escriptura de la nova 
obra i per això ha tardat 
una mica més a sortir. 
És diplomat en Història 
Moderna i va ser regidor 
(2003-2014) i alcalde de 
Torredembarra (2014-
2015). El llibre es presen-
ta el divendres 16 de de-
sembre, a les 19:30 hores, 
a la sala polivalent Lluis 
d'Icart del Castell de Tor-
redembarra.

El seu llibre se situa 
en el segle XII. Per 
què ha triat aquesta 
època?

Les meves novel·les 
les escric després de 
llegir una notícia sobre 
història a la premsa. La 
notícia em dona el leit-
motiv per poder escriure. 
El 2017 van tirar una pa-
ret falsa en una església 
de Verona i van trobar-hi 
a dins un sarcòfag amb 
tres cossos. Això de rea-
profitar taüts era normal 
en aquella època. Van fer 
proves de carboni 14 i van 
trobar que el de sota era 
un home d’edat avançada 
nascut i mort segle XII. 
Al damunt hi havia una 
dona jove del segle XV 
i el tercer, un home del 
segle XVII. El sarcòfag 
tenia unes peculiaritats. 

Quines?
Tenia la creu temple-

ra esculpida a la pedra. 
Al damunt hi havia una 
espasa estilitzada, que 
era el símbol dels mes-
tres templers. La pedra 
era de molt mala qua-
litat i no es podia llegir 
la inscripció. Quin gran 
mestre templer va estar 
a Itàlia el segle XII? Va 
ser el novè, Arnau Torro-
ja. Un català. Vaig veure 
que havia marxat de Ter-
ra Santa a Itàlia acom-
panyat del gran mestre 
dels Hospitalers i el pa-
triarca de Jerusalem per 
demanar ajuda al Papa, 
perquè convoqués una 
nova croada. Quan va 
arribar a Verona va mo-
rir i el van enterrar allí. 
No s’ha trobat mai el cos 
d’un gran mestre de l’or-
de del Temple.

Qui era Arnau Tor-
roja?

Els Torroja eren una 
de les famílies catalanes 
més importants del segle 
XII. Naturals de Solso-
na, fills de visigots. Eren 

cinc germans. El primer 
era guerrer i assessor 
de Ramon Berenguer 
IV; el segon era Gui-
llem, que va ser bisbe de 
Barcelona i arquebisbe 
de Tarragona, i Arnau, 
el tercer, va arribar a 
gran mestre del Temple. 
L’orde del Temple, que a 
Itàlia encara existeix, va 
donar suport econòmic 
a la investigació, i es va 
agafar un queixal del cos 
de Guillem, enterrat a la 
catedral de Tarragona, 
per treure’n ADN. I va 
sortir negatiu. El perquè 
de tot plegat no el puc dir 
perquè faria un espòiler. 
En la novel·la faig una 
hipòtesi històrica.

El protagonista de 
la novel·la és Pere 
Puiggalí, un perso-
natge inventat.

És inventat total-
ment. Entra a formar 
part dels Torroja al 
principi del llibre. És 
de la mateixa edat que 
l’Arnau Torroja i són 
companys d’armes. A 
través dels ulls del Pere 

explico com aprenien a 
combatre, com vivien als 
castells, com estimaven, 
que menjaven... Tot està 
documentat. 

I hi ha moltes bata-
lles.

Sí. Una part impor-
tant és la presa d’Alme-
ria el 1147 pels cristians. 
Tenim l’opinió dels ge-
novesos. Almeria era un 
centre de pirateria i la 
patien els comerciants. I 
els genovesos ho eren i hi 
posen diners i màquines 
de guerra. Els catalans 
hi posen tropes. Sabem 
que va passar a Almeria 
perquè els genovesos 
ho escriuen, però mires 
la conquesta de Lleida 

i Tortosa i no les escri-
uen. Has d’inventar com 
a autor. En totes aques-
tes conquestes hi trobes 
almenys un Torroja. I 
als arxius pots buscar 
i hi trobes molta infor-
mació sobre els Torroja. 
Quan vas estirant un fil 
vas trobant coses que no 
esperes.

Per exemple?
Jo sempre tenia el 

dubte com a historiador: 
per què es va conquerir 
Tortosa el 1148, Lleida 
el 1149 i es van quedar a 
l’esquena Siurana i Mi-
ravet, que no van caure 
fins al 1153? Un exèrcit 
modern no ho fa. Tor-
tosa era molt rica i amb 
els diners d'allí finances 
futures conquestes. En 
la conquesta de Fraga 
el 1149 s’arriba a l’acord 
d’una treva de quatre 
anys per a les poblaci-
ons que no havien estat 
conquerides. És el cas de 
Siurana i Miravet.

Alguna sorpresa 
més que hagi trobat 
documentant-se.

La presència de cro-
ats anglesos en aquestes 
conquestes. Van partici-
par en la conquesta de 
Lisboa pels portuguesos, 
després van anar a fer el 
Camí de Santiago i des-
prés venen a Catalunya. 
Quan arriben a Setmana 
Santa ja devien ser vells 
(riu). El 24 d’octubre de 

1149 es rendeixen Llei-
da, Fraga i Mequinensa. 
El mateix dia. O el cas de 
Tortosa.

Expliqui.
Quan ja tenia escrits 

els dos capítols sobre la 
conquesta de Tortosa, 
uns historiadors locals 
van trobar documentació 
i vaig haver de fer canvis. 
Tots els historiadors ha-
vien arribat a la conclusió 
que Tortosa s’havia con-
querit sense vessar una 
gota de sang. Els sarraïns 
estaven en guerra civil i 
ningú va anar a ajudar 
Tortosa. Van passar tres 
mesos i es van rendir. 
Però aquests historia-
dors van trobar una carta 
dels templers —que com 
a premi els van donar 
gairebé tot Tortosa— en 
què demanaven permís 
al comte Ramon Be-
renguer IV per fer unes 
obres de reparació d’unes 
torres i de part de la mu-
ralla afectades durant la 
conquesta. Per tant, hi va 
haver combats. Que no 
hi hagués sang podia ser 
per part dels cristians.

Enric Grangel amb la seva darrera novel·la, Torroja. / CAROL CUBOTA

JORDI  
SALVAT

Les meves 
novel·les les  
escric després 
de llegir una  
notícia sobre 
història a la 
premsa

POTS VEURE L’ENTREVISTA 
COMPLETA A TORREDEMBARRA 
ACTUALITAT TV
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ANIVERSARI DEL TORREDEMBARRA ACTUALITAT

El Torredembarra Actualitat celebra els seus tres anys amb una festa al NOSE
El bar musi-

cal NOSE 
va acollir el 

18 de novembre 
la festa del ter-
cer aniversari del 
Torredembarra 
Actualitat. La can-
tant Sol Baker va 
amenitzar l’acte, 
en el transcurs del 
qual es va lliurar el 
Premi de narrativa 
curta Far de la Tor-
re-Torredembarra 
Actualitat: Oriol 
Solà amb Unes 
ofertes que feien 
venir ganes de 
morir-se en cate-
goria adulta, que 
es va emportar 
250 euros; i Ro-
salia Ciuró, amb 
Llençols blancs, 
en infantil, que va 
guanyar 150 euros. 
Hi van haver sor-
tejos i un pica-pica 
final, remullat amb 
Cava Reverté.
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El Torredembarra Actualitat celebra els seus tres anys amb una festa al NOSE

JO
AN

 C
AS

AS

Antoni Roig, 37
977 64 06 91 - TORREDEMBARRA

PROVA EL NOSTRE 
TORTELL DE REIS, 

T’ENCANTARÀ.  

Forn Cristià

Bon Nadal i feliç 2023!

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

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

Cursos monogràfics especialitzats
arreu del territori
Alt Camp | Baix Camp | Baix Ebre | Baix Penedès | Conca de Barberà
Montsià | Priorat | Ribera d’Ebre | Terra Alta | Tarragonès

ESCOLA PER L'ART I LA CULTURA DE LA DIPUTACIÓ
Formació innovadora, dinamització cultural

www.dipta.cat/eac

@escolaartcultura

consulta la programació de cursos
a la pàgina web
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BONES FESTES BONES FESTES 

NADALENQUESNADALENQUES
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...

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

Tel. 640 645 034

MANICURA 
I PEDICURA

ESTÉTICA

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

Un dels espectacles nadalencs que es poden veure a Torredembarra. / JOAN CASAS

REDACCIÓ

Torredembarra ja 
està immersa en 
els actes de Na-

dal, que van començar el 
10 de desembre amb els 
primers tallers de Nadal 
i la gimcana d’aparadors. 
Després de dos anys de 
pandèmia, les festes de 
Nadal recuperen la nor-
malitat i tenen com a gran 
novetat la Cursa de Sant 
Silvestre el darrer dia de 
l’any. La cursa està orga-
nitzada pels alumnes de 
l’institut Torredembarra 
a partir del treball de re-
cerca d’un d’ells, Martí 
Guasch Rius. L’objectiu 
de la Regidoria d’Esport 
és donar-li continuïtat.

PROGRAMA 
D’ACTES
Del 2 al 28 
de desembre
GIMCANA D'APARA-
DORS DE NADAL: 
Busca l'objecte que no 
toca!

Dissabte 17 
de desembre 
D'11:00 h a 13:30 h i 
de 17:00 h a 20:00 h, a 
la pl. Mn. Joaquim Bo-
ronat: ACTIVITATS I 
TALLERS DE NADAL 
(programa a banda).

Diumenge 18 
de desembre
A les 20:00 h, a l'esglé-
sia de Sant Pere Apòs-
tol de Torredembarra: 
CONCERT DE NADAL 

«Fem Nadal!». Amb les 
corals Coral Santa Rosa-
lia, Coral Xaloc i Coral 
Cantarelus de la Riera de 
Gaià. Venda d'entrades 
a www.entrapolis.com. 
Preu: 7 €.

Dissabte 24 
de desembre
A les 12:00 h, a la pl. 
Mossèn Joaquim Bo-
ronat: ESPECTACLE 
D'ANIMACIÓ De cap 
per avall i farem cagar 
conjuntament el tió a 
càrrec de la cia. Ambau-
ka.

Dilluns 26 
de desembre
A partir de les 10:00 
h, sortida de la pl. Mn 
Joaquim Boronat i ar-
ribada a la plaça del 
Castell: BICICLETA-
DA POPULAR DE 

trades a www.torredem-
barra.cat. Preu general: 7 
€, i preu reduït: 5 €. 

Dissabte 31 
de desembre
L'HOME DELS NAS-
SOS: A les 11:00 h, al 
port de Torredembarra, 
arribada de l'Home dels 
Nassos, a bord de la 
Pepeta. Tot seguit pujarà 
dalt d'un tàndem pel Pas-
seig marítim fins a Baix a 
Mar (plaça d'Antoni Roig 
i Copons). A les 11:45 h, 
tornarà a pujar dalt del 
tàndem pel pas soterrat 
de Baix a Mar i enfilarà 
cap a dalt la Torre pels 
carrers Pescadors, Pom-
peu Fabra, Pere Badia i 
plaça Mn. Joaquim Boro-
nat. A les 12:00 h, inici 
del trajecte a peu fins a 
la Plaça de la Vila.
CURSA SANT SIL-

VESTRE TORRE-
DEMBARRA: A les 
17:30 h, sortida de la 
plaça del Castell (re-
corregut 3.500 metres). 
Arribada a la plaça del 
Castell. Hi haurà xoco-
latada per a tots els par-
ticipants. Es premiaran 
les 3 millors disfresses 
nadalenques. Informació 
a: esport@torredembar-
ra.cat,

Diumenge 1 de gener
De 00:30 h a 4:30 h 
de la matinada, al Ca-
sal Municipal: FESTA 
DE CAP D'ANY, amb 
actuacions de 37 Grados 
i DJ Ferry Lip. Entrada 
gratuïta.
A les 11.30 h, a Baix a 
Mar, davant l'església: 
1R BANY DE L'ANY. 
Escalfament previ al 
bany amb una sessió 
d'aeròbic i a les 12:00 h, 
BANY. En acabar, xoco-
lata i coca per a tothom i 
música amb el DJ Xart.

Dilluns 2 de gener
De 10:30 h a 13:30 h i 
de 16:30 h a 20:30 h, a 
la pl. Mossèn Joaquim 
Boronat: CARPA RE-
IAL I RECOLLIDA 
DE CARTES A CÀR-
REC DELS PATGES 
REIALS. 

Dimarts i dimecres 
3 i 4 de gener
De 17:30 h a 20:00 h, 
al Pavelló Sant Jordi: 
PARC DE JOCS DE 
REIS. Per a infants de 
3 a 12 anys. Inflables, 

SANT ESTEVE. Hi 
haurà xocolatada per a 
tots els participants. Es 
premiaran les 3 millors 
disfresses nadalenques.

Del dimarts 2 
fins al divendres 
30 de desembre
De 17:00 h a 20:00 h al 
Pavelló Sant Jordi: CA-
SAL DE NADAL, activi-
tats de lleure educatiu per 
a infants de 3 a 12 anys. 
Inscripcions gratuïtes a 
www.viulleure.

Dijous 29 
de desembre
A les 20:00 h, al Casal 
Municipal: TRADICI-
ONAL CONCERT DE 
NADAL A CÀRREC DE 
LA JOVE ORQUES-
TRA INTERCOMAR-
CAL, acompanyats de 
les ballarines Nita Astrid 
i Laia Cucó. Venda d'en-

tallers, ludoteca, pinta 
cares i pista de cotxes. 

Dimarts 3 de gener
A les 17:30 h, a la pl. 
Josep Valls Ibern: AR-
RIBADA DEL PATGE 
REIAL a Baix a Mar, 
amb l'acompanyament 
de la cia El Circ de les 
Musaranyes i a con-
tinuació, recollida de 
cartes.

Dimecres 4 de gener
A les 20:30 h, al pati 
del Castell: LLIURA-
MENT DE PREMIS 
ALS GUANYADORS 
DE LA GIMCANA 
D'APARADORS.

Dijous 5 de gener
ARRIBADA DE 
SSMM ELS REIS 
D'ORIENT.
A les 18:00 h, arriba-
da de la Comitiva Reial 
a Clarà i repartiment 
de regals a la plaça de 
l'Església. A les 18:30 
h, arribada de la Comiti-
va Reial al carrer Mar de 
Baix a Mar i cavalcada 
pel passeig Colom fins a 
la pl. Josep Valls Ibern, 
on es farà el repartiment 
de regals. A les 19:30 h, 
al carrer Pompeu Fabra, 
s'iniciarà la cavalcada 
fins arribar a la pl. del 
Castell, on se'ls farà el 
lliurament de les claus 
de la vila a càrrec del 
Sr. Alcalde i la corpora-
ció municipal. Després 
d'uns breus parlaments 
es farà el repartiment de 
regals. 

Torredembarra celebraTorredembarra celebra
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AHORA TAMBIÉN TE LO LLEVAMOS A CASA

RESERVA JA TAULA RESERVA JA TAULA 
PELS TEUS ÀPATS D’EMPRESAPELS TEUS ÀPATS D’EMPRESA
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El PP s’encomana novament a Núria Gómez per tornar al ple de Torredembarra

Fa molts mesos que 
era un dels princi-
pals rumors pre-

electorals que agraden 
tant als safarejos polí-
tics de Torredembarra: 
Núria Gómez tornarà a 
ser la cap de llista del PP 
a les eleccions del maig 
vinent malgrat l’anunci 
que va fer de no tornar 
a ser alcaldable. El pre-
sident del PP de Catalu-
nya, Alejandro Fernán-
dez, li ho havia demanat 
i finalment ha acceptat 
el repte de ser per tercer 
cop alcaldable popular. 
L’acompanyaran a dalt 
de tot de la candidatura 
conservadora dos “fla-
mants fitxatges”. En el 
segon lloc hi figurarà el 
cap de llista de Ciuta-
dans els dos darrers co-
micis i actual regidor no 
adscrit, Toni Cruz, i en el 
tercer, el jove empresari 
local i fins fa poc referent 
del PDECat al municipi, 
Jordi Pujol.

L’oficialització de la 
candidatura va arribar 
el diumenge 20 de no-
vembre amb la visita 
de Fernández a Torre-
dembarra per presidir 
la junta directiva local a 
l’Hostal Coca. El màxim 
dirigent popular català 
va arribar mitja hora 
tard del previst després 
de recórrer caminant el 
tram que separa el pàr-
quing de Mané i Flaquer 
i el final del carrer Anto-
ni Roig.

Una trentena de per-
sones es van asseure 
al voltant de diverses 
taules amb una mica de 
pica-pica ben disposa-
des a l’interior d’aquest 
establiment bicentena-
ri, el negoci més longeu 
que trobem a la capital 
del Baix Gaià. Fernán-
dez estava acompanyat 

JORDI SALVATCRÒNICA

pel portaveu a l’Ajun-
tament de Tarragona, 
secretari general pro-
vincial i home de la seva 
estricta confiança, José 
Luis Martín, i l’incom-
bustible Rafa Luna, ara 
regidor a Roda de Berà 
després d’anys com a di-
putat i número dos del 
PPC.

Però entre els congre-
gats al Coca destacaven 
els dos fitxatges per a la 
llista del PP de Torre-
dembarra. Toni Cruz va 
rebre un aplaudiment 
només començar l’acte 
i Jordi Pujol va ser pre-
sentat per Gómez com a 
nou vicesecretari d’or-
ganització, càrrec que 
fins fa dos anys ocupava 
l’ara secretari general de 
Valents Torredembarra, 
Axel Diéguez. El “merca-
to” polític torrenc bull.

Gómez valora que Cruz 
és un regidor en actiu i 
lloa la tasca que ha fet en 
els més de set anys que 
porta al consistori i de 
Pujol en destaca que és 
un jove empresari local, 

que ja fa un temps que 
s’ha afiliat al partit des-
prés d’un procés de ma-
duració des de posicions 
polítiques diferents.

Els mitjans de comuni-
cació vam poder escoltar 
el discurs inicial de Nú-
ria Gómez, en el qual va 
justificar la marxa enrere 
en la decisió presa fa un 
parell d’anys i és l’equip 
potent que ha format el 
PP de Torredembarra 
de cara a aquesta pro-
pera contesa electoral i 
a l’experiència que ella 
podrà aportar-hi: de la 
vida i els vuit anys com 
a regidora, la meitat dels 
quals gestionant carteres 
com Turisme o Comerç. 
Gómez, que ocupa una 
vicesecretaria del PPC, 
també va agrair el suport 
del col·lectiu de colom-
bians —amb una repre-
sentació a la reunió—, 
com ja va passar el 2019.

Per tornar a estar al ple 
torrenc el juny vinent, 
Gómez va demanar el 
màxim esforç als assis-
tents per recuperar un 

vot que ha anat a altres 
formacions. Els fitxatges 
de Cruz i Pujol s’entenen 
amb aquest objectiu. 
Fins i tot va apuntar al-
gunes de les mesures del 

Càrrecs, militants i simpatitzants en la trobada a l’Hostal Coca. / TDB

programa electoral, com 
la millora dels centres 
educatius del municipi o 
la gratuïtat del bus mu-
nicipal per arribar al nou 
CAP.

El PP es converteix en 
el partit polític que 
fins ara ha oficialitzat 
més llocs de la seva 
llista —tres— i també 
l’únic que té una dona 
com a alcaldable. Fins 
al moment… Ara als 
populars torrencs els 
toca començar a picar 
pedra per recuperar la 
presència al ple, que 
es va perdre el maig 
de 2019 després de 28 
anys de presència inin-
terrompuda.

L’actual regidor 
no adscrit Toni 
Cruz ocuparà el 
segon lloc i Jordi 
Pujol (ex-PDE-
Cat) serà tercer 
de la llista
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REDACCIÓ

El XXXV Premi de 
Periodisme Mañé 
i Flaquer va lliu-

rar el 25 de novembre 
els guardons en un acte 
presentat per l’actor 
Eloi Isern posant-se a 
la pell del poeta Joan 
Maragall, que va ser se-
cretari de Joan Mañé i 
Flaquer. El treball gua-
nyador de la modalitat 
Camp de Tarragona, 
el més ben dotat, amb 
8.000 euros, va ser el 
treball audiovisual “El 
tardofranquisme (1970-
1975). Capítol 1 de la 
sèrie Reus 1970-2020: 
La transformació d’una 
ciutat”, emès a Canal 
Reus TV, dirigit per 
Guillem Latorre i amb 
idea original de Josep 
Maria Martí. Els fina-
listes escollits van ser 
“Deportats tarragonins 
als Camps Nazis”, de 
Xavier de Gispert i Ze-
grí i Enric García Jardí 
i Lluís Comes, emès a 
Tarragona Ràdio, i “El 
Cas CF Reus – Buscant 
culpables”, d’Andreu 
Rauet Munté, Adrià Te-
lla i Víctor Gómez, emès 
a Canal Reus TV.

L’article guanyador de 
la modalitat de Perio-
disme Turístic va resul-

Canal Reus guanya el  
XXXV Premi de Periodisme 
Mañé i Flaquer en la modalitat 
Camp de Tarragona

tar l’article “Tijuana, el 
no lugar”, de Santiago 
Tejedor, publicat al 
mitjà digital Coolt. La 
dotació del premi és de 
6.000 euros i el com-
promís de l’Ajuntament 
de Torredembarra d’en-
carregar al guanyador/a 
un treball periodístic 
remunerat sobre la vila 
per ser publicat en un 
mitjà de comunicació 
d’àmbit català. El jurat 
va escollir com a fina-
listes els treballs “His-
toria del periodismo de 
viajes. Los pioneros del 
Antiguo Egipto”, de Da-
vid Rull i Santiago Teje-
dor, publicat a National 
Geographic Historia, i 
“Nueva Zelanda: Cru-
zando la carretera del 
Mundo Olvidado”, de 

Dani Keral, publicat al 
número 149 de Condé 
Nast Traveler España 
i a traveler.es.

La categoria de Comuni-
cació Local es va atorgar 
a l’article “Quan mossèn 
Àngel va guiar set joves 
cambrilencs al cim de 
l’Aneto”, de Lluís Rovi-
ra i Barenys, publicat a 
la Revista Cambrils. La 
dotació del premi és de 
3.000 euros. “Memòria 
assonant”, de Carles 
Esporrín, que va ser el 
documental finalista als 
Premis de l’Audiovisual 
Català (edició 2022) i va 
ser visible a la platafor-
ma Filmin, i “El poble 
resistent”, de Jesús Jor-
di Pinatella , publicat al 
Fet a Tarragona, van 

Foto de família dels guanyadors amb les autoritats i patrocinadors. / ANNA F. / AJ. TORREDEM-
BARRA

ser escollits finalistes.

Finalment, el premi de 
la modalitat Fotoperi-
odisme Camp de Tar-
ragona va recaure en 
la fotografia “Desnona-
ment”, del fotoperiodis-
ta d’El País Josep Lluís 
Sellart, en què es mostra 
una inquilina recollint 
les seves pertinences de-
gut al seu desnonament 
per no pagar el lloguer 
a la ciutat de Tarrago-
na. Aquesta categoria 
està dotada amb 3.000 
euros. “Canvi climàtic”, 
de Carles Esporrín, pu-
blicada a l’Ara Camp de 
Tarragona, i “Les filles 
del pastor”, de Jordi 
Borràs, publicada a La 
Mira, van ser les altres 
fotografies finalistes.

Una cinquantena 
d’estudiants europeus 
faran estudis a les  
dunes experimentals 

Els camps de dunes experimentals de la platja de la Pa-
ella van acollir aquests 15 i 16 de novembre els primers 
estudiants europeus de batxillerat que visitaran Torre-
dembarra en els propers mesos per dur a terme estudis 
de camp en aquest indret. Es tracta de 23 alumnes de la 
Haia (Països Baixos) que han vingut a Catalunya en una 
estada organitzada per l’empresa Barcelona Field Studi-
es Centre i que han dut a terme l’activitat als camps de 
dunes amb el monitoratge de GEPEC i la col·laboració 
de la Regidoria de Sostenibilitat. Al mes de gener, es 
preveu rebre 44 estudiants més provinents del Regne 
Unit i al febrer, d’una escola internacional de Barcelona.

L’empresa que organitza les estades dels estudiants 
estrangers valora la proximitat dels tres models dife-
rents de restauració: a partir d’un transvasament de 
sorra provinent d’una actuació del port, amb l’aportació 
artificial de restes marines com la corretjola que arriben 
a causa de les tempestes, i un darrer creat de forma 
natural, tan sols evitant-hi el trepig les persones i el pas 
de maquinària.
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Bon Nadal  
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Any Nou

BONES FESTES!
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La jove cantant Mireia 
Vilaseca ha engegat un 
projecte musical en so-

litari després de formar part 
del grup Kirias i un dels seus 
temes nous porta per títol Ra-
faela i té les seves arrels al cor 
de Torredembarra. La cançó, 
composta pel seu pare, Joan 
Vilaseca, està basada en una 
carta d’amor que es va trobar 
l’oncle de la cantant, Albert Vi-
laseca, a les golfes de la casa fa-
miliar a Torredembarra, a cal 
Panxo, al carrer Antoni Roig. 
Explica que va ser ordenant 
papers després de rebre l’im-
moble en herència. Hi havia un 
total de 17 arxivadors i un dels 
documents era aquesta carta. 

La missiva ens fa retrocedir 
fins al 1854. L’envia Francis-
co ‘Panxo’ Gatell a la Rafaela 
abans de casar-se. El tema 
narra la història d’amor dels 
protagonistes de la carta, que 
després d’intercanviar-se es-
crits confessant els seus sen-
timents, van decidir fer un vi-
atge a Cuba per estar junts, tot 

Una carta d’amor trobada a les  
golfes d’una casa del carrer  
Antoni Roig inspira una cançó

REDACCIÓ

Segons va descobrir més tard 
la família Vilaseca, la pare-
lla va arribar a casar-se i va 
tenir dos fills, els quals van 
viure a la mateixa casa de 
Torredembarra fins que la 
propietat va passar a mans 
dels Vilaseca.

EL VIDEOCLIP
El videoclip del senzill ha estat 
dirigit i editat per la mateixa 
cantant i Jana Mendoza, i re-
crea la història dels dos ena-
morats, interpretats per Alba 
Martínez i Aitor Fernández. 
En el film, acompanyem els 
protagonistes durant el seu vi-
atge i els veiem gaudir de llar-
gues passejades per la platja. 
Està rodat a Torredembarra i 
hi veureu diversos racons de 
la capital del Baix Gaià.

A l’esquerra, 
la carta, 
escrita 
per ‘Panxo’ 
Gatell el 1854 
i, a la dreta, 
Mireia i Joan 
Vilaseca. / 
CEDIDA / 
YOUTUBE 

‘Rafaela’ ha 
estat composta 
per Joan Vilase-
ca i la canten ell 
mateix i la seva 
filla Mireia

VOLEU VEURE EL VIDEOCLIP?

Mireia Vilaseca és d’Alella i 
va començar a estudiar piano 
i s’ha seguit formant amb es-
tudis en interpretació de jazz 
i música moderna al Taller de 
Músics i des de fa uns anys és 
integrant grup vocal Kirias, 
que li ha servit de pretext per 
conèixer tot el món del direc-
te i les gravacions en estudi, 
conèixer músics i ser capaç 
d’afrontar situacions impre-
vistes.

i que Vilaseca diu que aquest 
viatge no es va produir i és una 
“llicència” que es permet el seu 
germà Joan a l’hora d’escriure 
la cançó. Sí que van viatjar a 

l’illa caribenya el pare, avi i 
besavi. En la cançó, Mireia 
Vilaseca i Joan Vilaseca po-
sen veu a les paraules escrites 
per Panxo.

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

Tel.: 977 07 84 81 • 655 89 05 95
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Pere Badia, 13. Torredembarra 
Tel. 977 64 11 34 / 630 476 390

latorre@finqueslatorre.com
HORARIS:

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
Compra • Venda • Lloguer

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

Atenció personalitzada 

i constant a tots els nostres clients
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III PREMI DE NARRATIVA FAR DE LA TORRE - TORREDEMBARRA ACTUALITAT

Unes ofertes 
que feien  
venir ganes  
de morir-se!

ORIOL SOLÀ I PRAT

La incredulitat planava so-
bre la vila com mai abans 
havia succeït, perquè cap 

dels veïns s'hauria pogut ima-
ginar que estaria fent cua per 
anar a mirar caixes de mort. I 
era llarga, la cua! Amb la im-
plantació de la nova funerària 
a la Torre, les tarifes de tots els 
serveis havien baixat en picat. 
Lluny de pactar una políti-
ca de preus conjunta, la nova 
empresa estava disposada a 
ajustar-los tant com fos possi-
ble, precisament perquè havia 
patit la manca d'escrúpols i el 
flagell del monopoli existent 
fins aleshores: arribaven dis-
posats a fer-los la guitza tant 
com poguessin i en la mesura 
que estigués a les seves mans, 
pensant sempre —deien, tan-
mateix— en la millora promesa 
del servei a l'usuari. I aquesta 
millora passava necessàriament 
per un abaratiment de preus. 
Per això, sense haver-s'ho de 
pensar gaire, van oferir a tots 
els conciutadans unes ofertes 
mai vistes fins aquell moment.

—Morir deixa de ser una onero-
sa enclusa per a la família —co-
mentaven tant els dependents 
com els comercials que s'encar-
regaven d'anar difonent les vir-
tuts del projecte. Perquè la nova 
companyia empresarial, “Vagi-
se'n-en-pau”, arribava disposa-
da a desbancar Les Portes del 
Paradís, la multinacional de la 
mort que havia estat operant 
fins aleshores a Torredembar-
ra. Feia anys que veïns de tota 
ideologia i procedència coinci-
dien a l'hora de desmentir la 
veracitat d'aquell concepte que 
constava al logotip: si realment 
fossin les portes del paradís, no 
farien l'agost amb les exèquies 
dels conciutadans, escanyant 
la vídua o vidu o els orfes que 

el client deixava. El que havien 
aconseguit amb aquells preus 
tan elevats és que molta gent 
ni tan sols pogués adquirir les 
claus d'aquella “porta d'entra-
da”, de manera que als parents 
del finat més aviat els quedava 
sovint la sensació d'haver dei-
xat el seu estimat abandonat a 
les portes del paradís, a la in-
tempèrie, però mai al paradís 
pròpiament dit. Certament, 
els qui quedaven havien de fer 
front a una despesa desorbita-
da, en alguns casos del tot inas-
sumible. Per això l'arribada al 
poble d'una nova funerària era 
vista com oxigen en un context 
d'asfíxia, com l'aire fresc que 
sanejaria el tuf de monopoli 
insolent i exclusiu que feia anys 
que emboirava el poble. Oimés 
amb els atractius reclams amb 
què es presentava.

—Per quant l'enterren, els de 
Les Portes del Paradís? Pensi 
que nosaltres, per la meitat 
d'aquest import, li oferim tam-
bé un servei d'acompanyament 
als familiars i un vídeo de co-
miat, que es projecta el dia de 
l'enterrament als qui el vinguin 
a acomiadar al cementiri. No 
només això: les esqueles no són 
les simples imatges de creus i 
marededeus encaixonades en 
quartetes rònegues i descolori-
des, sinó unes estampes multi-
colors de disseny que conviden 
a mirar-se-les. La multiplicitat 
cromàtica també es trasllada 
a totes les caixes, molt més 
personalitzades, i oferint les 
de gamma alta als preus més 
populars.

La nova filosofia empresarial 
quedava palesa també en els 
eslògans i campanyes amb què 
es presentaven als tríptics i als 
catàlegs informatius dels quals 

disposaven. Quedaven enrere 
els missatges més impertinents 
i agressius, sovint molestos, 
que apel·laven indiscrimina-
dament als familiars perquè 
no els sabés greu invertir tot el 
que fos necessari per donar el 
millor comiat al difunt. De les 
ràncies i pessimistes sentències 
que havien conegut fins ales-
hores, com “Aquí s'acaba tot” 
o bé “Fins aquí hem arribat”, 
es passava ara als models més 
encoratjadors i optimistes, pre-
tesament confortadors: “Pre-
pari's bé, que arriba el millor”, 
“L'inici del nou camí” o “Això 
tot just comença”.

Davant de l'establiment —que 
ubicaren gairebé al capdavall 
del carrer Ample, vora el portal 
de l’antiga muralla— s'aplegava 
una filera mai vista de gent que 
esperava el seu torn. S'allarga-
va carrer amunt fins a la plaça 
del Castell, i allí feia encara una 
giragonsa i tornava a baixar pel 
carrer del forn, sobrepassant 
l’església de Sant Pere i fins 
ben bé als peus de la Torre de 
la Vila, gairebé enllaçant altre 
cop amb la cua que emplenava 
el carrer Ample. Semblava que 
només hi faltessin els romans 
de la Vila del Moro! La com-
petència entre empreses era 
sempre benvinguda, però cap 
dels allí presents havia arribat 
mai a pensar que la nova orde-
nança municipal i la lliure con-

currència d'empreses en aquest 
àmbit podien desfermar aquell 
guirigall. Se'n congratulaven, 
de l'arribada a la ciutat de la 
competència en aquell sector 
funerari! I se sentien afortu-
nats de poder-ne gaudir, esba-
laïts encara en constatar que 
els preus es poguessin abaratir 
d'una manera tan considerable; 
i frisosos davant la promesa 
reiterada d'un millor servei. 
Al capdavall, quan arriba l'ho-
ra de marxar, al protagonista 
de la festa li importen ben poc 
tots els detalls, però el reguit-
zell d'actors secundaris que 
intervenen en escena ja tenen 
prou feina a suportar el dol del 
comiat per, a més, haver de 
suportar també el flagell de la 
tirana factura de la celebració. 
Ara s'augurava un canvi. Era 
un alliberament, i tant. I dels 
significatius. Per això entre 
les torrenques i els torrencs es 
respirava un aire letífic, com si 
els haguessin eximit d'una càr-
rega feixuga o si els haguessin 

deslliurat d'alguna pesta que els 
hagués estat assetjant i impor-
tunant durant dècades.

A la nova empresa no li va ser 
necessària una inversió publi-
citària remarcable: més enllà 
d'una inserció al Torredembar-
ra Actualitat, el boca a orella 
s'encarregà d'assumir la tasca. 
La notícia s'escampà en poques 
hores per tota la ciutadania. I no 
només pels diversos sectors de 
la Torre; aviat aparegué també 
gent d'Altafulla, de Creixell, de 
la Pobla de Montornès... La in-
formació interessava a tothom. 
Perquè al capdavall, tothom 
n'era un client potencial. Ja 
tocava, una mica d'innovació! 
I ja tocava, també, girar plana 
a aquella dialèctica matussera 
i fins amb un deix barroer que 
havien hagut de suportar fins 
aleshores, amb els cartellets 
rudes que havien lluït a l'apa-
rador de Les Portes del Para-
dís. “Deixi-ho enllestit avui; 
demà... pot ser massa tard”, 

www.TDBActualitat.cat    i també a www.ivoox.com

Escolta el 17è capítol del pòdcast  

Des del 15 de desembre el pots escoltar a:

Parlem amb el millor porter del 
mon de futbol platja dels darrers 
dos anys, ELIOTT MOUNOUD

‘La Jungla  
de la Torre’
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Garden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 AltafullaGarden Gaià - Antiga Ctra - N-340 Km 1.173 Altafulla
Telèfon: 977 65 25 47Telèfon: 977 65 25 47

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

III PREMI DE NARRATIVA FAR DE LA TORRE - TORREDEMBARRA ACTUALITAT

—No, és clar, quan arribi el 
moment aquesta mica d'olor 
d'alzina que encara desprèn 
ja no em molestarà pas...—ob-
servava després la carnissera.

Els comentaris anaven en to-
tes direccions.

—Sabent que la meva mort no 
suposarà un sotrac a l'econo-
mia familiar, no només mo-
riré més tranquil·la sinó que 
també viuré més alleugerida 
tot aquest temps que em pugui 
quedar... —exposava somrient 
la Maria, que feia tot just una 
setmana que s'havia estrenat 
en el paper d'àvia.

Els veïns en sortien satisfets. 
Els oferien un preu molt més 
ajustat, i fins i tot més i mi-
llors contraprestacions. I es 
modernitzava l'aparell arcaic 
dels comiats amb què havien 
conviscut les darreres dèca-
des. Morir havia deixat de 
ser un suplici. Si més no, més 
enllà del dol pròpiament dit. 
Normalment no es podia triar 
el moment en què la mort et 
sorprenia... però ara s'assegu-
raven que tot just després no 
venia encara una altra sorpre-
sa pitjor.

I per si fos poc, el fet d'estar 
uns dies pensant en l'adeu a 
la vida terrenal, irremeiable-
ment cada dia més imminent, 
pensant en la mort i veient-la 
una mica més a prop, havia 
permès a torrenques i torrencs 
agafar una nova perspectiva 
sobre la seva estada munda-
na, que procuraven espré-
mer i gaudir amb molta més 
intensitat. Potser només per 
això ja valia la pena l'arribada 
de “Vagi-se'n-en-pau”. I que 
per molts anys més poguessin 
quedar-se!

ORIOL SOLÀ I PRAT HA 
GUANYAT EL 3R PREMI 
FAR DE LA TORRE-TOR-
REDEMBARRA ACTUA-

LITAT EN LA MODALITAT 
ADULTA PER L’OBRA 
‘UNES OFERTES QUE 

FEIEN VENIR GANES DE 
MORIR-SE!”

havia suggerit alguna vegada. 
O “que el seu enterrament no 
els sigui una llosa... és la millor 
herència que els pot deixar!”, o 
“Perquè el primer dia que no hi 
sigui, no hagi d'escoltar ja com 
li maleeixen els ossos”. N'havi-
en penjat un munt; i tots ells 
tenien tant d'innecessaris com 
d'ordinarietat. “Deixi'ls la feina 
feta... i marxi tranquil. Que, ni 
tan sols en el més enllà, ningú 
pugui retreure-li mai res!”, o 
“Comenci el nou camí amb la 
consciència ben tranquil·la”.

L'arribada de la nova funerària 
no només acabava amb l'exclu-
sivitat de la que hi havia hagut 
fins aleshores, sinó que suposa-
va l'entrada d'innovadors pro-
ductes al sector i, sobretot, que 
les butxaques dels futurs clients 
respiressin alleugerides. Gai-
rebé sense ser-ne conscients, 
alguns veïns s'havien fet seus 
els discursos explicatius que 
havien escoltat durant la visita 
que van fer a la botiga, i els re-

produïen en una cantarella que 
glossava totes les virtuts de les 
innovacions que anaven incor-
porant:

―S'inclou un codi QR on els as-
sistents al comiat poden gaudir 
de diverses imatges de record. 
Si tota la vida heu volgut afer-
rar-vos a la modernitat del segle 
XXI... quin sentit té que, un cop 
morts, retrocediu en aquests de-
talls a la carrincloneria de fa dos 
segles? Si heu viscut a l'era de 
les noves tecnologies... per què 
renunciar-hi en el moment del 
comiat?

Amb tot, el que va calar amb 
més contundència van ser les 
rebaixes de les tarifes. Als ciu-
tadans, aquella nova realitat els 
despertava fins i tot els pensa-
ments més surrealistes i malè-
fics. Uns germans que seien a la 
plaça de la Vila no s'estaven de 
criticar obertament i sense re-
mordiments el seu difunt pare, 
retraient-li que no hagués tardat 
tres mesos més a morir-se, per-
què d'aquella manera la família 
s'hauria pogut beneficiar d'algu-
nes d'aquestes sucoses ofertes, 
tan llamineres. La vergonya es 
perdia davant l'esquer pecuni-
ari: el diner tot ho pervertia... 
Tot! Certament, el nou escenari 
que es vivia en aquella localitat 
era inversemblant. També el pa-
drí de l'estanc anunciava a viva 
veu que li havien fet venir ganes 
de morir-se!

—Si el meu pare hagués sabut 
que havíeu de fer aquestes ofer-
tes, estic convençut que hauria 
aguantat dos mesos més —afe-
gia per la seva banda la filla 
d'un forner que sempre s'havia 
caracteritzat per una gasiveria 
desmesurada i ben mesquina, 
coneguda per tots.

Fins i tot a l’Espai Natural dels 
Muntanyans, entre dunes i lla-
cunes, els diàlegs se centraven 
en el tema que monopolitzà 
bona part de les converses:

—Amb aquests preus, a mi no 
em faria res morir-me dues ve-
gades!—comentava una vídua 
que tenia encara ben present 
el que li havia costat enterrar el 
seu estimat marit, feia tot just 
quatre anys...

No eren aquests, els serveis 
que d'alguna manera o altra 
havien d'acabar complint totes 
les empreses del sector? I amb 
aquests mínims assegurats... no 
n'hi havia ja prou per morir-se 
amb una certa pau i serenor? 
Si algú es capficava amb algun 
extra, sempre se'n podien anar 
afegint... però en tot cas ja no 
valia la pena atabalar-s'hi!

Fetes totes les tertúlies i dis-
sertacions, els veïns arribaven 
a unes determinades conclu-
sions anàlogues. L'únic perill 
que hi podia haver, i que podia 
generar algun dubte entre els 
més suspicaços, era un hipotètic 
incompliment de contracte: un 
cop mort el client, mai sabria si 
l'empresa compliria fil per ran-
da tot el que s'havia estipulat o 
bé si podien arribar a deixar el 
cadàver a l'estacada. Però per 
això era un detall tan important 
que quedés tot per escrit: si el 
client no podia comprovar la 
correcta execució del compro-
mís acordat, sempre ho podien 
fer els seus familiars, exigint-ne 
les corresponents responsabi-
litats en cas que acabés fent-se 
necessari. Però que no es preo-
cupessin, que això no havia de 
passar mai, repetia insistent-
ment l'equip que capitanejava 
aquell nou projecte empresari-
al. De fet, era gent coneguda per 
tots al poble, i tots ells havien fet 
mèrits suficients per guanyar-se 
la confiança dels conciutadans. 
Ningú podia qüestionar l'eti-
queta que aviat els posaren els 
primers compradors, potser per 
refermar d'alguna manera el 
convenciment de la decisió pre-
sa: eren “gent de fiar”. I així és 
com “Vagi-se'n-enpau” va en-
trar al mercat per la porta gran. 
El boca a orella va fer de pressa 
la seva feina, i la llarga cua de 
veïns disposats a contractar-ne 
els serveis per al dia del seu co-
miat es repetia dia rere dia, fins 
al punt que l'empresa de segui-
da decidí obrir una altra oficina 
a Baix a Mar, al cor del barri de 
pescadors.

—Així diu que aquesta caixa 
és més còmoda? —preguntava 
amb una inusitada serenor un 
encuriosit ferrer del carrer Ma-
jor, que arrossegava feia temps 
un crònic mal d'esquena.

No és menys cert que, entre els 
ciutadans, hi va haver les reac-
cions més diverses, amb obser-
vacions per a tots els gustos. Als 
més lúcids els agradava matisar 
aquell sentiment que s'havia ge-
neralitzat entre la població:

—Tampoc m'atreviria a dir que 
m'hagin fet venir ganes de mo-
rir-me, a mi...

Entre els més pròvids s'esten-
gué un assossec que aconseguí 
apaivagar part dels seus neguits. 
Respiraren ben tranquils quan 
constataren que podien dei-
xar-ho ja tot ben lligat.

És clar que tampoc quedaven 
callats els més rondinaires i 
pessimistes:

—L'única pega és que ningú em 
garanteix que, el dia que arribi 
el meu final, aquesta empresa 
funerària estigui encara ober-
ta...

A més, aquests darrers solien 
comptar sempre amb el suport 
dels més queixosos, que sempre 
es recreaven afegint aigua al vi:

—I si el dia que m'enterren veig 
que em donen pel sac, del mal 
de fetge que em farien agafar, 
em tornaria a morir tot i ser ja 
cadàver!

L'obertura del nou negoci va ser 
el tema que focalitzà la majoria 
de converses i fòrums d'aque-
lla setmana. ¿Tant marge de 
benefici havien tingut sempre 
els propietaris de Les Portes 
del Paradís, que ara a “Vagi-
se'n-en-pau” poguessin oferir 
aquests preus sense perdre-hi 
diners?! Les ofertes eren ben-
vingudes, però ¿es podia dir 
que aquesta reducció de preu 
podia anar en detriment del 
servei al client, en aquest àm-
bit? Al capdavall, si oferien una 
caixa prou confortable perquè 
un cos inert no se'n queixés, 
i mínimament estanca, que 
semblava que havia de tancar 
bé, i asseguraven que el dia del 
traspàs l'introduirien al nínxol 
assignat, comprometent-se per 
escrit a no deixar-te'n fora... què 
més es podia demanar, a una 
funerària? No eren aquests, els 
serveis mínimament exigibles? 
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Tel. 977 645 237 • mrv@tinalex.net

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

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

PROJECTES 
A MIDA

Bon Nadal 
i 

feliç 2023!

REDACCIÓ

Treballs al parc del Llovet. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Bernad Rodilla
F IS IOTERÀPIA

REHABILITACIÓ · FISIOTERÀPIA ESPORTIVA
GIMNÀSTICA ABDOMINAL HIPOPRESSIVA

ESCOLA DE COLUMNA · ATENCIÓ A DOMICILI
FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA

              665 909 516

      Rosella,5 - Torredembara

      fisiobernadrodilla@gmail.com

Fisioteràpia Bernad Rodilla

@fisio.bernadrodilla

@fisio.bernadrodilla

Bon  Bon  
Nadal i  Nadal i  

feliç 2023!
feliç 2023!

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

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

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

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

Els desitgem  Els desitgem  
Bones Festes de Nadal i Feliç Any
Bones Festes de Nadal i Feliç Any

Reserva les viandes per cuinar Reserva les viandes per cuinar 
aquestes festesaquestes festes

   d’un nou SORTEIG
Es renovarà 
l’escenari 
del Casal 
Municipal

Aquest mes de novembre sortejàvem entre 
els nostres subscriptors/es la Guia del riu 
Gaià —publicada per l’Editorial Piolet— i una samarreta 
de les Terres del Gaià.

La guanyadora ha estat ROSINA BORONAT.

Enhorabona!

L’Ajuntament de Torredem-
barra ha tret a licitació el 
subministrament i instal-
lació de l’equipament per a 
l’escenari del Casal Municipal 
per un import de 75.510,77 
euros IVA inclòs. Es tracta 
d’un projecte finançat a través 
dels fons Next Generation, 
concretament amb un import 
de 22.466 euros. Les empreses 
interessades a participar en 
la licitació ho poden fer fins 
al 22 de desembre, a les 14 
hores.

La regidora de Cultura i de 
Patrimoni, Núria Batet, explica 
que el projecte preveu el 
subministrament i instal·lació 
de la maquinària, estructura, 
cortinatges i il·luminació 
escènica del Casal Municipal, 
dotant-lo amb un equipament 
escènic de qualitat i potenci-
ant tot el que fa referència a 
infraestructures de manera 
que es pugui ampliar o reno-
var en un futur fàcilment si 
l’espai ho requereix.

Plantada d’arbres 
per esmorteir l’efecte 
illa de calor

Amb la plantada 
de 45 arbres 
al parc de Cal 

Llovet i a l’entorn de 
l’espai de socialitza-
ció d’animals de com-
panyia de l’Hort del 
Nap, finalitza el pla 
d’accions d’esmorteï-
ment de l’efecte illa de 
calor de Torredembar-
ra que ha dut a terme 
aquest 2022 la Regi-
doria de Sostenibilitat 
amb un pressupost de 
33.487,96 euros, que 
compta amb una sub-
venció de 13.395,18 
euros del Departament 
d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Ru-
ral de la Generalitat.

El regidor de Sosteni-
bilitat, Joan Torras, 

ha explicat que s’han 
triat uns espais amb 
una important man-
ca d’ombra i que al 
mateix temps són 
utilitzats per perso-
nes grans i infants, el 
grup més vulnerable 
als efectes illa de ca-
lor, i també animals 
de companyia i pro-
pietaris, amb l’objec-

tiu de millorar el seu 
benestar. La plantació 
d’arbrat, principal-
ment vegetació au-
tòctona —lledoners, 
pollancres, tamarius 
i freixes—, fa que s’in-
crementi l’aborció de 
part de la radiació so-
lar, de manera que no 
s’escalfi tant i es redu-
eixi la temperatura.
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Expertos en soluciones  
para climatización y  
energías renovables

Bon Nadal  
i pròsper  

Any Nou

El Pati del Castell 
va acollir el 19 de 
novembre l’acte 

de lliurament de guar-
dons dels XXIV Premis 
Cultura Vila de Torre-
dembarra, que organitza 
la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Tor-
redembarra. En l’edició 
d’enguany, s’han pre-
sentat un total de 157 
treballs entre els qua-
tre premis convocats 
i aquests han estat els 
resultats:

XX PREMI D’ARTS 
PLÀSTIQUES PERE 
ROMEU DE PINTURA
Guanyador: el treball 
presentat amb el títol 
La soca peluda d’Andrés 
‘Tito’ Figueras Salvat, de 
Tarragona. Ha realitzat 
diverses exposicions 
en galeries i fires d’art 
d’Espanya, Europa i els 
Estats Units i ha estat 
guardonat amb diver-
sos premis de pintura al 
llarg de la seva trajectò-
ria de més de 40 anys en 
el món de l’art.

La XXIV edició dels Premis Cultura Vila 
de Torredembarra lliura els guardons

REDACCIÓ
S’hi han presentat 18 
obres. Dotació: 2.500 
euros.

XX PREMI D’ARTS 
PLÀSTIQUES PERE RO-
MEU DE FOTOGRAFIA
Temàtica vinculada a la 
fotografia social.

Guanyador: el treball 
presentat amb el títol 
Los voluntarios de Ir-
pin-Ucrania de Diego 
Herrera Carcedo (Bur-
gos). És fotoperiodista i 
captura, principalment, 
conflictes socials a tot 
el món. Té experiència 
com a fotògraf en con-
flictes socials internaci-
onals com Sèrbia, Bòs-
nia i Grècia i també en 
notícies d’Espanya.

S’hi han presentat 12 fo-
tografies. Dotació: 800 
euros.

X PREMI D’ARTS PLÀS-
TIQUES JOSEP PUJOL 
I MONTANÉ D’ESCUL-
TURA
Guanyador: Erosió 11 
de Pere Bàguena Ma-
tallana, de Premià de 
Mar. Després d’anys de 
formació i treball en es-

individuals i col·lectives. 
Dissenya i grava exlibris 
personalitzats.

S’hi han presentat 85 
treballs procedents de 
països com Mèxic, l’Ar-
gentina, Itàlia, la Xina, 
el Kazakhstan, Turquia 
i Catalunya. Dotació: 
1.500 euros.

Guanyador de la catego-
ria juvenil: el treball pre-
sentat amb el títol Lost 
Dragon Fly de Balim Ilgi 
(Turquia). És estudiant 
a la Marmara University 
Abdulkadir Meragi Fine 
Arts High School.

S’hi han presentat 19 
treballs procedents de 

la Xina, Turquia i Cata-
lunya. Dotació: Material 
per gravar.

Guanyador de la catego-
ria infantil: Personatge, 
de Leo Martínez López, 
de Torredembarra, 
alumne del Taller d’Au-
rora Roig.

S’hi han presentat 14 
treballs, tots procedents 
de Catalunya. Dotació: 
Material per gravar.

EXPOSICIÓ DE LES 
OBRES
Les obres presentades 
en les diferents catego-
ries s’exposen a la Sala 
Lluís d’Icart fins al 30 de 
desembre. La mostra es 
podrà visitar de dilluns 
a divendres, de 10 a 17 
hores, excepte els dijous, 
que serà de 10 a 20 hores 
(accés Pati del Castell).

cultura, a partir de 2017 
troba el seu propi estil 
escultòric, que culmina 
amb la seva primera ex-
posició individual.

S’hi han presentat 9 
obres. Dotació: 2.000 
euros.

VII PREMI DE GRAVAT 
XILOGRÀFIC LA TORRE 
DE L’ENCENALL
Guanyador de la cate-
goria adult: el treball 
presentat amb el títol 
Encuentros Marinos de 
Marcela Miranda (Argen-
tina-Itàlia). Premiada en 
nombrosos concursos, ha 
realitzat diverses mostres 

Foto de família amb guanyadors de diferents categories i autoritats. / ANNA F. / AJ. TORRE-
DEMBARRA

Altair es una empresa instaladora orientada a  
resolver las necesidades de mantenimiento,  
averías, remplazo o hibridación de equipos de  
climatización (Aire acondicionado - Aerotermia 
-Recuperadores de calor-HVAC).

Implementación de paneles fotovoltaicos, así  
como otras soluciones relacionadas con el  
consumo eléctrico en general a particulares,  
comercio y centros docentes, entre otros...

Con una experiencia forjada a través de más  
de 35 años al servicio de nuestros clientes.
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La Masia Cal Vitali, la nova  
proposta gastronòmica a Torredembarra

El restaurant La Masia Cal Vitali va 
obrir a finals del mes de novembre 
com una nova proposta gastronò-
mica a Torredembarra per part de 
l’equip del Voramar Cal Vitali, l’histò-
ric establiment de la platja d’Altafu-
lla, amb la Sara Nicolás i la Gemma 
Vitali com a xefs executives. Es troba 
a la planta superior de la coneguda 
discoteca La Masia, al número 6-8 
del carrer Conca de Barberà, a la 
urbanització Babilònia, un local que 
feia dos anys que estava tancat.
Al Masia Cal Vitali hi podrem trobar 
les paelles i plats de peix que ara 
es poden degustar a Altafulla, però 

CONTINGUT ESPECIAL

La torrenca Victòria 
Arroyo compleix cent anys

Victòria Arroyo Gó-
mez va complir 
cent anys el pas-

sat 17 de novembre i dos 
dies després va rebre a 
casa seva la visita de l’al-
calde de Torredembarra, 
Eduard Rovira. Ho va fer 
acompanyada de gran 
part de la seva família. 
La Victòria també ha re-
but una placa d’home-
natge de la Generalitat, 
amb una carta signada 
pel president Aragonès.

Nascuda el 17 de novem-
bre de 1922 a la localitat 
de Laorra, molt a prop 
d’Aranda de Duero (Bur-
gos), la Victòria Arroyo 

va arribar a Barcelona 
el 1939 amb els seus pa-
res per mediació d’una 
cosina seva que hi vivia. 
Allí va entrar a treballar 
a casa de la família d’una 
professora de piano, que 
tenien un xalet a Torre-
dembarra. D’aquesta 
manera va conèixer el 
municipi, on va acabar 
anant a viure, treballant 
a Cal Malé i Cal Fité. 
I també va conèixer el 
Josep Pijoan Marquès, 
amb qui es va casar el 
1945. La Victòria ha tin-
gut dos fills —Anna Ma-
ria i Josep Maria—, sis 
nets i nou besnets. Aviat 
en seran deu.

Un moment de l’homenatge. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

també la millor brasa. En tempora-
da d’hivern la cuina està oberta de 
dimarts a diumenge fins a les 16.00 
hores, amb una aposta important 
pels esmorzars de forquilla. També 
s’hi podrà sopar els divendres i 
dissabtes, amb cuina oberta de 20 a 
22.30 hores. A l’estiu l’horari s’ampli-
arà als set dies i de l’hora d’esmorzar 
a sopar.
L’establiment compta amb un ampli 
saló per a bodes, batejos i comuni-
ons, amb capacitat per a un centenar 
de comensals i una terrassa per 
a un centenar més de persones, a 
més d’una menjador privat per a 22 

persones. Una capacitat total de 230 
persones. Des del restaurant hi ha 
accés directe a la discoteca La Masia.
Aquest Nadal, Masia Cal Vitali estarà 
obert tots els dies festius, inclòs Na-
dal i Cap d’Any —amb reserva prèvia— 
i després iniciarà la temporada de 
calçotades, on la brasa serà la gran 
protagonista. Però també hi podreu 
tastar les paelles d’una de les millors 
especialistes de l’Estat, la Sara Ni-
colás, que el 2017 va guanyar el primer 
premi “Millors arrossos d'Espanya”.

Feu la vostra reserva  Feu la vostra reserva  
al telèfon 977 13 18 59.al telèfon 977 13 18 59.

Bon Nadal  Bon Nadal  
         i feliç 2023!         i feliç 2023!

Us desitgem unes 
bones Festes Nadalanques!



 17 

 
DEMBARRADEMBARRA

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

ACTUALITAT TORREDEMBARRA

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

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

Especialidades 
en pescados  
y arroces

DIMARTS  
TANCAT

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

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

Torredembarra premia  
els seus millors esportistes

La 18a Nit de l’Es-
port va reconèi-
xer el passat 2 de 

desembre l’alt nivell 
dels i les esportistes del 
municipi en una gala, 
organitzada per la Regi-
doria d’Esport, en què els 
guanyadors i guanyado-
res van ser: Maria José 
Carabante Morata, Club 
Atletisme Torredem-
barra (Premi a la millor 
esportista màster feme-
nina); José Arias Casti-
llo, futbol sala (Millor 
esportista màster mas-
culina); Paula Laguna 
Díaz, pentatló modern 
(Millor esportista pro-
mesa femenina); Axel 
Méndez Soriano, trial 
(Millor esportista pro-
mesa masculina); ex ae-
quo Club Excursionisme 
de Torredembarra i Club 

REDACCIÓ

Tennis Torredembarra 
(Millor entitat o per-
sona que hagi destacat 
per la seva dedicació al 
foment o la pràctica de 
l’esport adaptat); Equip 
júnior de nivell absolut 
del Club Esportiu Rít-
mica Torredembarra 
(Millor equip de l’any 
en categoria femenina); 
Equip júnior del Club 
Tennis Torredembarra 
(Millor equip de l’any 
en categoria masculina); 

ex aequo Club Esportiu 
Rítmica Torredembarra i 
Associació Dojo Zanshin  
(Millor organització d’es-
deveniments esportius); 
Haidée Morlà Arias, 
Club Patinatge Artístic 
Torredembarra (Premi a 
la millor tasca esportiva 
de l’any), i Jordi Ramos 
Fontana, Club Esportiu 
Beach Tennis Torredem-
barra (Premi a la millor 
tasca arbitral en qualse-
vol disciplina federada). 

D’altra banda, el jurat de 
la Nit de l’Esport 2022 
va decidir atorgar unes 
distincions especials a 
quatre joves torrencs 
jugadors de futbol per 
la seva trajectòria: Marc 
Álvarez, primer equip del 
Nàstic de Tarragona; Pol 
Fortuny, juvenil del Re-
ial Madrid; Roger Ciuró, 
primer equip juvenil de 
l’Espanyol, i Pol Lecha, 
equip cadet del Girona 
FC.

Fotografia de família de tots els premiats i nominats. / ANNA F. / A, TORREDEMBARRA

FOTO  
DENÚNCIA

Torredembarra encara té espais públics on es prohibeix 
jugar amb la pilota a la canalla. Després ens queixem 
del nostre jovent immadur i desorientat quan encara no 
han practicat la llibertat de pensar i jugar lliurement al 
carrer. Jugar en llibertat entrena les persones a equi-
vocar-se, a resoldre conflictes, a caure i aixecar-se, a 
prendre decisions i a descansar.

De tot plegat en parla la Resolució 194/III del Parlament. 
Potser que Torredembarra es posi al dia, com ja ho han 
fet municipis molt més complexos com Terrassa o 
Barcelona: eliminant aquests cartells i fent una gestió 
activa també dels patis escolars.

Ramon Ferré Sánchez

Jugar a pilota al carrer

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
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A l’esquerra, Jordi Plana ajudant un nebot seu a cremar una falla. I, a l’altra imatge,  d'esquerra a dreta, Pep Miró Plana (cosí), 
Teresa i Pau Plana Díaz i Martí Miró Plana (cosí). / JORDI PLANA / FAMÍLIA PLANA DÍAZ

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

WWW.GRANCLAUSTRE.COM

MASIA CAN MARTI

CELEBRACIONS 2022

BRUIXES DE BURRIAC 
BY JAUME DRUDIS

PATI DELS TARONGERS

Sopars de Nadal 
Àpats d’empresa 
Aniversaris 
Casaments 
Cocktails 

TRINI  
HUGUET

Un poble que fa olor d'espígol

Falten poques ho-
res perquè es faci 
fosc a la Riera de 

Gaià. Com cada any i en 
la majoria de poblacions, 
la canalla del poble està 
impacient perquè els 
Reis Mags passaran a la 
nit a deixar regals si s'han 
portat bé. Els nens i ne-
nes rierencs, però, estan 
esperant que marxi la 
llum del sol per un altre 
motiu.

En una de les cases del 
carrer Pau Casals les cri-
atures de la família o de 
cal Martí, entre els quals 
hi ha el Pau i la Teresa 
Plana Díaz, es repartei-
xen en manats l'espí-
gol sec que han recollit 
durant el novembre i el 
desembre amb la super-
visió del seu oncle Jordi 
Plana. Aquest any en te-
nen menys perquè no ha 
plogut prou i això ha fet 
que en trobessin menys i 
més curt. Tot i això, estan 
d'allò més il·lusionats per 
cremar les falles d'espígol 
i que els Reis en sentin la 
l'olor i portin més regals.

CREMAR ESPÍGOL, 
UNA TRADICIÓ D'ORI-
GEN DESCONEGUT
A la Riera hi ha aquesta 
tradició des de fa molts 
anys, tants que no té una 
datació d'inici. Tanma-
teix, articles i estudis 
com La crema de l'Es-

pígol en la Nit de Reis 
de Jordi Rius i D'espígol 
les flames, una nit pe-
nells del mateix autor i 
Pau Plana, pare dels 
dos nens de cal Martí, 
ens expliquen que hi 
ha diverses teories. Per 
exemple, un ritual antic 
de purificació o una ce-
lebració del solstici d'hi-
vern. Ara bé, el que cri-
da més l'atenció és que 
la Riera és un dels pocs 
pobles de Catalunya que 
encara crema espígol 
durant la nit del 5 de 
gener i a més els seus 
habitants anomenen 
"falles" als manats que 
fan amb aquesta planta. 
Rius destaca que hi ha-

via pobles com Siurana 
o Albarca que també 
cremaven espígol, però 
la tradició es va perdre 
perquè no hi havia in-
fants per seguir-la. De 
fet, a la Riera gairebé 
va passar a final dels 
anys 90, però gràcies 
a l'Esplai Campiquipu-
gui, amb persones com 
la Noèlia Díaz, mare de 
la Teresa i el Pau, o al-
tres associacions com la 
de pares es va mantenir 
fent sortides col·lectives 
i accions de repoblació 
d'espígol.

"ARA LES COSES SÓN 
DIFERENTS"
En un principi l'espígol 

es collia entre amics i 
competien a veure qui 
en tenia més i qui en 
podia cremar més. En 
Jordi Plana explica: 
"Cadascú havia d'anar 
al seu rotllo, que en dè-
iem, cadascú se sabia la 
seva zona i vigilaves que 
no te'l prenguessin". Ell, 
com molts rierencs, han 
passat la seva experièn-
cia a la Tresa i al Pau 
Plana: "Allà on va la ca-
nalla també és un lloc 
que fa molts anys que es 
va abandonar i on ningú 
diria que s'hi fa espígol, 
i els dic: 'No ho digueu 
a ningú que llavors us 
el pujaran a prendre'". 
Aquells nouvinguts a 

la Riera o que no saben 
on trobar espígol opten 
per anar amb les associ-
acions del poble. Aquest 
pas de ritus familiar a 
col·lectiu també ha tin-
gut lloc en el moment de 
la crema de les falles. En 
Jordi assegura: "Ara les 
coses són diferents, ara 
sembla que tot sigui més 
organitzat, abans cadas-
cú cremava a casa seva i 
qui en tenia força anava 
a córrer pel carrer". De 
fet, la Noèlia Díaz tam-
bé comenta: "Quan jo el 
cremava anava amb els 
amics, però no tinc tant 
el record de quedar-me 
davant de casa meva". 
Ara els seus fills cremen 

davant de casa els avis 
i de l'oncle Jordi. Tam-
bé, des de fa uns anys, 
és costum anar a cremar 
les falles d'espígol a la 
plaça amb altres famí-
lies i esperar l'arribada 
dels Reis.

OLOR D'ESPÍGOL 
CREMAT
El Pau i la Tresa Pla-
na Díaz van néixer a 
Lleida, però cada any 
baixen a la Riera per 
cremar i celebrar la 
nit de Reis. Quan des-
criuen als seus amics 
què és cremar espígol 
se senten "orgullosos i 
especials perquè quan 
ho expliques la gent se 
sorprèn". Als més grans 
aquests sentiments 
també els afloren. De 
fet, ho acostumen a 
fer quan se sent olor 
d'espígol i més si s'està 
cremant. La Noèlia, que 
és lluny durant l'any, 
explica: "Quan vam 
venir a Lleida tots en 
volíem tenir perquè és 
una cosa identitària de 
la Riera i és molt nos-
tre. A en Jordi l'olor el 
fa tornar anys enrere, 
quan era petit i compe-
tia a veure qui crema-
va més espígol. De fet, 
tots acaben admetent 
que un cop cremes es-
pígol, mai en deixes de 
cremar".

Gràcies a Antonio 
Vidal, de ca l'Argelí, 
per ensenyar-me 
aquesta tradició.

La Riera de Gaià conserva la tradició de cremar aquesta planta per rebre els Reis d’Orient
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Antonio López (el Catllar)  
i Montse Muñoz (Creixell)  
repeteixen com a alcaldables del 
PSC i Laura Moya debutarà a Roda

El PSC va ultimant 
la designació dels 
seus caps de llista 

als diferents municipis 
del Baix Gaià de cara a 
les eleccions del maig 
vinent. Igual que a Tor-
redembarra i Altafulla, 
els socialistes repetei-
xen alcaldable al Catllar 
i Creixell, mentre que a 
Roda de Berà tindran 
una nova cap de llista. 
El Consell Nacional so-
cialista els va ratificar el 
passat 19 de novembre.

L’actual portaveu del 
PSC a l’Ajuntament del 
Catllar, Antonio López, 
liderarà novament la 
candidatura socialista. 
López ha estat escollit 
per unanimitat per l’as-
semblea de l’agrupació 

D’esquerra a dreta, Antonio López, Montse Muñoz i Laura 
Moya. / CEDIDES

Ciutadans es queda 
sense el seu regidor  
a Roda de Berà  
pel pas d’Antonio  
Bernal a Valents

Ciutadans segueix perdent 
representació municipal 
i un dels darrers casos 
ha estat al Baix Gaià, 
concretament a Roda de 
Berà. El seu únic regidor al 
consistori rodenc, Antonio 
Bernal, ha decidit aquest 
mes de novembre deixar la 
formació taronja i incorpo-
rar-se a Valents, que des 
de fa unes setmanes té 
una junta local a Roda de 
Berà. Bernal és ara regidor 

no adscrit.
Bernal aspira a encapçalar 
la candidatura de Valents 
a Roda de Berà per aportar 
la seva experiència com a 
regidor. Ocupa una cadira 
al ple rodenc des de 2015, 
com a número dos de Ciu-
tadans. Primer al costat 
de José Ibort i des de 2019 
com a únic edil taronja 
després de la pèrdua 
d’un regidor i que Ibort no 
recollís l’acta.

catllarenc, obtenint qua-
tre regidors.

Montse Muñoz tornarà 
a ser cap de llista soci-
alista a Creixell. En la 
llarga trajectòria que 
porta com a regidora, 
Muñoz ha format part 
del govern, tot i que els 
darrers anys ha estat 
a l’oposició. En canvi, 
a Roda de Berà, Laura 
Moya serà per primer 
cop cap de cartell del 
PSC. Regidora des de 
2015 i actual portaveu 
del grup municipal, 
substituirà Joan Antoni 
Benedicto, que ha estat 
alcaldable socialista dos 
cops i per motius de sa-
lut va renunciar fa uns 
mesos a la seva acta de 
regidor.

de militants socialistes 
de la localitat. Serà la 
quarta vegada que López 
encapçala la candidatu-
ra socialista al Catllar, 
municipi on va ser alcal-
de entre els anys 2014 i 

2016, any en què va ser 
apartat de l’alcaldia per 
una moció de censura. 
Tant en les eleccions de 
2015 com en les de 2019 
el PSC va ser la força 
més votada al municipi 
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977 078 910
Av. Onze de Setembre, 12 

43830 Torredembarra

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

Bon Nadal i  fel iç 2023!Bon Nadal i  fel iç 2023!

BON NADAL

Tot tipus de treballs  
en ferro i inoxidable

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

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.

Felicitats al Torredembarra Actualitat pel tercer aniversari!

El passat 16 de no-
vembre, la comissió 
de Salut Comuni-

tària de l’ABS Tarragona 
Llevant de la Xarxa Santa 
Tecla va presentar el Grup 
Motor en Salut Comunità-
ria del Catllar, una iniciati-
va per promoure activitats 
comunitàries que fomen-
tin el benestar comú de la 
població. A la presentació, 
que va tenir lloc al Centre 
Cultural del Catllar, hi van 
assistir representants de 
diferents entitats del mu-
nicipi, així com l’alcalde del 
municipi, el senyor Joan 
Morlà.

El concepte de salut co-
munitària inclou tot aquell 
conjunt d’activitats desti-
nades a millorar la situació 
de la comunitat mitjançant 
la suma d’esforços de la 
ciutadania i els professio-
nals que en formen part i 
que, plegats, constitueixen 
els anomenats grups mo-
tor. Un grup motor, doncs, 
és un espai ciutadà, format 

La Xarxa Santa Tecla posa 
en marxa el Grup Motor de 
Salut Comunitària al Catllar

REDACCIÓ

per veïns i veïnes, entitats i 
associacions de la comuni-
tat que, de manera volun-
tària, treballen juntament 
amb l’ajuntament i l’equip 
interdisciplinari de pro-
fessionals de la salut —en 
aquest cas, de l’ABS Tar-
ragona Llevant, de la qual 
forma part el municipi del 
Catllar—, amb l’objectiu de 
fomentar el coneixement 
mutu i el treball en xarxa 
per promoure la salut del 
poble.

L’equip interdisciplinari de 
professionals que integra la 
comissió de salut comuni-

tària de l’ABS Tarragona 
Llevant està format per 
Gemma Colomer (metges-
sa EAP), Marian Alegre 
(infermera EAP), Maria 
Gil (treballadora social 
EAP), Bibiana Gutiérrez 
(nutricionista) i Eveli Gas-
cón (referent de benestar 
emocional).

“La tasca que es fa en matè-
ria de prevenció i implanta-
ció de bons hàbits de salut 
entre la població a través de 
l’atenció primària és molt 
important, per això des de 
l’ABS Tarragona Llevant 
valorem molt positiva-

ment la posada en marxa 
del grup motor al Catllar”, 
explica Gisela Garcia, infer-
mera referent de Salut Co-
munitària a la Xarxa Santa 
Tecla, “ja que es tracta d’un 
municipi on la població re-
sideix en un territori molt 
dispers per la gran presèn-
cia d’urbanitzacions, però 
alhora ofereix unes grans 
possibilitats per fer activi-
tats de salut comunitària 
a l’aire lliure i en entorns 
naturals”.

Aquesta iniciativa ja fun-
ciona en altres Àrees Bà-
siques de Salut de la Xar-
xa Santa Tecla, com la de 
Vila-seca o el Vendrell, amb 
iniciatives com caminades, 
xerrades i fires sobre salut, 
entre altres, que fomenten 
la participació ciutadana. 
La primera reunió del Grup 
Motor del Catllar tindrà 
lloc al mes de gener, quan 
es definiran els actius co-
munitaris (entitats, associ-
acions...) que l’integraran, 
així com els diferents eixos 
de treball i les primeres  
accions que es duran a ter-
me.

Una imatge de la presentació del Grup Motor. / AJ. EL CATLLAR

L’ACA invertirà 
gairebé dos  
milions  
d’euros en la 
construcció de 
la depuradora 
de la Nou  
de Gaià
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) in-
vertirà gairebé dos milions d’euros en la 
construcció de la nova depuradora de la 
Nou de Gaià. S’ha adjudicat el contrac-
te per executar les obres en una unió 
temporal d’empreses especialitzades en 
el tractament d’aigües i la construcció. 
Els treballs tindran una durada d’onze 
mesos i en l’adjudicació s’hi inclouen 
els costos d’explotació de la depuradora 
per a un període d’un any. Transcorregut 
aquest període, s’obrirà el procés per dur 
a terme un contracte per a licitació de 
l’explotació del servei de la planta a tra-
vés d’un procés de concertació pública.
L’ACA ha previst que la planta garanteixi 
les necessitats de sanejament actuals i 
futures, i s’ha dissenyat tenint en compte 
l’increment de població que es produeix 
al municipi en els mesos d’estiu. Els 
treballs també preveuen la construcció 
d’un sistema que permetrà separar els 
fangs de l’aigua tractada i espessir-los 
per tal de poder-los tornar a posar en 
circulació a la fase biològica o ser ex-
trets com a fangs per al seu ús posterior.
En l’actualitat, la Nou de Gaià disposa 
d’una xarxa de sanejament que recull 
les aigües de tot el municipi i es porten 
fins al punt d’abocament del torrent de 
Serralta, a la conca del riu Gaià. La xarxa 
està gestionada per l’Ajuntament de la 
Nou de Gaià.
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ACTUALITAT BAIX GAIÀ

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

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

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

REDACCIÓ

Junts presenta els 
seus alcaldables a 
Torredembarra,  
Creixell  
i Roda de Berà

Junts per Catalunya va presentar tres dels seus caps de 
llista al Baix Gaià el passat 3 de desembre: Jordi Llopart 
(Creixell), Xavier Suàrez (Torredembarra) i Albert Martín 
(Roda de Berà). Els candidats van estar acompanyats en les 
respectives presentacions als seus municipis pel secretari 
general de Junts, Jordi Turull. Més de 250 persones van 
assistir a les tres presentacions. La més nombrosa va ser 
a Torredembarra, on es van aplegar gairebé un centenar de 
persones a Cal Maiam, entre els quals la plana major de la 
formació al Camp de Tarragona, a més de diputats i sena-
dors. Suàrez és el primer cop que lidera la llista juntatire, 
mentre que Llopart i Martín repeteixen.

El PACMA 
es  
presentarà 
a les  
eleccions 
d’Altafulla
Altafulla comptarà amb 
una nova candidatura en les 
properes eleccions municipals 
el maig vinent. Es tracta del 
Partido Antitaurino contra el 
Maltrato Animal (PACMA), que 
es presentarà per primer cop en 
uns comicis locals al Baix Gaià. 
La formació animalista concor-
rerà als comicis amb la intenció 
“de portar els drets animals, 
la lluita pel medi ambient i la 
justícia social a la quotidianitat 
política altafullenca”.

La cap de llista serà l’empresà-
ria María Elisa López-Mateos 
Moreno. De 66 anys, és tècnica 
mercantil i administrativa i 
secretària mèdica. Es considera 
una aficionada a les activitats 
a l’aire lliure i en contacte amb 
la natura, així com la pintura. Ha 
participat com a voluntària en 
el refugi de cavalls ADE i en el 
Centre d’Ajuda Social In Via.

D’esquerra a dreta, Xavier Suàrez, Albert Martín i Jordi 
Llopart. / CEDIDA

Suñé amb els veïns i veïnes que han col·laborat en el llibre./ AJ. CREIXELL

Jordi Suñé presenta el seu nou 
llibre ‘Creixell fa memòria’

La plaça Major 
de Creixell va 
acollir el pas-

sat 8 de desembre la 
presentació del dar-
rer llibre que ha escrit 
l’antropòleg torrenc 
Jordi Suñé: Creixell 
fa memòria.

Editat per l’Ajunta-
ment de Creixell, es 
tracta d’un treball 
de caire històric i et-

nogràfic realitzat a 
partir d’una trentena 
d’entrevistes a àvies i 
avis del poble.

Suñé ha comptat 
amb el suport tèc-
nic de Sergi Clofent 
i Pau Josa, que han 
enregistrat vídeos i 
escanejat fotografies 
i documents per tal 
d’elaborar productes 
audiovisuals en un 
futur proper que do-
nin a conèixer el pa-
trimoni del municipi. 

El llibre recull, al llarg 
de les seves quasi 300 
pàgines, més de 250 
imatges antigues i 
molts retalls de les 
entrevistes que expli-
quen com era Creixell 
abans el poble. La ge-
neració entrevistada 
encara va viure en un 
poble on la pagesia 
era la principal ocu-
pació dels veïns i on 
els serveis de què avui 
en dia gaudim, com el 
clavegueram o l’aigua 
corrent, no existien.

al  pessebre vivent   de 
la Pobla deMontornès??

VOLS ANAR DE FRANC 

Si ets subscriptor/a del TORREDEMBARRA ACTUALITAT pots 
guanyar aquest mes de desembre una entrada doble per 
al Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès, un dels més 
importants de Catalunya.

PER PARTICIPAR EN EL SORTEIG NOMÉS ET CALEN DUES COSES:
•Ser subscriptor/a del Torredembarra Actualitat: si no ho 
ets, et pots donar d’alta per només 60 €/any.

•Enviar un correu electrònic a redaccio@TDBactualitat.cat 
amb el teu nom i cognoms i telèfon de contacte fins el proper 
20 de desembre..

UN COP FET EL SORTEIG, EL 21 DE DESEMBRE,  
DONAREM A CONÈIXER EL GUANYADOR/A.



 22  23 

 
DEMBARRADEMBARRA

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

Bon Nadal i Feliç 2023

Les jugadores del CE Altafulla i la UD Torredembarra en el primer derbi de la present temporada entre els dos equips. / CE ALTA-
FULLA.

El futbol femení s’estén al Baix Gaià
Cinc dels sis clubs de la subcomarca compten, com a mínim, amb un equip 
femení, amb l’Atafulla al capdavant amb una base consolidada

ESPORTS

El futbol femení 
creix sense lí-
mits. No hi ha 

cap dubte sobre aquesta 
qüestió, ni al món, ni a 
Europa, ni a l’Estat, ni 
al país, i des d’enguany 
tampoc al Baix Gaià. 
Dels sis clubs de futbol 
de la subcomarca, cinc 
compten, com a mínim, 
amb un equip format 
íntegrament per nenes, 
noies o dones. El que 
resta, el CF La Riera, 
també ha volgut fer el 
pas, però sense l’èxit 
dels seus homòlegs. 

EL CE ALTAFULLA 
MARCA EL CAMÍ
L’entitat groc-i-negra fa 
cinc anys que es va mar-
car el repte de potenci-
ar la branca femenina. 
Amb el primer equip 
consolidat a la Lliga Fe-
mení 7 TGN, el següent 
pas era crear equips de 
base, que poguessin 
nodrir-lo en el futur. 
Així, el curs 2018-19 va 
sorgir l’aleví-infantil 
per competir en la lliga 
del Consell Esportiu del 
Tarragonès (CET). Els 
fruits d’aquella aposta 
es recullen ara, amb 
dues jugadores —en-
cara cadets— que ja es 
troben amb les “grans”, 
i cinc més que són la 
base del cadet de futbol 
7, que s’ha confeccionat 
enguany per competir a 
nivell federat. 

En el present curs, 
l’Altafulla compta amb 

MARC  PÉREZ

cinc equips femenins: 
un mini, un aleví, un 
cadet, un sènior i les 
veteranes, que han estat 
les darreres a sumar-se 
amb l’exjugadora i ex-
directiva Cristina Ma-
griñà al capdavant. 

LA UE CREIXELL ES 
CONSOLIDA I LA UD 
TORREDEMBARRA 
ESTÀ DE TORNADA 
La Lliga Femení 7 TGN 
és l’escenari perfecte 
per engrescar els clubs 
de la demarcació a im-
pulsar equips femenins. 
Els desplaçaments són 
propers, i excepte per 
tres o quatre casos, el 
nivell és ideal per co-
mençar de zero. En 
dona fe el Creixell, que 

compleix la segona 
temporada en la com-
petició.

L’aparició de les crei-
xellenques va fer que el 
curs passat pogués ha-
ver-hi un derbi del Baix 
Gaià, que s’havia per-
dut des de la desapari-
ció del Torredembarra. 
Precisament, diverses 
jugadores que estaven 
al Creixell són les que 
encapçalen el nou pro-
jecte de la Torre, que ha 
recuperat l’amateur fe-
mení. Després d’enge-
gar el projecte a última 
hora, el grup inicial s’ha 
reforçat amb algunes 
jugadores, que li per-
meten competir cada 
cap de setmana. 

La Torre feia diversos 
anys que tenia pendent 
el repte de fer un feme-
ní, concretament “d’ençà 
que vam agafar les reg-
nes del club abans de la 
pandèmia”, ha reconegut 
el president, Antonio 
Montserrat. Aleshores 
va haver-hi un primer 
intent per tirar-ho en-
davant, “però no va tenir 
continuïtat”, recorda. 

Ara s’han donat les cir-
cumstàncies per crear-lo 
i l’objectiu és clar, conso-
lidar-lo i que suposi un 
reclam per a més juga-
dores. En aquest sentit, 
Montserrat ha garantit 
que buscaran totes les 
subvencions i ajudes 
que estiguin a l’abast 

per destinar-les a l’equip 
i potenciar la branca fe-
menina de l’entitat. 

EL CE EL CATLLAR I EL 
CLUB ATLÈTIC RODA 
DE BERÀ COMENCEN 
PER LA BASE
Els fonaments per con-
solidar la participació 
femenina en un club de 
futbol també poden co-
mençar amb la creació 
d’equips de base. De fet, 
probablement és el pas 
natural, sigui de futbol 
7, sigui de futbol 11. És 
el cas del Catllar i el Roda 
de Berà, que compten 
amb un aleví-infantil 
cadascun.

La voluntat d’ambdues 
entitats d’impulsar el 

futbol femení ha coinci-
dit amb una necessitat 
que hi havia als respec-
tius pobles per part d’un 
grup de noies que han 
vist com, per fi, tenen 
l’oportunitat de jugar 
a futbol a casa, sense 
la necessitat de despla-
çar-se a municipis veïns. 

En el cas del club rodenc, 
la jornada de portes 
obertes habitual abans 
de l’estiu els va perme-
tre comprovar “la il·lusió 
que van mostrar les ca-
torze jugadores que ara 
formen l’equip”, ha des-
tacat la presidenta, Re-
mei Gavaldà, que també 
ha dit que esperen que 
“sigui el primer pas per 
comptar amb més cate-
gories” en un futur a curt 
i mitjà termini. 

El cas és pràcticament 
idèntic al del Catllar, 
que perseguia la creació 
d’un femení “d’ençà que 
la junta actual va entrar 
fa tres anys”, explica el 
coordinador del futbol 
base, Joan Maria Cuni-
llera. En el primer van 
estar a punt d’aconse-
guir-ho, però ha sigut 
enguany quan ho han 
fet realitat gràcies als 
esforços fets en el darrer 
campus d’estiu. 

Igual que la resta de 
clubs de la subcomarca, 
el club catllarenc s’ha 
proposat consolidar 
l’infantil, a més de fer 
un cadet la temporada 
vinent “perquè l’equip 
que tenim ara es dividi-
rà per qüestions d’edat”, 
diu Cunillera, que també 
assegura que és cabdal 
que la base la formin ju-
gadores del poble. 
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LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 38. 
Dones

J. A. NIEVES

I aleshores es va pro-
duir un d’aquells 
moments màgics de 

vida al qual vaig assistir 
com si fos un especta-
dor ocasional. Volia dir 
coses, però una força 
interior laudatòria no-
més em va permetre 
observar com la natura 
antropològica esdevé 
immensa en un acte tan 
senzill com atendre i cu-
rar una ferida.

La Tatjana, de la qual he 
parlat poc en aquesta his-
tòria, va agafar les regnes 
de la situació i amb molta 
desimboltura va mirar les 
ferides de la Polophyna. 
Com si fossin amigues de 
tota la vida, li va dir quel-
com a cau d’orella. Acte 
seguit va baixar les esca-
les gairebé corrent i en un 
obrir i tancar d’ulls ja era 
novament a l’habitació. 
Va seure al costat de la 
Polophyna, va obrir una 
farmaciola de campanya 
(una capsa rectangular 
de pell, amb una creu 
vermella dins d’un cer-

cle blanc que, de ben se-
gur, guardava en un dels 
calaixos del menjador), 
va agafar una gasa, una 
ampolla petita d’alcohol 
en esprai amb la qual va 
impregnar la gasa i, amb 
molta delicadesa, va ne-
tejar-li la sang de la cara.

Vaig tenir la sensació que 
havien perdut la noció de 
la meva presència. Però 
no vaig dir res. No podia 
dir res. Només mirar i 
omplir-me de la delica-
desa i la força d’aquelles 
dones. Ressò de totes les 
dones.

Vaig observar la traça 
de la Tatjana netejant la 
sang i cercant la ferida 
per aïllar-la i tractar-la 
adequadament. Em va 
semblar que aquella dona 
havia tractat ferides en 
més d’una ocasió. La seva 
temprança i desimboltura 
eren pròpies d’una perso-
na experta o molt acostu-
mada a tals accions. 

En pocs minuts havíem 
passat d’una situació de 
tensió màxima, fins i tot 
amb perill (aparent) per a 
les nostres vides, a la gè-

nesi d’un moment íntim, 
de solidaritat i de màxim 
respecte entre persones.

La Polophyna es deixava 
fer i no deia res. Quan la 
ferida ja era neta vaig po-
der veure un bon trau a la 
regió parietal dreta de la 
Polophyna.

—No necessita sutura 
de fil —va dir la Tatjana. 
Amb una sutura tissular 
serà suficient.

—On has après a curar 
ferides? —va preguntar 
la Polophyna, mentre 
mirava fixament als ulls 
de la Tatjana.

—És una llarga història. 
Jo era infermera al Da-
guestan. Quan Txetxè-

nia va envair el nostre 
territori i es va iniciar la 
guerra al 1999, vaig sa-
ber que allò seria un de-
sastre. Com ja se sap, el 
nombre de ferits i morts 
fou demolidor. Més 
d’un centenar de milers 
de víctimes, entre civils 
i soldats. Per una sèrie 
de circumstàncies que 
ho van permetre, vaig 
poder oferir els meus 
serveis com a infermera 
de campanya. La fron-
tera entre Txetxènia i el 
Daguestan va resultar 
un escenari dantesc que 
avui dia, encara, no me’l 
puc treure del cap. Jo 
tenia 22 anys. Vaig tenir 
la necessitat de marxar 
i, amb d’altres persones, 
em vaig convertir en asi-
lada de guerra.

Relacionar una veu amb 
una cara és fruit d’una ac-
tivitat mental elemental. 
Mentre elles parlaven jo 
havia tancat els ulls. El 
ressò de les seves veus 
em va transportar a al-
guns moments en què 
m’havia fet mal i la mare 
em curava. Recordo ha-
ver-los viscut amb una 
càrrega afectiva que no-
més es pot explicar si es 
viu. La mare em curava 
les ferides (de qualsevol 
naturalesa) com si fos-
sin conseqüència d’una 
contesa bèl·lica. La meva 
habitació, per l’acció en-
tre aquelles dues dones, 
es va convertir en una 
rèplica d’aquells escena-
ris de la meva infantesa. 
Escenaris, sentiments i 
vivències que perduren 

 Bones Festes Nadalenques! Bones Festes Nadalenques! Bones Festes!

977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

en el si de la meva vida.

Ostres! La història expli-
cada per la Tatjana em va 
semblar fascinant. Això sí 
que és una història com 
cal, dura, de veritable su-
pervivència. La meva vaga 
de fam, tot i que molt llo-
able en essència, no passa 
de ser una merda d’his-
tòria adolescent. Ara la 
veig com una història 
que ha complert la seva 
funció, portant fins a les 
darreres conseqüènci-
es (potser amb el punt 
d’agressivitat que calia) 
la contestació a les intri-
gues i conjures del mal-
tractament conjugal del 
qual he estat observador.

A totes les guerres hi 
ha víctimes. La majoria 
d’elles innocents. A la 
meva guerra ha mort la 
mare, el meu amic i tot 
fa pensar que encara no 
hem acabat.

—Moltes gràcies, Tatjana 
—la veu de la Polophyna 
em va fer sortir del meu 
abstret—. Vius i fas les 
coses amb tanta discreció 
que no hauria imaginat 
mai aquest passat teu.

La Tatjana va somriure, 
va posar les seves dues 
mans a la cara de la Po-
lophyna i, sense deixar 
de mirar-la, li va fer un 
petó apassionat als lla-
vis.

ELECTRICITAT 
FONTANERIA  

ANTENES 
SISTEMES DE SEGURETAT  

VIDEO - PORTERS

C/ Comerç, 3 - Baix a Mar · 43830 Torredembarra (Tarragona)
Telèfon 977 64 10 18 

info@sanchez-mair.com· www.sanchez-mair.com

Bones  
Festes!
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DESAFIA TUS LÍMITES

7 9 2
7

5 7 6 1
9 6 3
3 5 7 9 8

7 8 1
4 2 7 6

5
3 4 8

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

Dificultat: Difícil

La solució la trobareu al 
Torredembarra Actualitat 
del mes de gener.

Solució Sudoku  
mes de novembre

EL SUDOKU

I espera... Encara hi ha més!
TENIM SERVEI DE DISSENY PROPI EN VESTITS DE NÚVIA!

En el qual sereu partícips d'un procés de creació personalitzat, realitzem el vestit dels teus somnis! 
A Sujhalúa ho fem tot més màgic i especial del que t'imagines.  

I a més a més, si vens i compres el teu vestit entre desembre/2022 i gener/2023, 
et regalem un complement ideal per al teu dia especial (COMUNIÓ O NÚVIA) Meravellós, oi?

Trucan's al 620 979 881 i en parlem!

C/ Isaac Peral 27 • Baix a Mar - Torredembarra. Reserveu cita prèvia: sujhalua.com

A SUJHALÚA HI TROBARÀS EL VESTIT DE COMUNIÓ PERFECTE 
PER A LA TEVA NENA! NO DUBTIS A VENIR A VISITAR-NOS...

SERÀ UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE PER A ELLA!

La Torredembarra d’Amer

A LA CONTRA

Hi ha més d’una 
Torredembar-
ra. O Torre d’en 

Barra. D’algunes en 
parla el lingüista Joan 
Coromines en el seu 
Onomasticon Catalo-
niae. Diu que el nom 
designa antics castells 
o “entitats anàlogues” a 
partir del sobrenom de 
cavallers que duien una 
barra o porra. Així, hi ha 
una Torre d’en Barra al 
terme d’Amer, a la Selva. 
És un mas molt vell, en 
ruïnes; una de les més de 
180 masies i cases rurals 
—habitatges aïllats, no 
es refereix a allotjaments 
turístics— del municipi, 
com recull el catàleg que 

va encarregar l’Ajunta-
ment d’Amer per al seu 
pla urbanístic del 2009.

Es troba al veïnat del Co-
lomer, un dels nou que 
figuren en el catàleg, que 
recull els edificis que es 
troben en zona no ur-
banitzable. Al mateix 
veïnat hi ha sis masies 
més, entre les quals El 
Colomer i les seves tres 
masoveries, i Can Fau-
sica, les més ben con-
servades. Ho dic perquè 
us situeu si voleu anar a 
localitzar-hi la Torre.

No us serà fàcil. És de 
difícil accés i s’hi arriba 
per un camí de terra en 

mal estat. El que no he 
pogut esbrinar és l’èpo-
ca de construcció. Antiga 
ho és. Medieval? No crec 
que sigui anterior al mo-
ment que la nostra vila 
va adoptar el nom de 
Torredembarra. I, per 
tant, penso que es pot 
descartar que l’origen 
del nostre nom provin-
gui d’aquest mas, dels 
seus pobladors. Això de 
moment, si no se’n troba 
cap prova documental.

Potser en tenim del con-
trari, que primer va ser 
la nostra vila i després 
el mas d’Amer. Per què 
ho dic? Perquè Coromi-
nes escriu “la Torre d’en 

Barra”, mentre que en el 
catàleg escriuen “Torre-
dembarra”! Potser és un 
error que s’ha transmès, 
influït per un topònim 
prou conegut, o el nom 
del mas derivaria d’una 
persona o família pro-
vinent de la Torre. Del 
nostre poble. Però, la 
veritat, jo m’inclino per 
un origen comú i casu-
al, a través de la forma 
“Torre d’en Barra”.

En tot cas, mentre no hi 
hagi proves en un sentit 
o l’altre, el que proposo 
és que Torredembarra, 
la d’aquí, s’agermani 
amb Amer. Pel nom pro-
pi que ens uneix.
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