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Més de 3000 alumnes inicien el curs a Torredembarra
Redacció.-

C

om era preceptiu,
el passat dilluns
13 de setembre,
els alumnes dels diferents
centres educatius de Torredembarra van iniciar el
nou curs escolar 2021-22.
Un total de 1344 alumnes
van iniciar les classes a les
escoles de primària.
Amb l’inici de les classes, a l’Escola Molí de
Vent, van encetar novament el camí per acompanyar els infants en la seva
escolaritat procurant, dia a
dia, amb la voluntat que tot
l’alumnat aprengui, creixi
i sigui feliç. En total hi ha
473 alumnes.
Aquest curs entre altres
reptes, es proposen avançar en millora de la com-

petència digital gràcies a
les inversions fetes tant
per part del Departament,
en les instal•lacions de cablejat i xarxa WIFI, com de
l’escola, en la compra de
tauletes i ordinadors.
Per la seva banda, la
comunitat educativa de
l’Antoni Roig ha començat
el nou curs amb moltes ganes de retrobar-se i seguir
avançant en el Projecte
Educatiu.
L’entrada dels 418 alumnes va transcórrer amb
tota la normalitat del que
suposa estrenar un nou
Escola

Educació
Infantil

curs: retrobaments, alegries, sorpreses i compartir espais amb la resta de
companyes i companys
encara que sigui amb
mascareta.
Es reprèn de nou el
projecte “Fem un pati viu”
com espai d’aprenentatge
i compartim “L’educació
artística” amb els autors
reconeguts de l’entorn
proper i llunyà interactuant
directament amb l’alumnat
(Macedònia, Els Catarres,
Beylo, Stay Homes, Àngel
Sauret, Jordi Roig,..). Tot
un repte per l’alumnat que
Primària

Total

Molí de
Vent

139

334

473

Antoni Roig

N/C

N/C

418

L’Antina

145

308

453

inicia de nou el curs.
A l’Escola l’Antina tot estava a punt! Es va treballar
de valent per rebre l’alumnat amb moltes ganes i
il•lusió. No hi va haver cap
incident en l’inici del “viatge” que acabarà el dia 22
de juny de 2022. Esperen,
mentre duri el trajecte,
“que els vents ens siguin
favorables, que descobrim
nous paisatges, que passem bones aventures i ens
trobem un mar de nous
reptes i aprenentatges”.
IES
En quant als Instituts
d’Ensenyament Secundari, els alumnes que han
iniciat el pressent curs han
estat 1454.
Puntualment, les portes
de l’Institut Torredembarra
es va tornar a obrir per re-

bre als 618 alumnes.
A les 12:00 els 118
alumnes de 1r d’ESO van
recórrer el centre acompanyants dels seus tutors i
tutores i de l’equip directiu
per conèixer de prop com
són les instal•lacions del

lloc on estudiaran durant
els propers anys.
La resta de l’alumnat de
l’ESO es van dirigir a les
seves aules on van ser
rebuts pels seus tutors i
tutores. Aquest curs l’Institut Torredembarra comp-

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

descans

Gran assoriment
en llits articulats

MATALASSERIES & SOFÀS
Tenim 500m2 de sofàs,
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 17:00 a 20:00 h
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Pel que fa al Batxillerat, l’alumnat va iniciar
el curs a les 10:00 amb
una sessió de tutoria de
dues hores. Aquest curs
2021/2022 comença amb
131 alumnes per aquesta
etapa postobligatòria, repartits en 75 a 1r i 56 a 2n.

S’aniran fent actes commemoratius al llarg de
l’any.
IES

l Pla Educatiu
d’Entorn de Torredembarra,
un
dels primers plans
que es van posar en
marxa i que ha esdevingut de referència, compleix 15 anys. Aquest
curs 2021-2022 es programaran activitats en la
línia dels darrers anys i
al mateix temps s’engega un procés de revisió
global per adequar-lo
a la realitat canviant i
aconseguir més participació de les famílies i
d’entitats del municipi.
La regidora d’Educació, Maria Gual, ha explicat que abans de finalitzar l’anterior curs es va
dur a terme una reunió
amb els agents implicats
i que amb l’inici de curs
se’n convocarà una per
trimestre per avançar en
aquesta reunió. La primera ja té data, serà el
13 d’octubre, a les 18 h,

E
Tots els centres docents
i el seu alumnat compleixen les mesures d’higiene
i seguretat recomanades
pel departament d’Educació i Salut de la Generalitat
de Catalunya per prevenir i controlar la covid-19:
distància, rentat de mans,
ventilació, desinfecció i
mascareta. Per a la gran
majoria d’alumnes aquesta situació no és nova i
estan habituats a les mesures.

Escoles Municipals
A part dels centres que
depenen directament del
Departament d’Ensenyament, també han iniciat el
curs les diferents escoles
municipals.
Una seixantena d’alumnes s’han matriculat a les
escoles bressol El Cirerer
i Els Gegants de la Torre. També s’han posat en
marxa l’Escola de Música
i d’Adults.
Mesures còvid
Encara que en menor
mesura que l’any passat,
l’any acadèmic estarà
marcat per les restriccions
imposades per la Covid.

ESO

Batxillerat

La mascareta és obligatòria per a tots els alumnes
que cursin a partir de primer de primària, així com
per al personal docent.

.

Formació
Profesional

Programes
Insersió

Total

Torredembarra

487

131

-

-

618

Ramon de la Torre

483

115

93

45

736

AF - Aj. Torredembarra

Torredembarra engega la renovació
global del Pla Educatiu d’Entorn que
enguany compleix 15 anys

ta amb 123 alumnes a 2n
d’ESO, 121 a 3r i 125 a 4t.

Per l’Institut Ramon de
la Torre és un curs especial
que comencen amb molta
il.lusió, atès que commemoren els 25 anys. Per
celebrar-ho, s’ha dissenyat una carpeta commemorativa, que han regalat
a tota la comunitat educativa. També s’ha remodelat la façana de l’entrada
amb unes lletres corporatives del nom de l’institut i
del logo amb relleu. I s’ha
inaugurat l’ampliació de la
biblioteca, el BiblioJardí:
un espai a l’exterior i al
costat de la Biblioteca per
llegir i gaudir a l’aire lliure.

I3

a la Sala del Mar, i està
oberta a tothom que hi
estigui interessat.
El tècnic del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya assignat al Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra, Albert Salas, ha explicat que les
activitats que es duran
a terme enguany, amb
les adaptacions necessàries per la Covid-19,
estaran en la línia dels

darrers anys, centrades
principalment a l’entorn
dels eixos Família, escola i salut; Llengua i
Foment de la lectura i
Entorn.
Dins d’aquest procés
de renovació i per fomentar la participació,
s’ha posat en marxa
una pàgina web: peetorredembarra.cat i s’han
obert perfils a xarxes socials (@PlaEntornTDB a
Twitter).

ANGIE PERRUQUERIA CANINA

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

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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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
I el carrer de l’1 d’octubre?
Aquests dies, s’han sovintejat els actes per commemorar el quart aniversari de les votacions de l’1
d’Octubre. Va ser una gran victòria ciutadana que la
classe política independentista no ha sabut articular
per aconseguir fets tangibles, en part per la repressió
exercida per l’Estat Espanyol, en part per la mateixa
dinàmica i interessos partidistes, que ens han ofert
un espectacle poc edificant.
Com en tot, la Covid també ha jugat el seu paper.
El desengany i el pas del temps ha refredat l’efervescència d’aquells dies i els actes de celebració
han estat més aviat poc concorreguts. També a Torredembarra.
Però és que a més hi ha una part de l’independentisme que si pogués abjuraria de l’1O, atès que per
a ells només era una estratègia per aconseguir l’hegemonia dins d’aquest espectre polític i no el poden
reivindicar com a propi. Tanmateix, encara no s’atreveixen a fer-ho del tot perquè no estan prou consolidats, la seva majoria és massa fràgil.
Possiblement, el pitjor que l’hi pot passar al moviment independentista és malbaratar el llegat de l’1
d’Octubre.
Que hi ha una part d’ERC que abjura de l’1-O es fa
molt evident, tant a escala general com local: on és el
vial dedicat a aquesta efemèride a Torredembarra...?
Rovira i els seus nois tenen majoria absolutíssima i
un mandat del ple des del febrer de 2018!
El que no hi ha és interès.

Què diu el Poble?
Pertanys a alguna entitat local?

Laura Escartín

Jordi Quintana
Torredembarra

“No pertenezco a
ninguna asociación,
porque quiero preservar mi independéncia y libertad de
acción”

“La meva entitat no
és torrenca. Sóc de
la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, i ho
sóc des de sempre
i perquè m’agrada,
em van donar la camisa i la porto des de
fa molts anys”

Torredembarra

Sergi Morató

Maya Heréncias

“Sóc de Torrecat, per
l’amor als gats i per a
protegir les colònies
de gats de la vila, i
per la recollida de
pinso solidari, també
repartim caixes perquè dormin a la nit.”

“Jo també estic a Torrecat. Porto les xarxes socials, recollim
els gats, els organitzem les adopcions
i els organitzem els
programes d’esterilització.”

Torredembarra

Torredembarra

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

#elvalordeladespedida
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es
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Aeroport de Barcelona: futur i sostenibilitat?
Jordi Solé
L’ampliació de l’aeroport és
un tema massa transcendent
per ser tractat en el frívol
vodevil en què s’ha convertit la
política catalana”, deia una encertada Emma Riverola -periodista i
escriptora- quan feia referència a
les anades i vingudes del govern
català en el tema de l’aeroport de
Barcelona. I no li manca pas raó.
Una primera aprovació, acord entre governs, desmarcada d’una
part del govern i els dubtes acaben en la retirada del projecte. Sí,
un vodevil del qual ja ens tenen
acostumats. Però, no per això,
menys preocupant.
Un tema sens dubte delicat i
de difícil explicació, tant per una
com per l’altra part. La consciència ecològica ens diu que destruir
una part important del delta del
Llobregat, és una salvatjada que
cal aturar. Per l’altra la salut econòmica del país no la podem pas
aturar. El projecte significa una inversió considerable, el que vol dir
un augment en els llocs de treball i
un impuls a l’economia, no sobrada en aquests moments, de Catalunya. Una economia afeblida en
els darrers anys.
Estem parlant doncs de model
econòmic i d’emergència climàtica. Del futur i de la sostenibilitat.
Arguments vàlids, i segurament
poc explicats. Uns envoltats, potser, en massa demagògia, perquè
no exposar quines alternatives de
futur poden substituir el projecte,
ni tan sols ens donen a conèixer
si hi ha alternativa que pugui com-

“

paginar les dues necessitats. De
moment han pogut reunir a unes
deu mil persones, que ja és important, encara que només sigui pel
fet que, després de deu anys de
banderes i partits, aquesta manifestació sigui fruit de la lluita d’entitats veïnals i socials.
Altres, esgrimint l’actual situació d’atur i rellançament econòmic, però poc explicat pel que fa
a les repercussions ecològiques
per la comarca, per Barcelona,
per Catalunya i Espanya. La sobre explotació del Prat significa un

Un tema sens dubte
delicat i de difícil explicació, tant per una
com per l’altra part.
creixement considerable del turisme, en un país a on la reforma del
model turístic encara està en el
seu embrió i els dubtes salten en
cada proposta, a part de disparitat
de criteri entre els governants actuals a la Generalitat.
Deia també l’Emma Riverola :
“Ara, un número de supèrbia. Ara,
altre de victimisme”. I també té
raó.
De fet, no n’estic segur que la
ciutadania estigui per aquest tema
en tota la seva plenitud. Massa
preocupacions a la vida real, massa coses al tinter a solucionar i
que afecten molt més directament
a les economies, no ja del país,
sinó de la gent: la llum, l’atur, la
pobresa, la sanitat, l’educació.
Voler portar aquest tema a la
primera línia del debat polític, és
segurament, un altre error que podem pagar car. En tots els sentits.

Albert Bonet
’aeroport, així no.
L’aeroport al Prat està gestionat per una
entitat AENA, (Aeropuertos Españoles y Navegació Aérea). Va néixer quan va acabar l’ocupació militar després de la guerra.
És una mena de consorci on el privat i el públic
ha variat segons les diferents èpoques. Va ser privatitzada en un 49%, potser per evitar que ningú la
controlés totalment.
Ara, qui mana ara a AENA és en Maurici Lucena.
Va ser el portaveu del PSC al Parlament de Catalunya i el número 2 de la llista del PSC per Barcelona,
encapçalada per Pere Navarro, en les eleccions al
Parlament de Catalunya de 2012. El 2016 va abandonar la política i va entrar a treballar al Banc de
Sabadell. Des de juliol de 2018 és president i conseller delegat d’AENA. No fa massa temps es va
afegir al consell d’administració en Durán i Lleida.
Un regust a Senat i a recol•locació?, potser sí.
AENA es defineix a si mateixa com el més gran
gestor aeroportuari del món. Atenen a la mida de
l’estat, sorprèn que d’altres molt més grans no
comptin amb gestors similars. Primera pregunta.
Eficaç?
L’aeroport del Prat, segons els usuaris està el
43é en la llista i per sota del d’Atenes per exemple.
Seguim amb la primera pregunta, Eficaç?
No compte amb cap de les eines de les xarxes socials actuals. Quan un usuari vol fer una pregunta o
una queixa s’ha de dirigir a un telèfon ubicat a Madrid.

L

Deixem a “La Ricarda en Pau”.
Els espai protegits i El Prat ja
han patit prou.
La gestió d’AENA sempre ha estat qüestionada.
Exemple seria el macro aparcament de la T2, ara
en desús des de la posada en funcionament de la
T1. Però els errors no sempre han estat per a tots
per igual.
Tots els ingressos dels diferents aeroports estan
centralitzats. Això implica que els impostos resten

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

C. Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
3432

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.
Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.
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a la capital en detriment del lloc on està situada cadascuna de les instal•lacions. Fins i tot les obres realitzades. Una comptabilitat molt original, per ser fins.
El compte de resultats és global. Mai es presenten
els números reals de què aporta cada aeroport i que
rep. Així sembla, pels números finals, que “Barajas”
financiï a la resta d’Espanya. No oblidem que l’aeroport de Madrid genera el 40% del PIB de la comunitat de Madrid. Quaranta mil lloc de treballs i més de
cent mil indirectes.
Però el grau d’inversió a Madrid i Barcelona, tot
i tenir un número de passatgers similars, és molt i
molt diferent. Mentre Madrid sempre té espai per
créixer degut a les constants inversions, Barcelona
sempre està escurant les seves possibilitats. Després de l’època a on els pactes amb les diferents
companyies internacionals excloïen Barcelona, ara,
aquest sistema fa que aquestes companyies tinguin,
en general, més confiança en les seves possibilitats
de creixer si van a Madrid enlloc de Barcelona.
Si atenem que està demostrat que tenir connexió
aèria amb una altra capital, pot suposar multiplicar
per vint els intercanvis comercials, encara és més
indignant.
Existeix el “Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona” (CDRA). És va constituir
el 2005 amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de noves rutes intercontinentals des de l’aeroport de Barcelona. Els seus membres són Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de Barcelona - Promoció Econòmica, Cambra de Comerç de Barcelona i AENA, SA.
L’objectiu principal del CDRA és treballar per captar-nos enllaços aeris intercontinentals des de l’aeroport de Barcelona, així com mantenir els que ja existeixen. S’encarrega de buscar acords, diguem-ne de
la part comercial.
L’ampliació que han proposat ha estat molt rebutjada. Per què? Doncs perquè és una proposta en
absolut sostenible i que de retruc ens deixa en el
marge de la poca col•laboració. Promou la sensació
que a Catalunya mai estem contents.
Què fer?
Reactiveu el CDRA, reclameu la gestió de l’Aeroport i fem les coses bé, I sobretot, deixem a “La
Ricarda en Pau”. Els espai protegits i El Prat ja han
patit prou.
L’Aeroport és important? Si, molt. I fer-ho bé també. Seguim esperant.

6503

Dúplex 1 Hab.
Roda Bara

6467

75.000€

Piso 2 Hab.
Torredembarra

110.000€

2648
6232

3148
6380

OCASIÓN - PISO
ZONA BABILONIA
1 habitación, 1 baño

70.000€

6142

6472

Torredembarra

Piso 4 Hab.
Centro

115.000€

130.000€

Piso 2 Hab.

6306

Torredembarra

Piso 2 Hab.
Creixell

130.000€

130.000€

Piso 3 Hab.

Pareada
Clara

195.000€

6335

Adosada

Torredembarra

245.000€
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POBRESA
en fa una paradeta.

Jordi
Solé

U

n dia de setembre. Cap a les
19:30 h, una dona
arriba a un pàrquing situat
en una de les avingudes
més transitades de Kíev,
al costat d’un supermercat, d’aquests tan moderns
amb aparatoses llums i
productes cars. També a
prop d’un restaurant xinès,
que llueix amb tot l’esplendor que li és possible per
no passar desapercebut.
La dona, d’uns setanta
o setanta-cinc anys, porta una bossa de gran comerç, un centre comercial
qualsevol. S’acosta a unes
pedres que tenen forma de
dau, fetes de formigó i que
serveixen com aturador de
vehicles. Ella de les pedres

De la bossa hi treu un
pocs tomàquets, dos o tres
pebrots verds i un remet de
julivert que li han regalat
del que ha sobrat a qualsevol botiga de comerç,
d’aquell que aquí en diem
de proximitat. Treu, dèiem,
els productes que col·loca
tendrament, a poc a poc,
amb subtilesa, al damunt
d’aquelles pedres de forma
de dau.
Quan ja ho té tot a lloc,
obre de nou la bossa de
gran comerç, i treu un gerro de color blanc, talment
sembla un gerro grec, i
seguidament pareix un
ram de roses blanques, i
amb tota la tendresa que
és possible tenir, arregla el
ram i el col·loca a l’interior
del gerro blanc. Ja té l’aparador muntat. Ja té la seva
paradeta muntada.
Ella, la dona d’uns setanta o setanta-cinc anys,
amb un mocador blanc al
cap, jec negre i pantalons,
seu al costat de la “seva”

botiga, en una de les pedres en forma de dau. I,
aleshores, espera pacientment, que algú li compri un
o dos tomàquets, potser
els pebrots o, ves a saber,
potser el julivert. I si té sort
i li compren tot?
És la pobresa.
Ucraïna, segons el Fons
Monetari Internacional, és
el país més pobre de tot
Europa, amb un PIB per
càpita de 3610 Dollars, el
que vol dir que el sou, per
any és d’uns 2.973 €. Per
tenir una referència dir que
a Espanya, el PIB, l’any
2020, va ser de 23.690 €.
La pobresa avança per
tot Europa com un fantasma. Les comparacions de
nivells de vida entre països es basa, principalment,
en el PIB per captà, és a
dir representa, en termes
monetaris la riquesa d’un
país en comparació als altres. Però és evident que
diu poc sobre la realitat de
la distribució de la riquesa
dins d’un mateix país, i per

tant, poc o res se’ns diu de
la qualitat de vida que gaudeix la població.
El foment de la pobresa,
es basa principalment en
les desigualtats socials que
patim, i sovint la pobresa
està relacionada amb la
delinqüència i l’exclusió
social.
A Espanya, l’any 2020,
patia una tassa de risc de
pobresa al voltant del 21%
de la població, incrementant-se respecte al 2019
en un 0,3%. Si agafem la
fredor dels números: al voltant de nou milions de persones pateixen risc de pobresa a Espanya en el darrer any. Actualment som el
cinquè país de la CE amb
més pobresa, un rànquing
encapçalat per Romania,
seguida de Letònia, Bulgària i Estònia.
Catalunya no es queda
pas al darrere, L’Institut
d’Estadística dona uns indicadors prou preocupants,
ja que la pobresa puja als
seus màxims històrics i

I

fluctuen entre el
21,7% i el 26,3%,
és a dir tenim quasi un vint-i-dos per
cent de la població
en situació de pobresa, essent els
més castigats els
nens, els avis i els
migrants.
També
puja la pobresa severa i supera el sis
per cent (6%).
Actualment
a
Catalunya, no existeix cap pla de xoc
social, tal com denuncien des de la Taula
d’Entitats Socials del Tercer Sector.
No tenim doncs, dades
per l’esperança. La pobresa serà la runa d’Europa, i l’esclat social pot
rebentar en qualsevol moment. Els governs s’han de
posar a treballar i cal ferho en l’àmbit europeu, no
valen mesures concretes
a països concrets, el problema és global i necessita solucions globals que
aparquin la precarietat i

l’exclusió social. Una Europa que reforci les polítiques
socials, que afronti amb
fortalesa i vitalitat l’atur i la
desigualtat, que fomenti la
integració i possibiliti polítiques per salvaguardar a la
infància i a la gent gran, les
dones i els migrants, com a
col·lectius més afectats.
Que mai més dones
amb mocadors blancs, entre setanta i setanta-cinc
anys, mal visquin amb
quatre tomàquets, pebrots
i julivert.

Vendetta italo-hispana.
Toni
Pinós

Q

uè hi ha en comú
entre Itàlia i Espanya? Doncs per
començar tots dos
estats, dins de la seva història recent, han estat governats per un dictador, en
el Regne d’Itàlia, l’aviació
legionària de Benito Mussolini (Duce), contribuir a
bombardejar, entre altres
ciutats Barcelona, Granollers i Guernica... aliant-se
amb el dictador espanyol,
Francisco Franco, en el
cop d’Estat d’aquest últim
que es va alçar en armes
contra el Govern Legítim
de la República, durant la
Guerra Civil Espanyola.
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Potser d’aquesta coincidència entre països governats sota un règim feixista, neix el vell acord entre
estats que va permetre la
detenció del MHP Carles
Puigdemont; és ben sabut
que el nazisme, continua
viu dins d’aquests dos països. Per desgràcia, a Espanya des de fa uns anys
l’enaltiment del feixisme és
creixent, sense anar més
lluny podem recordar l’última manifestació celebrada
a la capital del país veí,
amb banderes preconstitucionals i clams homòfobs.
Podem donar per assentat, que el preparatiu
que va portar a la detenció
del president a l’Aeroport
de l’Alguer (Sardenya), no
era un acte coordinat entre estats, sinó més aviat
una maniobra de quatre
hiperventilats carabinieris,

d’acord amb la policia espanyola i un jutge trasbalsat pels seus ridículs amb
els tribunals europeus (Pablo Llarena), una mena de
Vendetta Italo-Hispana.
No són casuals aquests
atacs de l’Estat veí repressor, contra el moviment
independentista
català,
hem passat un 11S, on tot
i no ser les manifestacions
dels anys abans del Referèndum, més de 500.000
catalans es van donar cita
a Barcelona per seguir demanant la Independència i
la fi de la repressió al nostre país, així com reclamar
el Govern de la Generalitat
que faci el que li reclama
el poble de Catalunya i es
deixi de taules de diàlegs
estèrils que només buscant des de l’altre costat,
acabar amb el moviment
independentista.

A mesura que s’acosta
la data de l’u d’octubre,
l’Estat espanyol, a través
del braç de la injustícia, al
servei del Règim del 78, ha
iniciat una nova onada repressiva contra encausats
del Procés Català, que han
estat jutjats prèviament i
absolts, com és el cas de
la Tamara Villas i els 13
CDR de l’operació Judes,
els quals hauran de declarar a l’Audiència Nacional,
gràcies a l’informe creat per la guàrdia civil, un
muntatge de la benemèrita
plegat de falsedats, amb
ell, la fiscalia del Tribunal
Suprem, els acusa de terrorisme, i tinença d’explosius entre altres bestieses.
La realitat és que aquest
Estat Demofòbic Monàrquic, anomenat España,
que sovint mostra tics d’un
temps passat, on la dicta-

dura franquista governava
amb un règim de terror, on
les tortures i les sentències
de mort, eren el destí de
molts lluitadors; avui, malgrat la nostàlgia d’algun
xat de militars (Hay que
fusilar 26 millones de españoles), la pena capital fa
anys que va ser abolida del
codi penal, però, la interpretació barroera que fa de
les Lleis el poder judicial
espanyol, farà que moltes
persones encausades, rebin sentències molt dures
que comportaran llargues
penes de presó que aniran
acompanyades de fortes
sancions
econòmiques,
elles són víctimes de l’Estat repressor per haver defensat la terra i les llibertats
del Poble català.
L’U d’octubre, constitueix una derrota per l’Estat
espanyol, la por que es

pugui repetir l’acció que va
ajuntar dos milions i mig de
catalans, els porta a cometre errades com la detenció
del MHP Carles Puigdemont, a l’aeroport de l’Alguer. El seu alliberament
sense mesures cautelars,
ha caigut com una llosa a
Espanya, estan tocats i és
el moment de seguir pressionant fins a guanyar la
partida, no serà fàcil fins i
tot les rates quan es troben
acorralades ataquen amb
més ràbia, segur que viurem moments molt durs,
on molts companys patiran
la repressió, segurament
la xifra de 4.500 encausats
d’avui, augmentarà notablement, això no obstant,
si ens organitzem cop a
poble, aconseguirem l’objectiu, és a dir la Independència de Catalunya i la
República catalana!
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LAS TRES ERRES
Recuerdos, Razones y Realidades
de Santiago Segalà Cueto

La brecha digital en la tercera
edad ¿Hacemos algo?
Carles
Fuxet

Patrícia Ballester

L

a Vida es un don de Dios, un misterio, pero siempre vale la pena
y la alegría vivirla. El camino de
Santiago Segalà Cueto ya lleva 80
años de andanzas y con la ayuda de Ligia
Pastori han contado sus memorias en un
hermoso e interesante libro autoeditado
“Las tres erres. Recuerdos, Razones y
Realidades”

Juntos han conseguido contar su Vida
además de quedar plasmados unos cuantos de los tantos poemas y escritos de
Santi Segalà compartiendo así su arte
además de sus recuerdos. El resultado es
un libro sencillo que no simple, personal,
cercano e interesante como lo es su vida,
en el que muestra su amor por la vida, su
familia y amigos, abriéndose para darnos
a conocer también al humano, con sus
aciertos y sus fallos. Nos transporta en su
viaje a vivir momentos por los diferentes
paisajes que están en su memoria, pero
también en la nuestra, ya que muchos
de los cambios que vivió Torredembarra
fueron de su mano creativa, en la que
buscaba mejoras para su pueblo, seguir
ese sueño también se tradujo en sacrificar
tiempo de compartir con su familia.
Santiago Segalà Cueto fue empleado
y directivo de Banca, Concejal y Alcalde
de Torredembarra, Diputado de la Diputación de Tarragona, Consejero del Consell
Comarcal del Tarragonès y miembro de
Gobierno de la Asociación Catalana de
Municipios. En su tiempo de Alcalde de
Torredembarra se hizo el Paseo Marítimo,
el Puerto de Torredembarra, el Polígono
Industrial, el Centro de Atención Primaria,
el Instituto de Torredembarra, el Instituto
Ramón de la Torre, el Centro de Discapacitados con la escuela Ocupacional y Especial de Trabajo, la Depuradora, la Recuperación de los aiguamolls, la Recuperación Histórica del Castillo para convertirla
en la nueva sede del Ayuntamiento, el edificio de la Residencia Pere Badia, el Faro
en los Munts (que es el último faro que
se construyó en el siglo XX en España),

H

en 1999 se puso la escultura en hierro del
Alfa y Omega sobre el pilón que había en
la playa de Baix a Mar que se inauguró
para celebrar los 20 años de los Ayuntamientos Democráticos de los Países
Catalanes y durante los últimos años se
convirtió en un símbolo representativo de
Torredembarra, también la reconstrucción
de el Escudo del Ayuntamiento, se construyó la tercera parte de la ampliación del
cementerio, la Cofradía de Pescadores, el
Casal de Torredembarra, etc.
El día 25 de Septiembre 2021(de 18:00h
a 20:00h) tuvo lugar en Librería PRISMA
la presentación y firma de su libro, y tuve
el placer y privilegio de compartir otro momento de su Camino y su viaje en esta
estación en la que PRISMA también cumple 41 años, en compañía de grandes personas. Santiago Segalà buscó un lugar
dónde presentar su libro que fuese “campo neutral”, de confianza y cálido, donde
sabía que seria tratado con cariño su nuevo proyecto. Pasamos un rato agradable
recordando, agradecerle su confianza en
nosotros para llevar a cabo esta empresa
de dar a conocer sus memorias, así pasamos también a ser parte de las mismas
como él de las nuestras. Que tus zapatos
sigan cumpliendo su misión de ayudarte
a pisar firme y seguro en tu caminar, y
como dijo nuestro querido Antonio Machado “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”.
Si quieres adentrate en el viaje del Camino de Santiago (Segalà) y poder disfrutar de “LAS TRES ERRES” lo puedes adquirir en Librería PRISMA, Librería ÁGORA y Librería MIQUEL en Torredembarra.

ace poco llegó
a mis manos una
encuesta, sin duda
interesada, pero
no por ello menos real, relativa al uso de las nuevas
tecnologías por parte de las
personas mayores. En ella
se exponía que un 60% de
los mayores de 80 años tenían dificultades para enviar mensajes de voz, texto o
imágenes a través del móvil
debido a que no entendían
el uso de las aplicaciones.
En mi pequeño mundo dicha encuesta se veía confirmada dado que muchos
conocidos usan un móvil
sin pantalla táctil, con teclado convencional y que solo
sirve para hablar, siendo en
muchos casos, personas
no tan mayores. Además,
en algunos casos, piden
que se les llame al fijo por
eso del tono o el volumen
del aparato. Y en el mejor
de los casos, les resulta difícil, manejar entrar o salir
de una aplicación o realizar
según qué pasos.
En un momento en que,
con la excusa de la pande-

mia del covid, se ha procedido en muchas administraciones públicas y en empresas privadas a traspasar
a internet el contacto con
las personas, eso que se ha
dado en llamar brecha digital, limita en gran medida
las actuaciones de las personas de la tercera edad.
En España, según datos
del INE, existían en el año
2019, algo más de dos millones de personas mayores de sesenta y cinco años
que vivían solas, de las
cuales más de ochocientas
cincuenta mil tenían más de
ochenta años. Torredembarra sigue ese mismo
patrón y añade que es un
municipio en el que mucha
gente decide quedarse a vivir al jubilarse.
Esa brecha digital no solo
afecta a la relación con empresas, organismos o algo
tan básico como la atención
médica primaria, sino que
también lo hace en las relaciones con familiares y con
amigos, dadas las dificultades en el manejo de videoconferencias, envío de fotos o el uso de redes sociales, servicios de mensajería
(más de un 20%, según la
citada encuesta, tienen dificultades en su uso), etc.
Cierto es que entre las
responsabilidades de un

ayuntamiento no está la de
cuidar de los ancianos pero
no parece justificable desde un punto de vista ético
y moral no asumir cualquier
iniciativa que ayude a estas personas a adaptarse a
un mundo digitalizado, bien
promoviendo iniciativas que
ayuden a hacer más humanas las relaciones entre empresas privadas, administraciones públicas y las propias
personas, o bien, desarrollando el propio ayuntamiento programas de formación
en ese entorno digital, que
les permita poder usar los
medios necesarios en cada
caso y que además, tan importante si cabe, generen a
través de la propia formación
presencial, la interacción
con otras personas favoreciendo y activando una vida
social que es absolutamente
imprescindible en la vida de
todos los seres humanos.
Desde Torredembarra en
Comú – Podem exhortamos
al ayuntamiento a desarrollar iniciativas en este sentido, deseándole mucho éxito en ello pues entendemos
que es un tema que trasciende de la rivalidad política
y lo importante no es quién
lo ponga en marcha sino,
ponerlo en marcha por el
bien de nuestras personas
mayores.

Roser Sisterna Alegre
membre de la junta entre els anys 1992 al 1997

La Junta i les associades expressen el seu dol
Torredembarra, setembre de 2021

B A R P A U L INO
de tota la vida

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

Tel.
Tel. 977
977 64
64 04
04 27
27
C/
C/ Pere
Pere Badia,
Badia, 27
27
Torredembarra
Torredembarra
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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
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Nova oferta formativa del Servei Muni- Joventut presenta la programació d’acticipal d’Orientació Laboral: Tècniques de vitats juvenils gratuïtes de l’Espai Jove
venda i Neteja i desinfecció d’oficines i La ràdio i l’esport, novetats d’enguany
a Regidoria de Jo- diferents modalitats esDilluns: Espai d’estulocals comercials
di, de 17 a 20 h.
ventut i Infància portives amb monitoratge en espais de la Zona

a Regidoria d’Acció
Social ha programat
dos cursos en línia
gratuïts, adreçats
a persones en situació
d’atur, que es duran a terme durant els mesos d’octubre i novembre: curs de
Tècniques de venda i curs
de Neteja i desinfecció
d’oficines i locals comercials. La regidora de l’àrea,
Marga Rovira, ha explicat
que aquestes activitats
s’emmarquen dins de la
programació anual de
formació complementària
gratuïta per tal d’incrementar les possibilitats de
les persones aturades de

L

reincorporar-se al mercat
laboral.
Les formacions previstes són les següents:
•
Curs de Tècniques
de venda, de 40 hores,
que es realitzarà del 18
d’octubre al 4 de novembre. Horari: de 9.30 a
12.30 h. Inscripcions fins
al 8 d’octubre.
• Curs de Neteja i desinfecció d’oficines i locals
comercials, de 69 hores,
que es realitzarà del 18
d’octubre al 18 de novembre. Horari: de 9.30 a
12.30 h. Inscripcions fins
al 6 d’octubre.
En acabar les formaci-

ons, les persones que hagin superat el curs rebran
un diploma acreditatiu.
Es farà una entrevista
de preselecció a les persones interessades, que
han d’enviar el formulari
d’inscripció,
currículum
vitae, full de l’atur i DNI/
NIE per correu electrònic
a: clubfeina@torredembarra.cat
Per poder realitzar els
cursos, és imprescindible comptar amb tauleta,
ordinador o telèfon mòbil
i tenir accés a internet
(Wifi). Més informació als
telèfons: 977 13 15 79 //
664 050 638.

L

presenta la programació d’activitats
juvenils del curs 20212022 amb la diversitat
de gènere com a fil conductor. Totes les activitats
de la programació diària
i estable de l’Espai Jove
són gratuïtes i per a joves
a partir de 12 anys.
Entre les novetats d’enguany, destaca l’activitat
de Ràdio i comunicació
en què el jovent cercarà informació, debatrà
i comunicarà sobre els
temes que més els interessin. També s’estrena
l’activitat de Multiesport,
en la qual es practicaran

Esportiva Municipal diferents zones públiques,
convidant altres joves a
afegir-se a l’activitat.
Activitats d’altres anys
com Dibuix es reformula
com a Arts plàstiques per
definir millor la diversitat d’aprenentatges que
s’ofereixen i es recupera
Dibuix manga, que es
treballarà
transversalment amb la Biblioteca
Mestra Maria Antònia
amb xerrades.
Programació: Del 4
d’octubre al 10 de desembre i del 10 de gener
al 3 de juny

Dimarts: Anglès nivell
ESO, de 17 a 18.30 h.
Multiesport, de 18.30
a 20 h.
Dimecres: Teatre, de
17 a 18.30 h.
Ràdio i comunicació,
de 18.30 a 20 h.
Dijous: Arts plàstiques, de 17 a 18.30 h.
Dibuix manga, de
18.30 a 20 h.
Divendres: Cultura urbana, de 17 a 20 h.
Tots els dies, de dilluns a divendres, són
Tarda jove, de 16 a 21 h:
lliure trobada del jovent.

PK2
c/ Filadors, 23 C
Tel. 977 64 54 71
Torredembarra

ciclos_ibanez@hotmail.com

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

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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a Policia Local de
Torredembarra va
recuperar el passat
29 de setembre, la
celebració de la Festa
Patronal en una jornada
que va tenir com a acte
central, al Pati del Castell, el lliurament de medalles i reconeixements,
principalment amb motiu
de les actuacions dutes a
terme en temps de pandèmia. D’aquesta manera, es van lliurar medalles
a 19 agents i comandaments per reconèixer la
feina realitzada en el seu
dia a dia en condicions
difícils.

L

També es van lliurar

diplomes a la resta cossos de seguretat i altres
serveis que han col·laborat amb la Policia Local de Torredembarra
quan els han requerit i
que han contribuït activament amb les tasques
sol·licitades: policies locals d’Altafulla, Creixell
i Roda de Berà; Mossos
d’Esquadra; Policia Nacional; Guàrdia Civil; Voluntaris de Protecció Civil
de Torredembarra; CAP
Torredembarra; serveis
sanitaris – ambulàncies,
i Subdirecció General de
Suport al sistema de Seguretat en l’Àmbit Local
de la Generalitat de Ca-

talunya.
Un altre àmbit de reconeixements va ser a entitats i particulars que de
forma
desinteressada,
van donar el seu suport
en forma diversa. Altres
reconeixements que es
van atorgar van ser al
mèrit policial a l’agent
José Manuel Saavedra;
la condecoració a la sergent Maite Tovar per la
seva vàlua professional
i personal; a la trajectòria
professional al sergent
recentment jubilat Ricard
Garcia i al sotsinspector
cap Miguel Ángel Marchal.

El Grup de Dones comença els seus
cursos i tallers amb 135 inscrites

A

quest mes d’octubre, el Grup de
Dones de Torredembarra ha engegat
la seva programació de
cursos i tallers per aquesta temporada 2021-22.
Des de l’inici de la pandèmia, per primer cop s’han
pogut iniciar sense cap
contratemps.
L’entitat,
que té gairebé 400 associades, ha organitzat 15
activitats diferents.
Cursos d’informàtica,
de pintura, de patchwork
o propostes vinculades a
la salut i el benestar, com
classes de ioga, pilates,
hipopressius o meditació.
Moltes d’aquestes activitats ja han cobert totes

RMG -El Mònic

La Policia Local reconeix les actuacions dutes a terme en temps de
pandèmia en la Festa Patronal

I9

les places disponibles,
hi han 135 associades
inscrites, però en altres
casos, les persones interessades encara s’hi
poden apuntar.
Per obtenir més infor-

mació o inscrure’s, l’horari de secretaria és tots
els dimecres entre les 5 i
les 7 de la tarda a l’edifici
de l’antic Ajuntament, a la
plaça de la Vila.

LLENYES DEL GAIÀ
VENDA AL DETALL I A DOMICILI
Empresa dedicada al processat i venda de llenyes
i combustibles per a xemeneies i estufes

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

-NENS-JOVES-ADULTS I EMPRESES-

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

-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)

6/10/21 18:04
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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

ARA surt del govern d’Altafulla i fa Govern en minoria a Altafulla
evident el fracàs de l’EINA-ERC
no vam voler pactar amb ells.
Coneixíem la seva manera de
Redacció.ltafulla ha viscut la segona crisi de govern
en poc més de tres
setmanes. I és que a la
renúncia i sortida de l’equip de
govern de l’edil del PSC, Imma
Morales; aquest setembre s’hi
ha de sumar la de la regidora
de l’ARA, Natàlia Sanz.

A

Dues marxes que deixen el
govern en una clara minoria,
5 regidors de govern envers
8 de l’oposició, i posen en relleu la incapacitat a vertebrar
consensos del partit dels coalcaldes Molinera i Muntadas,
atès que els arguments de les
regidores sortints evidencien el
seu malestar a la manera com
l’EINA-ERC ha gestionat el dia
a dia municipal.
Moció de censura?
A pesar de l’evident minoria,
res fa presagiar que hi pugui
haver una moció de censura.
La fragmentació de l’oposició
ho impossibilita i de moment
hom ho ha descartat, per la

qual cosa la coalcaldia no perilla. També sembla descartat
que l’EINA-ERC pugui restablir
una nova majoria. A part de
discrepàncies polítiques, hi ha
relacions personals molt deteriorades.

Bloqueig?
Amb aquest escenari, el govern actual haurà d’afrontar els
gairebé dos anys que resten de
mandat en minoria, i per això
és segur que es toparà amb
una oposició crescuda que jugarà la carta de bloquejar totes
les iniciatives que no siguin
prèviament consensuades.

Alba Muntadas Olivé
Coalcaldessa i primera tinent
d’alcalde, i regidora delegada
de Serveis Municipals, Urbanisme i Obres Públiques, Medi
Ambient, Polítiques de Gènere,
Via Pública i Mobilitat, i Protecció Animal.

Daniel Franquès Marsal
Segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Hisenda, Personal, Transparència i Accés a la
Informació Pública, Comunicació, Administració Electrònica,
Comerç i Emprenedoria.

Gemma Maymó Masip
Tercera tinent d’alcalde i reEs va poder veure en el dar- gidora delegada de Cultura,
rer ple municipal.
Educació i Salut.
Cartipàs municipal
Àlex Cañas Torres
Sigui com sigui, el nou cartiRegidor delegat d’Habitatge;
pàs municipal queda de la se- Esports; Festes.
güent manera:
D’aquesta manera, Molinera
Jordi Molinera Poblet
assumeix Turisme i Gent Gran;
Coalcalde d’Altafulla i regidor Alba Muntadas, Via Pública i
de Serveis Municipals, Civisme Protecció animal; i Daniel Frani Seguretat, i Acció Social, Tre- quès, Comerç. Gemma Maymó
ball, Joventut i Participació Ciu- i Àlex Cañas resten amb les retadana, Turisme i Gent Gran.
gidories que teníem fins ara.

Marisa
Méndez-Vigo

A

poc a poc i per tant res
de sorprenent, EINA-ERC
s’ha quedat sol al govern
d’Altafulla. Ni sorprenent ni estrany. Un govern que es vantava
de ser el de la participació i transparència ha estat abandonat pels
seus socis, PSC i ARA, precisament per la manca de transparència i per l’escassa participació
que permetia fins al punt d’agafar
competències o amagar les accions de govern, demostrant una
gran deslleialtat. Una deslleialtat
que ja van tenir quan estaven en
minoria al govern d’AA, promovent una moció de censura que
va fracassar, i ara que eren majoria, menyspreant i menystenint
les regidores del PSC i ARA.
L’oposició majoritària, Alternativa AA, ja coneixia el que es podia
esperar d’EINA ERC i de l’alcalde per l’experiència del mandat
compartit durant uns mesos, i
aquest havia estat òbviament el
motiu pel qual, després dels resultats de les eleccions de 2019,

(no) treballar, la seva manca de
compromís en les tasques municipals quotidianes, de fer servir les xarxes i mitjans en el seu
propi benefici, de conspirar amb
els altres grups per fer fora al
govern d’Alternativa. El seu comportament amb els seus socis en
aquest mandat sembla que no
ha millorat i aquests han preferit
marxar abans de continuar rentant la cara al govern de la (no)
transparència i (no) participació,
a més a més del govern de la inoperància.
Molta gent esperava i potser
desitjava que Alternativa presentés una moció de censura. Tenim
la majoria i també el suport d’alguns grups municipals i per tant
la legitimitat per presentar-la.
Però de cap manera. Alternativa,
com ABG, ja va patir una moció
de censura i la nostra experiència ens aconsella no causar víctimes. Que governin en minoria,
que aprenguin a dialogar, pactar
i consensuar. Que informin. Que
consultin. Que assumeixen els
fracassos i facin una mica d’autocrítica en lloc de llençar pilotes
fora. I així, s’escoltarà a tothom,
sortiran els projectes i Altafulla
continuarà avançant.

BRASERÍA RISTORANTE PIZZERÍA
Especialidad en brasa, pasta y pizzas
Menú de entresemana
Horario Verano:
Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes, Sábados y
Domingo de 13:00 a 16:00 h
Viernes y Sábados de 20:00
a 24:00 h
Lunes cerrado

C/ Josep Pujol, 18 - Torredembarra (Clarà)
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Roda de Berà

I Octubre de 2021
Mor Pere Virgili Gatell, regidor de l’Ajuntament
durant dues legislatures
Redacció.-

P

ere Virgili Gatell
ens ha deixat a
l’edat de 91 anys.
Pare de l’actual alcalde
de Roda de Berà, Pere
Virgili Domínguez, va ser
regidor de l’Ajuntament
de Roda de Berà durant
dues legislatures, entre
els anys 1987 i 1991, amb
l’alcalde Rafael Ciuró i el
Grup Integrador Roda; i
del 1991 a 1995, també
amb Ciuró com a alcalde,
però sota les sigles de
Convergència i Unió.
En la dècada dels anys
40, va conèixer l’arquitecte Josep Maria Jujol amb

qui va tenir l’oportunitat
de col·laborar en els treballs de restauració de
la masia i la capella de
Mas Carreras. La manera de dibuixar d’en Jujol
van despertar el seu interès pel dibuix i la pintura, i era autor de més
de tres-cents dibuixos i
del llibre “Dibuixos a ploma de Roda de Berà”, de
racons i monuments del
nostre municipi. En Pere
era també un apassionat
del teatre, fet que el va
portar a formar part de la
companyia de teatre Lluis
Marco durant molts anys.
L’estima pel seu poble,
el seu caràcter vitalista i
el seu esperit lluitador i
incansable el van portar

Aj. de Roda

Oberta la convocatòria
per adjudicar dos pisos de
PO en règim de lloguer
es famílies de Roda
de Berà poden presentar les seves sollicituds per accedir a un
dels dos pisos de titularitat
municipal de protecció oficial que l’Ajuntament posa
a disposició en règim de
lloguer.
L’Ajuntament suma així
cinc pisos de lloguer social
destinats a les famílies vulnerables del municipi que
compleixin amb els requisits inclosos a les normes
reguladores del procés
d’adjudicació, les quals es
poden descarregar al web
de l’Ajuntament. Quatre
d’ells al carrer Teide, tres
dels quals es van adjudicar al gener de 2020, i el

L

a ser un dels promotors
de l’Expo-cançó, demanant l’ajuda de l’afamat
periodista Luis del Olmo,
juntament amb la resta
de membres del comitè
organitzador, perquè els
ajudés a tirar endavant
aquesta iniciativa durant
catorze edicions, del

1972 al 1985.
Durant els darrers anys
es va abocar amb la creació, creixement i constant
millora del Museu de la
Ràdio Luis del Olmo, al
costat del radiofonista,
sent el seu director des
de la inauguració l’any
2012.

I 11

cinquè al carrer Miramar.
El del carrer Teide és
un pis ubicat en un edifici
plurifamiliar de 71 metres
quadrats, amb garatge,
traster i dret d’accés a la
zona comunitària amb piscina. La seva renda mensual serà de 190 euros.
Pel que fa al pis del carrer
Miramar, té una superfície
útil de 65 metres quadrats
i tot el necessari per entrar a viure-hi. La renda
en aquest cas serà de 180
euros mensuals.
Un requisit imprescindible per poder participar a
la convocatòria és estar
empadronat a Roda de
Berà amb una antiguitat
mínima de tres anys..

PRODUCTES DE LA TERRA
Av. Catalunya s/n
(plaça de la Bàscula)
La Nou de Gaià
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T/F. 977 655 362 / M. 609 718 392
agrobotigavergeneus@gmail.com
cooplanou@hotmail.com

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

Cita prèvia Tel. 609 842 658
Plaça Major, 8 - Creixell

3/10/21 11:37
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El Consell Comarcal dinamitza la lectura
a les biblioteques de la comarca amb
un nou cicle de contes
Consell Comarcal

Redacció.l dijous 7 d’octubre, a la
biblioteca Municipal de
Creixell, comença el cicle
“Dracs, escombres voladores, pinzells màgics i altres
andròmines per imaginar”, que
es desenvoluparà els mesos
d’octubre i novembre a les biblioteques i punts de lectura del
Tarragonès.

E

Aquesta activitat que organitza el Consell Comarcal, des
de fa anys, apropa històries a
través dels contes, als nens i a
les nenes de la comarca. Amb la
col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana es pot donar continuïtat, amb un nou cicle
en el qual hi participen els municipis de Creixell (7/10/21 a les
17:00h), Perafort, Roda de Berà
(16/10/21 a les 11:30h), Salomó
(18/10/21 a les 18:30h), el Catllar
(22/10/21 a les 17:00h), Constantí, la Nou de Gaià (29/10/21 a
les 17:30h), la Canonja, Vilallonga del Camp, Torredembarra, la
Pobla de Montornès i Altafulla.

I

El CCT actualitza la seva oficina
virtual amb nou contingut
l Consell Comarcal del Tarragonès actualitza la seva
oficina virtual amb nou contingut i noves vídeo-capsules informatives amb l’objectiu de
difondre els serveis digitals que
tenen disponible la ciutadania en
la seva relació amb les administracions públiques.

E

En aquest espai es pot trobar informació sobre la seu electrònica,
els tràmits disponibles, les notificacions electròniques, els certificats
digitals existents, la factura electrònica i contractació.
Podeu consultar la infomació actualitzada a través d’aquest enllaç

En aquesta nova edició, imaginar i volar van de la mà, segurament perquè allunyar-se
de la terra i empaitar ocells i
estels no és propi dels humans.
Això no vol dir que no pugui ser!
Som prou espavilats per tenir
escombres voladores, varetes
d’avellaner, catifes màgiques,
coets de cartró o dracs terribles
per fer allò tan meravellós com
és enlairar-se. Ara pensa en tots
aquells llocs on no pots arribar,
pinta una finestra i prova-ho,

ves-hi, vola! Qui no ha somiat
mai a volar entre arbres o edificis sense cap altre esforç que la
imaginació? Doncs això, imaginació, que no ens en falti!

En la mateixa línia, i per tal de
donar compliment als objectius
relacionats amb la difusió del serveis digitals per a la ciutadania del
Conveni amb la Diputació de Tarragona per a la implementació de

la plataforma de serveis digitals
ACTIO als municipis de la comarca, s’ha implantat aquest espai
d’Oficina Virtual als municipis de
La Nou de Gaià, Renau, Salomó
i Vespella de Gaià.
Aquesta actuació està subvencionada per la Diputació de Tarragona en el marc del Conveni de
col·laboració per a la implementació de la plataforma de serveis
digitals ACTIO als municipis de la
comarca.
La Nou de Gaià: https://noudegaia.altanet.org/ajuntament
Renau:
org/

https://renau.altanet.

Salomó:
https://salomo.cat/
que-puc-tramitar
Vespella de Gaià: http://www.
vespella.altanet.org/oficina/index.php

El cicle el portaran a terme
la Muntsa Plana i l’Agus Farré. Tots dos, des de la seva
manera personal d’explicar,
ens aproparan històries i emocions. La Muntsa “Bruixeta” i
l’Agus “El drac que no podia
volar”.

ACTVITATS CREIXELL OCTUBRE 2021
Divendres, 7 d’octubre de 2021
17:00 h CONTACONTES DE TARDOR «BRUIXETA». A
càrrec de Muntsa Plana. A la Biblioteca Municipal de Creixell.
Inscripcions tel. 977803400 / 607871054.
Dissabte, 9 octubre 2021 de 2021
19:00 h. CONCERT «L’AMOR VOLUBLE». A càrrec de
Maria Isart, soprano. Andreu Miret, tenor i Daniel Vidal,
piano.
Vine a escoltar diferents peces de sarsuela, òpera i obres
musicals. Al Casal Municipal de Creixell. Entrada gratuïta amb
inscripció prèvia al tel. 977138272 / 977803400 / WhatsApp
607871054 / bibliocreixell@gmail.com.
Dissabte, 23 d’octubre de 2021
19:00 h. TEATRE «CÀSTING», a càrrec del Grup de
teatre Lira Vendrellenca. Una àcida comèdia negra que barreja
el misteri i el vodevil.
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia al tel. 977138272 /
977803400 / WhatsApp 607871054 / bibliocreixell@gmail.com
Dijous, 28 d’octubre de 2021
17:00 h ACTIVITAT DE TARDOR : Contacontes i Manualitats. A la Biblioteca Municipal de Creixell. Inscripcions tel.
977803400 / 607871054.
AJUNTAMENT DE CREIXELL
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l passat 26 de setembre de 2021
es va celebrar la
cinquena edició de la
Trobada de Vehicles
Clàssics de Creixell.
Aquest esdeveniment ha
servit per posar punt final als actes de la Festa
Major del Santíssim Sagrament-La Minerva de
Creixell.
A la rambla de les Moreres i als voltants del
Casal Municipal s’hi van
concentrar un total de
220 cotxes clàssics i 10
motocicletes, i més d’un
miler de persones van
passar al llarg del matí
per contemplar aquests
vehicles, veritables joies
del motor del segle XX.
Un èxit atès que s’ha
doblat la participació en
comparació a edicions
anteriors.
L’acte estava organitzat pels Amics dels
clàssics de Vilanova i la
Geltrú i el Ball de Diables de Creixell, amb el

E

Aj. de Creixell

Redacció.-

l passat 7 de setembre, el teòleg
reusenc Josep Gil
i Ribas, una de les
grans eminències en teologia de Catalunya, va
presentar
públicament
les seves Memòries (Pagès Edicions) per raó dels
seus 93 anys.

suport de la regidoria de
festes de l’Ajuntament
de Creixell. També hi va
col·laborar el Motor Club
Creixell-MDC Racing i el
Motor Club del Ford Fiesta de Catalunya.
Durant
l’esdeveniment, es va fer lliurament de diferents reconeixements a alguns
dels participants. Es va
lliurar un premi al vehicle
clàssic millor restaurat –
un SEAT 1430 FU 1600
propietat d’Hermenegild
Lozano–, al vehicle clàssic més antic –un SIATA
TURISA propietat de
Jaume Cabot–. Les mo-

tocicletes també van ser
premiades.
La regidora de Festes
de l’ajuntament de Creixell Pili Romero va presidir l’acte de lliurament
de reconeixements i
premis. Per part del creixellenc Aleix Sospedra,
director de l’organització
i impulsor de la Trobada,
es va lliurar una placa
commemorativa de reconeixement a l’Ajuntament de Creixell i al Ball
de Diables de Creixell
per la seva participació i
col·laboració en les cinc
edicions de la Trobada
de Clàssics.

Ho va fer a la terrassa
del castell del Catllar, poble del qual n’ha estat rector durant dos períodes,
és fill adoptiu i on ha fixat
la seva residència.
L’acte va comptar amb
la presència de l’alcalde,
Joan Morlà; el president
de Patronat de la Fundació del Castell i exalcalde,
Josep Maria Gavaldà; el
filòleg, escriptor i exvicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira; l’editora Carme Vidalhuguet i l’autor.
Tots ells van considerar
Gil, a més d’un dels grans
pensadors, un esperit crític dins l’església a qui ha
fustigat tota la seva vida
per actituds conservadores i ultraconservadores

Aj. del Catllar

Èxit de participació a la 5a Trobada Mossèn Gil presenta les seves
“Memòries” al Catllar
de Vehicles Clàssics a Creixell

que ha mantingut tot i els
canvis socials que s’han
viscut al món des dels
anys 60 del segle passat.
Autor de més de 30
llibres, coneixedor de 8
llengües, s’atansà a Alemanya per conèixer i llegir
els teòlegs alemanys. Gil
s’impregnà del mandat
conciliar que volia que el
missatge de l’església arribés als joves.
És un teòleg amb posicions i mirades poc
convencionals en el seu
gremi: Gil reclama que
la dona pugui exercir el
ministeri ordenat, critica
durament el silenci de
l’església en els casos de
pederàstia, defensa que
el paper sacerdotal no ha
d’estar per damunt de la

resta dels batejats, critica
el celibat i creu en pluralisme clerical.
Gil critica coses de la
seva Església, justament
perquè se l’estima. N’estima el passat més gloriós, viu la complexitat del
present i es preocupa per
la incertesa del seu futur,
des del convenciment
que la seva Església ha
de fer un pensament i situar-se, sense embuts, al
segle XXI. I confessa que
ha evolucionat en el seu
concepte de “pecat” i en
el pas d’un Déu-repressor
a un Déu que ens vol ben
vius en la felicitat i la joia.
El 22 de juliol, el llibre
s’havia presentat a Tarragona en presència de l’Arquebisbe Joan Planellas.

Pet Store

1
www.maaucv.com
info@maaucv.com
maaucv

977801811

¡Nueva tienda online!
1. Visítanos en maaupetstore.com
o escanéame

Reserva

A
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CREIXELL

ALTAFULLA

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CONSULTORI VETERINARI
En col·laboració amb Estil Gos Perruqueria

2. Busca lo que necesitas con
nuestro completo filtro de
productos

C/. Raval, 2, Creixell.
Davant de l'Estanc
C/. Cantó de la vila, 3-5, Altafulla
Medicina preventiva
Plans de salut
Vacunacions
Consultori i
medicina general
Dermatologia i
citologia
Anàlisis clínics
Especialitat
acreditada en
medicina felina

Tall a màquina
Tall a tisora
Stripping
Desllanat
Talls de raça
Banys higiènics
Banys
dermatològics
Perruqueria
felina

Assegurances de
salut per animals
de companyia
Alimentació i
dietètica
Suplements
alimentaris
Botiga
especialitzada
Botiga online

3. Recoge en MAAU CREIXELL o
benefíciate de un primer envío
gratuito usando el código

PROMOENVIO21

3/10/21 13:07
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Passatemps

Escacs

Octubre de 2021

I

Sodokus

Nivell 2 -Normal

Negres juguen
i guanyen
A aquesta posició es
va arribar a la partida
Littewood-BotvinniK
(Hastings, 1961). Després
que les blanques sacrifiquessin una peça i realitzessin l’avanç h4-h5, un
murmuri es va elevar des
del públic. Semblava que
el campió de l’món anava
a ser ràpidament executat
en h7 o h8. No obstant…

Nivell 2 -Normal

Sopa de lletres

7 Diferències

Monuments del Baix Gaià

GAUDEIX DE LA NOSTRA TERRASSA!!!
Menjadors privats
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament
Obert:
Caps de setmana i festius
de 13:00 a 16:30 h

CUINA TÍPICA CATALANA

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

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

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.

Auto Casasús. Passeig Miramar, 191 | 4383 Torredembarra - Tarragona
Tel. 977 64 11 84 | autocasasus.seat
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URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
Pg. Miramar, 179
Tel: 977 641 800
Torredembarra

www.gatigos.es
Consultori veterinari a Roda
de Berà i Altafulla

6/10/21 20:04
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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
28 d’octubre

Solucions:

uan isca aquest article ja s’haurà celebrat,
per fi, un ple municipal presencial a Creixell
després d’un any i mig, una
anormalitat democràtica que
s’ha mantingut massa en el
temps. A tots ens va pillar per
sorpresa el confinament i vam
haver d’adaptar-nos a unes
circumstàncies excepcionals.
Alguns més que uns altres,
perquè l’ajuntament de Creixell ha estat donant l’esquena
a la ciutadania amb l’excusa
de la pandèmia. Aquest fet és
més sorprenent encara quan
a aquest darrer ple presencial
(del dia 23 de setembre) vaig
vore com s’estava gravant
amb una càmera connectada
a un ordinador. Els problemes
tècnics adduïts són una sim-

Q

Sed propera, nec te venturas differ in horas, qui
non est hodie, cras minus
aptus erit.
Ovidi, Remedia amoris 93.
«Però afanya’t, i no ho deixes sempre per a una altra
hora; qui no està disposat
avui, demà ho estarà menys.»

Escacs:1 ... dxe5

Telèfons Interès

Vicent
Gómez

no se’ls hi va donar la paraula. És cert que aquesta potestat la té el mateix alcalde,
però després de tants mesos
sense poder assistir, no hagués estat de més escoltar
els ciutadans que van estar
presents durant les dues hores que va durar el ple.
Aquest equip de govern ha
muntat la seua paradeta, i li
ha anat molt bé la pandèmia
per excusar-ho tot, per passar pel ple decrets de fa mesos, no escoltar a la gent...
en definitiva donar l’esquena
al poble amb una manca de
transparència cada vegada
més flagrant.

2. hxg6 Cf6 3. CF5 falla per

que cobreix les patates. Quan
comença a bullir, s’hi posa l’espineta tallada a trossos. Acte
seguit, i després de remenar-ho
tot, s’hi posen els caragolins enganyats. Poca estona després,
quan són cuites les patates, ja
està llest per menjar.
COMENTARIS
—L’espineta és la carn que toca
a l’espina de la tonyina salada.
—Pel que fa als caragolins, és
millor que siguin carretgines,
procurant que siguin una mica
grandetes.
—Un dia abans de fer aquest
plat s’ha de posar l’espineta
amb aigua per a dessalar-la.
—Per enganyar els caragolins,
es posen, un cop nets, en una
olla amb aigua freda i, quan es
vegi que reviscolen a l’aigua, es
posa la cassola al foc molt i molt
fluix. Quan se n’adonin, ja estaran cuits.

ple excusa, perquè es podien
haver retransmès en directe
amb qualsevol plataforma
habilitada a tal fet, com poden ser per exemple youtube
i facebook.
Quin és el problema? Potser
no es fan les retransmissions
perquè encara no tenim fibra
òptica a Creixell? El Departament de Polítiques Digitals
i Territori diu el següent: “el
Govern garanteix la cohesió
territorial, la igualtat d’oportunitats arreu del país”. Doncs
a Creixell aquesta igualtat no
està garantida. Llance una teoria a l’aire: aquesta era una
promesa electoral, i seguiran
així fins d’aquí a uns mesos,
recordem que queden menys
de dos anys per a les pròximes eleccions municipals...
Tornant al passat ple, del
que no en faré cap resum, sí
que voldria destacar la situació que es va produir en acabar aquest, quan un grup de
ciutadans va voler intervenir i

3 ... c2 +4. Rxc2 (4. Ra1 cxd1 = Q + condueix a l’mat)

I

ngredients per a 6 persones:
Espineta (1/2 kg), caragolins
(1 kg), ceba (1 de grossa),
patates (2 de mitjanes), tomàquets (4 de madurs), oli, vi
blanc (1 got), vermut negre (1/2
got), ametlles torrades (una dotzena), safrà (uns quants brins),
alls (2 de fregits i 2 de crus), julivert (2 branquetes), vi ranci (1
gotet), farina (1 cullerada rasa).
PREPARACIÓ
En una cassola es fa un sofregit -a foc lent- amb la ceba i
els tomàques picats sense pell,
ni llavors. Després s’hi posa el
vi blanc i el vermut. Una estoneta més tard, quan bona part
de l’esperit de les begudes s’ha
consumit, s’hi posa la picada
que s’haurà fet en un morter
amb les ametlles, el safrà, els
alls, el julivert. Un cop fet el sofregit, s’hi afegeixen les patates
tallades i la farina; es fa una remenadeta i s’hi tira l’aigua fins

Tornem a la normalitat democràtica?

4 ... DC8 + guanyant el cavall

A la taula i al llit…
ESPINETA AMB CARAGOLINS

Lluna nova
6 d’octubre
Lluna creixent
13 d’octubre
Lluna Plena
20 d’octubre
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Llorenç Gómez, un seleccionador de prestigi
per al futbol platja català

L

2018, inicia una nova era
dins l’estructura de la
Federació Catalana de
Futbol. I és que Gómez
serà l’encarregat a partir
d’ara de dirigir la Selecció
Catalana Absoluta masculina de futbol platja.
Viurà el seu debut en els
campionats estatals que
es disputaran el proper
estiu.
Així doncs, el torrenc,
de 29 anys, durant l’acte
de presentació de la temporada 2021-2022 que
es va celebrar el passat
29 de setembre a la seu
central de l’FCF, a Barcelona, Gómez ha explicat
que està “molt content, ja
que el càrrec de seleccionador m’ha arribat just
quan he acabat la carre-

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

977 641 355

Violeta Pons guanya el
Campionat de Catalunya
de Salt
l passat 19 de setembre, en les instal·lacions de l’Open
Sports Club es va celebrar
el Campionat de Catalunya de Salt d’Obstacles
2021, organitzat per la Federació Catalana d’Hípica.
La genet torrenca Viole-

E

ta Pons Mercadé, amb el
seu cavall Kassandro, va
aconseguir la medalla d’or
en la categoria Juvenil Elit
–entre 14 i 18 anys–, per
davant de Colombe Clair i
Ivon Rodriguez Farrarons.
Pons suma aquest nou
títol a un brillant palmarès.

Cedida

lorenç
Gómez
és tota una referència del futbol
platja mundial. Internacional absolut amb
Catalunya i Espanya, ha
jugat a les lligues més
importants del món com
la brasilera, la russa, la
nord-americana o la japonesa. Durant 10 anys ha
estat competint al màxim
nivell, però les lesions
l’han obligat a deixar la
sorra com a futbolista en
actiu. L’última competició
que ha disputat ha estat
amb la Selecció Espanyola Absoluta aquest
estiu passat al Mundial
de Rússia.
El que va ser nomenat
com el millor jugador del
món de futbol platja l’any

I

FCF

ra esportiva. Sempre he
tingut l’instint d’ajudar als
altres, d’ensenyar i, sent
seleccionador, vull ajudar
amb l’evolució que està

tenint el futbol platja català. Espero aportar el meu
granet de sorra i gaudir
d’aquest moment”.

GENERALI
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

c/ Joan Güell, 17
Torredembarra

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

Projectes a Mida
Finançament en 12 mesos
sense interessos*

*Subjecte a l’aprovació per part entitat ﬁnancera.

Poligon Industrial Roques Planes 3 Tel. 977 645 237
Torredembarra
mrv@tinalex.net
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Horari Magatzem: de dilluns a divendres de
8-13h i de 15-18h, dissabtes de 8'30-13h
Horari Exposició: de dilluns a divendres de
9-13h i de 15-19h, dissabtes de 8'30-13h
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