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Pastiﬁcio & Pizzeria

pizza
La mejor ecio!!!
pr
al mejor

Todos nuestros
platos son también
para llevar

877 075 763 - 633 862 964
Av. Montserrat, 47
Torredembarra

Una Setmana Santa diferent
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

Succés

Llibertat amb càrrecs pels tres
detinguts per l’atac al centre de
menors de Torredembarra
P8

Baix a Mar

S’inicien les obres
de reforç del Bloc de
Baix a Mar
P 10

Altafulla
Altafulla

Se situa com la
destinació més visitada pels turistes
P 16

Entrevista
Entrevista

A Francesc Larios,
alcalde de la Pobla
de Montornès
P 20

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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Telepizza.es App

877 013 956

C/ Barcelona,14 - 16
(Torredembarra)
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Actualitat

Setmana Santa de 2021

I

Les platges de Torredembarra es posen
a punt per rebre la Setmana Santa
Redacció.’Ajuntament de Torredembarra ja treballa per tenir les platges a punt per als propers
dies de Setmana Santa,
durant els quals ja es disposarà d’un mínim de serveis, entre aquests el de
socorrisme.

L

El Servei de Prevenció
d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme, coordinat per la Policia Local,
estarà operatiu de Dijous
Sant (1 d’abril) a Dilluns
de Pasqua (5 d’abril), d’11
h a 18 h a les platges urbanes de la Paella i Barri
Marítim, fins a Cal Bofill

(Centre d’Activitats Mediambientals) i estarà integrat per 2 socorristes i 1
coordinador. El sistema de
vigilància es durà a terme
amb patrulles dinàmiques,
sense torre de control, que
no és necessària atesa la
baixa densitat de persones
dins l’aigua que hi ha en
aquests dies de l’any.
El punt central de coordinació serà el mòdul de
socorrisme, situat al Barri
Marítim. Donat que és un
servei preventiu de Setmana Santa, es recomana a
les persones usuàries molta prudència a l’hora d’iniciar el bany i fixar-se bé en
les indicacions de les banderes de l’estat de la mar, i

davant de qualsevol dubte
consultar als socorristes.
A més, hi ha instal·lades
un total de nou passeres
d’accés a les platges de la
Paella i el Barri Marítim i es
du a terme la neteja mecanitzada de la sorra.
Cal fer especial esment
a les mesures de seguretat sanitària que s’han de
seguir com mantenir les
distàncies, grups bombolla
i ús de la mascareta per
accedir a la platja i passejar-hi. També cal tenir present que a partir d’aquest
26 març, les reunions i/o
trobades familiars i de caràcter social en espais públics tancats es limitaran a
un màxim de quatre per-

sones, excepte que siguin
tots convivents, i en espais
privats no es permetran reunions si no són tots convivents). Les trobades a
l’aire lliure amb persones
de contacte habitual estan
limitades a un màxim de 6
persones. En tot cas, s’han
de dur a terme amb mascareta i distància física.

A.F- Aj. de Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra tornarà a disposar aquesta Setmana
Santa d’un dron de vigilància durant els dies i hores
de màxima afluència pel
control del compliment de
les mesures per la Covid-19, reunions, concentracions, venda ambulant,
etc.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

Telf: 977644708
c/ Filadors, 28B
Torredembarra

NOVA GERÈNCIA

FOTOS DE ESTUDIO - FOTOS DE CARNET
COMUNIONES - BODAS - BAUTIZOS

c/ Joan Güell, 17
Torredembarra

c/ Rodes nº 8 - Torredembarra
Tel. 877 01 40 60 - 666 35 98 49
info@fotoimag.com - www.fotoimag.com

descans

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

28/3/21 16:03
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Publicitat I 3

Taller de chapa y pintura aﬁliado
a las compañías de seguros
Hacemos todo tipo de
reparación chapa y pintura.
Ponemos a su disposición
vehículo de sustitución.
Ofrecemos limpieza integral
de tu coche.
Tel. 877913767
Horario lunes a viernes de 8.30 a 16.00
www.autolegendexclusive.com

Exposición y taller en
Tel. 679 288 464
c/ Riera de Gaià, 22 (P. I. Roques Planes)
e-mail: negoceautolegend@gmail.com
Torredembarra
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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
1 ANY D’ONADES
Som com som d’un poble mariner estem acostumats als embats de les onades i als efectes de
les tempestes. I no obstant això, qui ens havia
de dir que el que ens faria trontollar no seria els
capricis de la mar, sinó unes altres onades, les
provocades per un virus que ja fa un any que
conviu amb nosaltres i, a pesar que hem avançat molt, encara ens condiciona el nostre dia a
dia.
Segons els experts, estem a punt de començar
la quarta onada... Això vol dit que ja hem sofert
tres embats.
El primer va ser el que vam viure confinats, el
segon el d’abans de les festes de Nadal provocat pels excessos estivals, el tercer iniciat en ple
hivern ha durat fins ara. Tres combats durs amb
moltes baixes. Semblava que el vaccí havia
d’alleugerir-nos l’escenari devastador que se’ns
oferia. La incapacitat dels nostres governants,
juntament amb la falta d’escrúpols de les farmacèutiques, ho ha endarrerit fins a l’extrem que el
percentatge de persones vacunades és gairebé
testimonial, més enllà de les persones que conviuen en residències d’avis i sanitaris. Ara anuncien vacunacions massives, veurem si és veritat
atés que esperem que aviat superarem aquesta
onada i hàgem de lamentar més víctimes. Un
sentit record per tots els qui ens han deixat.

Què diu el Poble?
On anireu, o aniríeu de vacances per Setmana
Santa?

Cristina Oña

Juan Velasco
Torredembarra

“Aniria de vacances
a euro Disney però
hauré D esperar una
mica més per poder estalviar i que la
nena sigui algo més
gran...”

“Me n’aniria a Nordkaap perque és el
lloc més airejat i tranquil d’Europa. Especialment ara per Setmana Santa.”

Altafulla

Cristina Saltó

Josep Ma. Vaquer

“Aniria a Cadaqués,
però he d’estalviar
per anar-hi, i el que
faré serà treballar i
no gastar”

“Jo ho tinc molt clar,
aniré a Torredembarra a passar uns dies
allà, per estar amb la
meva nòvia”

Torredembarra

Barcelona

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
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Ens ha fet millors la pandèmia?
NO

candalitzada. Poques són les veus que
s’alcen en els mitjans de comunicació i/o
en el mateix Parlament o en el Congrés.

Si

Jordi Solé

A

questa pandèmia la recordarem
durant molts anys. Aquest període d’incerteses i pors, de confinament, de no anar a l’escola, del teletreball, de l’angoixa de no saber, comptar
el pas del temps, trobar-se sòl, perdre el
contacte i morts, milers de morts de familiars, amics, coneguts i desconeguts,
preguntar-se “Com esteu?”.
Mai s’oblidarà en generacions. I se’n
parlarà anys i anys. En parlarem durant
dècades.
La Cañada del Real, Madrid.
Sota una intensa nevada i en ple repunt del Coronavirus, centenars d’infants
viuen sense subministrament elèctric.
Centenars de famílies pateixen l’oblit de
les administracions, poques són les persones i/o entitats què es mostren realment interessats en la seva situació.
Catalunya
En plena pandèmia, les persones amb
pobresa arriben ja als cent cinquanta mil i
més de dues-centes mil estan ja al llindar
de pobresa severa. Centenars de persones al carrer, sense ajuts, sense sostre,
milers d’infants abocats a l’oblit i llençats
a una vida de marginació i incomprensió.
Pocs són els que tenen consciència del
fet, les administracions miren cap un altre cantó.
Gènere
Milers de dones, per culpa del confinament, soles amb el maltractador. Sense
possibilitat de fugir. Amb el violent a casa.
Augmenten les agressions i la violència
dins les llars. I no només contra les dones, també contra els fills i filles. No hi ha
lloc on refugiar-se, no hi ha sortida. Les
institucions impertèrrites, la societat es-

Albert Bonet
Corruptes
Polítics i membres de l’Església corruptes, actuen durant el COVID, per “colar-se” a les cues de vacunació. Polítics
i membres de l’Església, fidels a la màxima d’en Lazarillo “te pego porque tu robas más que yo”. Indecents oportunistes.
Aprofitats
Distribuïdors de material sanitari, que
no contents amb les seves fortunes, apujant els preus de mascaretes i del gel
l’alcohol, incrementant la seva riquesa,
bloquejant el mercat, fent més difícil de
les persones.

No, no podem dir que la
pandèmia ens hagi fet millors com a societat
Residències
Mentre milers d’avis moren sense auxili a les Residències. Soles i sols amb la
soledat de la mort, que deixa de ser un
vers o una cançó, és la terrible història
dels qui han fet possible un país millor,
treballant, suant, lluitant. Les administracions els oblida i els nega. Només familiars i poques entitats clamen al cel. Orelles sordes dels tribunals (de moment)
Festes, trobades multitudinàries, manifestacions feixistes, negacionistes, populisme, tensió, estridències inoportunes,
líders que manen bombardejar altres països, males praxis entre els governants
de tot el món.
No, no podem dir que la pandèmia
ens hagi fet millors com a societat. Com
a persones, ni millor ni pitjor, iguals. Qui
era dolent ho seguirà sent, qui era bona
persona també.

oldria respondre un “sí” taxatiu si
se’m permet unes consideracions. Quan vaig començar a treballar tenia catorze anys, un home ja
vell em va dir “Els canvis sempre són
una millora”, la meva cara d’estranyesa el va fer somriure. Va fer un afegitó
“Altra cosa és el temps que tardem a
adonar-nos”. Sempre ho he recordat.

V

Hi havia un artista polèmic i discutit fa
uns anys que la seva obra es resumia
en embolicar elements monumentals
i arquitectònics durant un temps perquè, un cop desembolicats, els recuperéssim i tinguéssim de nou les sensacions que ens aportaven i que varen
fer que fos un element singular dins del
paisatge.

El cafè de mitja tarda o el fet de voltar
sense mirar el rellotge han recuperat la
seva importància com els monuments
desembolicats. Però també que la vella Europa forma part del món globalitzat i que en termes vírics no hi ha fronteres. Quant de temps hem vist gana,

Veiem que la nostra societat, em resisteixo a dir només economia, patia restriccions que ens portaven a una crisi
severa. Ens refarem? Sí, segur que sí.
Enmig del riu esvalotat alguns pescadors faran més benefici? Si, segur que
si també.

Ens permet reflexionar
com era la nostra vida,
les nostres relacions, el
nostre paper en societat i
treure conclusions i bons
propòsits. I canviar. Això
ens farà millors

Però nosaltres tindrem un punt de vista,
una vivència que ens rescata de l’“anar
fent”. Una actitud que atura tots els
canvis que sabem que són necessaris
i inajornables.
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Ens permet reflexionar com era la nostra vida, les nostres relacions, el nostre
paper en societat i treure conclusions i
bons propòsits. I canviar. Això ens farà
millors. No val a badar

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

977.641.134
630.476.390

Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.

Hem viscut un temps difícil, nou i complicat força vegades. Hem vist morir
gent que estimàvem sense saber del
cert si s’havia fet tot el possible. Si podíem estar més preparats. Que la sanitat
no es divideix entre mútues i pública.
La sanitat és un concepte arrelat a cuidar de la qualitat de vida. I la qualitat
de vida passa per la salut, per vetllar
d’infants i grans i per la lluita contra la
degeneració del medi ambient.
No els hem pogut acomiadar. Ara, sabem l’important que era. No ja per a reunir a la família, si no per a tenir uns moments per als qui inicien un nou camí.

latorre@finqueslatorre.com

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

A pocs quilòmetres de casa nostra hi ha
un continent que lluita per sobreviure.
Rebem notícies d’arreu on hi ha desastres i situacions inimaginables a casa
nostra. I, lamentablement, ho llegim i
rellegim amb la sensació que poc s’hi
pot fer. I no és cert. Globalitzar no és
vendre el mateix producte arreu. Tampoc és fer mercat sense fronteres quan
elles, les fronteres, hi estan per a qualsevol iniciativa humanitària.

La pandèmia ha estat bona? No pas.
Tot això intenta dir que els canvis necessaris també ens han fet reflexionar
o adonar-nos d’altres coses.

C. Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

4748

WWW.FINQUESLATORRE.COM

pandèmies, desastres en altres indrets?
Molt, no?

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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Opinió
Cosa de jaquetes…
6I

Siscu
Mercadé

F

a pocs dies un amic
de tota la vida em
va dir que jo havia
canviat molt de partits, em
va fer pensar. Quan era
molt jove, i encara estàvem
en plena dictadura, recordo
que la meva colla d’amics
eren gent molt sensibilitzada cultural i políticament.
Fèiem lectures de marxistes, recordo la filòsofa Marta
Harnecker i d’altres, com a
lectures de treball autoim-

posades. Aleshores era
l’època de l’Assemblea de
Catalunya, i la Marxa per la
Llibertat. A Torredembarra,
era el moment de l’Assemblea Democràtica i els meus
amics eren a les Joventuts
Comunistes del PSUC, o al
PSAN, tots a favor de l’autodeterminació de Catalunya,
i amb el marxisme com a
instrument d’anàlisi. L’any
1979 quan es van celebrar
les primeres eleccions municipals democràtiques em
vaig afiliar a Nacionalistes
d’Esquerra, un dels partits
que va construir l’Entesa
Municipal pel Progrés de
Torredembarra, on vàrem
obtenir 4 regidors i de cop
érem al govern. L’aprenen-

52% I ara què?
Toni
Pinós

S

ón quasi les set
de la tarda d’un
dimecres qualsevol, unes poques
persones van atansant-se
a la plaça de la Vila de
Torredembarra, són el
col·lectiu Torredembarra
per la llibertat, porten la
pancarta que les defineix,
dues imatges escorten el
lema “Llibertat presos i
preses polítiques”; a l’esquerra una sortida de sol
en una platja; a la dreta
l’estelada, un distintiu que
no han deixat de mostrar
tossudament alçades des
del dia que es van formar.
L’acte comença després de deixar uns minuts
de cortesia perquè puguin
arribar aquelles companyes que pel motiu que
sigui, puguin retardar-se;
comencem amb la lectura
d’algunes notícies d’in-
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terès i es dóna compte
de l’acció repressora de
l’Estat EspaÑol; l’altra característica és la presa fotogràfica de les assistents
a aquesta escenificació
setmanal (una imatge que
ben aviat correrà per les
xarxes socials); arriba el
moment de posar la cirereta del pastís i com no
podia ser d’un altra manera, es guarda aquest moment solemne per cantar
l’himne nacional de Catalunya “Els Segadors”, al
finalitzat l’última estrofa...
Alguna cridarà -VISCA LA
TERRA-, mentre les assistents respondran a cor
-LLIURE-. S’acomiaden
amb un fins dimecres que
ve.
Malauradament
a
aquesta rutina i falten
les formacions polítiques
independentistes de La
Torre, ni una sola representació d’ERC o JUNTS,
tot i que l’acte reivindica la
llibertat de les seves companyes empresonades o
exiliades, tan sols ha estat
trencada aquesta dinàmica per algunes membres

Setmana Santa de 2021

tatge legal i polític va ser
impressionant, abordant la
reforma del Pla General
Urbanístic. El 1983 vàrem
repetir amb una nova coalició municipal anomenada
Unió de Progrés Municipals,

Només he canviat una vegada
de partit
jo seguia militant al mateix
partit, però aquest havia
canviat de nom, ara es deia
Entesa pels Nacionalistes
d’Esquerra. El 1987 l’ENE
va participar en la construcció d’un nou moviment
anomenat Iniciativa per Catalunya, al costat del PCC, i

el PSUC.
Anàren passant els anys i IC
es va convertir en ICV, i a mi
em seguien cobrant la quota, i seguíem fent política.
El 2003 es crea en l’àmbit
local l’Assemblea pel Baix
Gaià, on ICV va participar
des del primer moment, i la
CUP també hi era present
amb el seu suport. Per ara
no tinc la sensació d’haver
canviat de partit, en tot cas
les jaquetes van canviant de
nom, però són les mateixes
jaquetes. Continuem formant-nos, recordo un curs
d’unes quantes setmanes,
al Casal Cua Roja d’història
del Marxisme. A dins d’ICV
jo estava enquadrat en el
corrent intern anomenat

I

Compromís amb la Independència, amb companys
com el Raül Romeva.
Tot bé, només amb els alts i
baixos de la política municipal i catalana, i ens plantem
al 2017, quan al setembre
ICV es trenca en el moment
d’aprovar al Parlament de
Catalunya les lleis de Transitorietat Nacional, prèvies
a l’1 d’Octubre, en aquest
punt és on em dono de
baixa d’ICV després de 30
anys de militància a l’organització i de quasi 40 anys
de militància ininterrompuda
al servei de l’autodeterminació i el marxisme.
Dos anys d’aquests fets i
després del traumàtic 1-O,

em torna a cridar la vocació
i participo en la formació de
la candidatura del Front República, al costat dels amics
de Som Alternativa i de Poble Lliure, presentem també
un treball a escala municipal
on aplegar totes les candidatures d’esquerra nacional
en una sola proposta, i Guanyem Torredembarra fracassa i amb ella els intents
de coalició amb la CUP i
ABG. És en aquest moment
que m’afilio a Poble Lliure,
un dels partits integrants de
la CUP, i on encara hi estic,
conscient que només he
canviat una vegada de partit, i mantenint-me sempre al
costat del marxisme i l’independentisme.

El Poble mana i el govern obeeix!
de la CUP en dues ocasions, l’última el 3 de març
abans de les eleccions,
el motiu suposem perquè
aquell divendres anaven a
declarar a Figueres algunes persones del municipi
encausades pel tall a l’AP
7 al pas fronterer del Pertús; un balanç escadusser
per una formació que vol
ser la clau per arribar a la
Independència.
El que passa a la població de Torredembarra,
no és excepcional, sinó
el reflex que succeeix en
altres llocs, diumenge a la
Ciutat del Teatre a Barcelona, plaça Margarida Xirgu, el col·lectiu Catalans
per la Independència, van
organitzar un acte per denunciar la repressió en el
qual van participar una
vintena
d’encausades,
entre elles: Toni Albà, Jordi Pesarrodona, Marcel
Vivet, Josan, representants del 23 TSJC, Germinal i Sonia del 23S, com
també dues representants
de la Demarcació de Tarragona. Una jornada per
escoltar el testimoni viu

de l’acció de la Injustícia
al servei d’un estat en
pocs visos democràtics, i
en canvi amb l’absència
de les líders de les formacions polítiques independentistes.
Tornem al títol d’aquest
article, 52% I ara què?
Res fa preveure que divendres, 26 de març,
pugui ser escollit el cent
trenta dotzè president de
la Generalitat de Catalunya en primera votació,
quan ERC ha aconseguit
el que semblava més
complicat, el “SI” de la
CUP... ara és JUNTS qui
ha decidit abstenir-se. El
poble de Catalunya no
es mereix el menyspreu
com utilitzen els nostres
vots, la divergència enforteix l’unionisme, un mes
i mig és força temps, per
evitar-nos
espectacles
lamentables, les discussions per arribar a acords
han de ser a porta tancada i venir al Parlament de
Catalunya amb els deures
fets. Necessitem la imatge
d’unitat que no hem vist
els darrers tres anys, però
és més, els hi exigim!
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Els llibres són entrades a altres mons.
T’explico una història?

PRIMAVERA I SANT JORDI.
Patrícia Ballester

A

rriba la bella primavera i quan
la natura reprèn la seva bellesa,
l’ànima humana també pot reviure”, Harriet Ann Jacobs

La primavera ha arribat al meu jardí,
i amb ella els ocells, les flors, les plantes,
les papallones. Tot brilla més: el sol, les fulles dels arbres i l’herba amb una nova vegetació, omplint-me d’una nova energia...
regenerant, plena de llum i vida. El canvi
d’estació és una bona manera de mesurar
el temps, d’observar acuradament els canvis naturals de la vida. Quina alegria poder
contemplar-la i sentir-la, perquè fa un any,
amb tanta por, era difícil gaudir-la. Després
de 365 dies amb una vida totalment diferent
de la que coneixíem i amb tantes pèrdues,
penes, alts i baixos i pors, em pregunto: els
éssers humans tenen la mateixa capacitat de renéixer, renovar-se i florir?
Definitivament sí, perquè durant aquesta
pandèmia hem trobat moltes maneres de fer
coses per continuar les nostres activitats i
sobreviure. I malgrat les inseguretats que el
canvi ens dóna, hi ha diferents camins que
ens porten al nostre destí, aprofitant aquest
temps per pensar el que ja no volem a les
nostres vides i deixar-lo anar. Curar les nostres ferides, esborrar les cicatrius, curar les
nostres ànimes; buscar noves propostes,
maneres de fer les coses que ens retornin
l’alegria, la il·lusió i les ganes de seguir vivint. Qualsevol cosa és possible si ens ve de
gust, si estem convençuts i ho volem amb
tot el nostre cor.
Hi havia una vegada... un home que adorava dir “Hi havia una vegada...” i omplir de
màgia les seves fulles en blanc amb contes
de dolor, tendresa, tristesa i finals feliços. Un
home que era un nen bressolat pels contes,
que en boca del seu pare, el va omplir de
somnis. Un escriptor que va pintar amb la
seva ploma les obres més belles d’espines
afilades que van marcar la seva vida i així
ens van omplir de contes que encara són
vius en el temps. Aquest nen va néixer a la
primavera del 2 d’abril de 1875, era Hans
Christian Andersen.
La vida és com un llibre, on estàs escrivint la teva història. Alguns capítols són
tristos, altres feliços i emocionants. Però si
mai gires la fulla...... mai sabràs quin és el

següent capítol. Un llibre és un somni a les
teves mans. Si vols somiar una estona, obre
un llibre i deixa que comenci l’espectacle!
Sempre esperen que alguna mà decideixi
despertar-los, les seves fulles són finestres
que s’obren per portar-nos a altres mons.
Es presenten de mil maneres, poden fer-te
volar als núvols, navegar pels 7 mars... però
també són miralls, només hi veus el que un
ja porta dins. Llegir és ballar al mirall de la
nostra memòria.
“En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la
Existéncia” Cervantes
El 23 d’abril de 2020 va passar a la història com el primer Sant Jordi en què no
vam poder compartir roses a peu de carrer.
On, per primera vegada en molt temps, Torredembarra es va mantenir en silenci sense
la multitud d’una jornada de celebració on
les roses i els llibres es converteixen en protagonistes, els carrers del poble s’omplen de
gent, parades de llibres i roses que adornen
cada racó. Dia en què se celebra la festivitat
del patró de Catalunya, recordant aquesta
tradició basada en l’amor i la cultura. Però
les muses van inspirar a moltes ments creatives, deixant que les seves idees germinin
donant vida a nous somnis en forma de llibres, alguns d’ells de “Torrencs” com “Buen
Viaje, Enai” de la Sandra Ballester, “Ekun”
del Francesc Hidalgo (que s’acaba de presentar a la Biblioteca Mestra Maria Antònia i
signarà el seu llibre pròximament a Llibreria
Prisma), o còmics com “La extraordinaria
aventura de Esther Williams y otras histórias de la Calle Mayor” d’Inma Vallmitjana.
La vida ens va donar temps per reprendre la lectura obrint la ment, omplint el cap
d’ocells, viatjant a altres mons i vivint mil vides. També ens va fer enyorar l’olor d’una
rosa a la primavera regalada per algú que
t’estima, una abraçada, un petó... Així, la
rosa ens mostra dues cares: la seva bellesa
i les seves espines... prenent consciència
que “és el temps que vas passar amb la
teva rosa el que la fa única al món. Només es veu bé amb el cor, l’essencial és
invisible als ulls”
Mentre escric, una cançó no para de
donar voltes al meu cap, “Tornarem” de
Lax’an’busto, i sé que hi tornarem, com la
primavera “Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels,
als somnis que ens van veure néixer. És
temps de ser valents…” Lax’an’busto

L’Ajuntament prefereix
superàvit a invertir en les
persones

Carles
Fuxet

L

’Ajuntament de
To r r e d e m b a r ra declara un
superàvit de més d’un
milió d’euros en el tancament del pressupost
de l’any de la pandèmia
i s’oblida dels serveis a
les persones. Els ciutadans, en canvi, que necessiten més que mai
poder accedir a les ajudes que amb aquests
diners
s’haguessin
pogut donar, són els
grans perjudicats de la
manca de polítiques de
l’equip de govern.
Que es podria fer amb
un milió d’euros en un
municipi com el nostre? De ben segur que
oblidem moltes opcions, però tot i això, Torredembarra en Comú
ja n’aporta algunes.

Destinar una partida a
la compra d’habitatge
per a utilitzar-lo com a
emergència habitacional per a famílies desprotegides o víctimes
de violència de gènere,
creant a poc a poc un
parc de gestió municipal.

als usuaris del servei.
Apostar pels bons comercials, ja implantats
en altres poblacions.
Destinar cinc-cents mil
euros en ajudes directes a emergències
com llum, aigua, gas
o llibres escolars a les
famílies amb menys recursos.

Els ciutadans,
en canvi, que
necessiten més
que mai poder
accedir a les
ajudes que amb
aquests diners
s’haguessin
pogut donar,
són els grans
perjudicats de
la manca de
polítiques de
l’equip de govern

La posada en marxa
d’un alberg provisional
per a persones sense
sostre, un menjador
social...

La contractació de més
personal per reforçar
la regidoria de Serveis
Socials i poder atendre
de forma més ràpida

En un moment de crisis com aquest, un dels
pilars fonamentals de
qualsevol ajuntament
ha de ser defensar i potenciar l’atenció social.
Per desgràcia aquestes ajudes en molts casos s’hauran d’allargar
en el temps, però cal
que com a institució, es
fiquin els pilars bàsics
per a tindre una atenció, seguiment i acompanyament a aquells
que més pateixen la
pandèmia.

l’enquesta

Resultat de la pregunta d’aquest mes
Creus proporcionat l’arrrest dels causants dels
desperfectes del centre de menors?

46,1%
Sí

53,9%

No
Podeu respondre la propera pregunta al nostre

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
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Llibertat amb càrrecs pels tres detinguts per
l’atac al centre de menors de Torredembarra

E

l dijous 18 de
març es complia
un mes just dels
aldarulls que hi va
haver-hi després de la
manifestació contra l’augment de la delinqüència a
Torredembarra i que van
acabar amb l’agressió a
dos joves i l’atac al centre
de menors de la Generalitat. Va ser la data escollida
pels Mossos d’Escuadra
per portar a terme una vistosa operació policial que
tenia com a objectiu detenir a tres dels presumptes
ideòlegs.
Des de les 7 del matí, un

ampli dispositiu va fer-se
evident a Torredembarra.
Fins i tot, es van desplegar dues furgonetes d’antiavalots, activades per si
es produïen aldarulls en el
moment dels arrestos, fet
que va aixecar una forta
expectació entre el veïnat.
A les 11 del matí, es produïa la primera detenció
al carrer Pere Badia. N’hi
haurien dues més en una
operació que no va acabar-se fins després de les
6 de la tarda, degut a què
una de les persones que
havien de ser detingudes
es trobava treballant fora
de la població.
Al final, les forces de
seguretat van detenir els
presumptes sospitosos,

D

que tenen edats compreses entre els 19 i els
38 anys. Se’ls considera
responsables de provocar
desperfectes en aquest
edifici, amenaçar el personal i usuaris i agredir
un d’ells, que va patir una
fractura de nas i va ser
ingressat a l’hospital de
Santa Tecla. Per aquests
fets se’ls imputa els delictes de danys, d’entrada en

habitatge aliè, de lesions i
contra els drets fonamentals.
Traslladats a seu policial, se’ls hi va prendre
declaració i se’ls hi van
requisar els mòbils. El
mateix dia van quedar en
llibertat amb l’obligació
de presentar-se davant
del jutjat quan fossin requerits. La investigació
continua oberta.

issabte 28 de febrer
a la nit una unitat
d’ARRO dels Mossos d’Esquadra que feia
patrullatge preventiu per
la població de Torredembarra va aturar un turisme
a l’avinguda de Sant Jordi en veure que circulava
sobrecarregat de pes, portant en el seu interior entre
d’altres objectes, un matalàs. En la primera intervenció d’identificació, es
van trobar tant al conductor com a l’acompanyat
diversos tipus de drogues,
per la qual cosa van ser
denunciats i les drogues
comissades.
Paral·lelament,
els
Mossos d’Esquadra van
sol·licitar la col·laboració

de la Policia Local de Torredembarra per verificar la
situació administrativa del
vehicle com la del conductor. Arran d’aquesta verificació, es va comprovar
que el conductor no havia
obtingut mai un permís de
conduir, i per tant, es van
obrir diligències judicials
pel procediment d’enjudiciament ràpid al jutjat
de guàrdia del Vendrell.
Segons els sistemes d’informació policial, era la
desena vegada que era
denunciat i interceptat. A
més a més, el vehicle no
disposava ni de la ITV ni
d’assegurança obligatòria, fet que va provocar
que el vehicle quedés immobilitzat.

GENERALI

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

Denuncien per desena vegada un veí de Creixell per
conduir sense permís

Tac-12

Redacció.-

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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Canvis de circulació al Nucli antic de La Policia Local reparteix 2.300 mascareTorredembarra per descongestionar tes a les escoles i instituts del municipi per
celebrar els 30 anys d’educació viària
al màxim la presència de vehicles
A.F- Aj. de Torredembarra

anvis importants en
la circulació de vehicles al Nucli antic
de Torredembarra, que
s’han possat en funcionament a partir del proppassat 17 de març. Aquest
seguit de modificacions del
trànsit rodat que es posa
en marxa té l’objectiu de
descongestionar al màxim
la presència de vehicles en
aquesta zona.

C

Es tracta d’unes mesures
acordades en el marc de la
Taula de Mobilitat del municipi.

•El portal de Padrines
serà exclusivament de sortida del Nucli antic. No obstant, de moment manté el
doble sentit de circulació.

del portal de la Bassa fins
al carrer del Forn. El darrer tram d’aquesta via, on
se situen habitualment terrasses d’establiments de
restauració, estarà tallat
al trànsit rodat amb pilons
extraïbles, per permetre
només el pas de vehicles
d’emergències i per accedir a guals.

•El carrer Ample s’ha
convertit de pujada des

•Un altre punt que s’ha
vist modificat és l’entorn
de la plaça de l’Escorxador. D’aquesta manera,
el carrer de l’Escorxador

Els canvis són els següents:

•El portal de la Bassa
ha esdevingut d’entrada al
Nucli antic.

La Policia Local commemora enguany els 30
anys d’Educació Viària a
les escoles i instituts de
Torredembarra. Per celebrar aquest fet, aquesta setmana es repartiran
2.300 mascaretes higièniques reutilitzables i certificades a les diferents
escoles de Torredembarra entre 1r i 6è curs, així
com a les classes de l’1r

i 2n d’ESO en què s’imparteix alguna jornada als
instituts.
L’educació viària va entrar per primera vegada a
les escoles del municipi
el curs 1991-1992 de la
mà de la Policia Local de
Torredembarra i any rere
any s’ha anat ampliant
el nombre d’alumnes als
quals va dirigida.

A.F- Aj. de Torredembarra

serà d’entrada a la plaça i
el carrer dels Clapers i el
carrer Nord, de sortida.
•El carrer de la Carnisseria s’ha convertit en només de pujada al llarg de
tota la via, de la plaça de la
Vila al carrer del Freginal.

•El carrer d’Eduardo Benot ha esdevingut de sentit
únic, de sortida a la plaça
del Castell i es prohibirà
aparcar al lateral de l’Església de Sant Pere.

BRASERÍA RISTORANTE PIZZERÍA
Especialidad en brasa, pasta y pizzas
Abrimos a partir del Jueves Santo
Menú de entresemana
Horario:
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,
Sábados y Domingo de 13:00 a 16:00 h
Lunes cerrado

•Es prohibeix aparcar al
carrer del Freginal.

Tel. 877 911 016

C/ Josep Pujol, 18 - Torredembarra (Clarà)

Materials i serveis
per a la construcció

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

Venda a
particulars i
professionals

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

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

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

www. ram-sen.com

RESTAURANT LA TERRAZA
ROSTISSERIA I PIZZERIA
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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

28/3/21 17:22
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S’inicien les obres de reforç del Bloc
de Baix a Mar
CEDIDA

Redacció.-

Peixs i Mariscs
de la lonja

Arrossos i Paelles

MENÚ DIARI AL MIGDIA
VINE A PROBAR EL NOSTRE MENÚ
DE CAP DE SETMANA

El Capitan Restaurant
www.restaurantelcapitan.com
Pssg. Rafael de Campalans, 11 - local 7
Torredembarra
Telèfon: 977 644 983
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E

l passat 16 de
març van començar les obres de
reforç del Bloc de Baix
a Mar amb la instal·lació
dels morts, peces de material pesant que reposen
al fons del mar, que s’utilitzaran per a fixar l’embarcació tècnica que donarà suport als operaris
que hauran de treballar
principalment sota l’aigua. Es tracta d’un equip
de submarinistes habilitats professionalment i
amb experiència per a fer
obres subaquàtiques, de
l’empresa Draser Europa,
SL, adjudicatària de les
obres.
El el termini d’execució
és de sis setmanes, però
que es preveu que es pugui dur a terme en menys
temps si la meteorologia
acompanya.
Antigament, la funció ini-

cial d’aquesta estructura
anomenada el Bloc era la
de servir com a punt de
suport per a arrossegar
les barques de pescadors
tretes a la platja, i facilitar
la seva sortida per a navegar. L’any 1999, l’Ajuntament de Torredembarra
va instal·lar-hi una escultura d’acer de Rafael
Bartolozzi, l’Alfa i Omega,
que tenia una alçada total
de 10 m i una amplada
màxima de 4,8 m. L’escultura va ser desmuntada el
2018. L’estat actual del
Bloc és deficient, amb un
important desgast i fragmentació per l’acció del
mar. Degut a aquest fet,
hi ha el perill que es pro-

dueixi algun ensorrament
parcial de l’estructura.

Les obres que ara s’inicien es van adjudicar el
mes de febrer de l’any
passat per un import de
80.252,16 € (amb IVA inclòs) però l’arribada de la
pandèmia va impedir que
es realitzessin en el calendari previst.
D’altra banda, el departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Torredembarra treballa
en la contractació d’una
empresa perquè desenvolupi el procés participatiu per triar quin element
se situarà sobre el Bloc
quan ja estigui arreglat.

28/3/21 20:08
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El pati de l’Escola l’Antina tindrà més vegetació autòctona per
mitigar l’efecte illa de calor i lluitar contra el canvi climàtic
Redacció.-

L

a Regidoria de Sostenibilitat de Torredembarra ja ha posat en marxa l’actuació demostrativa del projecte per
mitigar l’efecte illa de calor
als centres docents públics
del municipi. L’indret escollit per sorteig ha estat
el pati de l’Escola l’Antina,
on s’ha iniciat l’enretirada
de materials que acumulen
calor i la seva substitució
per terra vegetal, i la plantació de vegetació autòctona.
El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha explicat
que amb l’objectiu de dur a
terme accions decidides

en la lluita contra el canvi
climàtic, tan necessària
també a nivell local, l’Ajuntament de Torredembarra
va decidir redactar un pla
d’emergència contra la
sequera (6.000 €) i un pla
d’acció per esmorteir els
efectes de les illes de calor
urbanes (14.666,66 €) i va
obtenir una subvenció de
10.666,66 € del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Pel que fa a la mitigació
de l’efecte illa de calor, el
regidor de Sostenibilitat,
Joan Torras, ha exposat
que el GEPEC-EdC ha estat l’encarregat d’elaborar
el pla per iniciar la transformació dels set centres docents públics de Torredem-

barra (dues llars d’infants,
tres escoles i dos instituts) i
dissenyar aquesta primera
actuació demostrativa. Ramon Ferré, tècnic de l’entitat ecologista, ha exposat
les actuacions que es duen
a terme al pati de l’Escola
l’Antina. Concretament, al
pati de primària es planten
sis arbres autòctons de
gran port (lledoners, freixe de fulla petita i til·lers)
perquè exerceixin la seva
funció ombrívola i cobertora de la superfície del
terra com més aviat millor.
També es planta una tanca
vegetal amb trenta llentiscles, que ajuden a recrear
un ambient verd i relaxant
en un racó excessivament
artificial.
Al pati d’infantil, s’habili-

ten una sèrie de parterres
coberts amb vegetació
mediterrània
autòctona
de mitja alçada. Concretament, es planten 88 arbustos (romers, ramells de
Sant Ponç, espernallac,
espígol comú, farigoles,
sajolida de muntanya, bruc
d’hivern i orenga). També
es planten quatre arbres
de port mitjà (garrofer,
ametller, olivera i roure de
fulla petita).
Ramon Ferré també ha
comentat que existeixen
estudis a Catalunya que
demostren els beneficis de
l’augment de vegetació als
patis de les escoles, tant
pel que fa a l’eliminació de
conflictes com a millores
en la qualificació acadèmica.

Fruites i verdures fresques i
productes naturals de pròximitat

Vine a sentir
la primavera al
Petit Rebost

678 136 673
Av.Pompeu Fabra, 12
Torredembarra

El servei de jardineria
de la Brigada Municipal ha
participat tècnicament en
assessorar i ajudar a triar la vegetació autòctona
més idònia per a dur a terme aquesta actuació i també ha col·laborat en l’aportació de maquinària. En
aquest sentit, el regidor de
Via Pública i Manteniment,
Raúl García, ha comentat
que l’Ajuntament aposta
des de fa temps per millorar la jardineria i els espais
verds del municipi i que es
treballa conjuntament amb
la Regidoria de Sostenibilitat i entitats ecologistes.
Per la seva part, la directora de l’Escola l’Antina,
Isabel Escobar, s’ha mostrat agraïda per la iniciativa
de l’Ajuntament que ha es-

tat rebuda amb molt d’entusiasme per la comunitat
educativa. També ha explicat que l’escola treballa
molts projectes mediambientals i que la plantació
d’aquests arbres i plantes,
a més de millorar l’espai i
proporcionar més zones
d’ombra, servirà perquè
l’alumnat millori el seu coneixement sobre la vegetació autòctona.

NOVA PEIXATERIA
A TORREDEMBARRA
C/ PERE BADIA, 26
Tel. 632 71 34 54

GASTRONOMIA DE SEMPRE
I DE MÉS ENLLÀ
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Sostenibilitat rep 510 sol·licituds de
L’Ajuntament de Torredembarra
bonificacions de la taxa d’escombraries demana a ADIF que substitueixi les
de comerços i de porta a porta
plaques acústiques per murs verds en
a Regidoria de Sosaugmentat al voltant d’un
taxa abonada, i en el cas les zones més urbanes

L

tenibilitat ha rebut
un total de 510 sollicituds de bonificació de
la taxa d’escombraries
del 2020. Concretament,
han estat 367 de ciutadans i ciutadanes que es
troben en l’àmbit de la recollida porta a porta i 143
comerços i activitats amb
acord de col·laboració
amb l’Ajuntament per facilitar la recollida selectiva
dels residus i realitzin correctament el reciclatge.
En relació amb l’any
anterior, s’han registrat
10 sol·licituds menys de
comerços, mentre que les
de residus domèstics han

400 % en què les peticions van ser 73. Aquest
increment és degut a la
implantació de la recollida
selectiva porta a porta als
barris de Sant Jordi, Babilònia i Clarà.
El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha
explicat que en aquests
moments s’estan revisant les peticions per tal
de determinar quines
bonificacions s’atorguen
en funció del compliment
dels requisits establerts
a les ordenances fiscals.
En el cas de les escombraries domiciliàries, es
bonifica un 15 % de la

dels comerços, s’inclouen
bonificacions
diferents
per a la recollida segregada de la matèria orgànica, el cartró, el vidre
i, aquest any, també els
envasos. Si l’establiment
recicla més d’una fracció,
les quantitats a bonificar
s’acumulen i poden arribar fins al 44 % de la taxa
pagada.
D’altra banda, pel que
fa a les bonificacions
aprovades de l’any anterior s’ha produït un retard
en la seva aplicació per
part de Sorea, però es
preveu que en unes setmanes es facin efectives.

’Ajuntament de Torredembarra ha demanat a ADIF que
modifiqui el projecte de
construcció de plaques
acústiques en diferents
trams de la via del tren
al seu pas pel nucli urbà
del municipi, per evitar
el greu impacte visual i
l’efecte mur que agreujaria la percepció ciutadana de divisió del territori
que ja comporta la mateixa línia del ferrocarril.
Amb aquesta finalitat,
i entenent que s’ha de
donar també solució a la
problemàtica del soroll,
l’alcalde de Torredem-

L

barra, Eduard Rovira, ha
explicat que l’informe dirigit a ADIF demana que
s’incloguin al projecte les
següents solucions:
•En les zones més urbanes, amb major densitat d’habitatges, la substitució de les plaques acústiques per murs verds.
•Una reducció de l’altura de les plaques acústiques, que haurien de ser
d’un màxim de 3 m (ara
es preveuen d’entre 3 i 5
metres d’alçada al llarg de
bona part del traçat ferroviari. Fins als 4 metres les
plaques són metàl·liques i

en les de 5 metres, majoritàries a Torredembarra,
aquest últim metre és
transparent de metacrilat).
•L’enjardinament frontal
de las pantalles acústiques per reduir l’efecte
mur.
•Compromís de manteniment de les mesures
correctores i de les pantalles acústiques, per evitar
el deteriorament i les accions vandàliques.
•Establir una velocitat
de circulació més reduïda
per al transport de mercaderies.

Pilar González Mateo
Advocada

Serveis a particulars
i empreses

977 0 0 96 94

C/ Fi l a d o r s , 2 8 - TOR R ED EM B A R R A

ADVOCATS

pilarg.mateo@gmail.com
pgonzalez@socylexabogados.es
Passeig de la Sort 36 Baixos
M. 609 523 027 T. 877 018 108

SERRALLERIA TURCH

Tot tipus de treballs amb ferro
Portes - Baranes - Reixes - Escales - Altells - Tanques de jardí
Automatismes mecànics - Treballs amb inoxidable

www.neumaticostorredembarra.com

neumaticostorredembarra@gmail.com

www.serralleriaturch.com
info@serralleriaturch.com

TEL: 609 72 09 60

C\ CREIXELL 17

POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES PLANES TORREDEMBARRA

C/ de la Riera de Gaià, s/n
Pol. Industrial Roques Planes
43830 - Torredembarra (Tarragona)

TEL. 651 630 201
REPARACIONES Y
REFORMAS 24 H.
www.multiserviciosruiz.net
info@multiserviciosruiz.net
Av. Comarques Catalanes, 14
Torredembarra (Tarragona)
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Detenció per violència masclista a
Torredembarra. L’ús de l’APP TDB_Alerta
va permetre una ràpida intervenció

A

gents de la Policia
Local de Torredembarra van detenir a
un veí del municipi de 75
anys per haver agredit la
seva dona de 69 anys. Els
fets van succeir la tarda
del divendres 12 de març,
a les 16 h, al carrer d’Antoni Roig, quan una persona va escoltar els crits
d’auxili de la dona i va donar avís directe a la Poli-

cia Local mitjançant l’APP
TDB_Alerta.
La utilització de l’APP va
permetre una ràpida intervenció policial. El protocol
d’actuació és el següent:
un cop s’activa l’alerta, ja
s’envia una patrulla al lloc
i al mateix moment des de
la comissaria de la Policia Local es telefona a la
persona sol·licitant i s’obté
informació en temps real.

Cal recordar que l’APP
TDB_ALERTA requereix
d’una descàrrega prèvia
i donar-se d’alta com a
d’usuari/a.
La rapidesa en la reacció
policial va impedir que el
fet anés a més. L’home va
ser detingut i va passar a
disposició judicial al Jutjat
de guàrdia del Vendrell.
Tenia dos antecedents
pels mateixos fets

MEDITERRÁNEA

PORT TORREDEMBARRA

La Regidoria de Turisme presenta dos
nous vídeos de promoció dedicats a
activitats esportives a l’aire lliure

L

a Regidoria de Turisme ha iniciat les
primeres accions de
la campanya de promoció turística Redescobreix
Torredembarra amb la
presentació de dos vídeos a xarxes socials, un de
difusió de les possibilitats
del municipi per a la pràctica de BTT i senderisme i
un altre sobre els esports

de platja que es poden dur
a terme a la Torre.
Les accions que es duen a
terme des de la Regidoria
estan enfocades principalment a la desestacionalització de la demanda i a
la fidelització dels segons
residents i excursionistes.
També s’està treballant en
el desenvolupament del
Pla Estratègic de Turisme

www.aluvitec.es
aluvitec@aluvitec.es

COCINA
RESTAURANT

I

ARROCES PESCADOS
CARNES PASTAS
TAPAS COCKTAILS

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de
forquilla
Obert cada dia
de 8 a 17 h

Tel. 977 803 266
Móv. 671 407 214
Móv. 671 345 526
Oﬁcina
c/Indians, 3 loc. 4
Torredembarra

Oﬁcina
Ctra. N-340 Km 1180, Local 3
Marítima Norte - Torredembarra

Taller i oﬁcina
c/ Carboner, 83
La Cometa · Vendrell

d’Esports de Platja. De
fet, el vídeo d’esports de
platja és una de les primeres accions que es du
a terme dins d’aquest pla
estratègic.
Tenint en compte aquestes línies d’actuació i l’actual situació de pandèmia,
s’han triat activitats a l’aire
lliure i que es poden realitzar en grups bombolla.

Passeig de la Sort 33, baixos · Torredembarra

Perruqueria
Olga Solé
llibreria i papereria

T. 646003329
Carrer Ample, 13
Torredembarra

taller de reparació de xapa i pintura

Aquesta primavera pinta
el teu cotxe sencer !

LLIBRES - MATERIAL D’OFICINA
MATERIAL ESCOLAR - FOTOCÒPIES

-cotxe petit (3.9 metres a 4.2 metres) desde 1289 €
-cotxe mitjà (4.2 metres a 4.5 metres) desde 1516 €
-cotxe gran (+ de 4.6 metres) desde 1910 €

Aquest Sant Jordi
estrenem botiga online,
visita’ns!

*(Aquest pressupost inclou la reparació de pintura i la reparació de petits bonys de entre 1-5
cm i de ratllades i no el cost de possibles treballs de xapa, i les peces a substituir a part)
Financia les teves reparacions a 3, 6 o 12 mesos si tens nòmina i una antiguitat de 2 anys mínim.
Si finiancies la teva reparació, et fem un descompte de 300 € per pintar el cotxe sencer.

agorallibreria.amilibro.com

977 64 08 12
694 464 407

info@guggi.es
www.guggi.es

Av. Sant Jordi, 18 - Torredembarra
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c/ Filadors, 17
Torredembarra
tel. 977 641 388
llibreriaagora@telefonica.net

Administració de comunitats
de propietaris
Tel. 977 13 05 81
e-mail: administracio@falgueraiassociats.com
Passeig de la Sort, 40 Baixos
Torredembarra
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La reserva de carrers de la piscina municipal de
Torredembarra es podrà fer a través de l’aplicació de
mòbil Reservaplay
a Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Torredembarra informa que a partir d’aquest proper mes
d’abril la reserva de carrers de la piscina municipal funcionarà a través de
l’aplicació Reservaplay.
Es tracta d’un sistema
que a través d’una aplicació permet portar un
control exhaustiu i sem-

L

pre actualitzat, via web i
mòbil, de la situació dels
espais susceptibles de
llogar o cedir en ús, independentment de l’horari
de treball del personal de
l’equipament. Tot plegat,
suposa una optimització
de l’ús dels espais, ja que
l’aplicació permet tenir la
informació immediata de
la seva situació (si està
lliure o ocupat).

La reserva via web
es pot fer clicant aquí:
https://torredembarra.reservaplay.cat
Via telèfon mòbil, cal
descarregar l’aplicació a:
APP Android:
h t t p s : / / p l a y. g o o g l e .
com/store/apps/details?id=softneos.sportssuite
APP iOS:
https://itunes.apple.

com/es/app/reservaplay/
id1068246588?mt=8

Tel 977 64 02 59 - Fax. 977 13 09 30
fusteriaplana@gmail.com

C/ Bonastre, núm. 2 Nau 42
Polígon Roques Planes
43830- Torredembarra (Tarragona)

l’Agrupació Sardanista l’Antina?

Necessitem persones com tu, que
estimin la nostra dansa i vulguin
mantenir-la viva a les nostres places.
FES-TE SOCI I AJUDA’NS A PROMOCIONAR-LA
Envia’ns un correu a:
sardanesantina@hotmail.com
o truca a un dels telèfons: 640 550 089 - 692 058 009

PERRUQUERIA UNISEX
Primer
Aniversari

-MONTATGE, VENDA I REPARACIÓ DE PERSIANES
-FUSTERIA A MIDA
-VENDA I COL.LOCACIÓ VIDRES
-CUINES

Vols col·laborar amb

N
Prueba nuestras especialidades gereueva
nci
a

No ha estat
un any fàcil
Gràcies per
la vostra
confiança
Demana hora per telèfon: 977 078 910
c. 11 de setembre, 12 - Torredembarra

Plaça Catalunya, 3 - Torredembarra

FORN CRISTIÀ
El Cafè del Forner

TELÈFON: 671670399
Maggiesschool80@gmail.com
C/ ONZE DE SETEMBRE, 3
TORREDEMBARRA

AQUESTA PÀSQUA, VINE A BUSCAR
LES TEVES MONES I ROTLLES!!!

-NENS-JOVES-ADULTS I EMPRESESAPRENENTATGE AMÈ I ENTRETINGUT
CURSOS DE CONVERSA EN ANGLÈS
PREPARACIÓ D’ EXÀMENS D´ANGLÈS
D’ OXFORD I CAMBRIDGE B1 – B2 – C1 – C2
GRUPS REDUÏTS
CLASSES PARTICULARS
REPÀS DE TOTES LES ASSIGNATURES

www.pneumaticssantjordi.cat

977 64 06 91
c/ Antoni Roig, 37 - Torredembarra

977 64 13 46
c/ Pere Badia, 49
Torredembarra

´
Dra. Claudia Romo
Nº Col. 5590

c/ Catllar, 4
P.I. Roques Planes
Tel/FAX: 977 642 424
pneumaticssantjordi@gmail.com
TORREDEMBARRA

977 644 367 - 677 209 784
torredent@gmail.com
Exposición y taller
en
c/ Muralla,
44 2n-1a
c/ Riera de Gaià, 22 (P. I. Roques Planes)

Torredembarra
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Tel. 679 288 464

Antoni Roig, 47
Tel. 977 644 100
TORREDEMBARRA
decoratorredembarra@gmail.com
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OBLES

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

Altafulla

El local de Càritas dobla espai a
Altafulla se situa com la destinació
més visitada pels turistes de la Costa Altafulla per a una millor gestió i
administració dels aliments
Daurada durant el passat estiu
ltafulla s’ha situat
com la destinació més visitada
entre els turistes de la
Costa Daurada durant
el passat estiu, amb una
freqüència del 18,6%. A
aquesta l’han seguit Tarragona (17,9%) i Cambrils (14,4%).

A

Aquestes dades es
desprenen de l’estudi
sobre les característiques de la demanda
turística que han rebut
les diferents modalitats
d’allotjament – hotel,

càmping i establiments
de turisme rural– de la
marca Costa Daurada,
elaborat per Eurecat,
Centre Tecnològic de
Catalunya i encarregat
pel Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona.
De l’estudi també es
desprèn que en una escala de l’1 al 5, el grau
de satisfacció general,
per terme mig, que han
manifestat els turistes
entrevistats ha estat
d’un 4,4, una dècima per

sobre de l’estiu de 2019.
Quant a la valoració
de cada un dels aspectes de la destinació,
l’amabilitat de la gent i
els serveis d’allotjament
han estat els més ben
valorats, amb una puntuació mitjana de 4,4
punts sobre 5.
També es confirma
que pràcticament tots
els turistes recomanarien i repetirien la visita a
la destinació.

a regidoria d’Acció
Social de l’Ajuntament d’Altafulla,
que encapçala el coalcalde Jordi Molinera, i la
secció local de Càritas
a Altafulla, que coordina
Carme Vives, han presentat les obres d’ampliació del local de l’edifici
annex a les antigues escoles Teresa Manero.

Aj. d’Altafulla

L

Els treballs han significat doblar la superfície
del local amb una inversió d’uns 10.000 euros
que serveixen per a una

millor gestió dels aliments, una millor atenció per a les famílies, i
un òptim emmagatzematge per als productes.

Càritas a Altafulla, segons ha recordat la seva
coordinadora, atén a un
total de 45 famílies del
municipi.

aluminis Gerard
CUINES I BANYS - REHABILITACIONS
REFORMES - LOCALS COMERCIALS
OFICINES - DECORACIÓ
C/ Llevant , 14 - Altafulla
Tel. 977 656 177 - 607 321 499 - Fax 977 551 373
info@servijam.com - www.servijam.com

serralleria d’alumini

Av. Catalunya, 16
Creixell

646 05 24 97
Fax 977 643 622

Vivienda unifamiliar en El Castellot (La Riera de Gaià) de 3 habitaciones
dobles, un baño, un comedor y cocina independiente, con un terreno al
lado de la vivienda de 470 m2 con piscina y árboles en el cual se puede
construir una vivienda o ampliar la existente. Superﬁcie terreno :1.000 m2.

330.000 €
OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2.
Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individuales y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos.
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €
Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

279.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
dimensiones
y un aseo.
Patio traserococina
y jardín con
una barbacoa.
Casa adosada en Altafulla,
con amplio
comedor,
independienDos habitaciones dobles, una habitación individual y un baño.
te con espacio para mesa,
3 garaje.
habitaciones,
baños
y un aseo, patio
Tiene
Calefacción con2gasoil
y aire acondicionado.
200.000 €
trasero y garaje.
Precio: 200.000 euros
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Roda de Berà

I Setmana Santa de 2021
Roda organitza la campanya
“Menjar a RdB té premi”

’Ajuntament, a través de la regidoria
de Comerç, posa
en marxa la primera
campanya d’aquest any
per ajudar un dels sectors més colpejats per
les mesures contra la
Covid-19, la restauració.
L’objectiu és promocionar aquests establiments de Roda de Berà,
incentivar el consum i
premiar la fidelitat dels
seus clients.
Podran participar en la

L

campanya tots els restaurants, bars, cafeteries
o establiments de menjar per emportar de Roda
de Berà que s’adhereixin
enviant un correu a reactivat@rodadebera.cat
Així, totes les persones que entre el 9 i el 18
d’abril facin una consumició, en un d’aquests
locals, entraran en el
sorteig d’un val de 25
euros. Per participar
hauran d’escriure el seu
nom, cognoms i telèfon

de contacte al darrere
del tiquet de la consumició i introduir-lo en la caixa que trobaran a cada
establiment.
El sorteig se celebrarà
el dilluns 19 d’abril, a les
12.30 hores, en directe
al programa A Mig Matí
de Roda de Berà Ràdio,
i es retransmetrà al Facebook Live de l’Ajuntament. Se sortejaran
dos vals de 25 euros per
gastar a cada establiment participant.

Roda aprova un pressupost de
15,3 milions d’euros

l Ple de l’Ajuntament va aprovar
els comptes per
a l’any 2021, amb una
previsió de despeses de
15.377.458,63 euros, el
que suposa un increment
de més de 2,2 milions
d’euros respecte al pressupost de 2019 (+14,82%).

E

Van obtenir el suport de
Ciutadans i de Populars
per Roda i l’abstenció

d’ERC i de Junts per Roda.
Per contra, els regidors del
PSC es van oposar.

El document dona prioritat
a les polítiques destinades
a l’atenció i a les necessitats socials bàsiques dels
rodencs i rodenques, amb
diferents partides que sumen 203.060,85 euros,
entre elles la d’atenció a
les persones que s’incrementa a 50.000 euros.

També augmenten les partides dirigides a la recuperació de l’economia local
amb el suport directe al
teixit empresarial i comercial rodenc, que ha estat
colpejat amb força durant
el darrer any degut a les
mesures per reduir els
efectes de la Covid-19, i la
creació d’ocupació, partides que sumen un total de
417.440,84 euros.
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Deixem morir el Gorg?
Vicent
Gómez

T

enim un espai que
és una joia de la
natura i refugi d’espècies animals i vegetals, el Gorg de Creixell,
però
malauradament
veiem les diferents institucions públiques no
s’impliquen com caldria
en recuperar-ho, i això
que ja fa uns quants
anys que es va incorporar a la zona PEIN de la
platja de Torredembarra.
No cal recordar, que a
l’estar declarat aquest
espai com a zona PEIN
(Pla d’Espais d’Interés
Natural) s’ha de vetllar
per la seua conservació
i millora.
Així i tot estem constatant, any rere any, com
les diferents institucions
públiques estan deixant
morir aquest espai natural. Desídia, deixadesa,

ineptitud? Potser tot una
mica, però el que sí que
és cert, és que no hi ha
la més mínima voluntat
per recuperar-ho. Gràcies que encara hi ha associacions, com ara el
GEPEC i Salvem el Gorg
que dins de les seues
limitacions intenten empényer les institucions
per tractar de revitalitzar
la zona.
L’última gran idea del
consistori creixellenc és
fer una actuació al vial
sud del ferrocarril, que va
parar a un càmping i als
apartaments de l’edifici
Constelación, en plena
zona PEIN. Aquesta actuació és bastant qüestionable perquè, encara
que es fa amb un material poc agressiu, si que
es faran variacions dels
terrenys adjacents al
vial. És evident que els
veïns que viuen a la zona
tenen el seu dret a accedir als seus habitatges,
només faltaria!, però
podrien donar-se unes
altres solucions, sempre

les menys agressives
possibles al seu entorn.
Per exemple, fer un camí
d’un sol carril, regulat per
un semàfor. Però aquest
no és l’únic problema, ja
que els vehicles aparquen a hores d’ara simplement on volen, sense
tenir en compte que tota
aquella zona és un espai
natural.
L’espai del Gorg necessita una intervenció
immediata, per part de
les administracions públiques. Encara som a
temps de recuperar-ho
i que siga una autèntica
zona verda i no una zona
de platja més com les
que hi ha al litoral. Entre
tot@s ho podem aconseguir, salvem el Gorg!
Dum deliberamus
quando incipiendum
sit, incipere iam serum
est.
(Quintilià 12, 6, 3).
«Mentre discutim
quan hem de començar, se’ns ha fet tard
per fer-ho.»

PROPERA
OBERTURA
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L’oficina d’habitatge del Tarragonès tramita, durant el 2020, un
30% més d’expedients d’ajuts al pagament del lloguer
Els sol·licitants dels ajuts tramitats pel Consell Comarcal del
Tarragonès són, principalment, de Salou (848), Torredembarra
(444), Roda de Berà (118), Constantí (118), Creixell (96), Altafulla
(66) i la Pobla de Mafumet (60). Durant el 2020, el volum d’ajuts
gestionats han suposat un import de 2.378.358 euros,
’Oficina d’Habitatge i
la Borsa de Mediació
del Tarragonès apropa
i facilita als ciutadans de la
comarca la gestió de serveis i ajuts relacionats amb
l’habitatge. El servei està
integrat dins de la Xarxa
d’Oficines Locals d’Habitatge (OLH) mitjançant conveni
amb l’Agència d’Habitatge
de Catalunya i amb la collaboració de la Diputació de
Tarragona.
Dona servei a tots els
municipis de la comarca, excepte els de Vila-seca i Tarragona, que compten amb
OLH pròpia, i la Canonja a la
qual se li dona servei a través de l’OHL de Tarragona.
L’Oficina d’Habitatge del
Tarragonès va atendre durant el 2020 un total de 3.561
consultes presencials. Les
actuals circumstàncies han

L

fet que tant les consultes telefòniques com les gestions
fetes per correu electrònic o
telemàticament hagin estat
de més de 10.000 en cada
cas.
Una de les activitats
més intenses que gestiona aquesta oficina són els
tràmits de programes socials que inclouen la gestió
d’expedients de prestacions
puntuals i urgents al pagament de l’habitatge i la gestió d’ajuts permanents per al
pagament dels lloguers.
El nombre de sol·licituds
tramitades ha estat el següent:
- Prestacions d’ajuts al lloguer: 1.569
- Convocatòria extraordinària COVID: 380
- Prestacions d’urgència
especial: 51

Prestacions d’ajuts al
lloguer
Durant el termini en què
les convocatòries han estat obertes, s’han gestionat
i tramitat 1.569 ajuts per al
pagament del lloguer (11
procedents de renovació
de convocatòries d’anys
anteriors, 1.411 de nova
convocatòria i 147 destinats
als majors de 65 anys), la
qual cosa representa un increment d’un 10% respecte
els expedients gestionats el
2019.
El volum d’ajuts gestionats han suposat un import
de 1.982.100,61 euros, el
que representa un augment
d’un 11% respecte l’any anterior.
Cal destacar que la convocatòria d’ajuts al lloguer
per els majors de 65 anys es
va fer telefònicament durant

el confinament. Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell
Comarcal del Tarragonès es
trucava a les persones beneficiàries que tenien ajuts
d’anualitats anteriors i es
comprovaven,
telefònicament, una sèrie de dades. Si
complien els requisits s’activava l’ajut. En total es van
fer 147 expedients, que desprès han anat completant la
documentació.
Quan es va obrir la convocatòria ordinària d’ajuts
al lloguer 2020, a finals de
maig, es va reobrir l’Oficina,
amb la finalitat d’apropar els
ajuts al màxim nombre de
persones possibles. Es va
traslladar l’atenció al públic
a la planta baixa, establint
un sistema de cita prèvia i
prenent les mesures de seguretat adients.
El servei és va reforçar
fins el punt que el nombre
de cites prèvies ofertes va
ser superior a la demanda.
Ningú es va quedar sense
ser atès. Tot i que les sol·licituds també és podien presentar telemàticament es

varen atendre durant aquell
període 980 persones.
Convocatòria extraordinària Covid
S’ha gestionat una convocatòria especial Covid
en què s’han presentat 380
sol·licituds, de les quals 254
(el 67%) pertanyen al municipi de Salou. L’import total
d’ajuts destinats a Covid ha
estat de 323.758 euros.
Prestacions d’urgència
especial
Pel que fa a les prestacions d’urgència especial,
durant el 2020 es van tramitar un total de 51 expedients, una xifra més alta que
la d’anys anteriors (la qual
cosa representa un increment del 35%). A diferència
de la convocatòria d’ajuts al
lloguer, la tramitació d’expedients d’urgència especial
està oberta tot l’any. L’import
dels ajuts per a prestacions
d’urgència especial ha estat
de 72.500 euros.
Borsa d’Habitatge
Un altre servei que presta
l’Oficina d’Habitatge del Tar-

ragonès és el de la Borsa
d’Habitatge que gestiona el
programa de mediació per
al lloguer social d’habitatges desocupats, que té com
a finalitat posar en lloguer
aquests habitatges a un
preu assequible, mitjançant
un servei d’assessorament
i mediació entre els demandants de lloguer i els propietaris. Es facilita doncs la
formalització de contractes
de lloguer amb un seguit de
garanties i avantatges per
ambdues parts, incrementant així el parc d’habitatges
gestionat per les administracions públiques per facilitar
l’accés a una llar al sector
de la població amb ingressos més baixos.
Durant el 2020 es van
signar 12 contractes nous
de lloguer, en relació a habitatges que s’incorporen a
la Borsa. En total, la Borsa
del Tarragonès gestiona
un parc de 59 habitatges a
preus assequibles, distribuïts per diferents municipis
de la comarca.

PRODUCTES DE LA TERRA
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

Av. Catalunya, 36 Baixos
La Nou de Gaià

Av. del Dr. Pujol, nº 1
621 207 320
Creixell
creixell@microsshop.com

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA
CREIXELL
E S T I L

Encara no ens coneixes?
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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info@elnoualumini.com
www.elnoualumini.com/es

Horari de dilluns a divendres:
de 8:00 - 15:00 h .
TARDES CITA PRÈVIA

PERRUQUERIA CANINA

SERVEI DE
RECOLLIDA A DOMICILI
COMPLEMENTS
ALIMENTACIÓ
PINSOS A DOMICILI
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 - Creixell
Tel. Taller 977 80 30 54
Mòbil 652 93 92 18
E-mail:j.bairaguet@hotmail.com
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Detingudes dues persones per torturar un home
per un assumpte vinculat amb drogues
Redacció.ossos d’Esquadra van detenir a
Creixell, entre la
tarda del dia 24 i el dia 25
de març, a dues persones,
de 36 i 38 anys respectivament, acusats de tres
delictes: amenaces, tracte
denigrant i detenció il•legal.
Els fets es van produir el
passat 10 de març a Crei-

M

xell quan la víctima, veïna
de Creixell, com els seus
presumptes
atacants,
passejava un gos i va ser
abordat per diverses persones en un parc. Segons
la investigació de Mossos,
la víctima va ser apallissada amb barres de ferro
i pals de fusta. També va
ser amenaçada de mort
diverses vegades i se la
va retenir en contra de la
seva voluntat en diferents
llocs de la localitat. Durant
el trajecte en cotxe i les

hores en què va estar sota
custòdia d’aquest grup de
persones, va ser torturat.
Aquella tarda, una dona
va trucar al 112 al veure
l’estat físic d’una persona,
que havien deixat en un
carrer de la urbanització
Racó del César. L’home
va ser portat fins a l’hospital de Santa Tecla de
Tarragona i Mossos va
aconseguir que expliqués
part del que li havia passat, però es va mostrar
reticent davant la por que

es pogués repetir-se una
situació similar.
Fonts coneixedores de el
cas parlen que el motiu
d’aquest atac té relació
amb un tema de salut pública. Segons sembla, les
plantacions il•legals de
marihuana en algunes cases que controlaria aquest
grup haurien estat objecte
de robatoris. I una de les
persones de qui sospitaven era la persona que
van apallissar.

Un grup empresarial projecta un ressort
d’inspiració romana
Redacció.a societat Tarraco Reborn, amb seu a Tarragona, és la impulsora del projecte i, segons
sembla l’empresari que hi
ha al darrera d’aquesta inversió seria Enric Catà, qui
fou propietari del famòs restaurant Fortí de la Reina.

L

Sobre una superfície de
4.979 metres quadrats,
amb planta oblonga i una
arquitectura que recrea

un circ romà, l’edifici es
construiria al PAU Mas de
Pastoret i vol albergar un
gran restaurant amb una
superfície prou àmplia per a
organitzar banquets, habitacions d’hotel i espai per a
l’organització d’espectacles
o esdeveniments. L’avantprojecte s’ha presentat a
la Comissió d’Urbanisme
del Camp de Tarragona
que ha d’emetre l’informe
sobre la seva viabilitat urbanística. L’Ajuntament de
Creixell veu amb bons ulls
el futur complex per la seva
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Celebració a Creixell del
Dia mundial de la poesia
l passat dissabte
20 de març es va
celebrar al casal
municipal de Creixell el
DIA MUNDIAL DE LA POESIA 2021, organitzat per
l’Ajuntament de Creixell i
el Consell Comarcal del
Tarragonès.
Al Casal Municipal de
Creixell s’hi van aplegar
una vuitantena de persones en un acte presidit per l’alcalde, Jordi
Llopart, i el president del
Consell Comarcal del
Tarragonès, Joan Martí
Pla.
Els voluntaris i voluntàries de la biblioteca municipal Bibliocreixell van
llegir el poema escollit
aquest any per la Institució de les Lletres Catalanes “No em despulleu”,
de Felícia Fuster, en dife-

E

rents idiomes.
Altres creixellencs i
creixellenques van aportar un poema escollit per
ells mateixos i els alumnes de l’escola Les Eres
de Creixell també van
col·laborar amb la lectura
de poemes en català i en
anglès.
També es va poder
gaudir d’un recital de
poemes de l’escriptora Inma Marcos, que va
mostrar part de la seva
obra escrita durant el
confinament.
Per cloure l’acte, la
rapsoda Vivian Segurana i el músic creixellenc
Sergi Clofent van fer un
homenatge al poeta “arquitecte de les paraules”
Joan Margarit, recentment desaparegut.
Aj. de Creixell

ubicació i perquè suposa un
atractiu turístic més per al
municipi.
L’avantprojecte que Urbanisme té damunt la taula
dibuixa un edifici de dues
plantes distribuït al voltant
d’un espai diàfan central,
com un circ romà, amb
porxos i columnes. Té
923,32 metres quadrats de

graderies, una gran porta
triumphalis de 122,4 metres quadrats i un porxo
de quadra de 105. El solar
del PAU 4 on es vol ubicar
té 4.979 metres quadrats
i l’edificabilitat del ressort
romà serà de 2.999 m². El
sector admet l’ús residencial, sociocultural-recreatiu,
restaurant i hoteler.

Foto de grup de les autoritats i participants en l’acte

LES EXPOSICIONS ARTÍSTIQUES TORNEN A COMENÇAR
A LA CASA DE CULTURA “CAL CABALER” DE CREIXELL
es de l’Àrea de
Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament
de Creixell s’ha tornat a
reiniciar el programa d’exposicions que van quedar
en suspens a causa de la
pandèmia.

D

Després d’un any sense
poder gaudir de l’art a Cal
Cabaler, el dissabte 27
de març de 2021 va recomençar el circuït cultural
d’exposicions artístiques
amb la mateixa exposició

Aj. de Creixell

que estava programada
per l’abril passat : “We
the women. Nosaltres les
dones” de la pintora Silvia
Alcalá. La mostra va ser
inaugurada per l’alcalde
de Creixell Jordi Llopart i
el regidor de cultura Francesc Sentís.
“Cal Cabaler” ha acollit
sempre l’obra d’artistes
diversos del nostre territori i d’altres zones i de
diferents modalitats d’arts
plàstiques. Aquesta vegada, els murs de pedra i la
torre de defensa del S.XIV
que trobem a l’acollidora
sala d’exposicions, reben
amb calidesa les imatges
de dones de les obres de
la Silvia Alcalá. La Silvia
és llicenciada en Belles
Arts i Història de l’Art per
la UB i compagina l’ activitat artística amb la seva
tasca com a professora
d’Educació Plàstica i Visu-
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ri simbòlic, lúdic i metafòric, la feminitat amb entitat
pròpia de mirada extensa i
llunyana, una mirada com
a mare que acull la vida i
que en aquestes humils
pintures expressen un
missatge actiu i necessari:
les dones existim i ens reivindiquem lliurament.”
Podreu gaudir d’aques-

ta exposició durant tot el
mes d’abril de 2021 en horari d’obertura de la Casa
de Cultura “Cal Cabaler”
de Creixell (matins de 10 a
13 h. Dissabtes i diumenges d’ 11 a 13 h. ). c/ Sant
Jaume, 4 Tel. 977138272
www.creixell.cat.

al a educació secundària.
Com ella mateixa ens explica “Des de fa un temps,
destaca en la meva pintura la mirada humana i en
concret la mirada femenina. Crec, estic convençuda, que arriba merescudament l’esperat i anhelat
temps del femení ... i si no
arriba, hem de forçar-lo.
Amb aquesta sèrie, vull
presentar aquest imagina-

28/3/21 23:04
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Francesc Larios, Alcalde de la Pobla: “Hem

Redacció.-

F

rancesc Larios (1980)
encara conserva la
il•lusió dels polítics novells. Provinent del sector
privat, fa 2 anys va donar la
sorpresa al guanyar les eleccions municipals a la Pobla
de Montornès, sota el paraigua d’ERC.
Gairebé ha passat mig mandat, una oportunitat d’or
perquè ens expliqui quins
projectes s’estan tirant endavant al seu poble.
Com han estat els dos primers anys de mandat?
Quan vam entrar desconeixíem el que ens trobaríem.
S’anava amb la idea de potenciar les activitats culturals,
sobretot encarades als nens i
nenes, ho vam focalitzar en la
biblioteca perquè La Pobla és
dels pocs pobles que no en té;
posar ordre, per exemple, hi
havia un problema de neteja i
no per falta de mans, sinó més
aviat per falta d’organització; i,
per últim, millorar la seguretat.
Només entrar ens vam trobar
amb la realitat d’un pressupost
municipal molt limitat perquè
les despeses corrents estaven

disparades; que hi havia molta feina burocràtica interna per
fer, com per exemple la majoria de contractes no tenien
licitació; o la lentitud de l’administració. El que en l’empresa
privada es fa en quinze dies, a
l’ajuntament es necessiten deu
mesos. Al cap de poc temps
s’hi va sumar la pandèmia, que
ens ha afectat, sobretot, en el
dia a dia. Ens ho ha endarrerit
tot...
El balanç és positiu?
Jo crec que sí. Hem demostrat que a pesar de ser un
equip jove hem sabut gestionar
l’Ajuntament, tot i la situació de
pandèmia, i no hem deixat de
fer coses. Potser no al ritme
que ens hagués agradat i moltes no es veuen encara.
Però, hem posat molt d’ordre
en el tema econòmic, fet que
ens permet disposar de molts
més recursos propis per a inversions. També hem demanat
moltes subvencions. Un fet
amb el qual ens hem topat és
que a la taula no teníem ni un
sol projecte preparat i ara en
tenim molts.
Per dir-ne alguns: projecte
i subvenció per la biblioteca
municipal; projecte i subvenció per enllumenar el carril-bici

que uneix la Pobla amb la urbanització del Castell; per enderrocar una casa i poder fer
una plaça; per arranjar l’enllumenat de les urbanitzacions...
S’ha picat molta pedra i ara
serà el moment en què es començaran a realitzar.
Aquesta setmana estan arranjant l’enllumenat del poliesportiu, que era molt vell i feia
saltar la llum, i d’aquí a quatre
dies canviaran el sostre que
s’ha hagut de fer nou perquè ja
no hi havia manera d’arreglar
les goteres... La gent veurà
com s’aniran fent una inversió
rere d’una altra. Per aquest
motiu sóc optimista que, en
aquests dos anys que falten,
es podrà dur a terme la major
part del nostre programa.
Com funciona l’equip de
govern?
Hi ha un pacte amb els dos
regidors de Centrats, que sumats als quatre d’ERC ens
permeten tenir una majoria còmoda. Cada dijous ens reunim
i m’agrada buscar el consens.
Tothom ha d’estar assabentat
de tot. El clima és de treball i
confiança.
Amb l’oposició, també hi ha
un contacte bastant bo. Si bé
no fem reunions periòdiques,

EL MÒNIC

demostrat que a pesar de ser un equip jove
hem sabut gestionar l’Ajuntament”

La conversió de les antigues escoles en biblioteca municipal i centre cultural és un
dels projectes estrella d’aquest mandat.

sí que abans dels plens ens
posem en contacte amb els
grups de l’oposició i els hi expliquem tant els punts dels
plens com els projectes que
tenim. M’agrada que ens facin
propostes, hi veuen més onze
que sis. Amb tot, s’ha de reconèixer que la pandèmia ha limitat molt les interrelacions.

Detalli’ns les inversions...
El pressupost l’hem augmentat sobretot en la partida
d’inversions que ha passat de
120.000 € a 335.000 €. Gairebé l’hem triplicat.
La inversió més important és
la biblioteca que es construirà
aprofitant les antigues escoles. Hem rebut una subvenció

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres

CONSTRUCCIONS INTEGRALS
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

c/ Barcelona, 15 - Torredembarra - 877 051971

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

Tel. 977 64 03 13
Fax. 977 64 38 05
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30

ÚLTIMES CALÇOTADES!
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA
Menjadors privats i grups
Accés discapacitats
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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)
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del PUOSC. Serà com
un centre cultural al mig
del poble. La idea és que
aprofitant el lloc on està,
la cafeteria de la piscina
pugui donar servei a la
biblioteca tot l’any.
A les urbanitzacions fa
molts anys que no s’hi ha
invertit res. Ni en el tema
de llum ni d’aigua ni en la
pavimentació i voreres.
Tenim previst de fer una
inversió important per legalitzar el bar de la zona
esportiva, també es canviarà a LED part de l’enllumenat de la urbanització Flor d’Ametller, l’enllumenat del carril-bici,
ja està a punt el projecte
de connexió a l’aigua a
l’Ebre fins al dipòsit de
Poblamar, fet que ha de
solucionar bona part dels
problemes de subministrament que tenim cada
estiu. És la primera fase
de tres, la limitació del
pressupost ens impedeix
fer-ho tot de cop.
També estem treballant en la modernització
de la xarxa de subministrament d’aigua potable,
que està molt malmesa.
No és un projecte que es

pugui abordar ni en dos,
ni en quatre ni en vuit
anys, però, encara que
no es vegi per la seva importància s’ha de començar a treballar-hi.
El problema de la Pobla és que porta molts
anys sense fer-s’hi gairebé cap inversió.
Tinc la intenció de tornar-me a presentar. Desconec si la gent em farà
confiança, però si entra
algú altre el que ha de
veure és que hi ha una
feina, que nosaltres no
hem trobat. No hauran de
començar de zero.

en cultura la biblioteca
com a centre cultural i
dinamitzador. La biblioteca tindrà un cost d’uns
140.000 €. L’ajuntament
n’aportarà uns 20.000 €,
la resta és una subvenció.
Es buscarà la col·laboració de les entitats... Les
entitats són bàsiques pel
funcionament d’un poble
com el nostre, on l’Ajuntament no pot arribar a
tot. Tenir entitats com el
Pessebre Vivent o Amics
de Montornès és de gran
ajuda per dinamitzar el
municipi. Per aquest motiu, hem d’aconseguir recuperar que a les urbanitzacions hi hagi entitats.
Ens trobaran de cara, hi
col·laborarem. Siguin de
l’àmbit que siguin, totes
les activitats que fan són
en benefici dels veïns del
municipi.
Un exemple de nova
entitat que hem fomentat: Protecció Civil.
En organització i seguretat ens estan fent
l’estudi per una Relació de Llocs de Treball
(RLT) nova, que ens dirà

En el passat mandat,
el gran projecte va ser
el Centre Mèdic. Quin
és el d’aquest?
El cert és que el centre
mèdic el vàrem obrir nosaltres quan feia sis mesos que estava acabat.
No es va obrir abans per
un problema amb la línia
de telèfon...
Els tres eixos del nostre programa electoral
eren cultura, organització
i seguretat.
Com ja hem parlat,

la direcció cap a on s’ha
d’anar, tant en matèria de
seguretat, on debatíem
entre una policia mixta
o un augment dels vigilants, com en la brigada.
Com ha afectat la Covid?
La Covid ha representat una distracció
en recursos temporals i
d’esforços. Som un ajuntament petit, amb moltes
limitacions, i s’han hagut
de solucionar. Dins de les
nostres possibilitats, hem
intentat donar suport al
nostre comerç i a la ciutadania més necessitada.
Creieu que la gent
percep el treball de
l’equip de govern?
Això es fa difícil de
dir, però, un fet que ens
fa pensar que es nota el
nostre treball és que les
reclamacions de la ciutadania han canviat. Al començament, hi havia moltes queixes amb la neteja, sobretot a les urbanitzacions. Ara les reclamacions estan enfocades en
la lentitud en atorgar les

llicències d’obra. De fet,
l’Ajuntament triga el mateix temps que abans en
donar-les, però, ara ha
augmentat el control i es
paren les obres que es
fan sense llicència. Sigui
com sigui, volem canviar
l’ordenança perquè sigui
més àgil i els interessats
triguin menys temps en
aconseguir-les.
A part d’alcalde de la
Pobla, ara sou president del consorci de turisme del Baix Gaià. En
què es notarà?
Normalment,
aquest
càrrec se’l quedaven els
municipis de la costa, i
s’ha treballat molt per
fomentar el turisme de
sol i platja. Però, al Baix
Gaià també tenim un turisme interior que busca
tranquil·litat i un entorn
de molta qualitat, que ara
es vol fomentar i s’ha cregut que si la presidència
s’ocupa des d’un poble
d’interior hi haurà més
interès per fomentar-lo.
Cadascú defensa el que
té. S’intentarà donar més

importància a la marca
Baix Gaià, perquè ara
per ara és menys coneguda que els pobles de
platja com Torredembarra, Altafulla, Creixell o
Roda, per exemple.
Es volen potenciar els
camins rurals, la xarxa
de Castells, la pàgina
web... S’ha de dir que a
causa de la pandèmia
s’han distanciat les reunions que es feien.
La Pobla hauria de ser
el municipi més important
dels pobles d’interior del
Baix Gaià. Hem d’aprofitar millor el fet que estem
pràcticament al costat de
la platja, però, no som un
poble turístic. Tenim moltes segones residències,
perquè som una zona
tranquil·la i més econòmica, i hem de ser el lligam entre el turisme de
platja i el turisme interior,
que ara es vol fomentar
des d’altres instàncies.
S’hauria de treballar
per crear allotjaments
rurals. No obstant això,
han de ser els particulars els qui vulguin iniciar
aquest negoci.

NOU SERVEI D'OSTEOPATÍA
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

Àtics-dúplex amb solàrium!

AV. CATALUNYA - C. MURALLA

de €
es 00
D 0.0
14

PISOS D'OBRA NOVA
2 - 3 DORMITORIS

FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÈTICA,
NEUROLÓGICA I PEDIÀTRICA
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

SIGUI PROPIETARI A PREU DE LLOGUER

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

www.jaume-guasch.com
Tlf. 977.130.613 - 667.766.655
C. De la Sort, 28
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977 268 172

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

Horòscop

Nivell 1 -Fàcil
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.

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.

MENÚ DIARI ALS MIGDIES
Gaudeix de la nostra terrassa,
complint les messures
sanitàries indicades
Reserva la teva taula
al tel. 977 640 271
Horari:
Migdia: cada dia de dilluns a
diumenge de 13 a15:30 h
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SOM MANSOIS

A la taula i al llit…
Les salses com a signe d’identitat

L

a cultura catalana disposa d’una gastronomia
molt rica en salses que
s’elaboren durant la cocció
del guisat, com poden ser
els sofregits i les picades
que s’incorporen a receptes
cuinades principalment amb
cassola.
En època medieval les salses
que es feien servir eren diferents de les actuals. Tenien
contrastos agredolços que es
van anar suavitzant amb l’arribada de productes del Nou
Continent, bàsicament tomàquets, pebrots i bitxos. La
gastronomia catalana d’avui
dia ha heretat d’aquells temps
salses com la samfaina, el romesco vermell o el sofregit de
ceba i cansalada, al qual ara
li afegim tomàquet.
La samfaina és una de les
quatre salses bàsiques de la

nostra cuina, juntament amb
l’allioli, el sofregit i la picada.
El seu origen és posterior al
segle XV, ja que el tomàquet,
un dels ingredients principals,
no va arribar a Europa fins a
la descoberta d’Amèrica.
El sofregit és la salsa base de
la majoria de plats de cullera
de la nostra tradició culinària.
També és posterior a l’arribada generalitzada de productes provinents d’Amèrica,
atès que s’elabora amb tomàquets, un producte que abans
no hi era a les llars catalanes.
Salsa romesco. Va néixer al
Camp de Tarragona a inicis
del segle XVIII, quan ja s’havien popularitzat alguns dels
ingredients que inclou la recepta procedents d’Amèrica.
Bon profít!

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

Lluna minvant
4 d’abril

Yolanda
Tarrés
er més que busco, no trobo on es perd el fil. Rumio sobre la quietud del
poble esclau. Enraono amb lletraferits i culs inquiets i malden
per fer-m’ho entendre: El puny
opressor ha estat tan eficaç que
no li cal massa més que el fet
d’anar tirant per sortir-se’n.
El poder de l’Estat que ens
fa ballar a la música que toca,
és vell però no repapieja. Potser tira a ranci amb tants anys
que fa que tomba, però poca
cosa més. Fa segles que teixeixen llur màrfega per jeure.
Així doncs, deixeu-me posar fe
amb la Matemàtica de la Història d’Alexandre Deulofeu. D’altra manera, el meu corcó rebel
sagna agònic. Si tres-cents
anys de maltractament no ens
ha dissolt, confiem que tampoc
vindrà d’unes quantes dècades.

P

És així com ens netegem els
peus a la catifa d’altri.
L’esclau el manté viu el pensament. Però les fuetades i el
règim de pa i aigua li manlleva
el múscul suficient per alçar-se
i lluitar. Tret, és clar, que li toquin el plat. És aleshores que
fa el pas. Però no. Massa sovint hem vist cap a on es gira.
A llepar la sabata de qui l’ha
maltractat. Per quina raó doncs
no projecta les seves ires ben
fonamentades vers l’opressor?
Forces desiguals, manca de
suport, poques perspectives de
triomf?
El verí rau en el conformisme.
En donar gràcies per un rosegó
de pa quan el blat és teu. Hauria de ser aquí on furgar, però
per embolicar més el cabdell, el
bon cristià esdevingué mansoi
a força de témer caure en els
7 Pecats Capitals. Mentre l’amo
del dolor aliè, assegut en tron
beneït, es feia temples folrats
amb or i argent.
I que perpetua doncs aquest
penar? La por. I tant que tenim
por. Ja podem cridar per carrers
i places tot el contrari, però el

que és cert és que malvivim porucs i amb el cap sota l’ala. Tenim por a perdre la feina. Por a
perdre la paga. Por a perdre el
sostre. Por a perdre... el rosegó
de pa. Cridarem pels carrers.
“No tinc por!”. El gos lligat també borda.
Som una societat ben trista. Desequilibrats emocionals.
Plens de nafres que couen.
No cal demanar sabates de
seguretat per a poder trepitjar
ferm. Cal treballar el caràcter,
la convicció, el fonament del
pensament. Quan els peus descalços connectin amb la terra
que volem defensar veurem on
dormien les eines. Recuperar el
seny i la rauxa. És aquí on volia
anar perquè és a la consciència
on hi ha la clau de tot plegat.
Em deia un estimat meu, ara
ja finat... “ai nena, no em maregis” quan la meva persistència
l’acorralava a justificar actes i
pensaments. No volem ser marejats? Doncs malament anem.
Si vols peix, t’has de mullar el
cul. I no n’hi ha prou en seguir
sent doncs generem una altra
pregunta: seguir sent, què?

Solucions:
Escacs: Les blanques han de jugar 1.Dh8+!!. Les negres han de menjar la
dama – 1..Rxh8 i després de 2.Cxf7+, les blanques no solament guanyen la torre,
sinó que també la dama de les negres a la següent jugada. El blanc quedarà amb
peça de més i guanya fàcilment la partida.

La lluna

FM

Lluna nova
12 d’abril
Lluna creixent
20 d’abril
Lluna Plena
27 d’abril
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4 ratlles finals
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COMPREMBO: LA COMPRA SETMANAL FRESCA
I DE PROXIMITAT AL BAIX GAIÀ
Redacció.-

A

CompremBo no
tenen botiga física ni stock de
productes. És a dir, que
tots els productes que
compres per la web
vénen directament dels
productors locals, un
cop has realitzat la comanda. A compremBO
tenen la seva pròpia filosofia:
-Fer les compres per
encàrrec. Fins que no
realitzes la comanda a
la web no es cullen ni
s’empaqueten els productes. Els productors
locals reben l’encàrrec
el dijous i el divendres
ja tens els productes a
casa teva.
-Compra de proximitat; l’anomenat circuit curt, afavorint als
productors locals. A la
nostra web podràs veu-
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re tota la informació de
l’origen i el detall de la
nostra oferta, i qui ens
proveeix cada producte.
-Oferir un servei
24h de compra online, amb el qual còmodament des de casa,
podràs contrastar els
preus amb calma i
amb un control en tot
moment de què portes
gastat, ja que la icona
de la cistella et mostra
l’import acumulat.
-Escolten
l’opinió
dels clients i informen
als productors. La web
mostra les valoracions
dels productes que
feu els consumidors.
D’aquesta manera podeu veure els productes millor valorats i com
a conseqüència es comunica als productors
quan un producte no
acaba d’agradar.
-T’ofereix l’entrega
a domicili gratuïta per
a compres superiors a
60€ o la recollida al lo-

SOBRAVA L’ESCARNI

CEDIDA

Jordi
Guasch

N
cal sense compra mínima.
A Comprembo saben
que ve un canvi d’hàbits, creuen que per la
proximitat del producte,
la qualitat i el preu cal
que deixem de sentir
aquella frase: “És que
a mi m’agrada veure el
que compro”.
Tenim clar que tard o
d’hora arribarà aquest
canvi i que serà millor
per a tots, així que nosaltres ja estem aline-

I

ats, i tu?
Entra a CompremBO.
com i fes la prova. Et
regalen un 10% de descompte en la primera
compra (compra mínima 50€) amb el codi
PROMONOUCLIENT.

www.comprembo.com

o fa gaires dies, mitjançant un operatiu exagerat, es va
detenir a tres veïns
de la nostra població pels
atacs que es van produir el
passat 18 de febrer.
Des del primer moment,
vam defensar que l’actuació dels exaltats que
van irrompre al centre de
menors havia de tenir una
resposta per part de les autoritats. Ara bé, un nas i uns
vidres trencats no crec que
justifiquin l’esforç i recursos
que vam veure desplegats
ahir al nostre poble –o ciutat– i fa la sensació que
el que es perseguia, més
enllà de detenir als presumptes responsables, era
llençar a l’opinió pública un
missatge d’exemplaritat: us
vàreu prendre la justícia per
la vostra mà, ara veureu...!
Com més voltes li dono,
més penso que es perseguia l’escarni públic, un fet
que sobrava.
No sé qui són, ni si els

conec. Sé que l’acció dels
nostres veïns no va ser
correcta, però va reportar
un bé a la comunitat que
no es pot discutir. Per això
em pregunto que si ja han
passat 30 dies dels fets,
no s’han repetit, se’ls tenia
localitzats i no eren un perill imminent –no em sembla que ho fossin quan un
d’ells van esperar-lo fins
a les 6 de la tarda perquè
estava treballant fora de la
població–, ¿no era més lògic enviar-los-hi una citació
perquè
compareguessin
davant dels Mossos o del
Jutjat perquè els hi poguessin prendre declaració com
a imputats dels delictes?
Potser em falten dades...
Aquest cop la Justícia ha
funcionat, lamentem que no
ho fes en el passat.
En aquest moment, ja
solament falta que les autoritats –polítiques i policials–
que no van fer bé la seva
feina i amb la seva ineficàcia van permetre que Torredembarra es convertís en
un polvorí que va explotar,
assumeixin la seva responsabilitat política i professional i presentin la dimissió
dels seus càrrecs.
Llavors, s’haurà fet justícia plena al poble de Torredembarra.
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