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OKUPES MIMOSA:
PROBLEMA TAPIAT
Eleccions
Eleccions
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra
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14F: ERC guanya
a 7 dels 11 pobles
del Baix Gaià
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L’AV de Sant
Jordi decebuda
amb l’Ajuntament
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In Memoriam
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Mor l’últim
membre de la
lleva del Biberó de
Torredembarra P 9

Altafulla
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Campanya
comercial “Jo
compro a Altafulla”
P 12

JA HEM
OBERT!

AÑADE* 1 BEBIDA Y 1 COMPLEMENTO
POR + 1,50€ CADA UNO
Oferta válida en local/recoger del 17/02 al 31/12/2021 en tiendas adheridas. Por
4,95€: Pizza individual de 2 ingr. (masa clásica). Por 1€ más, hazla especialidad.
Oferta no válida para las Gourmet, QuadRoller, 3 pisos, Las Veguis y sin gluten.
*Puedes añadir por 1,50€ más (cada uno): 1 bebida (refresco de 50 cl o agua de 50
cl o cerveza de 33 cl) y 1 complemento (pan de ajo (6 uds.) o patatas gajo (1 ración)
o patatas clásicas (1 ración) o fingers de queso (4 uds.) o aros de cebolla (6 uds.).
No acumulable a otras ofertas. IVA incluido. Consulta condiciones en tienda.

NOU A TORREDEMBARRA
c/ Ferran de Querol, 5 Tel. 977 246 476
Torredembarra
Obrim tots els dies
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L’atipament veïnal aconsegueix desnonar
els okupes de Mimoses
Torredembarra ha viscut una greu crisi que va tenir el seu punt àlgid en
l’assalt del centre de menors
Redacció.-

F

eia molts mesos
que els veïns i
veïnes
de Torredembarra patien actes
delictius de tota mena:
robatoris en habitatges,
cotxes, estrebades al
carrer, furts, agressions i
amenaces... Hi havia dos
indrets on els incidents
eren més freqüents: les
urbanitzacions de l’entorn del barri de Clarà i la
zona que hi ha al voltant
del carrer Mimoses. No
obstant això, ningú ni cap
indret estava lliure de la
possibilitat de ser atacat.
Molts veïns associaven l’inici de l’augment
de la delinqüència amb
l’ocupació d’un habitatge al carrer Mimoses per
part d’un grup de joves
d’origen marroquí i que,

encara que no ho eren,
hom els identificava amb
els MENAs i d’alguna manera els vinculava amb el
centre de menors que hi
ha instal·lat als Munts.
La situació era insuportable. Hi havia habitatges
que havien patit robatoris
dues i tres vegades. Els
propietaris tenien por, no
es podien sentir segurs ni
a casa seva.
Davant aquesta situació, les autoritats es
trobaven superades. Se
sovintejaven detencions
i visites a l’epicentre del
problema,
l’habitatge
okupat, però lluny de solucionar-se la realitat és
que la problemàtica anava en augment.

Atipament veïnal
Vuit mesos han trigat
els veïns i veïnes de Torredembarra ha organitzar-se prou per dir “prou”.

Una recollida de signatures va unir als veïns i veïnes que van copsar que
allò que els afligia era vist
com una problemàtica no
només per ells –les víctimes directes– sinó per
molta més gent. La seva
unió també va ser un avís
per les administracions
que van començar a veure que era urgent buscar
una solució. Van augmentar les accions, mentre els veïns acudien als
mitjans de comunicació
cada vegada més desinhibits.

Com a mostra de rebuig a l’augment dels fets
delictius, els veïns van
proposar una concentració pel 18 de febrer. L’acció va ser un èxit de convocatòria: 300 persones
van acudir a la plaça de
Mossèn Joaquim Boronat
per exigir que es posés
remei a la situació. L’am-

bient es veia crispat, però
ningú creia que l’acció
anés a més.

Agressions
Un cop acabada la concentració, un centenar de
persones van dirigir-se
a la casa del carrer Mimoses. Alguns estaven
disposats a enfrontar-se
amb els indesitjables inquilins. La Policia Local i
Mossos ho van impedir,
però no van poder fer res
quan el grup es va dividir
i uns quants van anar a
agredir a uns joves que
van identificar com alguns dels okupes.
Dos joves van resultar
ferits. No satisfets, un altre grup es va aproximar
al centre de menors i va
causar-hi destrosses.

Casa desocupada
Per garantir-ne la seguretat, una ONG i el consolat del Marroc van fer-

descans

se càrrec dels joves okupes, fet que va permetre
a la propietat de l’habitatge tapiar-lo en virtut
d’una sentència judicial
del 15 d’octubre de 2020.
El malson semblava que
s’havia acabat, però encara hi havia qui tenia ganes de més gresca.
A través de les xarxes
socials, grups de joves
es van desafiar a continuar la brega. La nit del
19 d’octubre va ser tensa i es va poder veure
una forta mobilització de
les forces d’ordre públic.
Finalment, només hi va
haver una petita brega a
l’estació de trens que la
policia va impedir.

Manifestació

L’últim acte d’aquest
succés es va produir el
21 de febrer. Entitats antifeixistes de la vila, juntament amb alguns partits
polítics i associacions,

van organitzar una concentració per expressar
el rebuig a l’atac al centre
de menors. Aquest fet va
ser vist per alguns veïns
com que se’ls criminalitzava.
L’acte va ser molt crispat i va viure la màxima
tensió quan un dels okupants del carrer Mimoses, que havia escalfat
la manifestació per les
xarxes socials fent proclames violentes, va
voler intervenir un cop
acabat la concentració.
De mica en mica, sembla que la normalitat ha
tornat al municipi des del
desnonament dels joves
conflictius. Una resolució
del conflicte que es pot
adjudicar als veïns i veïnes de Torredembarra
i no a les autoritats, que
han demostrat una gran
falta de lideratge.

Gran assoriment
en llits articulats

MATALASSERIES & SOFÀS
Tenim els millors packs,
a preu molt competitiu!!!

Butaques
relax i més
de 200
sofàs
diferents

Aprofita-ho!!!
OUT

LET

650 395 258

De dilluns a dissabte 9:00 a 13:30 h
i de 16:30 a 19:30 h
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De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 h i
de 16:00 a 19:00. Dissabte de 10 a 14:00 h

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h i
de 16:00 a 19:00. Dissabte de 10 a 13:30 h

Diumenges i festius tancat
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L’AV de Sant Jordi creu que l’Ajuntament menysté el barri
El pròxim 26 de març l’Associació farà la seva assemblea general.
Redacció.-

F

a més dos anys
que Badó Canyelles i la seva actual
junta van fer un pas endavant perquè l’Associació
de Veïns de Sant Jordi no
es perdés. Aquesta associació veïnal és una de les
més antigues de la població i les persones que l’havien portat fins aleshores
van considerar que ja feia
prou anys que s’hi dedicaven. Estaven cansats.
En fer-se’n càrrec la
nova junta, sabien que
haurien de dedicar-hi moltes hores, el que no s’esperaven era trobar-se davant una administració que
ignorés sistemàticament
les seves demandes.
Han estat picant pedra
tot aquest temps, però
els resultats obtinguts són
molt migrats. I no obstant
això, veuen com en altres
barris, on en alguns casos
no hi ha ni associació per
canalitzar les demandes
veïnals, se’ls hi fan les
millores que a ells els ne-

guen.
El seu desànim va en
augment, però lluny de
defallir s’han proposat fer
pública la seva situació
fins que l’administració
compleixi amb el barri, que
no és de segones residències sinó que la majoria de
persones hi viuen tot l’any.

Demandes

Des de l’Associació s’ha
demanat instal·lar bancs
a l’Av. Sant Jordi, ressalts
per minorar la velocitat en
diferents carrers del barri,
retirar arbres de voreres
estretes, instal·lar papereres, acabar trossos de voreres de diferents carrers,
millorar les zones verdes,
millorar la neteja, el soterrament d’unes torres d’alta
tensió, modificar una de
les parades del bus, solucionar la problemàtica amb
l’enllumenat general…
Són conscients que hi
ha demandes més complicades de solucionar
que altres, però és que no
s’han complert ni les senzilles.
Al començament, va
semblar que hi havia una
bona predisposició per

part de les regidories de
barri i d’obres i serveis.
Tanmateix, a pesar de les
bones paraules, no hi va
haver gairebé cap concreció.
Només va faltar el tema
de la COVID.
A l’octubre, hi va haver
el compromís que s’acabarien tres o quatre actuacions. D’aquestes, les poques que s’han començat
han quedat a mitges
Per exemple, a la zona
verda que hi ha entre els
carrers Viola, Gerani i Gladiol s’havia d’acabar les
voreres, recondicionar el
paviment –l’ajuntament va
proposar posar-hi gespa– i
posar unes màquines per
fer esport. Es va començar
a fer la vorera, malament,
perquè s’ha fet sense
panots –encimentada– i
l’únic accés per minusvàlids s’ha construït a la
banda on menys gent hi
accedeix.
Les màquines fa mesos
que representa que estan
demanades però no arriben.
Últimament, quan intenten posar-se en contacte

EL MÒNIC

L’AV troba una falta de respecte que ni tan sols se’ls hi doni una resposta a les comunicacions.

amb l’administració local només troben silenci.
Ni treballadors públics
ni responsables polítics
donen la cara, ni que sigui per anunciar que les
promeses fetes trigaran
una mica més del previst
en realitzar-se. Una actitud que gairebé ratlla la
falta de respecte davant
d’unes persones que per

una banda representen la
majoria del barri i per l’altra
duen a terme la seva tasca
de manera altruista.
Ha arribat un punt que
els hi agradaria saber perquè des de l’Ajuntament
s’està castigant d’aquesta
manera el barri de Sant
Jordi. Per la seva part,
continuaran treballant per
la gent del seu barri.

Assemblea

L’assemblea
general
corresponent al 2020, es
durà a terme el divendres
26 de març a les 18:30 h a
través de meet.jit.si
L’enllaç es publicarà al
seu Facebook (Veïns de
Sant Jordi de Torredembarra) la tarda del 25 de
març i s’enviarà també als
socis que tinguin email.

SERRALLERIA TURCH
Tot tipus de treballs amb ferro

NOVA GERÈNCIA
www.serralleriaturch.com
info@serralleriaturch.com

TEL: 609 72 09 60

c/ Joan Güell, 17
Torredembarra

C\ CREIXELL 17

POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES PLANES

TORREDEMBARRA

PK2
Bar de tapas y comidas
Especialidades rumanas y españolas
c/ Boters, 15-21
Torredembarra
T. 642 184 559

‘
És
És temps
temps de
de calçots!!!
calçots!!!

Els millors calçots ara també cuïts
i amb la salsa més autentica
c/ Alt de Sant Pere, 30
c/
Tamarit (Baix a Mar)
Tel. 977 64 23 36 /626 69 02 00
Torredembarra
cal.aurelia@gmail.com
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El Mònic no s’identifica necessàriament amb les idees expressades pels nostres lectors i col•laboradors en aquesta secció, que
està oberta a tothom. Podeu enviar-nos els vostres escrits a
elmonictorredembarra@gmail.com. Han d’anar signats indicant el
DNI i un telèfon. El Mònic es reserva el dret de publicació.

PINIÓ
Editorial
VIOLÈNCIA
Aquests dies la violència s’ha fet molt evident.
A Torredembarra, l’atac al centre de menors i
agressió a dos menors tutelats, a molta gent els
hi ha fet aflorar un sentiment de repulsa que feia
molt de temps no sentíem en la nostra comunitat. Més enllà de si es va tractar d’un atac racista
o de legítima defensa davant la inseguretat; el
fet és que la violència mai pot ser el camí correcte. Hi perdem tots. Violència només pot engendrar més violència.
Naturalment, quan s’exerceix s’intenta justificar,
positivitzar-la.
Ho veiem en els ferotges enfrontaments que es
produeixen arreu després de les manifestacions
a favor de la llibertat d’expressió i l’alliberament
del cantant Pablo Hasél. El que la majoria percep com una causa justa, es converteix en una
voràgine de foc i destrucció que perd tot el sentit.
Els qui l’emparen, s’adonen que posen en perill
el principal axioma que ens hem donat: la pau.
Lluny d’aconseguir la fita, algú s’adona que, si
aquestes actituds es mantenen en el temps, la
reacció a l’acció que s’albira a mitjà termini és
una regressió en drets i repressió, que portarà
més enfrontament.
És evident que una part de la societat està frustrada, però s’ha de fer un esforç per retornar a la
normalitat i l’entesa.

Què diu el Poble?
Milloraran les perspectives econòmiques de
cara Setmana Santa?

Paquita Zaragoza

Artashes Beglaryan
Torredembarra

Torredembarra

Marisa Sans

Pere Guasch

“És molt incert perquè no es veu cap
seguretat per enlloc.
La gent compleix,
però la vacunació no
va al ritme que es va
dir. Sóc pessimista”

“Creo que mejoraran, porqué economicamente tiene que
mejorar todo. Ya no
podemos aguantar
más”

“De segur que no milloraran, ni a curt ni a
llarg ternini. Els motius vénen del passat, present i el que
portarà el futur”

“Crec que la incidència de la malaltia
està baixant i aviat
deixaran que la gent
es pugui desplaçar,
un fet que reanimarà
l’economia del nostre
poble. Setmana Santa serà el preludi de
la temporada d’estiu”

Torredembarra

Torredembarra

des de l’any 2001. Carrer Pere Badia, 34 · Torredembarra. Tels. 977 64 30 55 i 699 750 224
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Amb cada vida, un arbre.
Amb cada arbre, un homenatge únic.
Un arbre plantat en memòria d'algú és un tribut viu a l'ecosistema
i un homenatge als que se'n van. Més de 13.000 famílies han conﬁat en
Mémora per plantar un arbre en memòria dels seus éssers estimats.
Per demostrar que, per molt temps que passi, mai no els oblidaran.

#elvalordeladespedida
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es

Mònic_269_març.indd 4
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L’independentisme va sortir reforçat el 14-F?
NO

Jordi Solé

Q

uan el president Torra va anunciar
la desfeta del Govern i eleccions
a la Generalitat, la moneda es
va alçar. Les desavinences sortien a la
llum. Però ja eren públiques i notòries.
Els partits de la coalició es miraven de
reüll des de les passades eleccions, i la
militància dels dos partits, ho feien visible
sempre que podien. El desacord no era
pas mundà, era, en realitat, una profunda
crisi d’estratègia, de forma i d’objectius.
El procés, allò dels divuit mesos, estava
mort i enterrat.
Però res va sortir com esperaven. Les
eleccions es van retardar el més possible. JxCat, havia de situar-se, i per damunt de tot, superar el seu gran rival:
ERC. I, aquests, ERC, volia ser el primer
partit de Catalunya i imposar la seva
nova estratègia: ampliar la base tant com
fos possible, polítiques socials, escoltar
les veus federalistes dins del seu partit...
Els acords en els pressupostos amb el
Govern central era un símptoma. El joc
estava a l’univers independentista.
Els atacs es tornen ferotges, i uns i altres juguen fort, però no comptaven amb
un factor inesperat, sorprenent.
Apareix Salvador Illa i tot dóna un tomb
espectacular. L’anomenat “efecte ILLA”
no és tan sols un eslògan insubstancial,
és una realitat que s’obre camí amb la
idea de la concòrdia, l’acord i passar pàgina a un temps que, molts, considerem
perdut i esgotat.
I arriba el dia de les eleccions, en mig
d’una pandèmia que ens preocupa i reté.
L’increment de l’abstenció no era d’estranyar. Però el resultat de les votacions
sí.
I vet aquí que, els dos grans referents
de l’independentisme, no aconsegueixen

els seus objectius: ni JxCat és capaç de
ser el partit referent, i ERC no aconsegueix, un altre cop, guanyar les eleccions. De fet són les segones eleccions
seguides que l’independentisme no guanya (2017-21). Perden uns sis-cents mil
vots entre les dues opcions, mentre que
el PSC en guanya uns cinquanta mil i es
converteix en la primera força política de
Catalunya, empatat en escons amb el
partit d’en Pere Aragonès, gràcies a una
llei electoral pensada, “años ha”, pel llavors president Suárez, que fa que la CUP
tingui més diputats que Comuns obtenint
menys vots.

Ni JxCat és capaç de ser
el partit referent, i ERC no
aconsegueix, un altre cop,
guanyar les eleccions.
Impensable.
Així i tot, l’esquerra ha guanyat amb
83 escons, i des dels temps d’en Margall
això era un fet insòlit.
Però, a part de les estadístiques, aclaparadores i reals com la pluja d’aquell 14
de febrer, la qüestió arriba amb la formació de Govern.
ERC, JxCat, CUP, és la més plausible
a hores d’ara. És retornar a allò que ja
era insostenible, perjudicial, i que segurament ens avocaria a unes noves
eleccions – somni de la Borràs i en Puigdemont-. ERC, lligada de mans i peus,
amb la signatura d’excloure al PSC de
tot, haurà de fer jocs malabars si el que
vol és tirar endavant polítiques socials, i
imposar la estratègia. JxCat no ho permetrà. No pinta bé.
O eleccions o agafar-se, d’aquí a un
temps mesurat, a la proposta d’en Salvador Illa i Jèssica Albiach, de formar un
Govern, amb una negociació i acords
seriosos per fer possible un nou tripartit
d’esquerres a Catalunya.

Si
Albert Bonet
i parlem d’escons sembla innegable que les formacions polítiques
que s’hi declaren són més. Si hi
afegim els qui creuen en l’autodeterminació, més encara. I si volguéssim afegir
els que volen enfortir l’esperit i les capacitats del nostre país, sens dubte.
És l’independentisme un concepte
que necessita una majoria àmplia per
emprendre el seu camí? Una pregunta
polièdrica. Deixarem les evidencies per
a un altre relat. La història recent ens fa
fefaent que no. Cal quelcom més.
Cal ampliar la base de cada proposta? Uf! Paraula maleïda. “Ampliar” ha
esdevingut un mot que alguns han vist
com a “transigir” i “afeblir-se”. Sempre
que un pensament es torna moviment
ha estat per trobar suports.
Quin és el principal element que
ens fa sentir insatisfets? Un tracte
gens favorable de l’Estat, de l’administració governada en cada moment per a
formacions polítiques diferents. La manca d’un marc que sense matisos deixi
sentir a cada poble el que sent. Sense
constrenyiments. Solucionar-ho és indispensable.
Com? Aquí comença el ventall d’opinions. I abans un gran concepte a abordar, “Deixar de formar part de l’Estat

S

L’independentisme ha
sortit reforçat, però també
amb l’encàrrec de
formular un full de ruta
espanyol” És una solució o el principal objectiu? Segurament aquí pugui
radicar la sensació de poca uniformitat
o unitat del moviment independentista.
Una hipotètica III República espanyo-

OPORTUNIDADES BANCARIAS
COMPRA—VENTA—ALQUILER
ASESORAMIENTO PROFESIONAL
INFORMESE SIN COMPROMISO

C. Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
4748

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.
Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.
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la, per exemple, podria ser l’inici de la
solució per la desafecció de molts catalans? No pels que contestin “principal
objectiu” a la darrera pregunta, sembla
obvi. I sí, conseqüentment, als que hi hagin respost “una solució”. És evident també, encara que no completament, també
cal dir-ho. D’aquí l’adjectiu “hipotètic”, no
hi ha ni temps ni ànims per a seguir esperant la gran reforma que ho guareixi tot.
El sostre competencial és un esperança prou il•lusionant? Els problemes
i actituds que han provocat la desafecció
seguirien empetitint l’autogovern. No només per la balança fiscal, que també, si
no per la qüestió de seguir tutelats en les
decisions polítiques i tècniques. Sense un
solució àmplia i profunda, valenta i conseqüent, tot tindrà una sensació d’apòsit
no de guariment. Fins i tot ser “estat lliure associat”, concepte que no fa massa
anys ens hagués semblat un somni, seria
ara una proposta rebuda amb la desconfiança del qui ha patit massa infidelitats de
la parella, a veure si torna a passar.
Crec que l’independentisme ha sortit
reforçat, però també amb l’encàrrec de
formular un full de ruta. Una proposta
conjunta que decebrà a uns i no agradarà
prou als altres. Un camí que conviurà amb
l’enorme decepció que alimenta la desafecció. Un pas endavant que només tindrà el suport tàcit dels que esperen sense
preferir d’antuvi cap gran premissa. Una
part de la població que sí té opinió i no
resta indiferent davant dels atacs barroers sobre els trencaments familiars. Potser
discrepin en una o altra cosa d’aquella
formació o de l’altre, que prefereixen el
to d’un i no de l’altre, i a voltes coincidint
en cada moment amb diferents oradors
o amb diferents partits depenen del que
proposi per a cada cosa.
Enfortit? Sí. Però amb una força condicionada. Convèncer a un espectre més
gran de la ciutadania. Amb la profunditat
de saber explicar el full de ruta. Han d’esbrinar-ho i ser reflexius i valents. Estem
esperant.

6338

Piso 2 Hab.
Poblamar

6251

73.000€

Dúplex 2 Hab.
Poblamar

115.000€

2648
6308

3148
6304

OCASIÓN - PISO
ZONA PLAÇA ARAGO
3 habitaciones, 1 baño

85.000€

3540

4001

Torredembarra

Piso 2 Hab.
Centro

115.000€

125.000€

Piso 2 Hab.

4762

Centro

Piso 3 Hab.
Centro

129.000€

129.000€

Piso 2 Hab.

Chalet 3 Hab.
Vespella

120.000€

4590

Adosada

Marítima Norte

129.000€
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Tretzena, 18 - 21, i lapsus
Siscú
Mercadé

T

RETZENA.
El
passat 14F hi va
haver eleccions
catalanes. Van ser unes
eleccions on semblaven participar dos grans
blocs, els independentistes i els autonomistes.
És l’explicació més suau
que he trobat. El pròxim
12 de març s’ha de cons-

tituir el nou Parlament
de Catalunya, el de la
Tretzena Legislatura. La
lògica seria que els independentistes, que sumen
74 escons facin govern.
Entre ERC, Junts i CUP,
cal gestionar aquesta
majoria. Aquesta sembla
la millor estratègia de futur. La idea que volia comentar és: portem dues
legislatures amb vicepresident. Si es vol fer un
trencament amb el qual
s’ha fet fins ara, estaria
bé recuperaria la Conselleria en Cap. Per descomptat que cal prioritzar
la fortalesa de govern i

full de ruta nítid cap a la
República. Aviat sortirem
de dubtes, però entenc
que el mandat del 14F és
inequívoc, tot i la confusió que sembla haver-se
apoderat del nostre país.

Cal prioritzar
la fortalesa de
govern i full de
ruta nítid cap a
la República
18 - 21. Els passats
dies 18 i 21 de febrer
va haver-hi dues concentracions a la plaça

de Mossèn Joaquim Boronat, coneguda popularment com a plaça de
les Monges. Totes dues
molt participades, amb
unes dues-centes persones ambdues. La del
dijous, 18 organitzada
pels veïns propers al carrer de les Mimoses. En
acabar aquesta primera concentració, es van
produir dos fets, primer
una segona trobada al
davant de la casa ocupada del carrer Mimoses i,
posteriorment, una altra
davant del Centre de menors. Aquesta última va
acabar amb destrosses

Els crits de contra els feixistes
i la xenofòbia,
clarament eren
contra els fets
vandàlics
materials fruit de vandalisme, així com danys
personals i hospitalitzacions. La concentració
del diumenge 21 organitzada per Torredembarra Antifeixista (que unia
temporalment diversos
partits i associacions de
La Torre) a la plaça de
les Monges, va sorgir
com a resposta als fets

vandàlics de dijous en el
Centre de menors. Totes
dues concentracions defensaven els veïns contra
la inseguretat ciutadana.
Els crits de contra els
feixistes i la xenofòbia,
clarament eren contra els
fets vandàlics. Sembla
tot més tranquil, però cal
tenir els ulls oberts.
Lapsus. En el meu
últim article vaig cometre un petit lapsus, parlava de la futura nova
zona verda del carrer de
Lleida, i m’hi vaig referir
com a del carrer Filadors.
Res, queda dit.

Rànquing Vergonyós!!
Toni
Pinós

E

spanya amb 14 artistes encausats,
lidera a Europa el
rànquing de persones que utilitzen la Cultura com a mitja per denunciar la repressió d’un
Estat on es vulnera diàriament Drets Fonamentals
com la Llibertat d’Expressió, abans que s’exiliés
Valtònyc i l’empresonament de Pablo Hasél, liderava aquest vergonyós
rànquing Turquia amb 13
empresonats.
Escric aquest article
quan es compleix el dotzè
dia de protestes d’ençà
que va ser detingut a la
Universitat de Lleida, el
raper català Pablo Hasél.
El dia d’avui (dissabte 27
de febrer) ha començat
amb el tall de l’AP 7 a Girona, on una seixantena
de joves amb branques i
canyes han realitzat una
barricada, la paralització
del trànsit rodat ha durat
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un parell d’hores. L’autoria d’aquest tall l’ha protagonitzat “La Forja”, els
quals a quarts de vuit del
matí després de creuar el
peatge a l’altura de Girona
Oest, han ocupat la calçada, esgrimint una pancarta amb el lema “Catalans
Passem a l’acció”, el tall
ha finalitzat amb l’actuació dels mossos que després d’encapsular els joves els han identificat.
Durant aquestes quasi
dues setmanes de mobilització, hem vist com dia
a dia ha anat creixent el
nombre de concentracions i manifestacions,
estenent-se més enllà de
les nostres fronteres (Berlín, París, Buenos Aires,
Santiago de Xile), s’han
unit a les protestes, a més
de moltes ciutats de l’estat espanyol, com Saragossa, Granada, Bilbao,
Madrid i innumerables
pobles i viles del territori
català que al costat de les
quatre capitals catalanes,
expressen cada dia el seu
major rebuig a la repressió, d’un Estat que cada
cop li costa més justificar
l’actuació d’uns tribunals
espanyols que haurien

d’estar cessats fa molt de
temps.
Són milers de manifestants els que cada
nit desafien uns cossos
repressius que no ser si
serà cert que surten enfarinats, però costa bastant
acceptar la violència gratuïta que utilitzen diàriament, fins i tot les imatges
d’aquests dies ens han
permès veure un mosso
d’esquadra donant cops
de porra a un vehicle, o
un oficial demanant a un
altre mosso que es calmés veient com atacava
manifestants d’una forma
sàdica. El balanç de l’actuació del Cos de Mossos
d’Esquadra ha estat esfereïdor, en el qual a part
de cops de porra indiscriminats, les ferides produïdes per les anomenades
bales de FOAM, han ferit
de gravetat una noia de
disset anys, el projectil
li va fer perdre un ull; un
fet que ha tornat a posar
en el debat polític la utilització d’aquesta munició, mentre hem vist el
conseller d’Interior Miquel
Sàmper, contradir-se en
només 24 hores... Si després de conèixer la grave-

tat de l’acció produïda per
un escopeter, deia públicament que no es podia
permetre que en ple segle
XXI, un armament policial
pugui provocar la pèrdua
d’un òrgan vital, l’endemà
fruit de la pressió dels sindicats policials, rectificava
donant tot el suport al Cos
de Mossos d’Esquadra.
La detenció del cantant
català, ha fet vessar el got
de les frustracions que
han anat acumulant els
joves del nostre país, amb
una taxa d’atur del 40%,
lloguers inabastables per
aquest col·lectiu, han vist
com la falta d’idees dels
nostres polítics, sense
cap projecte de futur per a
ells, ha desembocat amb
una ràbia continguda, on
l’exigència de llibertat del
raper, ha anat acompanyada d’altres reclamacions de caràcter social.
Un jovent que s’ha cansat
que el manipulin i vol ser
protagonista del seu futur,
ara per ara si no hi ha un
gest clar per part dels governants, res fa preveure
que les mobilitzacions
s’acabin, fins i tot és molt
probable que s’amplïin
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Els llibres són entrades a altres mons.
T’explico una història?

ARTTERÀPIA
L’art com a medicina.
Patrícia Ballester

A

ra t’explicaré un secret: la creativitat no s’aprèn. La creativitat està
dins teu, dormint com una nena a
qui han renyat i ridiculitzat. Però
tot i que no cal aprendre a ser creatiu,
perquè ja ho ets, pots despertar aquesta
nena adormida i gaudir-la de nou.

Fer art és donar forma a les imatges que
emergeixen a l’ull de les nostres ments, en
els nostres somnis i en la nostra vida quotidiana. És alhora una forma de coneixement,
una pràctica de sanació i la manera més
eficient d’alliberar els nostres recursos creatius. N’hi ha prou amb un llapis, un paper i la
capacitat que teníem de nens per descobrir
el tresor de sensacions, imatges, records i
sentiments que guardem dins nostre. És un
viatge a un mateix, a l’autodescobriment i
al retrobament amb l’Ànima en el camí de
l’Art i a través de l’Expressió Artística. No
és necessari ser un artista o tenir habilitats
particulars per caminar a través d’ella. No
importa quin tipus d’art es practica o la seva
eventual “qualitat” final; el que és rellevant
és el procés d’autoconeixement, autoexpressió, connexió amb el nostre ésser profund, anomenat Ànima o Esperit, superant
els obstacles i resistències per arribar a la
Font Creativa del nostre Ésser. El coneixement de la imaginació. La imaginació és la
més important de les facultats que tenim.
Pot ser el nostre major recurs o el nostre
enemic més formidable, i també és el que
ens permet discernir les possibilitats i opcions que ens presenten. Però la imaginació no és una mera pàgina en blanc en la
qual escrivim com ens complau, és la veu
més profunda de l’Ànima i només es pot
escoltar clarament conreant-la i prestant-li
atenció. Tant si hem conreat la nostra imaginació com si no, cadascun de nosaltres
té una vida de patrons arrelats i maneres
de pensar, basades en la nostra experiència passada. Les nostres expectatives per
a nosaltres mateixos i el món sorgeixen
d’aquestes directrius. L’art és una manera
de saber el que realment creiem. Saber el
que creiem ens obliga a enfrontar-nos, amb
les nostres pors, amb la nostra resistència
al canvi. Una vegada que sabem quines són
les nostres creences, podem permetre que
evolucionin i canviïn si no ens serveixen. La

por llançarà imatges difícils i desagradables
a la porta de la nostra imaginació, la majoria de nosaltres deixem a la por a aturar la
imaginació abans que comenci a treballar
de veritat, però no hi ha res a témer, només
acceptar i transformar. La imatge mai ens
fa mal, les nostres pors existeixen per protegir-nos del que creiem que és perjudicial.
Hem de respectar el seu objectiu, reconèixer-los, però sense permetre’ls dominar el
gran potencial de la nostra imaginació. La
Creació Artística és una manera d’explorar
la nostra imaginació, començar a permetre
que siguis més flexible i aprendre a veure
més opcions. Les nostres imatges revelen
que som éssers hologràfics, que vivim múltiples històries. Sovint estem atrapats en
una visió de nosaltres mateixos i perdre la
riquesa de la nostra multiplicitat. Ens estancarem en el paper únic de dona o mare o
supervivent del maltractament. Adoptar una
imatge única de nosaltres mateixos com una
suma del que som és un sacrifici innecessari. Renunciem a la flexibilitat, l’espontaneïtat
i la creativitat. Manifestem els nostres conflictes interns com a bloquejos de la nostra
vida exterior. Hi ha coses que fem o deixem
de fer en funció de la història de nosaltres
mateixos des de la qual actuem. I no obstant
això, hi ha moltes altres històries no explicades de les quals podríem triar. No hi ha vida
completament fosca o totalment assolellada. Les imatges són un mitjà per conèixer
la riquesa i varietat de les nostres històries,
les seves ombres i els seus matisos. Pel
procés de creació d’imatges podem explorar les nostres moltes capes, deixar anar les
idees gastades i provar noves imatges de
nosaltres mateixos. Entrem en un món creat
per altres, però també podem crear i recrear
el nostre món a través de la creació artística. Crec que qualsevol de nosaltres pot, en
qualsevol moment, prendre un pinzell i crear una nova cruïlla en el camí, que ens pot
portar a la nostra autèntica llar, que està en
el fons de nosaltres mateixos, i en sortir de
nou, prendre el nostre lloc en el món. Les teves imatges són úniques, importants i pertanyen a tot el món, perquè saps alguna cosa
que el món necessita. El coneixement que
emana de les seves imatges no pot venir de
cap altra manera. Què esperes? Us animo
a explorar la pràctica de l’art des d’aquest
esperit d’autoconeixement, descobriment i
així endinsar-vos en els moviments creatius
de l’Ànima.

URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
Pg. Miramar, 179
Tel: 977 641 800
Torredembarra
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www.gatigos.es
Consultori veterinari a Roda
de Berà i Altafulla

L’oblit del nucli històric.
L’escorxador i el seu
entorn.
xador es deixi degradar
fins a arribar a les pèssimes condicions en què es
troben avui en dia.

L

Carles
Fuxet

a plaça de l’Escorxador i tot el barri
que l’envolta ha
estat continuadament, i
des de fa anys, un barri
deixat de la mà de l’Ajuntament i dels seus gestors.
En ple nucli antic, ha acabat sent un barri i una plaça malaguanyats, deprimits i depriments, causa
de molèsties als veïns i
restant encant a la zona.
D’entrada, la neteja dels
carrers deixa molt a desitjar. Però aquest ha estat
un mal de tot el municipi
tal com ja fa temps que
Torredembarra ve denunciant.
El que no es pot entendre
és que una plaça i un edifici emblemàtic del municipi com és l’antic Escor-

La plaça és un lloc gris i
Infrautilitzat, amb recurrents problemes de sorolls a la nit que són insuportables per uns veïns
que han de llevar-se per
anar a treballar sense haver pogut dormir pel soroll
dels que juguen a pilota,
criden o posen música a
alt volum a la nit, especialment a l’estiu.
La plaça de l’Escorxador hauria de ser un lloc
agradable, on els veïns,
de les edats que sigui,
puguin gaudir d’un espai
a l’aire lliure i d’una regulació horària que acabi
amb aquestes molèsties.
Transformar aquest bloc
de ciment en un pulmó
verd, amb zona de joc per
infants i bancs perquè la
gent gran pugui gaudir de
l’aire lliure en un entorn
segur i agradable podria
ser una opció que integri
espai i persones.
Un altre fet inconcebible

és que edifici de l’antic
escorxador segueixi degradant-se i no es rehabiliti d’una vegada per totes
per convertir-lo, i aquesta
és una de la moltes possibilitats, en un centre
cívic, o un espai cultural,
un centre per als joves del
municipi, espai generador
d’activitat econòmica, etc.
Aquest oblit es veu ara
agreujat per l’ocupació de
l’edifici per una persona
sense llar, amb els perills

Un altre fet inconcebible és que
edifici de l’antic
escorxador
segueixi
degradant-se
que ocupar un espai en
l’estat en què es troba
l’Escorxador, comporta.

Sens dubte, és hora que
l’Ajuntament posi a la
seva agenda la dignificació d’una zona del nucli
històric del municipi com
és la zona de l’Escorxador.

l’enquesta

Resultat de la pregunta d’aquest mes
Creus que l’atac al centre de menors va ser un
acte racista?

21,1%
Sí

78,9%

No
Podeu respondre la propera pregunta al nostre

INFORMATE!!!
BLANES-LLOPART Assegurances
977.641.814 - 636.423.456
c/ Lleida, 19 - Torredembarra
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PRESSUPOST 2021: La partida de personal es
dispara fins els 10,2 milions d’euros
Redacció.-

E

n ple extraordinari, l’Ajuntament de
Torredembarra ha
aprovat els pressupostos
municipals que han de regir l’ens aquest any 2021.
En destaquen tres aspectes.
El primer, el pressupost aprovat és de
24.204.871,12 €, gairebé
1.200.000 € més que el
de l’any anterior. Creix un
5,20%.
El segon, la partida
de personal s’enfila fins
als 10.200.000 €. És la
primera vegada a la història que se superen els

10.000.000 € d’una partida que sempre s’ha considerat molt alta perquè
significa gairebé el 50%
del pressupost. L’augment és degut a l’aplicació de la nova Relació de
Llocs de Treball (RLT).
Per sufragar aquest
augment es preveu recaptar més en impostos
directes. S’espera que la
recaptació augmenti fins
a gairebé els 12.000.000
€.
Tercer,
es
preveu
destinar a inversions
3.527337,40 €. La inversió més alta són els
1.700.000€
destinats
al cobriment de la piscina. Però, n’hi ha d’altres
com els 320.000 € que

es volen destinar en una
nova nau per l’arxiu, els
386.523,91 € destinats a
Equip i programes informàtics, els 120.000 € a
la vil·la romana del Moro
o els 123.000 € destinats
a la Sínia de la vila.
En un ordre menor,
hi ha partides com els
15.000 € destinats a la
“peatonalització” del passeig de la Sort (?), 37.000
€ per màquines expenedores de zona blava.
Per sufragar les inversions, la major part
es preveu fer a través
de l’endeutament. Per
aquesta via es pretenen
pagar 2.300.000 €, per
subvencions 216.477,97
€ i per recursos ordinaris

RLT

El plenari també ca
aprovar inicialment la
nova Relació de llocs de
treball (RLT), el document
que contempla tots els
llocs de treball, estiguin
ocupats o vacants, dels
empleats (funcionaris, laborals i eventuals) d’una
administració pública.
En aquest cas va tenir
el vot afirmatiu d’ERC
i JxCat; l’abstenció del
PSC i del regidor de Cs,
Toni Cruz. En contra, els
regidors de Cs, Javier Ramírez i Noèlia González.

S’adjudiquen a Sorigué les
obres del tram de l’antiga
N-340 per 1.036.152,86 €

L

a Junta de Govern
Local del 18 de febrer va adjudicar
les obres de condicionament de l’antiga
N-340 (tram del passeig
de la Sort – passeig de
l’Estació) i carril bici al
terme municipal de Torredembarra a l’empresa
Sorigué SAU per un import d’1.036.152,86 €
(IVA inclòs) i un termini
de vuit mesos. En breu,
s’adjudicarà la direcció
de les obres i s’establirà
el calendari d’execució.
Cal recordar que les
principals actuacions del
projecte (redactat per

l’empresa Philae, Enginyeria de Projectes S.L.)
són:
• Obres d’urbanització
del tram del passeig de
la Sort – passeig de l’Estació
• Rotonda del passeig
de la Sort
• Carril bici
Les obres es finançaran amb els 568.006,55
€ restants de la subvenció de l’Estat per a la reconversió d’aquesta via
en urbana i amb recursos
propis de l’Ajuntament
provinents
d’endeutament.

GENERALI

· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS
c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

644.584, 83 €.
Va tenir el vot faborable
d’ERC, JxCat, l’abstenció
del PSC i el vot en contra
de Cs.

I

Seguros
David Vives Vernet
Agent Exclusiu
Aprofita la campanya d’assegurances
de llar, vehicles i decessos

Demana pressupost, li
millorem el preu!!!
Alt de Sant Pere, 47-A
Tel. 977 64 47 00 FAX 977 64 61 61

977 641 355

c/ Filadors, 23 C
Tel. 977 64 54 71
Torredembarra

ciclos_ibanez@hotmail.com

C./ PERE BADIA 23
43830 TORREDEMBARRA
977 64 01 25
www.jimenezyplaza.com

CASA PAREADA

En Pobla Mar

(Ref 5090)

• 5 DORMITORIOS
• SALÓN
SALÓN/COMEDOR
/COMEDOR

•
•
•
•

COCINA amplia
2 CUARTOS DE BAÑO
JARDÍN
PISCINA

CASA PAREADA

En montclarà

(Ref 5109)

• 3 DORMITORIOS
DORMITORIOS

(matrimonio)

• GRAN SALÓN / COMEDOR

•
•
•
•

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
-Auto
-Moto
-Negoci
-Llar
-Agrosegurs
-Mercaderies
-Protecció ﬁnancera
-Pensions
-Autònoms

-Comunitats
-Accidents
-Embarcacions
-R.C. Caçador
-R.C. PYME
-Fondovida
-Estalvi
-Salut

COCINA amplia
1 BAÑO + 1 ASEO
2 TERRAZAS Y JARDIN
GRAN GARAJE+
GARAJE+BODEGA

Assegurances de Salut i Decessos

Demana informació!
977 642 959 - Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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Mor l’últim membre de la “lleva
del biberó” de Torredembarra

I9
CEDIDA S. SEGALÀ

Ambròs Casassús Girol tenia 100 anys.
CEDIDA

Redacció.-

E

Corria l’abril de 1938
i la guerra no anava
bé pels interessos
republicans. Per aquest
motiu, 30.000 nois nascuts l’any 1920 van ser
mobilitzats per l’exèrcit
popular. Inicialment, es
va dir que només farien
tasques a la rereguarda, cobrint ocupacions
auxiliars, però el cert és
que al cap d’uns mesos
es trobaven combatent
a la batalla de l’Ebre i a
altres fronts. Eren molt joves, molts d’ells tenien 17
anys i, per aquest motiu,
se’ls va dir que formaven
part de la “lleva del biberó”. S’ha de tenir present
que, en aquell temps, la
majoria d’edat s’assolia a
23 anys.
A Torredembarra, van

Ambròs Casasús.

ser poc més d’una vintena els nois mobilitzats.
Van lluitar per la llibertat
i la democràcia, però, en
perdre la guerra el seu
esforç es va veure silenciat.
No va ser fins a la recuperació de la democràcia
que es van constituir en
una Agrupació que s’encarregà de reivindicar el
seu llegat i també alertar
els estralls que provocava per una guerra civil.

En una petita zona verda entre el passeig de la
Sort i l’Avinguda Catalunya es va construir un
monòlit que va ser inaugurat en el decurs de la
festa per commemorar
XV Trobada dels supervivents de la lleva, era el 15
de juny de 1996.

Membres torrencs de la Lleva del Biberó amb les autoritats durant la
XV trobada, que es va celebrar a Torredembarra.

LListat dels biberons torrencs*:

L’últim supervivent

Ambròs Casasús Girol
va néixer el 30 de maig
de 1920. Provenia d’una
família de pescadors de
Baix a Mar encara que
ell va exercir de molts oficis. Potser on el recorden
més és en el bar-restaurant “El Racó”, que hi havia sobre el roquer.
Va conbatre a la batalla de l’Ebre i, en acabar
la guerra, va estar pres
a Valladolid i quan el van
alliberar per bona conducta va empalmar amb

Monòlit situat al començament
de l’Av. Catalunya

el servei militar a Fernando Poo. En total, va estar
7 anys fora de casa.
Casasús va morir el
proppassat 14 de febrer
essent l’últim supervivent
dels “biberons”, la memòria dels quals tenim l’obligació de preservar per
les generacions futures
per no repetir els errors
que van comportar una
guerra.

Torredembarra Segura, SL
Agència Exclusiva AXA

Fusteria Metàl·lica, Alumini i vidre

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

Baranes
Mallorquines
Tendals
Reixes
Ballestes
Venecianes
Tancaments
Acer inoxidable

Oficina: Av. Comarques Catalanes, 14, L3 - Torredembarra

977 642 428 – 629 431 744 / ramsensl@gmail.com

www. ram-sen.com

Tel. 977 64 08 72
e-mail: torredembarra@agencia.axa.es
Pg. de la Sort, 33 -Torredembarra

Antoni Pujol Casasús
Joaquim Segalà Abril
Francesc Crespo
Francesc Comes
In memòriam:
Xavier Nin
Felicià Valls
Pere Mateu
Joan Magriñà
Joan Rius
Joan Recasens

*Segons l’opuscle editat l’any 1996 en motiu de la XV trobada dels
supervivents de la Lleva del Biberó 41, celebrada a Torredembarra.

Materials i serveis
per a la construcció

Llévaté 30€ de regalo
al contratar el seguro
de tu coche en AXA
Seguro de Salud
con un 20% de
descuento
Contrata tu seguro de
hogar + vida y llévaté
40€ de regalo

reinventant / les assegurances

RESTAURANT LA TERRAZA
ROSTISSERIA I PIZZERIA
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Joan Núñez Valls
Jesús Delgado Campo
Ramon Vernet Vernet
Antoni Mercadé Llopart
Francesc Rovira Llorach
Agustí Panadés Figuerola
Josep Fabregat Salvat
Ambrós Casasús Girol
Josep Cantero Olivé
Antoni Fortuny Solé
Joan Alfonso Pellicer
Antoni Martí Gras
Josep Griñó Llopart

Venda a
particulars i
professionals

NOVES INSTAL·LACIONS
c/ Creixell n13
Polígon Roques Planes Visites concertades
T. 690 24 37 00
Torredembarra

LLENYES DEL GAIÀ

Menú Diari – Carta – Paelles –Plats combinats – Pizzes i
pastes – Pollastres a l’ast – Entrepans i torrades –
Tapes – Menjars per emportar

VENDA AL DETALL I A DOMICILI

Pg. Rafael Campalans, 11
Entrega a domicili per JUST EAT
Torredembarra
Tel: 977 644 528

CARRETERA DE LA RIERA DE GAIÀ, 3
P.I. ROQUES PLANES (TDB)

Empresa dedicada al processat i venda de llenyes
i combustibles per a xemeneies i estufes

28/2/21 18:33
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OBLES

Baix Gaià

Altafulla - Creixell - El Catllar - la Nou de Gaià la Pobla de Montornés - la Riera de Gaià - Renau
Roda de Berà - Salomó - Vespella de Gaià

ERC guanya les eleccions al Baix Gaià,
s’imposa en 7 dels 11 pobles

E

RC ha obtingut uns
magnífics resultats
al Baix Gaià, on
s’ha imposat en la majoria
de poblacions. Torredembarra ha estat el municipi
més important, però significatives també són les
victòries a Altafulla (548
vots –22,48%–), El Catllar (449 vots –23,39%–),
La Nou de Gaià (86 vots
–30,5%–), la Pobla de
Montornès (274 vots
–28,66%–), Renau, on
ha empatat amb el JxCat

(18 vots –24%–) i La
Riera de Gaià (206 vots
–28,85%).

RESULTATS ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA 2021

El PSC ha guanyat en 3
municipis Creixell (302
vots –24,61%), Roda de
Berà (601 vots –27,84%)
i Vespella de Gaià (59
vots –33,33%–).
Per la seva banda, JxCat
s’ha imposat a Salomó
(88 vots –39,82%–) i a
Renau (18 vots –24%–),
on a empatat amb ERC.
EL MÒNIC

Mònic_269_març.indd 10
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Creixell
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Detingut un jove de 22 anys a Creixell per robatori Creixell busca “Dones
(in)visibilitzades
amb força a l’interior de 3 vehicles
Aj. de Creixell

Redacció.’ajuntament de Creixell ha informat que
aquest diumenge
la ràpida actuació de la
Policia Local ha permès
detenir a MT, de 22 anys,
com a presumpte autor de
diversos robatoris en vehicles. El detingut anava
indocumentat i portava a
la mà un guant de jardiner.
Un cop escorcollat se li
han trobat, entre altres
objectes, unes tisores de
jardineria de grans dimen-

L

sions. Es dóna la circumstància que aquesta persona viu il·legalment en un
habitatge ocupat al barri
de Creixell-Mar.
La patrulla de servei l’ha
vist al costat d’un vehicle
marca Audi Model Q3 a
l’avinguda del Mar, cap a
les 02:00h de la matinada.
El vehicle tenia el vidre
d’una de les portes trencat
motiu pel qual han procedit a identificar-lo. Posteriorment, en una inspecció
ocular s’han localitzat dos
cotxes rebentats més, una
furgoneta Volkswagen i un

Citroën.
La Policia Local ha realitzat les diligències del
cas. Un cop finalitzades
s’ha portat al detingut a

Llibertat d’expressió?
evitar les possibles multes.
Calia tant de temps per ferho?

Vicent
Gómez

A

quest és el temps
que ha tardat l’ajuntament de Creixell
en contestar a unes instàncies que demanaven
diferent informació sobre el
consistori. I no penseu que
ha enviat la resposta per
pròpia iniciativa, s’ha vist
obligat per la intervenció
de la GAIP (Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a
la Informació Pública) i així

Estem assistint darrerament a una sèrie de protestes i manifestacions als
carrers de diverses viles
i ciutats arreu de Catalunya: Barcelona, Tarragona,
Lleida... El seu detonant, la
guspira que ha fet encetar
les protestes, ha estat l’empresonament del raper Pablo Hasél per «enaltiment
del terrorisme i injúries a
la corona». És cert que
s’han produït actes «violents» aprofitant les manifestacions, com l’assalt de
botigues, però res a vore

amb el motiu de les convocatòries de les manifestacions. Però hem de ser
conscients que no es tracta
només d’un fet puntual, es
tracta d’un problema que ja
estava latent i que tard o
d’hora havia d’esclatar.
Bàsicament, Pablo Hasél ha estat condemnat
per exercir la seua llibertat
d’expressió, i com defineix
el dret internacional dels
drets humans, ningú hauria de ser condemnat per
tuitejar o rapejar.
Ens volen silenciats i
atemorits, i en molts casos
ho estan aconseguint. Em
va sobtar també especial-

revisió mèdica al CAP i a
continuació a la comissaria de Mossos del Vendrell
perquè passi a disposició
judicial.

D

es de la regidoria
de la dona es fa
una crida per dur
a terme un projecte amb
motiu del dia 8 de març,
Dia Internacional de la
Dona.
Aquest projecte s’anomena “Dones (in)visibilitzades” i es basa en una
exposició de dones del
poble. Per fer-ho possible, es necessita que voluntàriament les famílies
de Creixell facin arribar
a la regidoria la història
d’una o més dones de
la família i una fotografia d’ella. Si al final hi ha

suficients fotografies, la
intenció és fer una exposició amb totes elles el
dissabte 13 de març, a
les 12h, a la Plaça Major.
Per enviar la fotografia
i la biografia només cal
que entreu en el següent
enllaç:
https://forms.gle/FWNDVearhJ37vjFw7

Difficile est satiram non scribere.
(Juvenal 1, 30)
«És difícil de no escriure sàtires, davant l’espectacle dels temps»
ment sentir a una tertúlia ració amb els condemnats
clamat govern més proradiofònica com alguns per l’assalt a Blanquerna,
gressista de la història no
tertulians, quan va sortir aquests encara no han enestà fent res per capgirar
a debat l’empresonament trat a la presó (ni entraran).
aquesta situació.
del raper Pablo Hasél i Aquests mateixos continuÉs en aquest context
les manifestacions de su- en exaltant l’intent de cop
que
els joves ixen al
d’estat
del
23-F
a
les
xarport, quan van admetre
carrer
a protestar. Com
que millor no deien el que xes socials. Cop d’estat del
bé
deia
una jove enrealment pensaven, van qual ara fa pocs dies era
trevistada
a la televisió
el
seu
40é
aniversari,
però
aplicar-se una autocensura
durant aquests dies, la
que no seria necessària en encara hi ha nostàlgics que
joventut que està sortint
una «democràcia conso- el reivindiquen. Va ser una
als carrers no està sent
lidada» com diuen alguns simple errada que la «Casa
escoltada, i veuen que
Real» parle de «conmemoque és l’espanyola.
no tenen futur, amb unes
ración del golpe de estaMentrestant es poden do»? Quan realment va ser
taxes d’atur juvenil elevaanar fent actes en favor de un intent fallit?
díssimes. El règim del 78
la División Azul, amb disfa aigües per tot arreu,
La justícia a Espanya no
cursos antisemites i racisafortunadament hi ha
tes sense cap mena de pro- és, com poder comprovar,
gent que té empenta per
blema. O si fem la compa- gens imparcial i l’autoprointentar canviar-ho tot

PRODUCTES DE LA TERRA

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA
CREIXELL

Av. Catalunya s/n
(plaça de la Bàscula)
La Nou de Gaià

T/F. 977 655 362 / M. 609 718 392
agrobotigavergeneus@gmail.com
cooplanou@hotmail.com

E S T I L

Encara no ens coneixes?

PERRUQUERIA CANINA

SERVEI DE RECOLLIDA
A DOMICILI
COMPLEMENTS
ALIMENTACIÓ
PINSOS A DOMICILI
Av. del Dr. Pujol, nº 1
621 207 320
Creixell
creixell@microsshop.com

Aprofita la campanya de detecció precoç i
prevenció contra la Leishmaniosi per presentarnos el teu pelut!
De l'1 de febrer al 30 d'abril de 2020

Informa't sense compromís al
977801811 o vine a veure'ns a
Creixell
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Horari de dilluns a divendres: de 8:00 - 15:00 h . TARDES CITA PRÈVIA

CANTÓ DE LA VILA 3-5 BAIXOS · ALTAFULLA

Tel. 977 651 755 · Mòbil 619 149 590

e-mail: estilgos@hotmail.es
www.estilgos.com

c/ Nou, 43
Tel. Taller 977 80 30 54 · Mòbil 652 93 92 18
E-mail:j.bairaguet@hotmail.com

43839 Creixell
Tarragona

28/2/21 20:12
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Altafulla

Març de 2021
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Un 8 de març d’agraïment Comença la campanya per al foment
de la compra en el comerç local
es poden deixar de dur a terme:
serveis sanitaris bàsics, serveis
socials, personal de neteja, cui‘Jo compro a Altafulla’
dadores en residencies i altres
Marisa
Méndez-Vigo

om cada any, arriba el
mes de març i el dia 8 i
els mitjans de comunicació, les entitats, les institucions,
el món social i polític s’aboquen
amb entusiasme a parlar de les
dones i de les dones treballadores especialment perquè l’origen d’aquesta commemoració
és l’incendi d’una fàbrica tèxtil a
Nova York on treballaven majoritàriament dones i on van morir
desenes d’elles. Les tancaven
dins perquè no poguessin sortir
a fumar ni a mirar a les seves
criatures que campaven pels voltants. (Almenys a les fàbriques
tèxtils de Catalunya, les penjaven
a la paret dels tallers perquè les
mares no haguessin de sortir....).
Una conseqüència poc coneguda
d’aquest desgraciat i injust succés és que va ser la causa de la
primera legislació de seguretat,
contra incendis, a les fàbriques
d’Estats Units.
El 8 de març d’aquest any, celebrat quan la pandèmia de Covid19 encara fa perillar la nostra
vida de sempre i la nostra salut,
ens ha de posar de manifest el
fonamental paper que les dones
han jugat durant aquest període,
llarg, de pandèmia, amb confinaments, quarantenes, tocs de
queda i distàncies de seguretat.
Les treballadores han estat a primera línia a totes aquelles feines
essencials i presencials que no

C

institucions socials, comerços
de béns essencials, etc. I és ben
interessant que gairebé totes les
feines que han estat al capdavant
de la societat a la pandèmia són
entre les pitjors pagades i els que
tenen contractes més precaris.
A poblacions on el turisme és
una font important de treball, i
per tant d’ingressos, la pandèmia
s’ha fet notar d’una manera especialment sagnant. En aquest
sector, que també es caracteritza
per treball precari, una gran majoria dels treballadors són dones,
dones que no han pogut gaudir
d’EROS ni d’atur perquè sovint
no tenien aquests drets.
I no tan sols això. Com sempre
han tingut cura de gairebé tot el
treball domèstic quan arribaven a
casa. Les dades que tenim ens
continuen dient que, tot i treballar
a fora, a casa, les dones fiquen
moltes més hores que els homes
en les tasques de la vida quotidiana.
La societat no és conscient
de la importància cabdal dels
treballs de cura, sense elles la
nostra vida hauria estat molt més
difícil. Aquest 8 de Març hauria
de ser un dia de reconeixement i
d’agraïment a totes les dones treballadores que ens han mantingut, treballant als supermercats,
netejant els centres de salut, cuidant la gent gran i a la canalla,
cuidant-nos als hospitals i tantes
i tantes altres feines que són vitals i necessàries.

Redacció.-

Aj. d’Altafulla

s tracta d’una iniciativa
per fomentar la compra
en els establiments i comerços de la vila a través de targetes moneder subvencionades en un 50 % per
les arques municipals amb una
aportació total de 10.000 euros
en una primera remesa.

E

Des de l’Ajuntament, s’han
expedit un total de 500 targetes personalitzades amb l’eslògan de la campanya, i que la
ciutadania podrà aconseguir a
partir del dia 26 de febrer i fins
el 9 d’abril o exhaurir existències.
L’usuari l’adquirirà a un preu
de 20 € i obtindrà una càrrega de 40 € per gastar-se en
qualsevol de la trentena d’establiments amb domicili fiscal
a la vila que s’han adherit a la
proposta.
La regidora de Comerç, Natalia Sanz, ha explicat que ha
estat una proposta molt ben rebuda per part dels comerciants
i ha assenyalat que la iniciativa
té una doble vessant: “Per una
banda, incentivar la compra en
els comerços de proximitat que

El coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, i la regidora de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, Natalia Sanz, durant la presentació de la campanya ‘Jo compro a Altafulla’.

més estant patint la crisi de la
Covid, i per una altra, ajudar
també a les famílies amb ajuts
directes”.
Per la seva banda, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, preveu que la campanya pugui tenir un impacte de
20.000 € sobre el comerç local
altafullenc. De fet, la voluntat
del consistori és que aquesta
primera edició tingui continuïtat
en els propers mesos, com ha
explicat Molinera, “en temporada baixa com la tardor”.

La campanya no inclou els
establiments comercials amb
una superfície superior als 500
m2, i per a ser beneficiari/a de
la targeta cal estar empadronat/da al municipi. Les targetes
s’han d’adquirir a l’Oficina de
Turisme, que s’ubica a la Pallissa de l’Era del Senyor, Camí
de l’Ermita, número 10. L’horari
és de dilluns a dissabte, de 9 a
14 hores. Telèfon 977651426.
Els establiments que hi participen s’identifiquen amb un
cartell fixat a l’entrada.

TEL. 651 630 201
REPARACIONES Y
REFORMAS 24 H.
www.multiserviciosruiz.net
info@multiserviciosruiz.net
Av. Comarques Catalanes, 14
Torredembarra (Tarragona)

COMENCEM LA TEMPORADA
DE CALÇOTADES!
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA
Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

Mònic_269_març.indd 12

Obert:
Caps de setmana i festius
de 13:00 a 16:30 h

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)

28/2/21 21:13
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I Març de 2021
DISTINGITS A LA SISENA CONVOCATÒRIA
DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS DE MÈRIT

E

l Consell Comarcal del Tarragonès va convocar,
l’any passat, una nova
edició de la concessió
de distincions de mèrit
de Serveis Distingits.
Degut a la situació de
pandèmia per Covid-19,
no es va poder celebrar
com cada any l’acte de
lliurament dels diplomes.
Amb tot, la corporació
supramunicipal vol fer
públic les personalitats/
entitats de la comarca
a les quals s’ha decidit
atorgar aquesta distinció
després de ser aprovats
per acord del plenari del
Consell Comarcal del
Tarragonès.
Les personalitats/entitats distingides en la
passada edició són:
-Del Baix Gaià:
Ajuntament d’Altafulla – Núria Ruiz Morillas

Ajuntament de Torredembarra – Grup de
Dones de Torredembarra
Ajuntament de la Nou
de Gaià – Lluís Virgili
Virgili
Ajuntament de Salomó – Club de Bitlles
Catalanes
Ajuntament del Catllar – Josep M. Gavaldà
i Colomina
Ajuntament de Roda
de Berà – Coral Verge
de Berà
Ajuntament de Creixell – María de Palacio
Rodríguez-Solano, a títol pòstum
De la resta de la comarca:
Ajuntament dels Pallaresos – Associació de
Jubilats dels Pallaresos
Ajuntament de la Pobla de Mafumet – Entitat
La Corriola Teatre
Ajuntament de Cons-

CCT

Redacció.-

Del 5 al 13 de juny, 13a
edició del FIC-CAT a Roda
de Berà

E

Imatge edició passada.

tantí – Montserrat Duch
Plana
Ajuntament de Perafort – Joan Solé Vidal
Ajuntament de Salou –
Càritas de Salou
Ajuntament de Tarragona – Museu Bíblic Tarraconense
Aquestes distincions
tenen com objectiu honorar persones o entitats
en mèrits a la labor realitzada que hagin contribuït a augmentar el pres-

Tres empreses de Roda fan
una donació de 720 euros a
Serveis Socials

tigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca
en el seu conjunt. Les
propostes han de ser
presentades pels ajuntaments dels municipis del
Tarragonès, a proposta
del Ple de l’Ajuntament.
El lliurament de les distincions es farà més endavant, quan la situació
sanitària així ho permeti
i es pugui desenvolupar
l’acte amb total seguretat.

l virus ha
mantingut aturat
un temps,
però no ha vençut la constància
del Comitè organitzador i la fermesa del
projecte del FIC-CAT.
Per tant, engega la maquinària de la que serà la
13a edició del FIC-CAT,
que serà dedicada als
muntadors i muntadores
cinematogràfics.
Tindrà lloc entre el 5 i
el 13 de juny amb un format híbrid de projeccions
(presencials i on-line) i on
es mantindrà -íntegra- la
Selecció Oficial ja decidida anteriorment. Aquest
és el motiu pel qual no
s’ha obert convocatòria per presentar noves
produccions; es donarà
l’oportunitat de fer-ho en
properes edicions, tot esperant que la pandèmia

ens permeti reviure el
Festival com es mereix.
Seran 9 dies ininterromputs de Festival, amb
els actes d’inauguració i
cloenda corresponents;
evidentment,
aplicant
totes les mesures sanitàries recomanades i segons la normativa vigent.
També es mantindrà
l’homenatge previst a
la muntadora o muntador més important del
país, així com altres reconeixements que hi ha
preparats i que s’aniran
desvetllant a través de la
web, les xarxes socials i
de comunicats de premsa específics.

NOU SERVEI D'OSTEOPATÍA
Aj. de Roda

Medicina funcional que té en compte els
mecanismes innats d’autocuració i la
globalitat de la persona : cos, ment i esperit.
Valoració, Diagnòstic i Tractament

Lesions Musculars
Problemes digestius
Problemes respiratoris
Estrès emocional
Mals de cap, migranyes
Fisioterapeuta i Osteòpata
Oriol Torres Duran Col 9565

FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÈTICA,
NEUROLÓGICA I PEDIÀTRICA

Q

ue Roda de Berà
és un municipi
solidari s’ha demostrat en infinitat d’ocasions, sobretot durant el
darrer any de pandèmia.
Aquest matí, Jordi Sagrado i Montserrat Queralt, del Forn Pastisseria
Queralt; José García i
Anna Carreras, de la residència Barà Bahia; i Manel Cardo, del restaurant
Les Guatlles, han lliurat a
l’alcalde Pere Virgili i a la
regidora de Serveis Soci-
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als, Teresa Ferré, una donació de 720 euros.
Un Nadal més aquestes tres empreses van
posar en marxa la loteria
solidària, una iniciativa
que duen a terme des de
l’any 2012 per recaptar
fons per a Serveis Socials. Entre tots tres van
vendre 360 dècims del
número 11.867, 21 sèries el forn Queralt, 10
sèries les Guatlles, i 5 la
residència Barà Bahia, i

de cada dècim venut es
van destinar 2 euros per
a Serveis Socials.
La totalitat serà destinada al Punt de Distribució d’Aliments per donar
resposta a les necessitats
d’urgència que puguin
sorgir entre els usuaris
del servei en un moment
en què, des de l’inici de
la pandèmia per la Covid-19, s’han multiplicat
les demandes de les famílies més vulnerables.

Lesions musculars
Rehabilitació en Parkinson, Ictus...
Recuperació tendinopaties
Mal d'esquena
Lumbalgies, ciàtica, cervicalgies

Punciò Seca
Diatèrmia
Ones de Xoc
Presoteràpia
Fisioestètica
Fisioterapeutes:
Ingrid Filigrana Cantillo col.13936
Yisel Torres Lissabet col.11178

Y sobretot, recorda:
La teva salut és lo mes important,
Posat a mans de professionals.
977 268 172

649 158 158 /691 91 30 76
@clinicafisioterapiyisel
clinicadefisioterapiayisel@outlook.es

Passeig del mediterrani n9, Torredembarra
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Escacs

I

Sodokus

Nivell 3 -Difícil

Jugen blanques
i tenen jugada
guanyadora
Les banques tenen
un atac que resulta letal
pels interessos del negre

Nivell 1 -Fàcil

Sopa de lletres

7 Diferències

Les dues imatges de la Riera de Gaià no són iguals. Troba les 7 diferències.

Horòscop

by Nimfa

Àries (21/3 al 20/4)
Després d’una baixada en el
teu estat anímic que s’ha ressentit la teva salut amb l’arribada del
bon temps notaràs una clara millora. Continuaràs la teva particular renovació personal en què persones noves
tindran un paper rellevant, i inesperat...
Taure (21/4 al 21/5)
Intenta llegir o meditar abans
de dormir. Millorar el teu descans
et farà molt bé. Potser no estiguis
passant pel teu millor moment
econòmic i no estiguis tan pròsper com en altres ocasions. Per això, si passa
un tren, agafa’l.
Bessons (22/5 al 21/6)
No malgastis ni caiguis en despeses ximples. Valdrà la pena
estrènyer una mica el cinturó
fins a finals de primavera. Treure
temps per als que més t’importen
és important i la teva vida sentimental t’ho demana a crits. La vida no és només treball.
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Monuments que es troben al Baix Gaià?
Castell - Torre - Ermita - Arc - Far - Agulla - Fàbrica - Cripta - Església Vil·la romana - Escultura - Ancora - Barca - Molí - Orgue - Quadre

Cranc (22/6 al 23/7)
No prenguis decisions financeres arriscades. Compta fins a 10
per molt bones que semblin les
oportunitats que se’t presentin.
Sents falta d’empatia per part de
les persones que t’importen però a la primavera
recuperaràs l’estabilitat.
Lleó (24/7 al 23/8)
Després de diverses decepcions, la teva intuïció et donarà un
parell d’alegries grans. ‘La esforç
sempre té la seva recompensa!
Ets pura passió i romanticisme, i
et sentiràs plena en la teva relació.

Verge (24/8 al 23/9)
Aquest mes les persones del
teu entorn tindran una importància cabdal en el teu equilibri. Si
busques parella, venç les teves
pors i demana-li una cita. Començaràs per fi a donar importància a una bona
alimentació i això et donarà alegries.

Balança (24/9 al 23/10)
El clima se suavitza i sentiràs
ganes de conèixer a noves persones. Si tens parella donareu un
gran pas junts. Mima’t, medita,
reflexiona... La salut mental és
també important. Toca estalviar

Escorpí (24/10 al 22/11)
Sentiràs que es donaran les
condicions propícies per pensar
en el futur. Allunya al teu pitjor
enemic, l’estrès. Surt a passejar
amb bona música i fes pilates o
ioga... Si t’obres, t’emportaràs grates sorpreses.

Sagitari (23/11 al 22/12)
El que molt abasta poc estreny. Encara creguis que pots
amb tot, has de parar. La sort que
altres vegades t’ha fallat aquesta
vegada estarà de part teva. Sagitari necessita sentir-se lliure, i s’atabala amb
facilitat. Tot se soluciona parlant.

Capricorn (23/12 al 20/1)
Pren-te seriosament el teu
benestar i míma’t una mica més.
Ara més que mai la teva famosa
prudència t’ha de donar un rèdit
enorme. Si no tens parella apareixeran històries interessants en el teu entorn
laboral!
Aquari (21/1 al 19/2)
T’encanta sentir-te ocupat
però has de buscar maneres de
relaxar-te. El teu entusiasme en
el treball és total i remar a favor
sempre beneficia. Ets sensible, i
hi haurà explosió de sentiments amb l’arribada
de la primavera.
Peixos (20/2 al 20/3)
Posa ganes i energia per arribar a tot. Març sempre és un punt
d’inflexió (a millor) per a tu. Aprofita-ho. La sintonia amb la teva
parella arribarà al seu punt àlgid.
Si no la tens, segueix la teva intuïció. Hi haurà
novetats interessants per a tu.
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A la taula i al llit…
El Xató, torrenc?

H

i ha plats amb tanta solidesa d’anomenar-se
torrencs, com el mateix
xató. El xató que a molts els
costa a considerar-lo com a
plat local, atribuint-lo com de
Sitges, o de Vilanova, o del
Vendrell o fins i tot de Calafell. No tenen en compte que és
un plat tant d’aquests llocs,
com de Torredembarra. Només cal fullejar el llibre “Ranxets, la cuina a Torredembarra”, editat el 1985 pel Centre
d’Estudis “Sinibald de Mas”,
com a resultat d’un treball de
recerca sobre la cuina torrenca, on se’n parla amb prou
propietat.
A més, parlar del xató és recordar que hi ha una varietat
d’escarola a Torredembarra,
que és especialment apreciada pels xatonaires: l’escarola de la Perruqueta. Aquesta
escarola també coneguda

FM

com de cabell d’Àngel, té les
fulles molt arrissades i va estar a punt de desaparèixer, va
perviure gràcies als pagesos
de Torredembarra que en van
saber continuar el seu cultiu.
La xatonada és tan torrenca, com ho son el rossejat,
l’espineta, l’all cremat, els
asmarris o la truita amb suc,
per posar uns pocs exemples
dels molts plats genuïnament
d’aquí.

Telèfons Interès
Ajuntament Torredembarra
Ajuntament Altafulla
Ajuntament Creixell
Ajuntament El Catllar
Ajuntament La Nou
Ajuntament La Pobla
Ajuntament Renau
Ajuntament La Riera
Ajuntament Roda de Berà
Ajuntament de Salomó
Ajuntament de Vespella

977-640025
977-650008
977-800202
977-653101
977-655257
977-648012
977-620532
977-655000
977-657009
977-629030
977-655288

CAP Torredembarra
Consultori Baix a Mar
Consultori Mèdic Altafulla
Consultori Mèdic Creixell
Consultori Mèdic El Catllar
Consultori Mèdic La Nou
Consultori Mèdic La Pobla
Consultori Mèdic Riera
Consultori Mèdic Roda

977-643809
977-643499
977-656007
977-800336
977-653675
977-655710
977-648531
977-544715
977-657514

Bombers
Hospital Joan XXIII
Hospital Santa Tecla
Emergències
Llum (ENHER)
Mossos d’Esquadra
Protecció Civil
Policia Nacional

085
977-295800
977-259900
112
900-770077
088
1006
977-245751

La lluna

Araceli
Rilova
ala d’estar, de dia, a
casa, una dona gran,
fa sol, no fa vent, el dia
pel davant.
Comença l’acció.
Què faig, surto a passejar o
em conformo a llegir a la terrassa? Si surto em trobaré a
persones que conec i podré
parlar una mica. Caminaré i
adquiriré vitamina D. Però,
uix quina mandra. I si em
creuo amb alguna persona
contagiada? I si m’empesco
el virus, què? Però millor no
ho penso això, perquè segur
que no em fa cap bé pensar
en negatiu.
Segur que moltes (persones) heu tingut aquesta conversa amb vosaltres mateixes.

S

Fa molts mesos, masses,
que no fem vida “normal”, que
hem deixat quasi totes les
activitats familiars, lúdiques,
culturals, socials i esportives
(al nostre nivell, està clar).
Jo fa temps que no em sento els malucs. Sembla que
tota la part central del meu
cos sigui d’una peça.
I com passem el temps? Al
principi d’aquest “desastre”
algunes feien ioga, d’altres
ballaven, cuinaven, feien pa,
treballs manuals, arranjaments a la casa, cosien roba,
videoconferències amb la família i amics, fer menjar on
line en grup i d’altres entreteniments i llegir, llegir molt. Ah,
i veure tele, molta tele.
I què fan a la tele? Doncs
la gran majoria programes
per adormir les neurones
del personal. Per evitar que
pensem en les coses importants que estem perdent,
en l’oportunitat que aquesta
pandèmia ens dóna per can-

viar les coses, per pensar en
la vida basada en el consum
desbocat, per pensar en el
que estem fent amb el nostre
planeta, com tenim els mars,
que fem amb la natura, amb
el medi ambient. En definitiva, aquests programes ens
domestiquen una mica més.
Hauríem de ser capaces
(les persones) d’aprofitar
aquesta oportunitat i tractar de recompondre tots els
desastres naturals que provoquem, evitar la deshumanització amb les persones
que ens arriben amb pastera,
educar bé a la canalla perquè
no reprodueixin ni deixin reproduir mai la violència masclista i tantes i tantes coses
que fem malament.
I una mica d’ànim per a
totes (les persones): aviat
i podrem abraçar-nos amb
tranquil·litat i prendre unes
cerveses sense pensar en la
mascareta (que no són gaire
diferents dels morrions).

Solucions:
tant aventatge tàctica 1.-Tc1 i el negre no té defensa. No pot menjar la torre i si
menja la dama és mat. 1.-… -Dxb4, 2.-Tc8++

Escacs: El fet que la dama negra estigui clavada dóna al blanc una impor-

Lluna minvant
6 de març
Lluna nova
13 de març
Lluna creixent
21 de març
Lluna Plena
28 de març

Mònic_269_març.indd 15

1/3/21 1:21

16 I

4 ratlles finals

CEDIDA

Angie Maymó: “Fa 14
anys que exerceixo
de perruquera canina
i felina i m’encanta!”
Redacció.ngie Maymó regenta una perruqueria
canina a Torredembarra. Està ubicada al Passeig de Miramar, número 179. Ens
fa cinc cèntims del seu
ofici.

A

-Des de quan et dediques a la perruqueria
canina?
Fa catorze anys que
exerceixo de perruquera
canina i felina, i m’encanta!
-Per què?
Perquè des de sempre
m’agraden molt els animals i és una manera de
gaudir d’ells netejant-los i
posant-los guapos en la
perruqueria.
-Cal alguna especialitat formativa?
Sí, i tant, cada raça té
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el seu tall de pèl. Un schnauzer té un tall molt diferent del que s’ha de fer
a un caniche. Cal saber
que pertoca a cada raça
i s’han de tenir coneixements dermatològics
pels qui tenen problemes
de pell.
-Quina raça de gos et
dóna més problemes?
Cap, tot depèn de la
conducta de l’animal.
-Quin és el secret per
guanyar-se la confiança de l’animal?
Paciència, llaminadures i molt d’afecte.
-La gent cuida bé a
les seves mascotes?
Normalment sí, s’ha de
tenir cura de l’animal.
-En què et diferències
d’altres centres d’estètica canina i felina?
Bé, que jo sàpiga en
tota la zona sóc l’única

Març de 2021

RESPONSABILITATS…

T

que té tractament d’ozó.
Tots els gossos que tenen problemes dermatològics poden venir a la
meva perruqueria per ferlos un tractament d’ozó
que milloraran, fins i tot
es curaran, dels problemes de pell. Si estan molt
estressats faig banys terapèutics i desinfectants.

-Què t’aporta aquest
tipus de negoci?
Creativitat, en el sentit
de crear pentinats nous
per a les mascotes, satisfacció, en el sentit que
surten nets i pentinats, i
orgull que els clients surtin contents de com han
quedat les seves mascotes, que tant s’estimen.

I

Jordi
Guasch

orredembarra ha
viscut una greu crisi per la casa okupa
del carrer Mimoses.
No, Torredembarra no
és racista ni violenta i la
immensa majoria de la
gent que el 18 de febrer es
van manifestar, tampoc.
Però les autoritats van
deixar que la problemàtica ultrapassés el que es
pot considerar raonable.
Tots podem entendre la
complexitat de la problemàtica que hi havia darrere l’habitatge okupat del
carrer Mimoses, però pretendre que qui la suportés
fossin en exclusiva els
veïns i veïnes del nostre
municipi era forassenyat.
Ja han fet prou d’aguantar
aquesta situació durant 8
mesos.
No justifico la violència
que es va viure. Qui es va
passar de la ratlla es mereix complir la pena que la
llei consideri justa. Ara bé,

aquests fets evidencien el
fracàs de les autoritats,
que sí que es pot dir que
no van fer prou.
Les
responsabilitats
s’han d’assumir i malauradament no s’ha volgut
afrontar el problema fins
que ja ha estat massa
tard. Feia dies que la ciutadania donava mostres
del seu malestar.
Segurament, no tota la
culpa és del nostre ajuntament. Ara bé, crec que
es pot dir que no ha estat
a l’altura pràcticament en
res. S’ha vist una gran falta de lideratge.
El pitjor de tot és constatar que els veïns han
acabat amb la problemàtica en un dia, quan les administracions que representa que tenen infinitats
d’eines s’han vist superades durant 8 mesos.
Això sí, quan la gent
ha explotat perquè no
aguantava més… llavors
s’han mogut. Quin fracàs
col·lectiu! Quin mal al nom
de Torredembarra!
El fracàs és evident.
Només em pregunto si
algú assumirà la responsabilitat política.
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