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BAIX GAIÀ 
Castellarnau  
repetirà com  
a alcaldable  

d’Alternativa Altafulla  
i López Bofill plega 

Pàgina 12

MEDI AMBIENT 
El contracte 

d’emergència de la 
brossa té un cost de 
més de dos milions 

d’euros a l’any 
Pàgina 10

CINEMA 
El FIC-CAT escull 
com a eix temàtic 

de la 15a edició  
‘El cinema,  

als cinemes’ 
Pàgina 7

MUNICIPALS 2023  
La CUP segueix  

confiant en Toni Sacristan  
com a alcaldable per  

tornar a l’Ajuntament de 
Torredembarra 

Pàgina 6

• Trini Huguet parla amb diverses colles • Programa del Carnaval de Torredembarra 

El Carnaval comença a la Pobla... 
... i segueix a la Torre i al Baix Gaià 

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

QUÈ ESTÀ PASSANT ALS MUNTANYANS? 
El vessament d’aigua dolça a causa de les obres  

de la comissaria dels Mossos, nou episodi  
en la transformació de l’espai natural

Pàgina 7

Foto: RICARD DE ARÓSTEGUI
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Ens creiem els 
Muntanyans?
L’Espai d’Interès Natural dels 
Muntanyans ha tornat a ser el 
centre d’una nova polèmica. La 
construcció de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra ha provocat 
el vessament d’importants quan-
titats d’aigua dolça que ha afectat 
el fràgil ecosistema d’aquesta 
zona protegida. Mentre les dife-
rents administracions donen un 
missatge de tranquil·litat, el grup 
ecologista GEPEC-EdC ha por-
tat el cas a Fiscalia i augmenta la 
judicialització al voltant d’aquest 
espai. Però el GEPEC va més en-
llà i denuncia la transformació 
que està patint els Muntanyans 
des de fa més d’una dècada a 
causa de l’entrada d’aigua dolça 
per l’acció humana i que l’espai 
està perdent la seva singularitat 
respecte a zones semblants per 
la reducció de la salinitat de les 
seves aigües.
Fa tres dècades que Torredem-
barra va recuperar els Munta-
nyans com una zona d’aigua-
molls. On abans aparcaven els 
cotxes que anaven a la platja, 
s’hi ha format un ecosistema 
de gran valor natural. Però 
també molt fràgil, i pateix les 
actuacions urbanístiques que es 
realitzen al seu voltant. Primer 
va ser el pas subterrani i ara 
l’extracció d’aigua a causa de 
la comissaria. Podem esperar 
que els lents sistemes judicials 
espanyol i europeu facin la seva, 
però potser llavors serà massa 
tard. L’alternativa és assumir que 
els Muntanyans estan canviant, 
estudiar-ho a fons i   prendre 
decisions.

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

CENTRE PODOLÒGIC
NÚRIA MUNTANÉ GIROL

Quiropodologia • Exploracions  
Ortopodologia (plantilles)

Ferrran de Querol, 9 - Local 2
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 56 59
(Hores convingudes)

El “iep, com anem?” o el 
“què fem?” d’ascensor o 
de carrer va sovint ama-

nit amb un comentari sobre 
el temps i el clàssic “no sé on 
arribarem!”, exclamació còm-
plice i innòcua. Convencions 
socials per no discutir sobre si 
el Procés és viu o mort, si Xavi 
té prou experiència, si ets de 
Shakira o de Piqué, de Piqué 
o de Shakira, o qualsevol altra 
qüestió que pot desembocar 
en una discussió estèril quan 
hi ha pressa. Tant se val. El cas 
és que al gener va fer, per fi o 

per desgràcia, fred. Res de l’al-
tre dijous. Però com que havia 
fet calor, va semblar més fred. 
Fred de veritat, però, és el que 
va gelar Catalunya els primers 
vint dies de febrer del 1956. 
Una fredorada, una entrada sal-
vatge d’aire siberià procedent 
de les illes britàniques i Escan-
dinàvia que va assotar el país i 
en la qual es van enregistrar rè-
cords vigents. El coneixem amb 
una expressió simple i eloqüent 
transmesa de pares a fills: L’any 
del fred. Al Pallars, a l’estany 
Gento (2.141 m, origen glacial), 
el 3 de febrer es va arribar als 
32 graus sota zero, registre mai 

superat ni al país ni a l’estat. Si 
hi hagués hagut smartphones 
i no s’haguessin congelat, les 
notícies amb titulars falsos, 
plaga contemporània dels mit-
jans que es venen l’ànima per 
quatre clics, ens haurien enta-
forat mentides catastròfiques, 
com a mínim la fi del mon. A 
Torredembarra, el termòme-
tre va baixar fins als 5,5 graus 
sota zero el dia 11 de febrer i la 
temperatura mitjana del mes 
va ser de 3,4 graus, segons pu-
blica el treball “Estudi climàtic 
de la vila de Torredembarra i 
el seu entorn” (Albert Cardona 
i Mercadé, 1983), recollit a la 

web Racó Català. Els garrofers 
es van morir. Les oliveres, amb 
un gener càlid, també. A Barce-
lona, 6,7 graus i 1,6 de mitjana. 
La memòria popular catala-
na també parla d’altres anys 
extremadament gèlids com el 
1891, el 1893 i el 1905. Però el 
1956, tant pels que ho recorden 
i ho van patir i hi afegeixen 
contemporaneïtat, com per la 
documentació existent i per-
què els mitjans rememoren el 
fenomen quan se’n compleixen 
anys rodons, ha esdevingut el 
nostre paradigma del fred i una 
conversa d’ascensor genèrica de 
primer nivell.

L’any del fred
L’ENDEMÀ DE LA FIRA JOAN MARTÍ

Porto un temps en què comen-
ço a estar avorrida de tant de 
metavers. M’he fet un avatar de 
supermami que trenca motllos 
per poder oblidar els quilos de 
més, les canes i les ulleres del 
corre-corre a l’escola. Com que 
sembla ser que la covid fins a 
nova variant i dosi de vacuna-
ció s’ha acabat, hi ha un munt 
de conferències, jornades i tro-
bades sobre el metavers però en 
viu i en persona (curiós). 
Comencen a haver-hi metaver-
sos per a tot i per a tots, alguns 
amb més utilitat que d’altres, 
més evolucionats que d’altres i 
més marquetinians que d’altres. 

Els més interessants són aquests 
mons sintètics basats en entorns 
col·laboratius industrials, educa-
tius, comercials o experiencials 
on simular experiències que en 
la realitat serien molt cares i que 
connecten persones o empreses 
a distància, que són i seran l’an-
tesala per predir, provar, testar i 
dissenyar grans avenços. També 
n’hi ha que serveixen per vendre 
productes, destinacions turísti-
ques o buscar parella, sigui hu-
mana o avatar.
En Jaron Lanierel va ser qui va 
crear el terme realitat virtual i 
és autor de Deu raons per a es-
borrar les teves xarxes socials 

d’immediat, i ha declarat: “Si 
el metavers funciona amb el 
mateix model de negoci que les 
xarxes socials, destruirà la hu-
manitat”, en el sentit que hem 
de saber que els metaversos 
són plataformes que pertanyen 
a empreses, no és cap democrà-
cia. Ni ets amo de les teves dades 
ni tens cap dret a vot.
És a dir, que ja pots estudiar 
dret en el metavers, casar-te, 
fer control parental o decorar el 
teu xalet de luxe, però compte 
que no deixen de ser serveis pri-
vats i no públics com en el món 
analògic. A mi m’agrada el de 
decorar perquè, com diuen els 

meus peques: “Mami, tu adores 
el metavers perquè no cal pas-
sar-hi l’escombra.”
El problema del metavers és que 
no és un món B. Els meus fills vi-
uen a casa, volen la mami en viu, 
s’eduquen en una escola pública 
i encara que el meu moment me-
tavers sigui pulcre, ells necessi-
ten la seva dosi de macarrons, la 
roba neta, la salut supervisada i 
l’escombra preparada per al que 
pugui passar.
En l’era de l’humanisme tecno-
lògic, compte amb els tòxics, 
troians i trols i envolteu-vos de 
sinergents, que sempre sumen 
aptituds, equip i valors.

La meva mami adora el metavers perquè no cal escombrar
TECNOLOGIA PER A TOTS ELS PÚBLICS ÀUREA RODRÍGUEZ
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Avinguda Catalunya 20, Baixos · TORREDEMBARRA

Tel. 680 10 02 96
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Jordi Pujol inaugura la depuradora  
i l’enfonsament del Cap Gros escalfa el 
mes de febrer, amb manifestació inclosa

El 3 de febrer de 1998 
el president de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, acompanyat 
del llavors conseller de 
Medi Ambient, Joan 
Ignasi Puigdollers, visi-
tava Torredembarra per 
inaugurar l’estació de-
puradora que havia de 
donar servei a la capital 
del Baix Gaià, la Pobla 
de Montornès, Creixell 
i Roda de Berà. Es trac-
tava de la depuradora 
número 198 que entrava 
en servei a Catalunya i 
podia donar servei a fins 
a 110.000 habitants, una 
població molt superior de 
la que un quart de segle 
després viu en aquests 

el símbol esfondrat. Van 
llegir un manifest protes-
tant per l’actuació de la 
Societat Port Torredem-
barra SA i pel desconei-
xement que l’Ajuntament 
tenia dels fets.
El ple municipal del 12 
de febrer va ser molt 
tens, amb una sala plena 
de gom a gom. Malgrat 
rebutjar la creació d’una 
comissió d’investigació, 
com defensava l’oposi-

quatre municipis. Ini-
cialment, la depurado-
ra s’havia previst per a 
135.000 persones, però 
s’havia reduït, com tam-
bé la inversió —de 2.300 
a 1.800 milions de pes-
setes. Pujol va marxar de 
Torredembarra, on havia 
arribat en helicòpter des 
de terres ebrenques, amb 
un retrat obra del pintor 
local Joan Ceballos obse-
qui de l’alcalde, Santiago 

ció, el govern municipal 
anunciava que arribaria 
fins al final per esbrinar 
les causes de la caiguda 
del Cap Gros i demana-
ria les responsabilitats 
que corresponguessin. 
El dictamen tècnic que 
va trametre la Direcció 
General de Ports de la 
Generalitat responsabi-
litzava del despreniment 
del Cap Gros les pluges 
registrades a la zona i 
les vibracions produïdes 
per una maquinària que 
operava al voltant del 
Roquer. El que era clar 
és que la construcció del 
port, que va fer que l’ai-
gua deixés d’arribar-hi, va 
ser un factor decisiu, tal 
com el col·lectiu Pedra 
de Toc feia mesos que 
avisava.

DIARI DE LA TORRE

JORDI SALVAT

Segalà.
Dos dies després, el 5 
de febrer, Torredem-
barra es quedava sense 
un dels seus grans sím-
bols: el Cap Gros. Aquest 
element emblemàtic 
de la costa torrenca es 
va enfonsar. Ni des de 
l’Ajuntament ni des de 
la Societat Port Torre-
dembarra SA van aclarir 
aquells primers dies la 
raó del seu enfonsament. 

Enmig de la indignació 
d’una part important de 
la població, el 8 de febrer 
el Col·lectiu Pedra de Toc 
va convocar una mani-
festació de protesta per 
la caiguda del Cap Gros 
que va aplegar més de 
250 persones. Va sortir 
de la plaça Mossèn Joa-
quim Boronat i després 
de recórrer diversos car-
rers del municipi va arri-
bar a l’indret on hi havia 

DIMARTS  
TANCAT

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

43830 TORREDEMBARRA

ARRÒS CALDÓS, PAELLA DE MARISC,
FIDEUEJAT, TAPES

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

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

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

Busca’ns a:
 @jamon.divino

MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
OBSERVATORI BLAU

Patrimoni • Didàctica • Experiència sensorial

porttarragona.cat

20230200_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_OBSERVATORI BLAU_121 x 78,5 mm.indd   120230200_ANUNCI TORREDEMBARRA ACTUALITAT_OBSERVATORI BLAU_121 x 78,5 mm.indd   1 6/2/23   9:206/2/23   9:20
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CARNAVAL

Tants caps, tants barrets

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

Ctra. de la Pobla de Montornès, 25
@casa_delicias_1965

977 64 11 52 - 638 27 94 84

Tot tipus de treballs en ferro i inoxidable

El tractor engega el 
motor i la música 
arrenca: “No hay 

que sufrir, no hay que 
llorar, la vida es una y 
es un carnaval.” Són 
les dotze del migdia i al 
Passeig, com cada any, 
fa un sol espatarrant. 
Més d’un porta màniga 
curta o tirants, sobretot 
aquells que no paren de 
ballar darrere la car-
rossa. Una d’elles és la 
Berta Castells, que llueix 
el disseny i la disfressa 
plena de purpurina que 
ha fet durant mesos amb 
les seves companyes de 
La Cucanya. Des de fora 
la Maria Riudeubas, que 
fa un parell d’anys que 
no surt perquè la com-
parsa Brillantina es va 
dissoldre, rumia: “Ai, 
tornaria! Però la feina-
da que era i tot... no, 
no. Tot i que després 
valia la pena.” De fet, 
l’Aleix Núñez i el Ra-
mon Brulles, fundadors 
de la colla Ferralla, ja 
poden gaudir de la festa 
després de la tensió de 
dissabte perquè tot sor-
tís perfecte. Una mica 
més enllà, la carrossa 
dels Spaindereta enca-
ra no ha avançat, però 
branda pels vots de la 
gent que té a sobre. El 
Guillem Bargalló, un 
dels fundadors de la co-
lla, canta amb la resta la 
nova cançó satírica que 
han fet aquest any. 

UN CARNAVAL  
DIFERENT
Gairebé tots coincidei-
xen que poder fer la rua 
al costat del mar és un 
dels millors moments 
del Carnaval. Castells 

El Carnaval de la Torre, un referent al Baix Gaià que es viu de maneres molt diferents

em diu: “Aquests últims 
anys s’ha vist que colles 
de tot arreu volen venir 
aquí a sortir, tant dissab-
te com diumenge, sobre-
tot diumenge. Crec que 
sortir pel Passeig és una 
cosa que moltes colles de 
Calafell o d’aquí a prop 
no poden fer i els agra-
da molt.” Fins i tot, en 
Núñez acaba remarcant: 
“La Torre té un Carnaval 
envejat per les ciutats 
d’aquí la vora.” 

Però, què és això que 
el diferencia? “Agafem 
una idea i la plasmem, 
som un Carnaval temà-
tic, no hi ha tanta ploma 
com al Brasil o Tenerife”, 
apunta Brulles. A més, 
Riudeubas afegeix el fet 
que moltes coses les fa 
cada colla: “Tot el que 

portàvem al cap ho fèiem 
a mà, la roba a vegades 
ens la compràvem, però 
llavors la modificàvem.” 
I l'últim toc, tot i que ara 
minoritari, l’explica Bar-
galló: “Antigament, a la 
Torre el Carnaval es feia 
des de la sàtira, la irre-
verència, la ironia, però 
s’havia perdut. Nosaltres 
teníem aquesta manera 
de viure’l i vam crear la 
nostra colla.” 

Tot això fa que cada any 
hi hagi més gent i més 
colles que s’uneixen a la 
rua. Això implica que, 
com bé diu la dita, “tants 
caps, tants barrets”, i que 
tothom estigui content és 
molt complicat. En són 
un exemple la Mascarada 
o els premis econòmics. 
Riudeubas reflexionava: 

“Penso que el Carnaval 
és a les dates que són, a 
l'hivern. Si es fa a l'estiu, 
les colles s’han de rein-
ventar, o fer dues coses 
separades o canviar el 
vestit.” Pel que fa al pre-
mi, Riudeubas assegu-
rava que amb el diploma 
ells ja feien: “Tampoc no 
anàvem a competir per 
dir: ‘Hem de ser els pri-
mers’, pensàvem d’una 
altra manera.” En canvi, 
en Núñez i en Brulles 
afirmaven: “Malgrat que 
les carrosses tenen el 
nivell molt alt, l’Ajunta-
ment no ajuda prou amb 
les subvencions o els pre-
mis. Les colles muntem 
la festa per al poble i les 
medalles són per a ells, 
i arriba un moment que 
penses: ‘Si voleu una fes-
ta pagueu-la’.” Als dos la 

Mascarada els agrada, 
però apunten: “Si tu un 
cop prepares el Carnaval 
d’hivern, marques les da-
tes del d’estiu no hi haurà 
problemes, però al final 
tot es fa a última hora i 
passa el que passa.” 

ELS QUE ESTAN  
D’ANIVERSARI
En el que sí que es posen 
d’acord totes les colles 
és en el fet que després 
de la pandèmia i les res-
triccions dels últims anys 
la gent hi ha participat 
més. “Hi ha molta gent 
que no va sortir amb la 
Ferralla després de la 
covid, però ens van as-
segurar que tornarien 
quan s’acabés i així ha 
sigut”, reitera Núñez. A 
La Cucanya també ha 
passat una situació sem-

TRINI
HUGUET

blant, de fet, aquest és el 
tercer o quart any amb 
més assistència. Castells 
explica: “L'any passat ja 
vam tenir una resposta 
que no esperàvem, però 
aquest any som molts 
més: gent nova, gent que 
ja fa molts anys que hi 
són, gent que ha vingut 
després de no sortir du-
rant anys... Ara que fem 
el nostre 15è aniversari - 
són 16 anys des de l’ini-
ci, però 15 carnavals, ja 
que durant la pandèmia 
no van poder sortir, i la 
gent encara s’ha animat 
més.” 

Una altra colla que està 
de celebració són els 
Spaindereta, que fan 10 
anys. De fet, aquest 2023 
han batut el rècord de 
persones apuntades a la 
colla. Per tot això, Bar-
galló conclou: “Jo crec 
que el Carnaval de la 
Torre és el dia de l’any 
que més gent diferent viu 
una festa en comú, més 
que Setmana Santa i que 
festa major. És el dia que 
més torrencs treballen 
durant molt de temps de 
manera desinteressada i 
gastant-se diners per fer 
lluir el poble, i això que 
acaba sent un orgull.”

La Cucanya i Spaindereta, dos de les carrosses del Carnaval de Torredembarra, dos estils molt diferents. / CEDIDES 

La comparsa Brillantina treballen molt bé les seves disfresses i han guanyat diversos premis. / CEDIDES 
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Programa: www.torredembarra.cat

Coŀlabora

DIJOUS GRAS,  
16 DE FEBRER

A les 19 h, a la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
Arrivo de Ses Majestats Carnestoltes, 
acompanyats de la mascarada La Figa 
Te Fai.
En arribar a la plaça del Castell, presa 
de possessió del poder local i de-
gustació de coca de llardons i mistela 
(preu: 1,50 €) .

DISSABTE, 18 DE FEBRER

A les 11 h, a la plaça del Castell,
19a edició del Concurs de Mascotes 
Disfressades. 

A les 11.30 h, a la plaça del 
Castell,
Sortida de la Rua Infantil de Carnaval 
fins a la plaça Mossèn Joaquim 
Boronat.

A les 12:30 h, a la plaça Mossèn 
Joaquim Boronat, 
Animació musical infantil “La Festa”, a 
càrrec de la Cia. Ballaruga.

A les 17.30 h, pels carrers del 
nucli antic, 
Passada de La Figa Te Fai. Es repartiran 

figues i carxots per a tothom!

A partir 19.30 h, 
Concentració de carrosses al carrer de 
Pompeu Fabra. Concentració de com-
parses al carrer de Donya Guiomar.

A les 20.30 h, 
Sortida de la Gran Rua de Carnaval: 
carrer de Pompeu Fabra, carrer de 
Pere Badia, carrer d’Antoni Roig, 
carrer de Francesc Moragues, passeig 
de la Sort, passeig Miramar i passeig 
de l’Estació.
A les 23.30 h, a l’envelat de 
l’aparcament Mañé i Flaquer, 
Festa Carnaval Dance Show

DIUMENGE, 19  
DE FEBRER
A les 11.30 h, a Cal Bofill, 
Concentració de carrosses i compar-
ses

A les 12 h, 
Sortida de la Rua de Carnaval: 
recorregut pel passeig Marítim fins a 
la Casona (Oficina de Turisme del 
passeig de Rafel Campalans).

A les 15 h, a l’envelat de l’apar-
cament de Mañé i Flaquer, 
Dinar de Carnaval. Preu: 7 €.

A les 17 h, aproximadament, 
Batalla de confeti pel passeig de la 
Sort.

DIMARTS, 21 DE FEBRER
A les 19 h, al carrer de Pompeu 
Fabra, 
Sortida de la comitiva fúnebre per 
donar l’últim adeu a Ses Majestats 
Carnestoltes-. En arribar a la plaça 
Mossèn Joaquim Boronat, solemne 
enterrament i sardinada. Preu: 1,5 €.
Després de la sardinada es farà públic 
el veredicte del jurat: reconeixements 
a la millor disfressa, a la idea més 
original, al millor maquillatge, al tema 
més satíric, a les tres millors carrosses 
i a les tres millors comparses. En cas 
d’inclemències meteorològiques, 
l’acte es farà al Casal Municipal a les 
19 h.

El Carnaval  
de Torredembarra  
aplegarà 20 carrosses  
i més de 1.500 persones

REDACCIÓ

Fins a 1.560 persones, dis-
tribuïdes en 20 carrosses 
i 5 comparses, desfila-

ran a les rues del Carnaval de 
Torredembarra, que enguany 
recupera el format complet,  
sense les restriccions de la pan-
dèmia. 

Tornen a celebrar-se actes com 
la festa de dissabte a la nit, el di-
nar del diumenge, la batalla del 
confeti o el solemne enterrament 
i sardinada. 

La Pobla de Montornès 
engega el Carnaval  
al Baix Gaià

Com en els darrers 
anys, la Pobla de 
Montornès va iniciar el 
dissabte 11 de febrer el 
Carnaval al Baix Gaià 
amb una rua, que es va 
tornar a fer després de 
dos anys d’absència a 
causa de la pandèmia. 
Fins a cinc carrosses 
hi van prendre part i, 
després dels balls al 
Pavelló Poliesportiu, es 
van donar a conèixer 
els guanyadors en les 
diferents categories: 
Millor disfressa: La 
Disbauxa (primer), Els 
Salats (segon) i Eksi 
(tercer). Millor com-
parsa: Els Reciclats i 
Sense Temps. Millor 
carrossa: Els Salats, La 
Disbauxa i Els Animats. 
Millor ball: Els Salats, 
La Disbauxa i Els Re-
ciclats.

LA FESTA  
CONTINUA
Una de les novetats del 
Carnaval al Baix Gaià 
serà al Catllar, ja que 
enguany se celebrarà 
una setmana més tard 
del que és habitu-
al, concretament el 

dissabte 25 de febrer 
a partir de les 18.00 
hores amb una rua pels 
carrers del poble, i se-
guirà amb un berenar 
popular i un concurs de 
disfresses. A Creixell, 
la Gran Rua serà també 
el dia 25, a partir de 
les 20.00 hores des de 
l’avinguda Catalunya, 
i després es farà una 
festa al Casal Muni-
cipal. Una setmana 
abans, el 18 de febrer, a 
partir de les 17.30 hores 
es farà la rua infantil.

A Altafulla hi ha un 
programa molt sem-
blant als anys anteriors 
i l’acte central serà 
el dissabte 18 amb la 
tradicional rua de la 
tarda, que sortirà a les 
19 hores des del carrer 
de la Bassa, davant 
l’Era de l’Isidrot, amb 
un recorregut que 
tindrà el seu punt final 
al mateix indret. I el 
dia següent, diumenge, 
a les 11 hores serà el 
torn de la rua per Baix 
a Mar, des de la Via 
Augusta.

Molta creativitat al Carnaval de la Pobla. /  
RICARD DE ARÓSTEGUI
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ELECCIONS MUNICIPALS TORREDEMBARRA 2023

La CUP va presentar el 
passat 5 de febrer les 
persones que ocuparan 

els quatre primers llocs de la 
seva candidatura a les elecci-
ons municipals de Torredem-
barra del proper 28 de maig. 
També va definir els quatre 
eixos principals del seu pro-
grama electoral i es reivindica 
“com l’únic vot útil d’esquer-
res i independentista per 
evitar un pacte entre ERC i el 
PSC” i treure el municipi de 
“l’estancament” dels darrers 
quatre anys amb la majoria 
absoluta republicana. 

El cap de llista tornarà a ser, 
com en les dues darreres con-
vocatòries electorals, Toni Sa-
cristan, de 35 anys, que ja va 
ser regidor entre en el mandat 
2015-2019. La gran novetat la 
trobem en el segon lloc, amb 
Robert Tatay, tècnic de mit-
jans de comunicació i actual 
president de la Colla Castelle-

Toni Sacristan tornarà a encapçalar la  
candidatura de la CUP a Torredembarra

JORDI SALVAT

ra Xiquets de Torredembarra, 
que en les eleccions de 2019 
va ser el número dos d’Alter-
nativa Baix Gaià. En el ter-
cer lloc repeteix l’educadora 
Núria Maled i en el quart hi 
trobem Sònia Fuentes, que va 
ocupar la novena posició en 
els darrers comicis.

La remunicipalització dels 
serveis bàsics de l’Ajunta-

ment és una de les princi-
pals propostes de la CUP i 
posen l’exemple de la reco-
llida de la brossa i la neteja 
viària, ja que consideren 
que els carrers cada cop 
estan més bruts i la brossa 
desborda els contenidors. 
També aposten perquè el 
subministrament d’aigua, 
el transport públic, la resi-
dència de la gent gran i la 

Javier Ramírez. / AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA 

recaptació d’impostos siguin 
100% públics.

Un altre eix és avançar cap a 
una fiscalitat justa i progres-
siva, amb unes ordenances 
fiscals que discriminin posi-
tivament les rendes del tre-
ball i recaptar més i millor 
de les rendes del capital per 
finançar els serveis públics. El 
tercer, l’habitatge, amb la im-

posició de sancions i multes 
a entitats bancàries i grans 
tenidors que tinguin immo-
bles buits —que xifren en un 
miler al municipi— per poder 
frenar l’especulació i crear 
un parc públic d’habitatges 
i controlar els pisos turístics 
per repensar el model actual.

El darrer eix és la participació 
ciutadana, convertint-la en 
una pràctica política constant 
i permanent a l’Ajuntament, 
amb l’impuls de pressupostos 
participatius, consultes popu-
lars vinculants, una auditoria 
ciutadana per conèixer l’ori-
gen del deute municipal i un 
mecanisme per saber el destí 
dels diners públics.

Robert Tatay,  
Núria Maled i  
Sònia Fuentes 
completen els  
primers llocs de 
la llista cupaire

Javier Ramírez abandona el grup municipal 
de Ciutadans i passa a ser regidor no adscrit

El PSC  
tanca més  
incorporacions 
per a la seva llista El grup dels regidors no adscrits 

de l’Ajuntament de Torredembar-
ra compta amb un segon mem-
bre fins a final d’aquest mandat. 
El fins ara regidor de Ciutadans 
Javier Ramírez va anunciar en 
el primer ple ordinari de l’any, el 
19 de gener, que abandonava la 
formació taronja però mantenia 
l’acta de regidor. Al grup dels no 
adscrits coincidirà amb un altre 
exregidor de Ciutadans, el seu 
cap de llista en les dues darreres 
convocatòries electorals, Toni 
Cruz.

Ramírez acusa Ciutadans 
d’haver virat els darrers mesos 
cap a l’esquerra i canviat els 

principis que defensava quan 
ell es va unir a aquest projecte 
polític, circumstàncies que 
l’han impulsat a prendre aques-
ta dràstica decisió.  L’anunci 
el va fer en el torn de precs i 
preguntes, en el qual també es 
va desfer en elogis a la seva 
companya de grup municipal, 
Noelia González, que queda ara 
com a única regidora de Ciuta-
dans. En les eleccions de 2019 
la formació taronja va obtenir 
tres representants.

VOL CONTINUAR EN 
POLÍTICA
L’exregidor de Ciutadans ha 

reafirmat el seu compromís de 
representar la dreta a Torre-
dembarra i que se sent “més 
capaç i fort” que mai. Tancada la 
possibilitat d’anar al PP i Valents, 
per continuar en la política muni-
cipal només li queda l’opció de la 
formació ultradretana Vox —que 
encara no ha anunciat candida-
tura ni alcaldable a Torredem-
barra— o una hipotètica llista 
independent.

Nascut a Torredembarra el 1995, 
Javier Ramírez Gutiérrez és re-
gidor de Ciutadans al consistori 
torrenc des de 2015 i ha estat un 
dels principals flagells de l’alcal-
de Rovira durant aquests anys i, 

amb el pas de Toni Cruz al grup 
mixt, encara ha guanyat més 
protagonisme en aquest darrer 
tram de mandat. Ramírez ha 
acudit diversos cops a instàncies 
judicials per denunciar actuaci-
ons del govern municipal.

El Partit Socialista està avançant en 
la preparació de la seva candidatura 
per a les eleccions del 28 de maig. 
Després de confirmar que els quatre 
primers de 2019 repetiran en els 
mateixos llocs —Vale Pino com a cap 
de llista, seguit de Carmen Martín, 
José García i Angie Muñoz— i l’actual 
primer tinent d’alcalde de Piera, Javier 
Perellón, el Torredembarra Actua-
litat avança alguns noms més que 
figuraran entre els deu primers de la 
candidatura liderada per segon cop 
consecutiu Vale Pino.

Un dels fitxatges és la jove estudiant 
de Ciències Polítiques de 20 anys Can-
dela Rivero Benítez. Altres d’aquests 
noms són Ernesto González, de 62 
anys, cantant, empresari i exespor-
tista d'elit, i José Figueres Reverte, 
de 51 anys, del sector de la seguretat 
privada.

La candidatura socialista comptarà 
amb militants històrics com Felicia 
Moreno, Gemma García Cuartero, Cha-
ro Aranda i Luis Usero Mora, i és molt 
possible que l’excap de llista en les 
eleccions de 2015, Jordi Solé, tanqui 
simbòlicament la llista.

Javier Ramírez. / AJ. TORREDEMBARRA

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

Escolta el 19è capítol del pòdcast  

Des del 15 de gener el pots escoltar :

‘La Jungla  
de la Torre’

ORIOL MILÀ

Parlem amb el  
director del Port  
de  Torredembarra  
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El GEPEC-EdC 
ha portat a 
la Fiscalia els 
vessaments 
d’aigua  
causats per 
les obres de 
la comissaria

La baixada 
de la  
salinitat de 
l’aigua està 
provocant la 
substitució de 
la salicòrnia 
i el limònium 
pel canyís  

L’entrada d’aigua dolça els darrers anys està 
modificant l’ecosistema dels Muntanyans

Els qui passegeu 
sovint pels aigua-
molls dels Munta-

nyans haureu observat 
que en els darrers anys 
el paisatge d’aquest es-
pai d’interès natural 
està canviant. El canyís 
està guanyant terreny 
a espècies com la sali-
còrnia i el limònium i 
el règim d’aigua de les 
característiques llacu-
nes també està expe-
rimentant variacions 
molt visibles. La raó és 
la baixada de la salini-
tat o el que és el mateix: 
l’aigua ara és més dolça. 
I darrere hi ha la mà de 
l’home.

El geòleg del GEPEC-
EdC Andreu Cacho ex-
plica que l’organització 
ecologista ja porta anys 
advertint el Departa-
ment de Medi Ambi-
ent de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Tor-
redembarra d’aquests 
canvis. Cacho lamenta 
que des de la Generali-
tat no donin importàn-
cia a aquests canvis, ja 
que argumenten que 
el canyís també és una 
espècie protegida i no 
els preocupa aquesta 
situació. “És veritat que 
el canyís està en molts 
espais protegits, però 
el que fa singular els 
Muntanyans és la seva 
salinitat i l’existència 
d’espècies autòctones 
com la salicòrnia i el li-
mònium, que són pròpi-
es d’ecosistemes salins, 
no com el canyís, que és 
d’aigua dolça. I ho hem 
perdut”, adverteix.

La construcció del pas 
subterrani a l’alçada del 
polígon Nova Torredem-
barra fa més d’una dèca-
da sembla marcar l’inici 
del procés. Aquesta in-
fraestructura va provo-
car l’entrada d’aigua del 
nivell freàtic a la zona 
protegida i una denún-
cia dels Agents Rurals. 
Dos tècnics municipals 
de l’Ajuntament de 

JORDI  
SALVAT

Torredembarra van ser 
denunciats i es va obrir 
una investigació judicial. 
Aquests treballadors van 
haver de declarar davant 
del jutge, però la denún-
cia no va tirar endavant. 

UNA NOVA DENÚNCIA 
A FISCALIA
Les obres de la futura 
comissaria dels Mossos 
d’Esquadra, que van 
començar el setembre 
passat, han provocat 
una altra denúncia judi-
cial. Aquest cop ha estat 
el GEPEC-EdC qui ha 
portat a la Fiscalia els 
vessaments d’aigua dol-
ça a l’espai natural cau-
sats per aquestes obres. 
L’entitat ecologista ex-
plica que durant el mes 
de desembre va rebre 
una denúncia d’una ciu-
tadana que alertava que 
les obres de la comissa-
ria estaven extraient ai-
gua de l’aqüífer protegit 
i abocant-la als pluvials. 
Aquesta aigua anava a 
parar a l’Espai d’Interès 
Natural. 

Segons el grup ecolo-
gista, ja durant el pas-
sat mes d’octubre es va 
detectar un augment 
anòmal del nivell pie-
zomètric dins l’Espai 
d’Interès Natural Plat-
ja de Torredembarra i 
Creixell, sobretot als 
sectors de l’estany del 
Sol, estany de Clarà i el 
Gaianet. S’hi observava 
una concentració d’ai-
gua molt més abundant 
del normal, tot i ser zo-
nes que no s’inunden 
ni tan sols amb la pre-
sència de pluges abun-
dants. 

En aquest context, el 
GEPEC-EdC va comu-
nicar aquests fets als 
Agents Rurals, que, 
en personar-se al lloc 
dels fets, van informar 
que hi ha una enorme 
quantitat d’aigua infil-
trant-se a l’Espai d’In-
terès Natural. Segons 
els responsables de les 
obres, el volum d’aigua 
diari que s’infiltra és 
de més de 4.000 me-
tres cúbics. L’endemà 
de la inspecció dels 
Agents Rurals, els res-
ponsables de l’obra van 
instal·lar una canonada 
per tal que l’aigua s’en-
viï directament al mar. 
Segons l’entitat eco-
logista, no consta cap 
mena d’avaluació ni 
estudi que tingués en 
compte els possibles 
impactes ambientals 
ni de l’extracció d’aigua 
ni del seu abocament al 
mar. 

TRANQUIL·LITAT  
DES DE LES  
ADMINISTRACIONS 
Les obres de la comissa-
ria continuen endavant 
malgrat la denúncia. 
L’alcalde de Torredem-
barra, Eduard Rovira, 
explica que les obres 
tenien previst bombe-
jar aigües del subsol i 
treure-les de la zona per 
poder construir l’obra i 
s’ha decidit enviar-les 
directament al mar per-
què amb el sistema de 
laminació afectava les 
zones veïnes. Aquests 
problemes es van de-
tectar el passat 21 de 
desembre. Rovira as-
segura que, segons els 
consta a l’Ajuntament, la 
direcció de l’obra comp-
ta amb tots els permisos 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el fet que 
aigua de pluja o del ni-
vell freàtic vagi a parar 
al mar és la cosa més na-
tural quan es fan aquests 
tipus d’obra. 

Des del Departament 
d’Acció Climàtica man-
tenen que l’avaluació 
d’impacte ambiental 
no és necessària perquè 
les obres s’estan fent en 
sòl urbà. “Tot i això, un 
cop hem tingut coneixe-
ment dels fets, s’ha re-
copilat tota la informa-
ció al respecte i farem 
seguiment de les obres. 
Pel que fa a l’extracció 
d’aigua del freàtic arran 
dels treballs, ara mateix 
no es pot aturar, ja que 
això podria provocar 

afectacions a la qualitat 
de l’aigua de l’aqüífer”, 
afirmen. 

L’ACA confirma que 
les obres es van iniciar 
amb el permís de l’Ajun-
tament, autoritzant 
l’aportació de les aigües 
del freàtic a través d'una 
conducció d’aigües plu-
vials. Des de l’ACA, al 
tenir constància de les 
obres, es va instar a fer 
un canvi d’aquest punt 
d’abocament per evitar 
una possible afecta-
ció al funcionament de 
la depuradora, ja que, 
en rebre més aigua de 
la prevista, es podrien 
produir sobreeiximents 
al medi i provocar  
afectacions a l’espai na-
tural.

Segons ha pogut saber 
el Torredembarra Actu-
alitat, fins al passat 30 
de desembre l’empresa 
responsable de les obres 
no va sol·licitar l’autorit-
zació d’abatiment tempo-
ral freàtic i l’abocament 
a mar, quan ja feia set-
manes que estaven fent 

aquesta operació d’extra-
cció d’aigua, però sense 
abocar-la directament 
al mar sinó a la xarxa de 
pluvials, que provocava 
l’entrada d’aigua dolça 
als Muntanyans.

Tant des del Departa-
ment d’Acció Climàtica 
com del d’Interior s’estan 
fent estudis per corrobo-
rar que l’abocament d’ai-
gües freàtiques —que són 
aigües subterrànies de la 
capa més superficial i que 
no estan contaminades— 
no afecta l’espai natural.

UN POLÍGON  
URBANÍSTIC  
DENUNCIAT A EUROPA
El desenvolupament de 
Nova Torredembarra, 
el polígon urbanístic 
on s’està construint la 
comissaria, està en fals. 
El GEPEC-EdC ha de-
nunciat a la Comissió 
Europea que ni en el cas 
de Nova Torredembar-
ra ni de Muntanyans II 
s’ha fet una avaluació 
de l’impacte ambiental, 
cosa que consideren que 
és il·legal perquè aquest 
document és obligatori 
en zones incloses a la 
Xarxa Natura 2000. “Es 
tracta d’una infracció 
urbanística i el procés 
podria acabar amb una 
sentència que obligui a 
desconstruir el polígon 
o compensar-ho prote-
gint un altre espai com 
va passar al delta del 
Llobregat amb l’ampli-
ació fa uns anys de l’ae-
roport”, explica Cacho.

Una imatge general de l’EIN dels Muntanyans i la canonada que des de fa unes setmanes aboca directament aigua al mar. / TDB

ACTUALITAT TORREDEMBARRA
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El pagès de Torredem-
barra Daniel Rovira va 
guanyar la 35a edició 

del Concurs de Cultivadors 
de Calçots de Valls, celebrada 
el passat 29 de gener a la ca-
pital de la l’Alt Camp durant la 
Gran Festa de la Calçotada. És 
el setè cop que Horta Torren-
ca —primer Jordi Rovira i ara 
el seu germà Daniel— puja al 
lloc més alt del podi d’aquesta 
competició en què participen 
cultivadors de la IGP Calçot 
de Valls. Ho han aconseguit 
en només deu edicions.

Darrere de Rovira va quedar 
Fernando Monné, de Castell-
vell del Camp, i els Gemans 
Blanch, d’Altafulla, van com-
pletar el podi. Monné també 
va guanyar el premi a la millor 
mota de calçot. L’any passat 
Daniel Rovira no va poder 
participar en el Concurs de 
Cultivadors de Calçots de Valls, 
ja que les bases impedeixen 
participar-hi al guanyador de 
l’edició anterior. El 2022 Ro-
vira va fer de jurat, un paper 
que tornarà a desenvolupar en 
la propera edició.

Daniel Rovira recupera el  
tron del Concurs de  
Cultivadors de Calçots

REDACCIÓ

L’Audiència Nacional vol  
jutjar Masagué pel cas Efial 
junt amb tres exalcaldes 
convergents més

Un home de 32 anys mor  
per una caiguda accidental  
al Roquer

Un nou judici oral s’apropa per a l’exalcalde de Torredembarra Daniel 
Masagué. L’Audiència Nacional proposa jutjar fins a dinou persones, 
entre les quals es troba Masagué, per presumptes delictes de prevari-
cació i malversació relacionats amb la contractació de la consultora 
Efial. El jutge José Luís Calamasa ha tancat la instrucció d’aquesta 
peça, una de les derivades del cas Torredembarra, i també proposa 
jutjar els exalcaldes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Josep Jaume 
Castellnou, de l’Ametlla de Mar Andreu Martí, i d’Ascó Rafael Vidal, tots 
ells de Convergència Democràtica.

Segons la investigació judicial, aquests ajuntaments haurien con-
tractat l’empresa Efial per eludir els mecanismes de control públics. 
Segons el jutge, encarregaven informes per poder-se saltar les 
objeccions que formulaven secretaris i interventors en certs projectes 
i contractacions. En alguns casos, la consultoria s’havia convertit en 
una mena d’“ajuntament paral·lel”. Es calcula que el frau comès amb 
aquest procediment seria d’uns 8,7 milions d’euros.

El cas Efial constitueix la peça separada número 6 del complicat 
entramat que s’ha anat desgranant arran de l’esclat del cas Torre-
dembarra, aquest estiu farà deu anys. Les detencions i escorcolls pel 
cas Efial es van fer l’estiu de 2016, en el que es va anomenar operació 
Tèrmyca. El juny de l’any passat, en el judici de la peça primera del cas 
Torredembarra, l’interventor ja denunciava aquest paper presumpta-
ment il·lícit de la consultora Efial.

Una caiguda accidental 
per negligència del finat al 
Roquer va acabar el passat 
3 de febrer amb la mort d’un 
home de 32 anys d’origen po-
lonès que estava de pas pel 
municipi. Els fets van tenir 
lloc prop de les 21 hores. Un 
home i una dona passejaven 
el seu gos pel Roquer, quan 
l'animal va caure (sense patir 
cap lesió). Posteriorment, el 
jove que es trobava en aque-
lla zona va caure acciden-
talment quan es va apropar 
massa a la vora per mirar el 
gos i va perdre l’equilibri. La 
caiguda va ser des d’uns 10 
metres.

El germà de la víctima va bai-
xar a ajudar-lo en un espai on 
havia quedat atrapat mentre 
s’activaven els serveis d’emer-
gència arran de la trucada 
al 112 de la parella propie-
tària del gos. Al lloc s’hi van 
desplaçar dues patrulles de la 
Policia Local, Bombers, dues 
ambulàncies del SEM, un he-
licòpter i una embarcació de 
Salvament Marítim i Mossos 
d’Esquadra. Tot i estar cons-
cient en un primer moment, 
més tard va patir una aturada 
cardiorespiratòria i malgrat 
els esforços del personal sani-
tari per reanimar-lo va acabar 
morint al mateix Roquer. 

Daniel Rovira amb el premi, la seva família i autoritats. / CAMBRA COMERÇ 
VALLS

Rovira ha destacat en decla-
racions al Torredembarra 
Actualitat el valor del triomf 
d’enguany, perquè l’aiguat que 
va caure el setembre passat va 
endurir molt la terra i ha costat 
calçar i fer créixer els calçots 
fins a una bona mida, tot i que 
la molt bona terra que hi ha a 
Torredembarra hi ha ajudat. A 
més, el pagès torrenc ha asse-
nyalat l’augment de nivell dels 
participants els darrers anys 
gràcies a l’impuls de la IGP 
Calçot, de la qual Rovira forma 
part dins del Consell Regulador, 
per aconseguir un producte més 
homogeni que reforci la marca.
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L’Ajuntament de Torre-
dembarra ha aprovat 
un contracte d’emer-

gència de recollida i transport 
de residus fins a nova adjudi-
cació del servei. A més del go-
vern, també el PSC i Junts van 
votar-hi a favor, mentre que 
Ciutadans i els dos regidors no 
adscrits ho van fer en contra. 
Aquest contracte ascendeix a 
un total de 2.166.121,95 euros 
anuals IVA inclòs, la millor 
oferta econòmica que ha rebut 
l’Ajuntament entre quatre em-
preses del sector que han pre-
sentat pressupost. Es tracta de 
més del doble de l’aproxima-
dament milió d’euros que cos-
tava anualment el contracte en 
vigor fins el passat 1 de febrer. 
L’empresa escollida és Prezero 
España SA.

Torredembarra gastarà més de dos  
milions d’euros en un contracte d’emergència 
per a la recollida de la brossa

REDACCIÓ

Aquesta mesura es pren arran 
de la renúncia a la pròrroga del 
contracte actual, que finalitza el 
pròxim 1 de febrer, per part de 
l’actual adjudicatària —Nord-
vert SL—, en ple procés de re-
dacció del nou plec de clàusules 
per a la licitació del servei.

MILLORES PREVISTES
El regidor de Via Pública i 
Manteniment, Raúl García, 
afirma que tot i que aquest 
contracte és per cobrir un 
període de transició ja incor-
pora tot un seguit de millores 

respecte al servei que es du 
a terme actualment i que ha 
presentat moltes mancances. 
Les principals millores pre-
vistes són:
◗ El període de Setmana 
Santa tindrà el mateix trac-
tament que la temporada 
alta.

◗ Es passa de 21 llocs de tre-
ball a 27,5 de mitjana anual.

◗ S’estableixen clarament els 
mitjans humans i materials 
que es dedicaran a la recolli-

La recollida de la brossa a Torredembarra entra en una època de transició 
fins a l’entrada en servei del nou contracte. / TDB

da porta a porta a les zones 
on està implementada.

◗ Augment de freqüència 
de la recollida porta a porta 
comercial, sobretot als esta-
bliments de restauració de la 
façana marítima.

◗ Augment de la freqüència 
de recollida dels contenidors 
de ciutadania.

◗ Augment dels dies desti-
nats a la recollida porta a 
porta de la poda, que passa 
de 2 a 5 dies per setmana.

◗ Millores en la neteja inte-
rior i exterior dels conteni-
dors.

NOUS SERVEIS
A més, s’incorporen serveis 
nous com són:
◗ Repàs de bateries de con-

tenidors i abandonaments 
de brossa a la via públi-
ca, que inclou l’escombrat 
d’aquestes zones. S’hi de-
dicarà una persona 8 hores  
diàries, 7 dies a la setmana, 
amb reforç en temporada 
alta.

◗ Recollida selectiva de les 
escombraries del mercat set-
manal.

◗ Recollida selectiva dels 
contenidors dels actes fes-
tius.

L’Ajuntament de Torredem-
barra passarà a fer-se càrrec 
de la recollida dels residus de 
paper i cartró que es generen 
en dependències municipals, 
mentre que l’empresa con-
tractada es farà càrrec del 
seu transport a la planta de 
reciclatge. 

Més de 
1.500 famílies 

ja confien 
en nosaltres

977 540 678
680 494 060

www.lateclaacasa.cat
domicili@xarxatecla.cat

INFORMA-TE’N A:

Tranquil litat i confiança .

La Tecla
a casa
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977801811
CENTRE VETERINARI - PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CREIXELL - C/. Raval, 2

maaucv.com     info@maaucv.com     maaucv

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

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

D’aquesta manera va que-
dar la persiana del que 
fins fa un any i mig era 

un dels estancs de Torredembar-
ra després que un vehicle s’hi 
encastés. Concretament va ser 
a l’avinguda Catalunya el 22 de 
gener, al voltant de dos quarts 
de cinc del matí. Una persona 
va informar la Policia Local que 
d’aquest cotxe havien baixat dues 
persones i havien marxat. Recor-
dem que l’estanc en qüestió fa un 
any i mig que està tancat. Una de 
les patrulles, mentre feien recer-
ca, van veure que havien inten-
tat entrar en un altre estanc, al 
passeig de la Sort, amb danys a 
la porta, però no ho havien acon-
seguit. Més tard es va saber que 
el cotxe havia estat robat a Brises 
del Mar. Aquests individus van 
intentar una altra acció a Tarra-
gona i després d’una persecució 
policial van arribar a Igualada, 
on van abandonar el cotxe. Uns 
dies abans, el 16 de gener, s’havia 
produït un altre allunatge en una 
botiga de telefonia del passeig de 
la Sort, però no van poder accedir 
a la caixa forta i només van em-
portar-se articles menors.

Gener mogut a  
Torredembarra pel que 
fa a intents de robatori

REDACCIÓ

REDACCIÓ

dues persones estaven de pas a 
Torredembarra i estaven en un 
habitatge ocupat.

Tots aquests fets han generat 
una certa inquietud en el sector 
comercial torrenc, però fonts po-
licials asseguren al Torredembar-
ra Actualitat que es tracta d’una 
concentració en el temps d’accions 
perpetrades per delinqüents que 
estan de pas al nostre municipi i 
que Torredembarra és una locali-
tat segura, com ho demostren les 
dades de criminalitat dels darrers 
anys de la Junta de Seguretat Lo-
cal.

Estat en què va quedar el local de l’avinguda Catalunya després de l’encastament. 
/ TDB

El Bodegón

To r r e d e m b a r r a 
comparteix bas-
tants problemes 

amb els pobles i ciu-
tats del seu entorn. Un 
d’ells és la manca d’oci 
nocturn. Sembla menti-
da, però la Torre tenia 
molts més bars i disco-
teques quan hi havia 
4.000 persones empa-
dronades que ara, quan 
ja som quasi 18.000.

Cada cap de setmana 
obliguem centenars de 
joves torrencs a bus-
car-se la vida fora del 
nostre poble si es volen 
divertir de nit. I els que 
es queden, poden comp-
tar les opcions amb els 
dits d’una mà. Fins ara, 
una d’aquestes era El 
Bodegón, al carrer Am-
ple de Torredembarra. 
Dic fins ara, perquè la 
seva continuïtat està en 
perill per uns nous ve-
ïns que han denunciat 
l’establiment pel soroll 
de la seva terrassa. La 
Generalitat de Catalu-
nya està disposada a 
tancar el local, mentre 
que l’Ajuntament no hi 
pot fer res.

No és el primer cop que 
alguns veïns denunci-
en el soroll d’una festa 
de Cap d’Any al Casal o 
una nit de festa major a 
la plaça del Castell. Hem 
de procurar que tothom 
pugui descansar? Evi-
dentment. Això preval 
per damunt de qualsevol 
cosa? Doncs no.

Primer de tot cal dir 
que qualsevol oci noc-
turn ha de trobar un 
equilibri amb el des-

OPINIÓ GUILLEM 
BARGALLÓ

cans dels veïns. Però 
diem-ho tot: El Bode-
gón i els seus clients, 
les festes a la plaça del 
Castell o el Casal ja hi 
eren molt abans que 
aquests nous veïns . És 
més, el carrer Ample és 
dels pocs carrers (com 
la plaça dels Bars) on 
la restauració és im-
portant. Un no pot 
comprar-se una casa al 
costat de l’església i de-
nunciar després que li 
molesten les campanes.

El Bodegón és història 
de la Torre i un dels 
pocs llocs d’oci nocturn. 
No ens posarem nostàl-
gics, però els més grans 
i la Generalitat haurien 
de recordar que fa uns 
anys sortir un dissabte 
per Torredembarra sig-
nificava poder escollir 
entre múltiples opcions. 
La gent jove (i no tan 
jove) mereix i necessi-
ta espais com el ‘Bode’: 
sense baralles, al centre 
de la vila i al costat d’al-
tres bars i restaurants.

Des de fa uns dies, els 
propietaris del Bode-
gón recullen signatu-
res per evitar tancar. 
Firmar no és només 
mantenir viu el passat, 
la història de la Torre, 
significa també donar 
suport a una Torre-
dembarra del futur 
que no sigui dormitori, 
on la gent pugui tenir 
ofertes d’oci nocturn 
al costat de casa. Amb 
respecte pel descans i 
fent els canvis que to-
qui, però evitant ser 
una urbanització més 
de la Costa Daurada.

Una setmana després, la darrera 
nit del mes de gener, dos indi-
vidus van intentar robar en tres 
establiments del carrer Antoni 
Roig, sense èxit, i van causar 
desperfectes en algunes persia-
nes. També van provar d’entrar 
a un habitatge del carrer Vall 
d’Aran i, gràcies a les imatges 
gravades allí, un dels individus 
va poder ser detingut l’endemà 
per la Policia Local. El fet de ser 
reincident va provocar la seva 
entrada a presó. Gràcies a la seva 
declaració, els Mossos d’Esqua-
dra van detenir l’altre individu 
i van iniciar la cerca. Aquestes 

La Policia Local va detenir la 
matinada del 10 de febrer tres 
joves per violació de domici-

li i danys. Els fets van tenir lloc a 
l’avinguda de les Oliveres. Dos 
d’ells són veïns de Valls i de l’altre 
se’n desconeix el domicili, i podrien 
estar relacionats amb altres fets de-
lictius contra el patrimoni que s’han 
produït al municipi.

Tres joves detinguts
L’habitatge estava precintat des 
de feia dos dies perquè hi havia 
indicis d’intent d’ocupació. La nit 
següent, una patrulla de la Policia 
Local va observar que el precinte 
policial havia estat manipulat i van 
detectar que hi havia algú al seu 
interior. Tot seguit, van demanar 
la presència d’una segona patrulla. 
Més tard, també va arribar una pa-
trulla dels Mossos d’Esquadra. Els 
joves van ser detinguts sense oferir 
resistència. 
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El ple ordinari de l’Ajunta-
ment de Torredembarra 
del passat 19 de gener va 

aprovar el projecte bàsic i d’exe-
cució de la reforma i cobriment 
de la piscina nova municipal, 
redactat per l’arquitecte Igna-
cio Álvarez Martínez, amb un 
pressupost de 2.455.105,34 eu-
ros (IVA inclòs). El govern, el 
PSC i el regidor no adscrit Toni 
Cruz hi van votar a favor, men-
tre que Ciutadans i Junts es van 
abstenir.

El projecte ja s’havia aprovat el 
28 de gener de 2021, però en la 
fase d’exposició pública s’hi van 
detectar un seguit de mancances. 
A més, calia dur a terme una re-
visió de preus per l’augment del 
cost de les matèries primeres. La 
diferència amb el pressupost de 
fa dos anys és de més de 755.000 
euros, un 44%. Recordem que 
aquesta piscina coberta es va 

S’aprova el nou projecte  
de la reforma i cobriment  
de la piscina municipal

REDACCIÓ

inaugurar pocs mesos abans de 
les eleccions de 2011 però sense 
la coberta. Dotze anys després 
encara està descoberta.

El regidor d’Urbanisme, Josep 
Maria Guasch, explica que el 
nou redactat inclou la instal-
lació de plaques fotovoltaiques 
i preveu un sistema de recollida 
d’aigües pluvials, que no esta-
ven inclosos inicialment. Per 
finançar l’increment del pres-
supost del projecte el 2022 ja es 
va suplementar la inversió amb 
780.000 euros, que es finan-
çaran amb un préstec a llarg 
termini. Després del període 
d’exposició pública i aprovació 
definitiva, ja es podrà tirar en-
davant la licitació.

El pressupost de 
l’obra supera 
els 2,4 milions 
d’euros, un 44% 
més que el primer 
projecte fa dos 
anys

Imatge virtual de la futura piscina coberta de Torredembarra. / AJ. TORRE-
DEMBARRA

FOTO  
DENÚNCIA

Darrerament ha sortit una notícia molt positiva que explica 
que l’Ajuntament de Torredembarra ha adequat diversos parcs 
infantils del municipi. Després d’informar-nos de quins parcs 
són, ens adonem que cap és a Marítima Nord.

En aquest barri hi viuen bastants nens i no disposen de cap 
parc infantil amb unes condicions adequades per jugar-hi. Tots 
tenen tobogans de metall que agafen unes temperatures molt 
elevades a l’estiu, fusta desgastada en zones perilloses, metall 
oxidat, terra sense suro, etc.

Demanem a l’Ajuntament que pugui adequar algun dels 
parcs de què disposa Marítima Nord per tal que els infants no 
necessitin desplaçar-se al centre del poble per poder jugar en 
condicions.

Maria Carrillo

Parcs infantils  
en condicions  
a Marítima Nord

Envia la teva Foto denúncia a 
redaccio@tdbactualitat.cat

Vols guanyar el llibre  

de l’Àurea Rodríguez  

‘Antes muerta  

que analógica’?

ESPAI DEL SUBSCRIPTOR 
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 5 € al mes a www.
TDBactualitat.cat.

◗ Enviar un correu electrònic 
a redaccio@TDBactualitat.
cat amb el teu nom i cog-
noms i telèfon de contacte 
fins al proper 26 de febrer.

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

Pots llegir la crònica que 
va fer en Jordi Salvat sobre 

la presentació del llibre a 
Reus:

Si ets subscriptor/a del Torredembarra 
Actualitat pots guanyar el llibre Antes 
muerta que analógica, escrit per la nos-
tra col·laboradora Àurea Rodríguez. 

Nou programa de fisioteràpia al CAP de  
Torredembarra i al consultori de Roda
La Xarxa Santa Tecla ha incorporat un equip de 10 
fisioterapeutes que es desplegaran pels diferents 
centres d’atenció primària al Baix Penedès i el nord del 
Tarragonès, entre els quals hi ha el CAP Torredembarra 
i el consultori de Roda de Berà. Es tracta del progra-
ma FisioAPiC,  que forma  part del Pla d’Enfortiment i 
transformació de l’atenció primària i comunitària del 
Departament de Salut.

A través principalment de sessions grupals amb la 
ciutadania, l’objectiu principal del programa FisioAPiC 
és la millora del funcionament i l’autonomia en pacients 

amb patologies cròniques, així com la prevenció de la 
discapacitat en persones amb risc de fragilitat. Entre les 
comeses més importants d’aquest nou servei es troba 
l’educació del pacient en l’autocura i hàbits saludables, 
juntament amb una reducció del consum farmacològic, 
la prescripció de l’exercici terapèutic i la vinculació de la 
població a activitats i serveis de la comunitat.

Inicialment, entre les persones que podran accedir al 
servei es troben tots aquells amb àlgies vertebrals (lum-
bàlgia i cervicàlgia), tendinopaties d’espatlla, gonàlgia i 
coxàlgia i persones en situació de risc de fragilitat.
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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

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

Especialidades 
en pescados  
y arroces

Montse Castellarnau optarà 
a continuar com a alcal-
dessa d’Altafulla després 

de ser escollida per unanimitat cap 
de llista de d’Alternativa Altafulla 
en l’assemblea celebrada al Centre 
d’Entitats el passat 20 de gener, 
que va comptar amb una trentena 
d’assistents. Castellarnau va ser pre-
sentada com a cap de llista en un 
vermut popular dos dies després al 
parc Voramar.

L’alcaldable ecosocialista va fer una 
crida “per aconseguir que aquests 
vuit mesos de mandat des de la 
moció de censura es transformin 
en quatre anys més per poder se-
guir treballant en la recuperació de 
la platja, la consolidació d’un espai 
de referència cultural del Baix Gaià 
com és La Violeta, seguir amb la mi-
llora de la neteja pública, la recollida 
de la brossa, l’atenció a la gent gran 
i a Brises del Mar”. Segons Caste-
llarnau, el balanç inclou “una bona 
gestió, transparent, eficaç i amb 
empatia” i va destacar l’experièn-
cia d’Alternativa Altafulla havent 

Montse Castellarnau es  
presentarà a la reelecció 
com a alcaldessa d’Altafulla

REDACCIÓ

Votació de l’assemblea d’Alternativa Altafulla de Montse Castellarnau com  
a candidata a l’alcaldia. / CEDIDA

Castellarnau va  
ser escollida per  
unanimitat per  
l’assemblea  
d’Alternativa  
Altafulla
guanyat tres eleccions municipals 
i governat durant vuit anys seguits.

Serà el primer cop Montse Caste-
llarnau encapçala la candidatura 
d’Alternativa Altafulla i rellevarà 

Fèlix Alonso, que ho ha fet les tres 
darreres convocatòries i actualment 
és director general de Consum del 
Govern de les Illes Balears després 
deixar l’acta de regidor en perdre 
les eleccions de 2019. Castellarnau 
ha ostentat diverses tasques de go-
vern i el maig de l’any passat es va 
convertir en alcaldessa després que 
prosperés una moció de censura.

Segons ha pogut saber Torredem-
barra Actualitat, hi haurà una reno-
vació important en els primers llocs 
de la llista ecosocialista respecte als 
darrers comicis.

Eva Martínez, nova  
regidora de Junts després 
de la renúncia de López 
Bofill, entra al govern 
d’Altafulla

Iban Calvet serà el cap de llista de SOM Creixell  
i Pilar Romero (UPC-FIC) i Jaime Serret (PP) repetiran

Altafulla ha viscut mes de febrer un nou gir de guió 
en aquest mandat municipal tan accidentat amb la 
renúncia a la seva acta del regidor de Junts, Hèctor 
López Bofill, que es va fer efectiva el 10 febrer en un 
ple extraordinari. El seu lloc l’ocuparà la número tres 
de la llista juntaire, Eva Martínez, que iniciarà una 
segona etapa al ple altafullenc -ja va ser regidora 
entre els anys 2007 i 2016- i ho farà incorporant-se 
al govern per dirigir les regidories d’Educació, Gent 
Gran i Acció Social, i serà, un cop l’assemblea local 
ho aprovi, la cap de llista de Junts per Altafulla en les 
properes eleccions municipals. 

López Bofill ha esgrimit una doble motivació per 
abandonar el seu escó: la primera és laboral i perso-
nal, ja que està immers en unes oposicions per acon-
seguir una plaça de catedràtic; i la segona és política: 
rebaixar la crispació existent al ple municipal. El ja 
exregidor afirma que “potser és el moment que altres 
es plantegin la mateixa opció per al bé comú, que és 
la pacificació del poble”. Per la seva banda Martínez 
diu que aportarà la seva experiència “per treballar i 
fer possible la gestió del poble i donar estabilitat en 
el que queda de mandat”.

El fragmentat mapa polític de Creixell 
comptarà en les properes eleccions mu-
nicipals amb una nova formació política: 
SOM Creixell. Es presenta com “una recent 
formació política 100% municipalista, 
desvinculada d’ideologies”. Iban Calvet és 
el president de SOM Creixell i serà el cap 
de llista de la nova candidatura. El seguirà 
Ana María Hernández, secretària general 
del nou partit. Durant els darrers mesos 
han mantingut trobades veïns i veïnes de 
diferents zones del municipi.

Units per Creixell-FIC es tornarà a 
presentar que liderà un cop més l’actual 
regidora Pilar Romero. “Ho agafo amb més 
ganes que mai. Aquest darrer ha estat un 
mandat molt difícil, tant a nivell personal 
com polític amb la covid-19, però hem tirat 
endavant”, ha afirmat Romero, que posa 
en valor la seva experiència, ja que porta 

Iban Calvet, Pilar Romero, i a sota, Jaime Serret. / CEDIDES

com a regidora des de l’any 2003 i només 
quatre anys ha estat fora del govern. 
Romero destaca que la candidatura que 
encapçala és independent, la més antiga 
amb aquesta condició, i està oberta a 
gairebé qualsevol pacte preelectoral: “No 
pactarem perquè sí, sinó pel bé del poble”, 
diu.  

DIVISIÓ AL PARTIT POPULAR
Per la seva banda, el Partit Popular 
recupera Jaime Serret com a alcaldable 
malgrat que a inicis de mandat, després de 
liderar per primer cop la llista conservado-
ra, va abandonar la disciplina de la forma-
ció conservadora i s’ha mantingut com a 
regidor no adscrit, formant part de l’equip 
de govern liderat per Jordi Llopart (Junts). 
El comitè electoral del PP ha valorat que 
fa quatre anys la candidatura de Serret va 
obtenir dos regidors amb el 17,66% dels 
vots emesos, millorant els resultats del 
2015 i consolidant-se com a tercera força 
política del consistori, després de Junts i 
del PSC.
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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.

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

Adriana Ugarte, Juana 
Acosta, Javier Gutiér-
rez, Fernando Tejero, 

Antonio Dechent o la jove pro-
mesa Luna Fulgencio són els 
companys de repartiment de 
l’actriu creixellenca Íngrid Pa-
lomares, de 10 anys, en la seva 
cinquena pel·lícula. Es tracta 
de Lobo Feroz, dirigida per 
Gustavo Hernández i estrena-
da el passat 27 de gener. Lobo 
feroz és una pel·lícula dramà-
tica i thriller que tracta sobre 
un detectiu que segueix la pista 

‘Lobo feroz’, la cinquena pel·lícula de 
la jove creixellenca Íngrid Palomares

REDACCIÓ

Íngrid Palomares —la nena de l’esquerra— en la presentació de la pel·lícula. 
/ CEDIDA

d’un sospitós d’assassinar un 
nen que va sortir en llibertat 
per un error. En aquest film, 
l’Íngrid hi té una petita par-
ticipació i la podem veure a 
través dels flashbacks que 
posen en context la història a 
través de la qual viatjaran els 
espectadors.

DOS ANUNCIS AQUEST 
NADAL
Aquest passat Nadal, a la jove 
actriu creixellenca l’hem pogut 
veure en els anuncis de Glovo i 
Aldi i ben aviat la podrem veu-
re en un altre espot del qual 
encara no es pot fer pública la 

marca. L’Íngrid espera aquest 
2023 poder participar en més 
càstings de cinema i ficció en 
general i és que ella, tot i ser 
molt jove, afirma que quan 
roda “està en el seu lloc”. Diu 
que li encanta “endinsar-se 
en els personatges, canviar de 
registre i treballar les expres-
sions”.

Fins ara, Íngrid Palomares ha 
participat en quatre pel·lícules 
a més de Lobo feroz: Padre no 
hay más que uno 2: La llegada 
de la suegra, Sin ti no puedo, 
Padre no hay más que uno 3 i 
Con los años que me quedan.

La Pobla de Montornès 
acollirà el 4 de març  
el seu primer Concurs  
de Microteatre 

Albert Pla actuarà 
el 6 de maig vinent 
a Altafulla dins del 
Festival Barnasants

La Masia Can Martí guanya 
per segon any consecutiu  
el Wedding Awards

El gimnàs de l’Escola Els Ametllers serà l’escenari el 
proper dissabte 4 de març del I Concurs de Microteatre 
de la Pobla de Montornès, coorganitzat per l’Ajunta-
ment i el grup local Daltabaix Teatre. El concurs comp-
tarà amb la representació de quatre obres diferents, i 
vol potenciar aquest gènere al municipi. 

Els grups de teatre o actors i actrius individuals que 
vulguin participar-hi poden contactar amb l’organitza-
ció a través del correu daltabaixteatre@gmail.com i el 
telèfon 633 72 73 98. Hi haurà un premi per a la millor 
obra i també per al millor actor i la millor actriu. 

Altafulla tornarà a 
ser enguany una de 
les seus del Festival 
Barnasants tres 
anys després. I ho 
farà de la mà del 
cantautor Albert 
Pla, que actuarà al 
Casal Auditori La Vi-
oleta el 6 de maig a 
les 20 hores. El fes-
tival ja ha presentat 
la programació per 
a l’edició d’aquest 
2023, amb desenes 
de concerts de 
cançons d’autor per 
arreu del territori 
català. L’esdeve-
niment s’allargarà 
fins al 18 de maig.

Albert Pla, l’artista 

més polifacètic, 
transgressor i 
sorprenent que ha 
donat Catalunya, 
pujarà sol a l’es-
cenari altafullenc 
per teatralitzar les 
seves cançons.

La Masia Can Martí, propietat del Grup Claustre i situada 
la Riera de Gaià, ha obtingut per segon any consecutiu el 
Wedding Awards, un guardó que reconeix aquest espai de 
celebracions com un dels indrets professionals més recoma-
nats per a les celebracions de bodes. Aquest reconeixement 
té molta rellevància perquè és l’únic del sector que es lliura 
basant-se en les opinions de les parelles que s’han casat. 

A nivell internacional, els premis Wedding Awards estan 
basats en gairebé 8 milions d’opinions de les parelles que té 
el portal. Masia Can Martí competia en la categoria de Ban-
quets en aquests guardons que atorga el portal Bodas.net i 
en el qual prenen part més de 50.000 empreses o emplaça-
ments que celebren bodes o altres esdeveniments.

La Masia Can Martí està ubicada a la Riera de Gaià. / CEDIDA

Albert Pla visitarà La 
Violeta. / BARNA-
SANTS
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L’eix temàtic de 
la 15a edició del 
Festival Inter-

nacional de Cinema en 
Català estarà dedicat a 
les projeccions vistes a 
les sales de cinema. La 
situació actual de les 
sales de cinema és molt 
complicada, amb l’arri-
bada de les plataformes 
i el canvi en els hàbits de 
consum de l’audiovisual, 
a causa, en gran part, de 
la pandèmia. 

Des del festival es creu 
que hi ha prou eines per 
“aixecar la gent del sofà”, 
ja que ofereix una expe-
riència cinematogràfica 
completa, amb projecci-
ons de cinema de proxi-

‘El cinema, als cinemes’,  
eix temàtic del FIC-CAT 2023

mitat, la presència dels 
equips tècnics i artístics 
de les pel·lícules presen-
tades, així com debat 
posterior amb tots ells. 
Al FIC-CAT es reivindi-
ca el cinema vist en sala, 
amb persones al vol-
tant, conegudes o no, i 
en pantalla gran, que és 
la finestra a través de la 
qual totes les pel·lícules 
volen arribar al públic.

GRAVACIÓ DE L’ESPOT
La sala 14 dels cinemes 
Ocine de les Gavarres, 
de Tarragona, va acollir 
el 5 de febrer una de les 
escenes que formaran 
part de l’espot del FIC-
CAT 2023. Els joves ac-
tors Guim Puig (Les de 

cop estrenat al cinema, 
es podrà veure a totes 
les xarxes socials del 
Festival.

Recordem que les ins-
cripcions per poder 
participar en la propera 
edició del Festival, que 

se celebrarà al Casino de 
Roda de Berà del 10 al 
17 de juny, romandran 
obertes fins al 31 de 
març per a les categori-
es llargmetratge, docu-
mental, curtmetratge, 
treball de centre educa-
tiu i videoclip.

El Torredembarra Actualitat s’ha convertit aquest mes de febrer 
en un dels mitjans de comunicació oficials del FIC-CAT. A través 
d’aquest acord, el Torredembarra Actualitat oferirà una cobertura 
continuada i més àmplia de l’esdeveniment, un dels més importants 
del panorama cultural del Baix Gaià i del cinema a nivell de país.

El logotip del Torredembarra Actualitat s’incorporarà en part del 
material promocional del festival i es buscaran altres formes de 
col·laboració mútua. Des del mitjà de comunicació de referència del 
Baix Gaià es valora especialment l’impuls a la llengua catalana que 
representa el FIC-CAT.

l’hoquei, Sinjar) i Júlia 
Gibert (Les de l’hoquei) 
són els protagonistes de 
l’espot, que girarà entorn 
l’eix temàtic del Festival. 
El rodatge va comptar 
amb una setantena de 
figurants de totes les 
edats.

Aquest any, com a 
novetat, el FIC-CAT 
compta amb dos espots 
diferents, els quals es 
podran veure en nom-
broses sales dels cine-
mes Ocine d’arreu de 
Catalunya per gentilesa 
de Jaume Pahissa. Un 

Félix Lillo repetirà com a alcaldable 
del PP i Chelo López-Ibarra serà la 
número dos d’ERC a la Pobla

En marxa l’estudi dels corrents  
marins a la platja d’Altafulla

Vint restaurants participen  
en les I Jornades Gastronòmiques 
Calçots al Baix Gaià

L’actual regidor no adscrit Félix Lillo 
serà per segon cop consecutiu alcalda-
ble del Partit Popular a la Pobla de Mon-
tornés. Lillo va passar a ser no adscrit a 
principi de mandat, però en els darrers 
mesos s’ha pogut reconduir la situació. 
Lillo, que s’ha mantingut tot el mandat 
a l’oposició, s’ha aproximat els darrers 
mesos a Valents, formació que també es 
presentarà a les eleccions municipals 
de la Pobla, i va figurar com a secretari 

general de la formació local, però manté 
que mai va deixar de ser del PP.
Per altra banda, ERC ha desvelat el la 
número dos de la seva candidatura a la 
Pobla, per darrera de l’actual alcalde, 
Francesc Larios. Serà Chelo López-Ibar-
ra, de 47 anys, vicepresidenta de l’AFA de 
l’Escola Els Ametllers i molt implicada 
amb les activitats del poble. Va ser pre-
sentada el 5 de febrer en un acte públic 
amb la senadora Laura Castel.

L’alcaldessa d’Altafulla, Montse Caste-
llarnau, acompanyada de la regidora de 
Medi Ambient, Marisa Méndez-Vigo, i el 
rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya-BarcelonaTech (UPC), Daniel 
Crespo, van signar el 9 de febrer el conve-
ni per a l’elaboració d’un estudi sobre els 
corrents marins i els onatges a la platja 
d’Altafulla.

Gràcies a aquest acord, s’acceleren els 
tràmits per fer una diagnosi de l’actual 
situació de pèrdua de sorra de la platja 

altafullenca amb l’objectiu de prendre 
mesures per a l’assoliment d’un espai de 
sorra estable que garanteixi la conservació 
i la protecció de la façana marítima de 
Botigues de Mar i el Parc de Voramar. 

D’aquests estudis, amb una durada de dos 
a tres anys a raó de 41.200 euros —20.000 
euros al 2023 i 21.200 euros al 2024—, 
s’extrauran les mesures a prendre pel con-
sistori, que passarien per la construcció 
d’estructures submarines o superficials, 
com esculls o similars.

Del 24 de febrer al 26 de març se cele-
brarà la primera edició de les Jornades 
Gastronòmiques Calçots al Baix Gaià, 
amb la participació d’una vintena de 
restaurants de sis municipis d’aquest ter-
ritori i una clara vocació de continuïtat i 
seguir sumant establiments participants. 
Els restaurants d’aquesta primera edició 
oferiran menús d’entre 30 i 40 euros amb 
el calçot com a protagonista, però també 
propostes més atrevides, com per exem-
ple una crema, croquetes o un milfulls. 
Els Caves Oriol Rossell participen en les 
jornades maridant els seus vins i caves 
amb els calçots.

Les jornades és el primer esdeveniment 
que organitza la nova junta de l'Associ-
ació d'Empresaris d'Hostaleria del Baix 
Gaià, i en la seva presentació, el passat 
13 de febrer, el seu president, Jorge Piera, 
va afirmar que tenen previstos almenys 

dos esdeveniments semblants al llarg 
d’aquest any. Per la seva banda, l’alcal-
de de Torredembarra, Eduard Rovira, va 
reivindicar el Baix Gaià com a terra de 
bons calçots i va destacar els premis 
aconseguits per pagesos del territori en 
el Concurs de Cultivadors de Calçots.

Torredembarra Actualitat, 
nou mitjà oficial del FIC-CAT

Fotografia de família dels restauradors 
participants. / TDB
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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...

LA SOLEDAT DELS MIRALLS

Capítol 40. 
Psicòpates

J. A. NIEVES

—Estàs dient que el teu 
pare és un psicòpata 
—va dir la Tatjana mi-
rant-me fixament.

—Digues-m’ho tu. Cal 
que repassem alguns 
moments... amb tu, amb 
mi, amb la mare...? És 
un psicòpata de manu-
al. Salvant les distànci-
es amb els assassins en 
sèrie, ELL forma part 
d’aquest grup selecte 
de manipuladors soci-
alment reconeguts, en-
cantadors, amb carisma, 
que quan no te n’has 
adonat t’ha fet creuar el 
pont cap a l’altre barri. 
No et mata a cara desco-
berta sinó enverinant-te 
les arrels de la vida fins 
que hom es mor sense 
més alternativa.

—Bene, el teu pare té 
moments, com moltes 
altres persones. No sem-
pre és així, en cas con-
trari no estaria amb ell.

—Ara perquè ha gua-

nyat les eleccions i està 
exultant, amable, ali-
mentant-se del seu or-
gull. Fins i tot passa de 
mi. Arribo a pensar que 
em veu com un adversari 
polític qualsevol al qual 
derrotar en el decurs de 
la seva agenda política. 
És un depredador, Tat-
jana, i ho saps. Obre els 
ulls o corres el risc d’aca-
bar com la meva mare.

—La teva mare? Què vols 
dir? Pel que sé va morir 
desgraciadament en un 
accident de trànsit.

—En un accident no re-
solt. El cotxe va perdre 
tot el líquid de frens. Hi 
ha indicis que el dipòsit 
i el mànec estaven ma-
nipulats, però no es van 
treure proves conclo-
ents. Almenys aquesta 
és la versió oficial.

Vam estar uns segons 
sense dir res. Mante-
nint-nos la mirada. 
Interpretant els pensa-
ments aliens. De sobte, 
tot s’amagava en les pa-
rets de la meva habita-
ció. Les serps dels meus 

dibuixos prenien vida 
i assumien ser els per-
sonatges de les nostres 
vides. En les darreres 
hores, en els darrers mi-
nuts, havien passat coses 
prou importants per no 
perdre el temps. La fugi-
da dels meus amics. La 
invasió de la nostra llar 
i les amenaces de mort 
dels pistolers. El petó 
sublim entre Polophyna 
i Tatjana que introduïa 
un nou i potent element 
conductor a les nostres 
vides. 

I, sense poder evitar-ho, 
s’esdevingué una de les 
meves paranoies: les 
dues dones van agafar 

forma de serp, esplèn-
dids exemplars d’ofidis 
que reptaven per tots 
els racons de l’habita-
ció, generant formes, 
ombres i textures in-
finites. Sensuals. Ab-
sorbents. Còmplices. 
Perilloses. Em treien la 
tovallola blava amb els 
seus ullals acanalats i 
deixaven al descobert el 
meu cos fràgil, minvat 
de musculatura. Un cos 
víctima de la intempèrie, 
de la fragilitat, del capri-
ci de qui ostenta el poder 
i pren el destí de la teva 
vida. I va venir l’eclo-
sió. Vaig connectar amb 
una dona anònima, una 
dona sense nom però 

amb tots els noms de 
dona alhora; fràgil, min-
vada de força, sotmesa 
per un altre organisme 
anònim que s’atorga el 
poder a la força i asses-
ta la queixalada mortal. 
Un organisme anònim, 
patètic, com el meu. Un 
organisme d’home. Vio-
lador. Assassí.

La meva tensió interna 
creixia. Quan les dues 
serps van començar a 
mossegar delitosament 
una poma vermella, i el 
suc queia per les seves 
mandíbules, vaig perdre 
el coneixement.

Vaig despertar a la llite-
ra d’un box de l’hospital 
Sant Pau i Santa Tecla 
de Tarragona. Polophy-
na era al meu costat.

Em va explicar que 
ella i Tatjana van veu-
re com m’anava posant 
blanc, vaig començar a 
girar els ulls i darrere 
d’unes convulsions em 
vaig desmaiar. En no 
reaccionar, van activar 
el protocol previst i, en 
pocs minuts, una ambu-
lància monitoritzada era 
a casa per traslladar-me 
a l’hospital.

Prèviament m’havien 
posat roba interior i un 
pijama.

—Què ha passat? —vaig 

preguntar a la Polophyna 
amb un fil de veu.

—Doncs que t’has desma-
iat, és prou evident, no?

Vaig estar uns segons en 
silenci, intentant enten-
dre la situació, com em 
sentia, i quins recursos 
vitals m’assistien. Cap.

—Quan de temps estaré 
aquí? —vaig dir amb els 
ulls tancats.

—Uns quants dies segur 
—Polophyna em va ajus-
tar el llençol a l’alçada 
del coll. Estàs molt dèbil, 
Bene, i aquesta era una 
de les possibilitats. Ja ho 
vam parlar.

—M’has d’ajudar a sortir 
d’aquí el més aviat possi-
ble. Els meus amics estan 
en perill. Hi ha moltes co-
ses en joc. Només jo...

—Només tu estàs en perill 
—en va tallar Polophyna. 
Ara, el que està en joc és 
la teva vida. Ja està bé de 
jugar amb ella, babau. 
Com a sanitaris tenim 
l’obligació de tenir cura 
de la teva vida. I ho fa-
rem. Entenc i compartei-
xo la teva lluita. Però estic 
dividida. Tu també m’has 
d’entendre a mi.

—Hi ha coses que només 
jo les sé, Polophyna. He 
de sortir d’aquí...

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

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

Tel. 977 59 52 49
administracio@aurempren.com 

ASSESSORIA
D’EMPRESES

Polígon Industrial  
Roques Planes

C. Montferri s/n  
TORREDEMBARRA

Telèfon: 977 641 128

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
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Dificultat: Mitjana

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

Solució Sudoku  
mes de gener

EL SUDOKU

Sopars de Nadal 
Àpats d’empresa 
Aniversaris 
Casaments 
Cocktails 

Per guanyar-los 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@TDBactuali-
tat.cat amb el teu nom i cognoms i telèfon de contacte 
fins al 2 de març.

L’endemà donarem a conèixer el guanyador/a i ho podràs 
passar a recollir per la botiga.

Sortegem 
50 calçots de 

Neix                             , un  
nou mitjà de comunicació
Aquest mes de fe-

brer es publicarà el 
primer número del 

Llevant Actualitat, un nou 
periòdic que cobrirà un 
territori que actualment 
no compta amb cap mitjà 
de comunicació propi: la 
zona de Llevant de la ciu-
tat de Tarragona. Editat 
per Comunicacions Locals 
2020 SL, la mateixa em-
presa que el novembre de 
2019 va començar a pu-
blicar el Torredembarra 
Actualitat, vol oferir una 
nova publicació de proxi-
mitat i de qualitat.

Al capdavant d’aquest nou 
projecte hi ha Jordi Salvat 
com a director i Albert 
Jansà com a gerent, que 
lideren un equip on tro-
bem joves periodistes del 
territori com són Gerard 
Cañellas i Trini Huguet, 
a més de professionals 
que ja col·laboren en el 
Torredembarra Actuali-
tat: Carol Cubota, Joan 
Casas i Víctor Centelles. 
Pere Gomés n’és el cap 
comercial. L’equip anirà 
creixent a mesura que 
avanci el projecte.

El Llevant Actualitat 
tindrà una periodicitat 
trimestral i se n’editaran 
3.000 exemplars que es 
podran trobar en expo-

sitors i altres punts de 
distribució repartits pels 
diferents nuclis i barris de 
Llevant: la Mora, Ferran, 
Tamarit, Boscos, Cala Ro-
mana o la Vall de l’Arra-
bassada.

“El Llevant Actualitat vol 
convertir-se en un refe-
rent per als veïns i les ve-
ïnes dels barris de Llevant 
de la ciutat de Tarragona 
a l’hora d’informar-se, des 
de la qualitat, la indepen-
dència i la participació 
dels lectors”, afirma Jordi 
Salvat. Per la seva banda, 
Albert Jansà assenyala: 
“Cobrim un nínxol exis-
tent, en un territori que 
no compta amb un notici-
ari de qualitat periodística 
i de comunicació local per 
als seus ciutadans, asso-
ciacions i entitats. Comp-
tem amb l’experiència de 
més de tres anys amb el 
Torredembarra Actuali-
tat.” DIARI DE LA TORRE

L’editarà  
Comunicacions  
Locals 2020 SL, 
que publica des 
de l’any 2019 el  
Torredembarra  
Actualitat

LA PRESENTACIÓ 
del Llevant Actualitat serà en un acte 
obert a tothom el dijous 23 de febrer, a 
les 19.30 hores, al Local de l’Associació 
de Veïns de la Mora-Tamarit, al número 6 
de l’avinguda Mediterrani, amb la presència, 
a més de l’equip impulsor, del periodista i 
director de la revista Fet a Tarragona, Ricard 
Lahoz, amb qui conversarem sobre el perio-
disme actual i d’aquest territori de la ciutat de 
Tarragona.

23 de febrer

19:30 h

ACTUALITAT
Llevant

WWW.LLEVANTACTUALITAT.CAT

COMENÇA L’ANY 2023
DONANT-TE D’ALTA COM A SUBSCRIPTOR/A 
DEL TORREDEMBARRA ACTUALITAT 
I T’EMPORTARÀS

UNA MOTXILLA DE REGAL

NOMÉS ET COSTARÀ 60 €/ANY.  
POTS PAGAR AMB BIZUM

HO POTS FER  
ARA MATEIX A  
WWW.TDBACTUALITAT.CAT  
O AQUÍ 


