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Torredembarra:
CIUTAT 30

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

Urbanisme
Urbanisme

Altafulla
Altafulla

L’Ajuntament
endega el servei
municipal d’habitatge
P 10

Obre al públic el
parc Frederica
Montseny
P8

Crisi Covid

Roda no cobrarà la
taxa de terrasses a
bars i restaurants
P 11

Sant
Sant Jordi
Jordi

Creixell ho celebra
amb d’activitats
culturals
P 13

JA HEM
OBERT!

NOU A TORREDEMBARRA
c/ Ferran de Querol, 5 Tel. 977 246 476
Torredembarra
Obrim tots els dies
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Oferta válida en local/recoger del 31/03 al 31/12/2021 en tiendas adheridas. Mediana (fina o clásica) hasta 2 ingr. (Para Telepizza a tu gusto con más de 2 ingr.,
masa 3 pisos, Gourmet, QuadRoller, Las Veguis de Telepizza y sin gluten, consulta incremento de PVP en tienda). No acumulable a otras ofertas. IVA incluido.

Telepizza.es App

877 013 956

C/ Barcelona,14 - 16
(Torredembarra)
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Torredembarra inicia la implementació dels
nous límits de velocitat i esdevindrà ciutat 30
Redacció.orredembarra inicia
la
implementació
dels nous límits de
velocitat en vies urbanes
i travessies, d’acord amb
el paquet de reformes legals en matèria de trànsit
i circulació que conté el
Reial decret 970/2020, de
10 de novembre. Aquests
dies, efectius de la Bri-

T

gada Municipal, d’acord
amb les indicacions de
la Policia Local, duen a
terme els canvis de senyalització que s’aniran
realitzant de manera
progressiva. D’aquesta
manera, Torredembarra
esdevindrà ciutat 30 amb
un límit general de velocitat de 30 km/h. La carretera de la Riera de Gaià,
la carretera de la Pobla
de Montornès i el passeig

Miramar tindran velocitat
màxima de 50 km/h i en
vies amb plataforma única de calçada i vorera la
velocitat màxima serà de
20 km/h.
L’objectiu del canvi normatiu és doble. Per un
costat, rebaixar en un 50
% els morts i ferits greus
en accidents de circulació
en els pròxims deu anys,
d’acord amb les recomanacions de l’Organització

Mundial de la Salut. I per
l’altre, reduir l’impacte negatiu que té el trànsit en
la qualitat de l’aire dels
municipis.
Aquestes
velocitats
corresponen, doncs, a la
nova normativa. L’article
50 del Reglament General de Circulació preveu
el següent:
“Límits de velocitat en vies
urbanes i travessies.
1. El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de:

a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de
calçada i vorera.
b) 30 km/h en vies d’un únic
carril per sentit de circulació.
c) 50 km/h en vies de dos
carrils o més per sentit de circulació.
A aquests efectes, els carrils
reservats per a la circulació de
determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no es
comptabilitzen.
2. Les velocitats genèriques
establertes les pot rebaixar
prèvia senyalització específica
l’autoritat municipal.
3. Excepcionalment, l’autori-

tat municipal pot augmentar la
velocitat en vies d’un únic carril
per sentit fins a una velocitat
màxima de 50 km/h, prèvia senyalització específica.
4. En les vies urbanes a
què es refereix l’apartat 1 c) i
en travessies, els vehicles que
transportin mercaderies perilloses han de circular com a màxim a 40 km/h.
5. El límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h
per a tot tipus de vehicles.
Aquest límit es pot rebaixar per
acord de l’autoritat municipal
amb el titular de la via, prèvia
senyalització específica”.

www.aluvitec.es
aluvitec@aluvitec.es
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

Telf: 977644708
c/ Filadors, 28B
Torredembarra

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

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

descans

GELATS ARTESANS
c/ Pere Badia, 9 - Torredembarra

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

2/5/21 19:33
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ÉS EL
MOMENT
DE FER EL
GEST QUE
ESTÀVEM
ESPERANT
Avancem amb la
vacunació de la COVID-19
Dona’t d’alta al web La Meva Salut i actualitza
el número de telèfon mòbil per assegurar-te
que t’avisem quan arribi el torn de la teva franja d’edat.

Dona’t d’alta al web La Meva Salut

Ramon Pellicer
60 anys - Periodista
lamevasalut.gencat.cat

Per a més informació, canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19
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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
Un maig important
Aquest mes de maig serà important. Un punt d’inflexió que pot tenir conseqüències determinants.
Per una banda s’acaba l’estat d’alarma i, per tant,
s’obre una incògnita de com es gestionarà a partir
d’ara la pandèmia. Si bé és cert que sembla que la
batalla contra la Covid està sent guanyada amb la
vacunació general, no es pot obviar que els indicadors són adversos. Sectors com la restauració
o l’oci nocturn, tan importants al nostre municipi,
estan esperançats que es flexibilitzi el toc de queda. L’estiu és a prop, però ja veurem…
A nivell polític de Catalunya, serà durant aquest
mes de maig quan es materialitzarà el pacte de
Govern a la Generalitat entre ERC i JUNTS i que
ha de portar a Pere Aragonés a presidir el País.
Caixa o faixa. Seria molt descoratjador pels seguidors dels predicats independentistes que no s’arribés a un acord que doni estabilitat i possibiliti un
govern. Els errors en la negociació han estat considerables, però es fa difícil d’imaginar que s’haguessin de repetir les eleccions per falta d’entesa.
Seria un nou entrebanc País.
A Madrid, les eleccions a la comunitat poden marcar un canvi de tendència a nivell de la política
nacional. La pujança dels partits de dretes, amb
el PP al capdavant de les enquestes, ens fan reflexionar de quin poc pes ha tingut la corrupció, i
que ràpid s’ha oblidat, en determinats indrets de
l’Estat.

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

Miguel González

Antonia Sánchez
Torredembarra

Charo Jiménez

Josep Vaquer

“Se trata de una nueva norma europea.
Lo estan haciendo
en todas partes, me
parece correcto.”

“Me gusta que la velocidad sea a treinta
como máximo, me
gustaria que lo de ir a
50 también estuviera
a 30 por hora.”

“Sí, ho trobo correcte. Ja hauria d’haver-se aplicat fa molt
de temps. La gent
condueix amb excés
de velocitat.”

“Ho trobo bé,
els vianants van
esquivant els
vehicles per aquí i
per allà. Ara almenys
els veuran venir.”

Torredembarra

Torredembarra

Torredembarra

des de l’any 2001. Carrer Pere Badia, 34 · Torredembarra. Tels. 977 64 30 55 i 699 750 224
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PRESENCIA DE INMUEBLES EN VENTA DE TORREDEMBARRA
EN FERIAS INMOBILIARIAS DE RUSIA
Su inmobiliaria en Torredembarra se llama ANFORAS MAR.
Dirigida por Natalia Cronen Ryabkó, se distingue por su profesionalidad y
experiencia que sus más de 30 años de existencia lo avalan.
Esta directora-gerente, con un buen equipo de profesionales, que dominan
varios idiomas y que conocen perfectamente la Costa Dorada y su entorno,
han creado una agencia inmobiliaria que es todo un referente en el sector.
Natalia Cronen, con raíces en Rusia y Alemania, sus países de origen, y
establecida en España, hace ya, más de 30 años, cuenta con una cartera
de inversores extranjeros muy importantes interesados en nuestro país.
Su inmobiliaria, Anforas Mar, que cada año participa en varias ferias
internacionales del sector, es el destino ideal para el alquiler, la administración o la venta de su inmueble.
En definitiva, si busca una INMOBILIARIA DIFERENTE, con un trato
exclusivo y personalizado y la garantía de haber escogido el mejor sitio y
lugar adecuado en quien confiar sus inversiones y la gestión de su inmueble o patrimonio sin lugar a dudas, esto lo encontrará en ANFORAS MAR.

Passeig Miramar, 144 - Torredembarra
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·

Tel. 977 640 778 - 659672514

·

info@anforasmar.com
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Esquerra - dreta, eix superat?
NO
Jordi Solé
egur que tothom recorda la famosa
seqüència d’en Sazatornil a l’extraordinària pel·lícula “LA ESCOPETA
NACIONAL”, quan diu “Yo?, apolítico,
como mi padre, de derechas de toda la
vida”. Segur que tothom coneix també allò
d’en “Haga usted como yo, no se meta
en política”, que va pronunciar el dictador
Franco. És menys coneguda la frase de la
MHP del Parlament de Catalunya, la investigada Laura Borràs, quan va dir “Jo soc
d’esquerres”. Ella, precisament la màxima
representant de la dreta-nacionalista catalana.
És extraordinari l’esforç històric de la dreta espanyola i catalana per amagar allò que
en realitat són i representen i, per tant, diluir
en un enteranyinat, fosc i rebuscat, la realitat social.
Cert que, a Catalunya, en els darrers
anys, la balança de la política s’ha decantat cap a un eix marcat entre els independentistes i els que no ho són. Un “eix” on ja
se’ns fa difícil, a ulls de carrer, de distingir
entre uns i altres. Naturalment, la divisió en
aquest eix, va estar iniciat precisament per
la dreta més recalcitrant de Catalunya, per
amagar anys i anys de corrupció política i
econòmica. Recordeu?, Torredembarra no
va quedar pas al marge d’aquest fet. L’alcalde Massagué es va veure implicat amb
el cas del 3%.

S

Aquesta necessitat de “esborrar” el passat, va trobar amb la política de “sentiments
nacionals” la sortida perfecta per emboirar
l’essència de la política (servir a la societat),
en una pugna on l’esquerra i la dreta nacionalista, trobes un punt d’encontre, prioritzant
l’autoliquidat “procés” i deixar al calaix dels
records, les pugnes socials per la millora de
serveis essencials per la població.
Aquesta situació va produir un primer
tomb en la darrera campanya electoral. Uns
per cansament, altres per tot el contrari, l’eix
esquerra-dreta treu el cap lentament, per retornar al camí, sense renúncies i amb tota la
legitimitat política que comporta la defensa
d’ideals i objectius, de posar damunt la tau-

L’eix esquerra-dreta treu el
cap lentament, per retornar
al camí, sense renúncies
la temes com la sanitat, l’escola, la dependència, la pobresa, la violència de gènere.
Temps al temps. Diàleg. Voluntat
A Madrid, car el contrari, la darrera campanya electoral, i malgrat els esforços de la
casposa dreta política i mediàtica, no han
estat capaços de desviar aquest eix esquerra-dreta, que ha estat més pronunciat
que no pas en altres campanyes. Madrid
ha estat testimoni d’una “batalla” licita entre
dues opcions: dreta-esquerra. Continuïtat i
mantenir els privilegis d’una classe social i
política embotida entre els deliris de la ultradreta, o bé un canvi progressista de la
societat. Veurem.

Si
Albert Bonet
embla que hi ha molt d’interès
a fer creure que sí. Ja per això
s’imposa una reflexió. La criminalització de noms com “comunisme” o
“anarquisme”, fins i tot “assembleari”
o “participació” (abans d’ensinistrar-la
amb protocols de pacificació) pretenia
relativitzar una evidència: el col·lectiu
front l’individualisme.
Alguns socialistes preocupats per convèncer que no es pot témer les travetes
del poder ocult per sempre, han dissenyat polítiques possibilistes i, en conseqüència, minses davant les expectatives.
Així han resultat decebedores i han alimentat la desafecció.
El “bé comú” per davant “ningú enrere”. Una trampa neoliberal que sona a
cant de sirenes.
La dreta ja té tantes formes com la dividida esquerra. En ambdues bandes hi ha
prou caps per a tenir cares amables per
a cada opinió.
Així el matís debilita el concepte i, uns
i altres, del pragmatisme n’han fet ideologia.
Però com decidir que “l’anem per feina”
substitueixi al model? És que la lleialtat
dels que posseeixen els béns de producció i les influències ha estat demostrada?
El “fer país”, l’”ara no toca”, l’”autore-

S

La dreta ja té tantes
formes com la dividida
esquerra. En ambdues
bandes hi ha prou caps
per a tenir cares amables
per a cada opinió.
gulació del mercat” (pel suposat fracàs
de governs més progressistes), la “llibertad individual” (sense matisos per tirar
enrere drets i conquestes socials), el “saber de què va” o fins i tot el soterrat “no
podem guanyar” són estratègies globals
de la dreta.
Avui, algú creu que hagués estat un desastre no entrar a l’OTAN? La reconversió
industrial i les privatitzacions van obrir un
mercat social, sanejat i amb futur? Quedar-se a mig camí per no separar-se perillosament dels votants dubitatius ha comportat perdre força i eficiència en l’aplicació de polítiques d’esquerres.
La dreta, per la seva banda, ara ha patit un procés semblant. Perquè no ens
enganyem, cal una dreta organitzada,
democràtica i fidel als seus principis per
enfortir un debat que allunyi als ciutadans
del desencís i la desafecció. Un contrast
de posicions que deixi un taulell clar i net.
Cal saber de nou i molt clarament què
proposa una política d’esquerres o de
dretes davant d’un problema.
Què proposen pel futur. I decidir.
Potser així el consens per avançar no ens
semblarà més del mateix.

RESTAURANT LA TERRAZA
ROSTISSERIA I PIZZERIA
Menú Diari – Carta – Paelles –Plats combinats – Pizzes i
pastes – Pollastres a l’ast – Entrepans i torrades –
Tapes – Menjars per emportar

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

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

B A R P A U L INO

Baranes
Mallorquines
Tendals
Reixes
Ballestes
Venecianes
Tancaments
Acer inoxidable

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

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

www. ram-sen.com

ANGIE PERRUQUERIA CANINA

de tota la vida

www.neumaticostorredembarra.com

neumaticostorredembarra@gmail.com

C/ de la Riera de Gaià, s/n
Pol. Industrial Roques Planes
43830 - Torredembarra (Tarragona)
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Tel.
Tel. 977
977 64
64 04
04 27
27
C/
C/ Pere
Pere Badia,
Badia, 27
27
Torredembarra
Torredembarra

PASSEIG MIRAMAR, 179 TORREDEMBARRA
RESERVES 615 66 10 54
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L’altra repressió!!
Toni
Pinós

E

l dia 28 d’abril,
celebrem
cada
any el Dia Internacional de la Salut i
la Seguretat Laboral,
aquesta data del calendari hauria de recordar
els governants de cada
país que s’ha d’obligar
a l’empresariat a posar
les mesures necessàries perquè la salut i la
seguretat dels treballadors, no estigui posarà
en risc innecessàriament; malauradament
aquesta qüestió, no forma part de les prioritats
dels caps d’Estat. Un
exemple clar el trobem
a les condicions laborals
a les obres de les Installacions per la Copa del
Món de Futbol de 2022
a Qatar, on segons el
diari britànic “The Guardian” han mort almenys
6.500 treballadors o treballadores. Situacions
com aquestes han empès el moviment sindical
a exigir que la salut i la

Mònic_271_maig.indd 6

seguretat en el treball,
sigui reconegut com
un dret sindical, així ho
hem traslladat com una
proposta de la Confederació Sindical Internacional, que serà tractada en
la Conferència de la OIT
de 2022.

Al nostre país la situació tampoc és per llançar coets, cada any moren més de 700 treballadors, i lluny de posar
fre aquesta xacra, cada
any l’índex d’accidents
greus a augmentat un
2%. Aquesta és la gran
repressió que pateixen
milions de treballadors
de tot el món que s’enfronten diàriament a
unes condicions laborals
que en el millor dels casos va minvant la seva
salut a poc a poc, si no
és que la fatalitat els fa
formar part de l’estadística d’accidentats, o la
d’haver contret una malaltia laboral.
Al llarg de la meva
vida laboral he estat
testimoni de l’accident,
on dos treballadors diferents van perdre un dit
en una premsa elèctrica
de fer sivelles per cinturons i altres elements,
amb la qual es fusiona-

ven dues o més peces
metàl·liques. Per fer el
treball, calia deixar els
elements amb la mà i
accedir al pedal que ho
reblonava a l’instant, no
recordo quants de milers a l’hora s’havien de
fer per tindre dret a cobrar una mísera prima.
Sense cap protecció
que impedís posar la mà
desprotegida... la rutina
és traïdora, segurament
abans d’aquells dos accidents en aquella empresa, van haver-hi molt
altres atrapaments.

Tots hem vist accidents espectaculars produïts dins de les curses
de cotxes o motos de
competició,
escassíssims d’ells produeixen
lesions greus o mortals.
Us heu preguntat mai,
com és possible que
corrent a 280 km, patint
un accident on el cotxe
fa a vegades fins a 8
virolles, acabant molts
cops el vehicle en flames, com és possible
que el pilot pugui sortir il·lès? La resposta
la trobem amb la gran
dotació de mesures de
seguretat aplicades a
aquestes màquines i qui
les condueixen. Aquesta
situació topa frontalment

amb la que pateixen els
treballadors encarregats
de comprovar els elements nous abans de
ser comercialitzats en
tota mena de vehicles.
Dilluns 26 d’abril, molt
a prop del nostre municipi, la plantilla de l’empresa IDIADA AUTOMOTIVE, va protagonitzar
una parada de 24 hores,
el motiu de la vaga entre altres incompliments
d’acords entre l’empresa
i la representació dels
treballadors, va ser per
motius de seguretat laboral; feia un més que
un treballador provant
un prototip va perdre
una mà; a l’empresa per
evitar que les mans no
deixessin d’agafar el volant, no se’ls va ocórrer
res més que lligar-les.
La vaga va ser un èxit
aconseguint seure a la
mesa de negociació als
representants de l’empresa i els delegats de
la UGT, únic sindicat a
IDIADA AUTOMOTIVE.

I

Vols col·laborar amb

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

Quan els treballadors
ens unim i ens mobilitzem defensant drets
laborals i socials, a l’empresariat no li queda
més remei que acceptar
la negociació.
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Els llibres són entrades a altres mons.
T’explico una història?

PERSONES ALTAMENT SENSIBLES
Patrícia Ballester
stem a punt d’emprendre un viatge
cap a un nou món, el meu, el teu,
el nostre... el de la sensibilitat. Molts
dels grans artistes i pensadors de la
història eren Persones Altament Sensibles
(PAS). Avui, una de cada cinc persones neix
amb una alta sensibilitat.
I és que es calcula que entre el 20-30%
de la població humana i més de 100 espècies estudiades presenten una major activitat de processament sensorial. Perceben
i processen la informació sensorial de manera diferent. No és un trastorn o anomalia
de l’individu, sinó una característica del seu
processament sensorial. Això s’anomena
sensibilitat ambiental i les persones amb
aquesta característica són PAS.
L’alta sensibilitat es va donar a conèixer
a través del primer llibre de la Dra. Elaine
Aron titulat “The Highly Sensitive Person”.
Va ser la traducció d’aquest terme i la seva
popularitat la que va portar a anomenar així
aquest tret. La primera investigació on es va
utilitzar la terminologia va ser feta pels psicòlegs d’alta sensibilitat Arthur i Elaine Aron
en la dècada de 1990.
Les PAS tenen molts atributs positius,
però la seva profunditat de processament
i la seva capacitat de percebre subtileses
els donen un “Taló d’Aquil•les”: quan estan
estressades o saturades per l’excés o intensitat de la informació. Un PAS podrà processar molta informació, però necessitarà
períodes de descans curts per recuperar el
seu equilibri biològic i tornar a començar la
seva tasca. Portat a extrems, una PAS que
no gestiona adequadament les seves característiques pot patir moments d’estrès i ansietat que, si perduren, poden convertir-se en
grans dificultats com la crisi del pànic, l’ansietat generalitzada o, fins i tot, la depressió.
És per aquest motiu, l’enorme implicació

E

que el coneixement d’Alta Sensibilitat té per
als psicòlegs.
L’alta sensibilitat es manifesta des de les
primeres etapes de la vida i, fins i tot, des de
l’etapa intrauterina, perquè sembla tenir un
component genètic decisiu. L’etapa infantil
és el moment més important per al desenvolupament saludable, general i psicològic
d’una persona amb alta sensibilitat.
A través de l’aprenentatge de l’Alta Sensibilitat podràs descobrir i entendre qui ets
i com treballes, requisits essencials si vols
sentir-te equilibrat i feliç. Com que això és
una característica, no és una cosa que puguis curar, però pots fer moltes coses per
canalitzar aquesta sensibilitat. Aprèn sobre
aquesta “característica” i accepta-ho. Aprèn
maneres de cuidar-te millor perquè el món
exterior t’afecti menys. No et tornaràs menys
sensible, però sí que podràs aconseguir un
major equilibri emocional que et farà més
fort i et portarà a veure el “regal” que se t’ha
donat que, com tot, té dues cares. Tu tries.
“El Don de la Sensibilidad” d’Elaine Aron
Aquest llibre t’ajudarà a descobrir i entendre aquest do de personalitat en tu mateix
i a mostrar-te com treure’n el màxim profit.
És el resultat de cinc anys d’investigació,
entrevistes en profunditat, experiències clíniques, cursos i consultes individuals amb
centenars de PAS. Combinant una sòlida
recerca amb l’experiència clínica acumulada durant molts anys, la Dra. Aron ofereix
proves d’autoavaluació, casos reals, testimonis, consells pràctics i reflexions sobre
l’univers de persones altament sensibles i la
seva contribució al desenvolupament humà
i tecnològic de la humanitat.
Elaine Aron, una persona altament sensible, es va formar a l’Institut Jung de San
Francisco i té una àmplia experiència en psicoteràpia. Té un màster en psicologia clínica
per la Universitat de York (Toronto) i un doctorat per l’Institut de Postgrau del Pacífic.

Sobre la bonificació dels
rebuts recollida selectiva i
accés a informació
demanar dins del període
d’aproximadament un mes
anterior al venciment, sense possibilitat de poder-ho
fer fora d’aquest termini.

Carles
Fuxet

A

rran de la posada
en marxa del servei
de recollida d’escombraries porta a porta,
iniciativa que des de Torredembarra en Comú celebrem, l’ajuntament va implementar una bonificació
per als usuaris d’aquest, el
que també celebrem.
Lamentablement, aquestes
bones iniciatives queden
enfosquides per una gestió
i comunicació deficient de la
mesura.
D’una banda, l’ajuntament
posa al servei de la ciutadania que fa servir aquest servei la possibilitat de demanar una bonificació, però, i
aquí radica part de la deficiència, és que s’ha de renovar cada any per, segons
informació rebuda per part
del mateix ajuntament, si la
persona ja no viu al seu domicili i es beneficia de forma
il•lícita de la bonificació.
I la forma en què s’ha de fer
la renovació, de per si qüestionable, és que per poder
continuar
beneficiant-se
de la bonificació s’ha de

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.
Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.
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Si la renovació ja és qüestionable, més dubtosa és
la forma en què els vilatans
poden accedir a la informació, i això és especialment
pertinent en el cas de les
persones grans, que es
fa mitjançant una fitxa informativa que es posa als
pals de telèfon o fanals que
hi ha en alguns indrets del
municipi als que no tothom
accedeix, veu o dona importància.
No és comprensible que la
informació no es faci arribar als domicilis, com si fan
amb l’actualització dels dies
de recollida selectiva. Fer
arribar la informació amb
eficiència i a temps a totes
les persones que es podrien beneficiar de la mesura,
els permetria fer el tràmit en
el cas que ho desitgessin.

Com també seria fàcil, crear una figura ciutadana que
fes aquests tràmits directament a les cases dels veïns

Si la renovació
ja és qüestionable, més dubtosa
és la forma en
què els vilatans
poden accedir
a la informació,
mitjançant una
fitxa informativa
que es posa als
pals de telèfon o
fanals
i veïnes de les diferents zones.
Però el que de debò seria
adient, per tal de poder afavorir realment a la població
amb la mesura, seria no
exigir-los fer aquests tràmits cada any, ja que, en
cas de deixar de viure al
domicili, no pagarien les
escombraries o, en cas que
les paguessin per algun
motiu, tampoc utilitzarien un
servei pel qual continuarien
pagant.

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

C. Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

4748

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Lamentablement,
aquestes bones
iniciatives queden enfosquides
per una gestió
i comunicació
deficient de la
mesura

Seria molt fàcil fer arribar
també aquesta informació
als domicilis per tal que la
bonificació pugui arribar a
tothom de forma efectiva.

6411

Piso 2 Hab.
Poblamar

6338

73.000€

Piso 3 Hab.
Torredembarra

85.000€

2648
6283

3148
6226

OCASIÓN - PISO
ZONA CENTRO
3 habitaciones, 2 baños

97.000€

4590

4001

Torredembarra

Piso 2 Hab.
Centro

107.000€

125.000€

Piso 3 Hab.

6326

Centro

Piso 3 Hab.
Torredembarra

125.000€

128.000€

Piso 3 Hab.

Adosada 3Hab
Marítima Norte

129.000€

6426

Adosada

Torredembarra

135.000€

1/5/21 23:06
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El Parc de Frederica Montseny ha obert per
esdevenir un nou espai a l’aire lliure

E

l Parc de Frederica Montseny de
Torredembarra ha
obert després que hagin
finalitzat les obres, que
han comportat la creació
d’un pulmó verd dins del
nucli urbà, un nou espai
perquè la ciutadania pugui gaudir a l’aire lliure
amb una superfície de
3.062,36 m2.
Els veïns i veïnes trobaran un parc amb jocs
infantils de gran i petit
format, pista per jugar a
la petanca, espai de socialització d’animals de
companyia i un escenari
per a actuacions de petit

format. Tot això, amb un
enjardinament creat amb
flora autòctona d’espècies del Baix Gaià i dels
entorns naturals més immediats, que en facilita
el seu manteniment. Les
instal·lacions del parc es
complementen amb mobiliari urbà, enllumenat
general i del recorregut i
dues fonts d’aigua.
Amb la posada en marxa del parc s’ha retornat
l’ús urbanístic que sempre havia tingut aquest
solar, tot i que l’aparcament que l’ocupava fins
fa uns mesos havia estat
plantejat com una solució provisional mentre es
construïa el pàrquing del
carrer dels Filadors.
L’artista Jordi Roig Mo-

’Ajuntament de Torredembarra ha tret
a licitació el subministrament i installació de punts d’accés,
manteniment i connexió
a internet d’alta capacitat
en l’àmbit del projecte WiFi4EU, que consisteix en
donar servei de connexions puntuals i de qualitat en espais públics del
municipi de manera gratuïta i oberta a tothom. El
pressupost de sortida és
de 22.385 € (IVA inclòs)
i el termini de presentació
d’ofertes resta obert fins
al 6 de maig. El termini
per a la instal·lació dels
punts d’accés wifi és d’un

L
rera, que en la seva etapa de regidor va fer el primer esbós del que hauria
de ser aquest espai i que
ha estat l’encarregat de
la pintura mural que presideix l’escenari que s’hi
ha instal·lat.
L’obra l’ha duta a terme
l’empresa Tecnología de

Firmes S.A. amb un pressupost de 322.924,80 €,
finançat amb recursos
propis de l’Ajuntament de
Torredembarra i amb una
subvenció de 147.613 €
de la Diputació de Tarragona a través del Pla
d’Acció Municipal (PAM)
del 2019.

mes i el contracte preveu
també tres anys de manteniment.
El desplegament wifi
es durà a terme en edificis municipals i espais
oberts que es consideren
força concorreguts com
són la Zona Esportiva
Municipal i l’interior de
l’edifici del Castell (seu
de l’Ajuntament), plaça
del Castell i aparcament
de Mañé i Flaquer (que
acull els dimarts el mercadet setmanal).
L’Ajuntament de Torredembarra va ser beneficiari de la primera
convocatòria del projecte
europeu WIFI4EU.

GENERALI

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

Treuen a licitació la installació de punts d’accés wifi
gratuït en espais públics

A. Mauri.- Aj. Torredembarra

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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GRAN APERTURA DEL

HOTEL NUEVA EUROPA

Tel. 977 27 35 95

Hotel Nueva Europa

Restaurante-Bufet Japonés
a la carta
Menú Día: 11,95€
Menú Noche, Festivos y
Fin de semana: 15,95€

Tel. - 877 01 20 75 - CTRA. N-340 KM 1178 - TORREDEMBARRA
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OBLES

ALTAFULLA

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

L’Ajuntament d’Altafulla endega el servei
municipal d’habitatge
a regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament
d’Altafulla, que encapçala l’edil Àlex Cañas,
està treballant aquests
darrers dies en el servei
municipal
d’Habitatge,
l’oficina del qual es presentarà oficialment dijous
vinent 6 de maig a les dependències municipals de
la plaça del Pou.

L

El regidor d’Habitatge,
Àlex Cañas, s’ha mostrat
molt satisfet de la feina
feta aquestes últimes setmanes en què ha remarcat

que “Altafulla comptarà a
partir d’ara d’una atenció
personalitzada a l’Ajuntament amb l’objectiu de
prestar un servei integral
d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permeti apropar els serveis existents
a les altafullenques i als
altafullencs sense que
s’hagin de desplaçar fins
a Tarragona”.
En
aquest
sentit,
aquest servei municipal informarà i tramitarà conjuntament amb

l’Oficina Local d’Habitatge
del Tarragonès les seves
prestacions en matèria
d’ajudes a l’habitatge, i
prestarà al mateix temps,
un servei d’assessorament
jurídic per resoldre els
dubtes i consultes que els
ciutadans tinguin sobre les
principals problemàtiques
en habitatge al municipi.
Tot i que l’oficina i l’espai web www.altafulla.cat/
habitatge no es presentarà oficialment fins dijous
vinent 6 de maig, la ciutadania ja es pot adreçar

al servei situat a l’Ajuntament, Plaça del Pou 1,
demanant cita prèvia al telèfon 669089208, i al correu electrònic habitatge@
altafulla.cat.

Aj. d’Altafulla

De fet, ja es poden sollicitar els ajuts per al pagament del lloguer 2021,
unes subvencions en règim de concurrència competitiva per facilitar l’accés
i la permanència en un habitatge en règim de lloguer
a sectors de població en
risc d’exclusió social.

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

CUINA TÍPICA CATALANA
Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

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)

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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El Ple aprova inicialment la nova ordenança
municipal de circulació
Redacció.l
Ple
municipal
d’aquest mes d’abril
va aprovar per unanimitat la nova ordenança
municipal de circulació. El
text ha estat elaborat per la
Comissió especial redactora, formada per membres
de tots els grups polítics,
tècnics municipals i comandaments de la Policia
Local.

E

L’objectiu principal de l’ordenança és garantir la
seguretat de tots els ciutadans, siguin vianants o
conductors, i promoure
una coexistència sostenible i segura dels diversos
mitjans de transport dins

del poble, sobretot després
de l’aparició i la proliferació
dels vehicles de mobilitat
personal. “Aquesta ha de
ser una eina molt útil per a
Roda de Berà, per afavorir
la convivència entre tots
els mitjans de transport i
per assolir una major seguretat de tothom”, assegura
l’alcalde, Pere Virgili.
El document aprovat,
d’acord amb les competències que tenen els municipis en matèria d’ordenació
del trànsit de persones i vehicles en les seves vies urbanes, regularà, entre d’altres aspectes, l’ordenació,
el control i la vigilància del
trànsit i l’estacionament en
les vies públiques per part
de la Policia Local de Roda
de Berà, i la denúncia de

les infraccions que es cometin; la senyalització; les
restriccions a la circulació;
l’ús dels VMP, com patinets, bicicletes o monopatins; les normes que han de
seguir també els vianants;
la retirada i la immobilització dels vehicles, així com
el seu tractament residual;
o el soroll, els fums i altres
emissions.
L’ordenança
també regularà l’estacionament amb limitació i control
horari, els seus tipus i les
normes de funcionament,
així com les zones d’estacionament restringit, com
la que es va implantar l’estiu passat a l’àmbit del Roc
de Sant Gaietà.
Com a novetat, la velocitat
màxima dels vehicles que
circulin per les vies urbanes i travesseres no podrà

Aj. de Creixell

superar els 30 quilòmetres
per hora. Per altra banda,
la velocitat serà inferior als
20 quilòmetres per hora en
els carrers on els vianants
tenen prioritat, i en els
carrers sense vorera i de
gran afluència de vianants,
l’hauran de reduir fins als
10 quilòmetres per hora i
prendre totes les precaucions necessàries.
Quant als vehicles de mobilitat personal, s’estableix
la prohibició de circular per
les voreres. Només podran
ser conduits per una única
persona sense superar en
cap cas els 25 quilòmetres
per hora. Hauran de complir les normes que fixa el
codi de circulació i respectar sempre la preferència
dels vianants.

CUINES I BANYS - REHABILITACIONS
REFORMES - LOCALS COMERCIALS
OFICINES - DECORACIÓ

I 11

L’Ajuntament no cobrarà
la taxa de terrasses a
bars i restaurants

ls hostalers i restauradors són un
dels col·lectius que
més ha estat colpejat per
les mesures per fer front
a la Covid-19 a Catalunya.
Conscients d’això, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar
per unanimitat la proposta
de l’equip de Govern de
suspendre el cobrament de
la taxa d’ocupació de la via
pública per a bars i restaurants durant tot aquest any,
com ja va fer l’any passat.
Aquesta va ser una de les
mesures que l’Ajuntament
va incloure dins del Pla de
Reactivació Econòmica de
Roda de Berà, un paquet
de mesures que s’ha volgut
allargar també aquest any,
i que es va elaborar tenint
en compte les aportacions
de la resta de grups muni-

E

cipals.
Els restauradors també
han pogut mantenir aquest
any l’ampliació de l’espai
de les seves terrasses,
perquè puguin garantir la
distància de seguretat entre taules sense haver de
perdre clients.
En un principi, al pressupost d’ingressos de 2021,
l’equip de Govern havia
estudiat una reducció del
50% de la taxa, “però finalment vam decidir suspendre-la i no cobrar res
aquest any tampoc, perquè és la mesura que més
pot beneficiar els nostres
restauradors i ajudar-los a
recuperar-se més ràpidament”, assegurava ahir el
regidor d’Hisenda, Gerard
Solé, durant el Ple.

PRODUCTES DE LA TERRA

C/ Llevant , 14 - Altafulla
Tel. 977 656 177 - 607 321 499 - Fax 977 551 373
info@servijam.com - www.servijam.com

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

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

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

43839 Creixell
Tarragona

BAR DE TAPES A TORREDEMBARRA
MENÚ SETMANAL

Fet a mà…
amb molt de carinyo!
Part de la nostra cultura,
per compartir i gaudir!
@de.bat.a.bat

Us esperem a:
Av Sant Jordi, 12 (davant CEIP Antoni Roig)
T. 623005296
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Natxo Solano rellevarà
Òscar Ciurana com a
regidor d’ERC
Aj. de la Pobla

N

atxo Solano es
convertirà aquest
mes de maig, en
el transcurs d’un ple municipal extraordinari, en
nou regidor de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès. Solano substituirà
dins el grup municipal
d’Esquerra Republicana
Òscar Ciurana, que en el
ple del passat divendres
9 d’abril va renunciar a la
seva acta de regidor per
motius personals.
En les properes setmanes s’acabaran de definir
les competències que
assumirà el nou edil republicà i quedarà tancat
el nou cartipàs municipal.

Un documental recupera Èxit del Ball Parlat del
Sant Crist a Salomó
la Nou d’abans
er iniciativa de la
Regidoria de Cultura, dins el projecte Recuperació de la
Memòria a través de l’experiència viscuda, el passat 24 d’abril va tenir lloc
la presentació del documental Allavòrens..., un
projecte elaborat per David Pallarès i Marta Bonet
de Vitott Produccions.
En poc més de 30 minuts, a cavall de realitat i

P

ficció, la pel·lícula repassa els temps passats de
la Nou de Gaià a mitjans
del segle XX i se serveix
del testimoni d’algunes
persones grans del poble
que en primera persona
relaten les seves experiències al voltant de la feina al camp, com es vivia,
quan hi havia cinema o
com es celebrava la Festa Major.

Natxo Solano Castelló,
de 53 anys, electricista
de professió, és empresari. Actualment és
vicepresident del Pessebre Vivent de la Pobla .

Digues t’estimo amb flors el
mes de la mare i sempre!!!

segueix-nos al

977 64 44 17
c/ Joan Güell, 13
Torredembarra

I

esprés que l’any
passat s’hagués de
fer una representació virtual, el poble de
Salomó ha volgut ser fidel
un any més amb la seva
tradició més arrelada: representar el Ball Parlat del
Sant Crist.
Ha estat aquest diumenge,
2 de maig, en una funció
única que feia dies havia
penjat el cartell d’entrades
exhaurides. En total 250.
El Ball de Sant Crist ha deixat el seu lloc de representació habitual– l’església
parroquial– pel camp de
futbol, a l’aire lliure.
Un escenari a tres nivells
i algunes novetats, com
l’aparició d’un vaixell i un
nou cor d’àngels en l’escenografia o la incorporació

D

d’un personatge: el diable.
La història, però, és la mateixa l’arribada de la imatge
del Sant Crist a Salomó
portada per un mercader
local que viatjà a l’Àfrica
per comprar blat i les seves
vivències arran de la troballa del Sant Crist.
Poder representar el ball
de Sant Crist de Salomó
era una de les prioritats en
la festa major en honor a
la Santa Creu. No ha estat
senzill perquè s’ha hagut
d’assajar en bombolles de
vint persones, van començar a principi de mes, i la
darrera setmana la direcció de l’espectacle va ultimar alguns detalls sobre
el mateix escenari. Tots els
actors s’han fet el test d’antígens

Fusteria
Ebenisteria
Tel. 977 655 636
Antoni: 658 961 756
Francesc: 635 451 699
fusteriaargilaguet@gmail.com

Camí Mas Llagostera, nau 1 - La Riera de Gaià

Estàs en
bona forma.
Què necessites avui?

Manteniment
Oficial amb Recanvis
Originals SEAT.

Que passin els anys i que en gaudeixis amb el teu
SEAT com el primer dia. A Auto Casasús comptem
amb especialistes que coneixen de debò el teu
cotxe i t’ofereixen serveis de manteniment amb
preus tancats i amb tot inclòs.

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

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

Tel. 877 911 016

C/ Josep Pujol, 18 - Torredembarra (Clarà)

URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
Pg. Miramar, 179
Tel: 977 641 800
Torredembarra
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SANT JORDI 2021 A CREIXELL. UN CAP DE SETMANA
FARCIT D’ACTIVITATS
CULTURALS
La Festa va continuar
Redacció.a Diada de Sant
Jordi 2021 va començar a Creixell
amb la 1a RUTA LITERÀRIA “El Cavaller Jordi
a la vila de Creixell”, organitzada per la Bibliocreixell per a tots els cursos d’ infantil i primària
de l’ escola Les Eres de
Creixell. Es va adaptar
la llegenda de Sant Jordi al nostre municipi per
tal que el més petits i joves de la població coneguessin els elements
més importants del nostre patrimoni històric. La
Ruta passava per Cal
Cabaler, actual Casa de
Cultura, el Castell i la
plaça de l’ Església de
Sant Jaume. L’ activitat
va estar molt ben acollida pels infants que es
van interessar per molts
aspectes del nostre recinte medieval.

L

per la tarda a la Plaça
Major, amb paradetes de
llibres i roses i l’ espectacle familiar “Tona, Toneta
i els contes de la maleta :
la llegenda de Sant Jordi
“ que va agradar molt a
petits i grans.
El punt i final de la Diada de Sant Jordi a Creixell va ser un concert
molt especial : Homenatge als grans. Casals,
Beethoven, Brahms. Interpretat per TRIO, Roger Morelló, violoncel .
Daniel Ruiz, piano i Oriol Estivill, clarinet. Vam
comptar amb la presència del Marc Migó, el
jove i reconegut compositor que ens va presentar i explicar la seva obra
: “Casals Suite”. També
ens van acompanyar en
el concert els familiar
d’ Elisenda Fàbregas,
compositora d’ una altra
de les peces que ahir es
presentaven al públic :

A pesar de la Covid, enguany Sant Jordi s’ha celebrat amb diferents propostes culturals - Fotos: Ajuntament de Creixell

“Masks”. El concert va
ser molt ben acollit i valorat pel públic assistent.
El Dissabte 24, vam
poder gaudir del cant
coral de la mà del COR
ZÓNGORA del Vendrell,

que van dur a terme,
després de molts mesos, el concert “Tradició i
Poesia”, amb la direcció
de Montserrat Meneses i
acompanyades al piano
per Carles Valls.

El Diumenge 25, una
altra activitat pels més
petits va posar punt i final al cap de setmana
de Sant Jordi. Aquesta
vegada ens van acompanyat els actors del

“Carrocontes : La llegenda de Sant Jordi” de
Traüt cia.
En tots els actes hi va
haver molta participació
i molt bona acollida del
públic.

TEATRE
“CREMA CREMADA”
a càrrec de TREATERÀPIA.

12/06/2021 - 19:00 h.
CASAL MUNCIPAL DE CREIXELL
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al tel. 977 138272 / 977 803400
whatsapp 607871054 / bibliocreixell@gmail.com

www.creixell.cat
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Passatemps
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Escacs

I

Sodokus

Nivell 3 -Difícil

Jugen blanques
i fan taules

És un dels problemes
del tot artificial, pensats
per Roger Penrose amb
l’objectiu d’impedir que
els ordinadors no siguin
capaços de resoltre’ls.
Ho fareu vosaltres?

Nivell 1 -Fàcil

Sopa de lletres

7 Diferències

Troba els principals monuments dels pobles del Baix Gaià

Les dues imatges d’Altafulla no són iguals. Troba les 7 diferències.

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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TINGUEM UN BAIX GAIÀ ENla canalla
PAU
fora del menjador de

A la taula i al llit…
El sofregit

E

el retirem de la cassola i l’ incorporarem quan l’arròs estigui gairebé cuit.
Per fer arròs mar i muntanya: peix: sobretot que sigui
ben fresc. Sípia, rap, congre,
gambes i/o musclos. No és
gaire recomanable el peix
d’espina. En canvi ho és per
fer fumet per a l’arròs, triturat
i colat.

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

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

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

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

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

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

La lluna
Lluna minvant
6 de març

Solucions:

Yolanda
Tarrés
iure immers en una pandèmia ens ha trasbalsat
a tots en massa aspectes. Tristament, ens hi juguem
la vida. Emperò també ens ha
impulsat a cercar aire lliure, a
recórrer camins oblidats, a visitar
pobles que, malgrat ser a tocar
del nostre, no hi hem tret mai el
cap. Les restriccions esdevenen
al•licient per cercar natura i cultura a l’abast.

V

El creixement dels neorurals,
als que ja som de poble “de tota
la vida” ens els mirem amb dues
vares de mesura. I tant, com espècie a extingir, desconfiem per
si ens ve garrotada. No hi ha
culpa en el fet, sinó supervivència. Qui no té un camp acabat
de sembrar i l’ha trobat trepitjat
per “influencers youtubers” que
s’hi fan fotos? Qui no ha trobat a
faltar carxofes a l’hort o li ha desaparegut l’aixada? Qui no s’ha

De tot se n’ha d’aprendre. Els
pobres barcelonins quasi es moren d’èxit (abans de la pandèmia), quan el preu del sòl va augmentar a preus impossibles per
butxaques treballadores, quan la
Rambla va esdevenir una cinta
transportadora de desconeguts i
carteristes, en definitiva, quan va
deixar de ser pels barcelonins.
Els que vivim al Baix Gaià també
en sabem de les repercussions
de les polítiques neoliberals mal
enfocades que trenquen l’equilibri demogràfic i fomenten un urbanisme mal regulat, entre altres
detalls.
Ara apuja el preu del sòl rústec. Tots necessitem fer calçotades en espai acotat, plantar les
nostres verdures, deixar córrer

casa i treure’ns la mascareta.
Aprofitem doncs, uns i altres per
no aixecar-nos la camisa. Donem
peu a noves sinergies. A tornar a
llaurar terres abandonades, a recuperar el gust de les hortalisses
i a voler sentir-nos membres de
la natura. Però siguem valents i
fem-ho bé.

Cal fer un treball seriós i integrador. Als pobles, les cases velles cauen quan podrien retrobar
la vida en el seu ventre si tinguessin els seus propietaris estímuls
econòmics i orientació per a convertir-los en habitatges a preu
assequible. Els carrers queden
descompensats amb habitatges
mancats de sensibilitat estètica o
criteri constructiu global. La política municipal n’ha de ser motor
de canvi. Proposar una vila més
harmònica i estètica no és banal.
Els humans gaudim de la bellesa
i ens transforma el caràcter. Les
nostres carreteretes farcides de
retombs, estretes i verdes ens
duen a oasis com Ardenya que
sabut alçar-se i gaudeix d’una
vida artística i intel•lectual que
hauria d’esperonar-nos a tots.
Passejar-hi és terapèutic. Prenguem-la com exemple.

Escacs: Pel jugador que porta les blanques sembla que la jugada lògica hauria
de ser salvar la dama, però aquest fet permet que el negre alliberi les peces i guanyi la
partida degut al gran avantatge de material que té. No obstant, si el blanc menja el cavall
1.- exC les peces del negre queden bloquejades perquè el rei negre no pot moure’s i, a
pesar de perdre la dama, els alfils no poden atacar les peces del blanc, que l’únic que
ha de fer per fer taules és moure el rei per caselles blanques.

l sofregit és la base de
molts plats; però, què
és un sofregit? Com
es fa? És molt senzill, per
començar ens cal: oli d’oliva,
oli de girasol, llard, mantega
o qualsevol greix equivalent
a l’oli. En segon lloc tallem
una ceba ben petita i la deixem enrossir a la paella amb
l’oli (o equivalent) calent. Un
secret molt senzill perquè
ens quedi bé es tirar-li la sal
a la ceba mentre l’estem fregint, mai després. Aleshores,
quan la ceba està ja cuita,
procedim segons el que ens
interessi cuinar. Per exemple:
Per fer arròs de peix: quan tenim la ceba a mig fregir tallem
un pebrot verd i un vermell ho
coem una mica. Després hi tirem el peix que volem posar
a l’arròs. Afegim tot seguit el
tomaquet. Si el peix és del
tipus que es desfà convé que

FM

posat a reparar tanques i marges que “new riders” han esbotzat per passar-hi? Salut tinguem
per a posar-hi remei perquè
agraïm profundament que gent
d’altres indrets ens explorin com
a museus etnogràfics a cel obert
i ens afalaguin volent saber-ne
més de les nostres peculiaritats.
Contents que facin despesa en
els nostres migrats comerços i
que ocupin espais turístics.

Lluna nova
13 de març
Lluna creixent
21 de març
Lluna Plena
28 de març
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LA HISTÒRIA L’ESCRIUEN ELS VENCEDORS?
Francisco
Martínez
s un tòpic que es repeteix com a veritat
sagrada i incontrovertible: la història
l’escriuen els vencedors.
Vol dir que aquells que
tenen el poder controlen
també allò que es diu sobre
el passat per assegurar el
seu domini del futur. Així,
Winston Churchill va escriure el seu propi relat de
la Segona Guerra Mundial,
on tingué molta cura que el
seu personatge aparegués
il·luminat sota la llum més
favorable.
Però ... El vencedor
d’avui pot ser el vençut de
demà perquè les noves

É

generacions contemplen el
que va ser amb uns altres
ulls. Felip V, guanyador de
la guerra de Successió, no
és avui un monarca amb
bona premsa a Catalunya.
El mateix succeeix amb
la Guerra Civil Espanyola. Encara que van ser els
franquistes els qui es van
imposar, els republicans
deixaren a l’exili una gran
abundància de testimonis.
Sota la tirania nacionalcatòlica no es podien publicar
determinades coses, però a
l’estranger sí. Aquest va ser
el cas d’autors com Hugh
Thomas o Gabriel Jackson,
que van treure a l’editorial
Ruedo Ibérico llibres clàssics sobre el trauma de
1936. Els seus estudis i altres treballs que contradeien la versió oficial es van
difondre clandestinament
a la península. Quan per
fi va desaparèixer la dictadura, els hereus dels antics
perdedors tingueren per fi

PK2

llibertat per divulgar les seves pròpies explicacions.
Els exemples poden multiplicar-se. Encara que van
ser espanyols els qui van
explicar a la seva manera
la conquesta d’Amèrica, en
l’actualitat hi ha una àmplia
bibliografia sobre la “visió dels vençuts”, títol, per
cert, d’un estudi clàssic del
mexicà Miguel León-Portilla. Aquesta reinterpretació és possible gràcies a
les fonts d’origen indi, que
existeixen malgrat que no
siguin tan abundants com
ens agradaria, i a les cròniques d’origen europeu,
on no manquen l’autocrítica o les informacions que
es poden interpretar d’una
altra manera. Si la història
l’escriguessin sempre els
vencedors des d’una òptica manipuladora per definició, no s’entén d’on surt
la monumental Història de
les Índies, de fra Bartolomé
de les Cases, un religiós
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hispà que es posà incondicionalment del costat dels
vençuts.
Ningú pot exercir una autoritat tan absoluta que esborri per sempre el que no
vol que es doni a conèixer.
Napoleó abdicà dues vegades, derrotat pels seus enemics, però no hi ha dubte
que va aconseguir guanyar
la batalla de la posteritat.
En el seu desterrament de
Santa Elena compartí els
seus records amb el comte
de Las Cases, autor d’un
best-seller on no hi ha rastre del dictador, només de
l’heroi. Els joves romàntics no trigarien a fer seva
aquesta visió profundament
idealitzada dels esdeveniments.
Bonaparte pretén, per
descomptat, ser qualsevol
cosa menys un testimoni
veraç. El seu afany de tergiversació ens prevé contra
la temptació de sacralitzar
les veus dels perdedors

I

només pel fet de ser-ho.
Els vençuts, amb les seves
aportacions,
qüestionen
els dogmes oficialistes,
però també són a la seva
manera parcials. Han de
justificar-se a si mateixos i
trobar un boc expiatori pel
seu fracàs, de manera que
sovint, en lloc de reflexionar sobre els seus errors,
carreguen les tintes contra
els altres. El 1939, conclosa a Espanya la Guerra
civil, es va iniciar una altra
contesa, aquest cop de paper, en la qual socialistes,
comunistes i anarquistes
es van dedicar a culpar-se
mútuament per la caiguda
de la República.
Cal evitar, d’altra banda,
la suposició benintencionada que qualsevol vençut és
portador d’algun tipus de
superioritat moral. Tot i que
els nazis, per sort, van perdre la Segona Guerra Mundial, ningú sensat s’atreviria
a desqualificar els Judicis

de Nuremberg com justícia
dels vencedors. Igualment
eixelebrat seria reivindicar
a Hitler amb el mateix argument, tal com fan els grups
neofeixistes. Les seves
fal·làcies demostren que
tot es pot pervertir, inclosa
una història dels vençuts
que nasqué per rescatar la
memòria dels que van patir
tota mena d’injustícies per
no estar amb els triomfadors. El problema és que la
intenció moral, per lloable
que sigui, no ens porta per
força a escriure una història més verídica. Succeeix
amb freqüència el contrari,
ja que la militància només
ens permet veure allò que
ens marca la ideologia. El
resultat és tan conegut com
trist. Si elogiem a un autor,
no és per la força dels seus
raonaments ni per la qualitat de la seva documentació
sinó només perquè ens diu
el que coincideix amb els
nostres prejudicis.

SERRALLERIA TURCH
Tot tipus de treballs amb ferro

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

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

TEL: 609 72 09 60

c/ Joan Güell, 17
Torredembarra
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POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES PLANES

TORREDEMBARRA

T O R R E D E M B A R R A

AVÍS CANVI DE PARADES

“INFORMADOR DEL CANVI”

LÍNIA VILAFRANCA – EL VENDRELL – TARRAGONA I VICEVERSA (L0 – L2)
Us informem de que a partir del 19/4/21 el punt habitual de les parades del
Passeig de la Sort (Pa i b) es veurà modificat a causa d’obres a la via pública.

DURACIÓ
A partir del 19
d’Abril i fins al final
de les obres.

NOVA LOCALITZACIÓ
Pa Av. St Jordi rotonda Farmacia (Direcció Tarragona)
Pb Av. St Jordi (Escola Antoni Roig)
INSTAL·LATS PALS INFORMATIUS A LA NOVA UBICACIÓ DE LES PARADES

Posicionat a Passeig de la Sort per
informar als usuaris de la nova ubicació
de les parades, realitzant ruta fins a la
nova ubicació.

HORARI
Dies 15 i 16 d’Abril
de 11h a 13h i de 16h a 18h
Diss. 17 d’Abril
de 11h a 13h

(Passeig de la Sort)

!!

Pa

(Direcció Tarragona)

Pb

(Direcció El Vendrell-Vilafranca)

Tròpic
(Funciona amb normalitat)

Passeig de la Sort
Noves parades
Parades cancel·lades
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(Direcció Tarragona/
El Vendrell-Vilafranca)
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