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Pilar González Mateo
        Abogada

Passeig de la Sort nº 36 Baixos. 43830 Torredembarra.
pilarg.mateo@gmail.com  I   www. socylexabogados.es
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   Algunos de nuestros servicios:
Divorcios y modificaciones de medidas.

Herencias y derecho sucesorio
Derecho Bancario y reclamación.

Procedimientos de incapacidad
Reclamación de deudas, etc
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Todo RENACE 
EN PRIMAVERA

Hola amigos y amigas.
Ya llevamos un año conviviendo con la maldita pandemia.  
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Ha trastocado nues-
tro entorno y nuestra forma de vivir. 
¡¡Y sin poder saber  hasta cuándo!!.
Es muy posible, como dice un buen amigo mío, que se vayan 
a quedar con nosotros muchos hábitos adquiridos: el uso de la 
mascarilla podría ser un de ellos. 
Pero lo que no debemos de permitirle es que nos quite las ganas 
de pensar  en positivo y soñar.
Por ello en este Cel Obert de primavera, del año 2021, te quere-
mos  recordar lo afortunados que somos de vivir donde 
vivimos.

Disfruta de las pequeñas cosas que te regala la vida. 
Disfruta del Baix Gaià

www.celobert.com.es
info@celobert.com.es
celobertdelbaixgaia
@CelObertdelBG 
977 64 58 32

Visita nuestras 
redes sociales

Para estar al día de cuanto 
ocurre en el 

BAIX GAIÀ

659 78 49 35 

Para saber lo que 
ocurre en el Baix 

Gaià? 

¡SÍGUENOS!

Este año, el grupo  AL-ANON y ALATEEN  de Roda de Berà, cumple 10 años.
10 años ayudando a las personas con problemas  con la bebida. 

ENHORABUENA por vuestro trabajo y dedicación. 

 ¿LE AFECTA LA FORMA DE BEBER DE UN SER QUERIDO?
 AL-ANON y ALATEEN pueden ayudarle.
 Grupo RODA , 10 años ofreciendo consuelo a familiares y amigos de personas alcohólicas   
Teléf. 608 782 996    www.al-anonespana.org

(Foto: Antoine. AFAA)
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Renacer en primavera

¿Quieres anunciarte con nosotros
Llama al 659 78 49 35

¿Quieres COLABORAR con nosotros?
Envia email 

info@celobert.com.es

Baix Gaià

 
Al“Clicar” en el texto, email  o en los enlaces , te llevará a la página. 

Y en el próximo número de 
CEL OBERT

 “El Monic”cumple 20 años. Nuestro mejores atletas nos comentan como está siendo  su vida 
durante la  pandemia. L’Associació de restaurants de Torredembarra es converteix en l’AEH Baix 

Gaià. Los entrenadores hablan de su trabajo. Las campanas de la Pobla de Montornès y el 
Covid 19 ...

Y muchas cosas más. ¿Te apuntas?

info@celobert.com.es

Primavera al Baix Gaià

http://
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¿Cuándo comienza la primavera 
2021?

En el hemisferio norte la primavera comien-
za el sábado 20 de marzo de 2021 y termina 
el domingo 20 de junio de 2021. 
Empieza con el equinoccio de primavera y 
termina con el solsticio de verano.

Ya es  Primavera 
Al Baix Gaià

El horario adelantado se iniciará a las 2h 
de la madrugada (hora peninsular) del 
domingo 28 de marzo, momento en 
que los relojes se adelantarán una hora.

MARZO
20-Venus en máxima elongación este.
28- Luna Llena.

ABRIL
12- Luna Nueva     
17- Conjunción de la Luna y Marte. 
21 y 22-  La lluvia de meteoritos de las Lí-
ridas   
27- Superluna. Es 1ª de las dos Superlunas 
que hay en 2021. 

MAYO
6 y 7- Lluvia de meteoritos de las Eta Acuá-
ridas. 
11- Luna Nueva brillando en el cielo.
17- Mercurio en máxima elongación este.
26- El eclipse total de Luna y 2ª Superluna

JUNIO
1- Conjunción de la Luna y Júpiter.
10- Eclipse anular de Sol.
10- Luna Nueva.
12- Conjunción de la Luna y Venus.

Cambio de hora

Fenómenos 
astronómicos de primavera

¿Te gusta la fotografía y la astronomía?
 

Estás de suerte.
Hazte socio de AFAA y disfruta de tus grandes pasiones.

afaa.secretario@gmail.com  
Grupo facebook: 
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / 2 8 8 0 1 8 5 0 0 5 5 6 0 0 7 3 

http://www.facebook.com/groups/2880185005560073
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Fiestas de 
primavera al 
BAIX GAIÀ

Antes de que nuestras vidas cambiasen por la 
pandemia, en primavera, el Baix Gaià se lle-
naba de fiestas y celebraciones. 
Las más celebradas eran las relacionadas con 
Semana Santa y Sant Jordi.

Este año, al igual que el pasado, no se  po-
drán celebrar fiestas  multitudinariamente por 
la pandemia que estamos padeciendo a nivel 
mundial, sin embargo seguro que se encon-
trará el modo, aunque  sea virtual, de poder 
celebrarlas.

En este especial Cel Obert queremos que las 
recuerdes. Por ello hemos hecho un recopila-
torio de lo que se hizo en otras fechas.

Si quieres leer todos los artículos comple-
tos, clica en este enlace y te llevará a la re-
vista  especial de PRIMAVERA 2012 (CEL 
OBERT18)
http://celobert.com.es/las-revista-cel-obert/
https://issuu.com/revistacelobert/docs/cel_
obert_n__18._semana_santa_2012

  

Capella 8, local 14.  Torredembarra
TEl.   657 06 32 49

Manicura 
y

 pedicura

Semana Santa
La Semana Santa es el conjunto de cele-
braciones de carácter religioso que se hace 
la última semana de Cuaresma, entre el 
Domingo de Ramos y el Domingo de Re-
surrección. 

Este año  2021 los días de la celebración de 
la Semana Santa son

•	 28	de	marzo, Domingo de Ramos
• 29 de marzo, Lunes Santo
• 30 de marzo, Martes Santo
• 31 de marzo, Miércoles Santo
• 1 de abril, Jueves Santo
• 2 de abril, Viernes Santo
• 3 de abril, Sábado Santo
• 4 de abril,Domingo de Resurrección

novanova
PERRUQUERIA

C/ Nou 18
43763 La Nou de Gaià - TGN  Tel. 615 101 046RAQUEL

HOME i DONA

https://baixgaiaonline.com/
https://baixgaiaonline.com/
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¿QUÉ PODREMOS HACER ESTA  PRIMAVERA?

TALLER	DE	CÒMIC	I	IL•LUSTRACIÓ
Per alumnes de primària i secundària. Aprèn a crear els teus 
personatges i les teves històries de ficció. 
Professor : Marc Novoa

TALLER DE DIBUIX I PINTURA A L’OLI
Grup d’adults i Grup d’infants i joves. Aprèn la tècnica i com 
desenvolupar la teva creativitat de la mà de l’artista creixellen-
ca i professora Joana Bonan.

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS AL TELÈFON DE LA 
BIBLIOTECA 977803400 / 607871054 i per correu electrònic 
bibliocreixell@gmail.com

A pesar de las limitaciones y restricciones a las que aún estamos 
sometidos, en nuestros pueblos se siguen haciendo actividades, 
presenciales o virtuales, de las que podemos seguir disfrutando.
Aquí tienes una muestra. 
Y toda la información actualizada  de cuanto ocurre en el Baix Gaià 
la encontrarás en: 
https://www.facebook.com/celobertdelbaixgaia/
Disfruta del Baix Gaià, con los cinco sentidos

https://maaucv.com/
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Quan varem decidir establir com a tema principal de Cel 
Obert i dins de la Festes de Primavera 2012 la Setmana 
Santa, el primer o uns dels primers noms que sen´s va venir 
al cap va ser el de Pere Font. Aquest tema no podria ser 
tractat sense haver palpat prèviament la seva experiència i 
dedicació sobte la Setmana Santa torrenca. I així ha estat, 
ja que varem acudir a ell perquè ens expliqués anècdotes, 
detalls i experiències viscudes al llarg dels seus anys com 
a Armat.
Pere Font, armat des de l’ any 1994 (és a dir, 19 Setmanes 
Santes). Ell va entrar a formar part dels armats gràcies a una 

renovació de vestits, realitzada per la gent jove de l’ època, 
la qual va incitar a Pere Font  a participar als armats, rebent 
una resposta afirmativa d’ aquests.
Les relacions entre els armats no poden ser millor, ja que 
tots els que formen part  ho fan perquè els  omple, els  agra-
da ser- ho, no ho fan per obligació . Aquesta bona harmonia 
es transmet entre ells, produïnt un clima càlid i d’afecte. 
Des del punt de vista d’ organització física i d’ espai a l´hora 
de realitzar la Setmana Santa trobem un capità, l’ Antoni, 
una altre persona que porta la bandera ( símbol dels armats) 
i per últim els signums, els caps de quadrilla. 
A més a més trobem la banda musical, amb caixes i tim-
bals. Un instrument molt important, ens comentava, és la 
trompeta ja que a partir del toc d’ aquesta comença a fun-
cionar la resta d’ instruments.
Si parlem de la historia dels armats, trobem que a l’ any 
1828 hi ha la primera noticia escrita, la qual explica que 
es van pagar uns diners per  comprar uns cascs. En anys 
de guerres, des del 1935/36 els armats es van separar, fins 
l’ any 1962 que van tornar a formar el grup (aquest grup 
bàsicament estava format per gent que jugava a futbol a 
Torredembarra). Any rere any les generacions han format 
un grup molt més ampli, deixant el nombre actual amb 29 
membres.Es paga una quota anual  de 20 euros.
El que es vol transmetre des dels armats és seriositat, ser 
molt cerimoniós, molt estricte i fer les coses ben fetes, que 
la gent quedi impactada i a la vegada impregnada de la se-
rietat d’ aquests.
L’any 1996, el senyor Font ens comentava que la Setma-
na Santa de la Torre necessitava un canvi, sobretot visual. 
Fixant-se i comparant amb la S.S de Tarragona, es varen 
adonar  que la S.S Torrenca estava desangelada, per tant, 
van pensar que enlloc de crèixer més la confraria (els ar-
mats), vestirien i millorarien la processó per darrere. Allí 
va ser quan van crear els grups d’ aspirants, la banda de 

TORREDEMBARRA  ANY 2012
ENTREVISTA A: PERE FONT

timbals i van parlar amb els passos que conformarien la 
processó perquè duguéssin una vesta. Aquest fet va fer que 
el conjunt de confraries augmentés en número de membres, 
com per exemple la del Sant Sepulcre, que en aquella època 
en tenia 5 o 6 membres, i ara mateix en són aprox. 60.
Es sap que la Setmana Santa a Torredembarra es realit-
za aprox. des dels anys 1600-1700
Personalment per al senyor Font l´actual nombre de confra-
ries és suficient, ja que lo primordial és portar un pas.
Ens comenta que en aspectes generals, l’ estètica de la pro-
cessó és acceptada per la gent, els hi agrada. Es d’ agraïr i 
exemplar el silenci i respecte que tenen els espectadors o 
públic que assisteix a la S.S Torrenca.
El paper de les autoritats locals no és altre que establir unes 
infraestructures i organització ( senyalització, policies..etc).
Destacar el llibre “Opuscle”, que es presenta cada any i és 
el tret de sortida de la S.S.
També cal remarcar que els armats de la Torre estan 
sol•licitats i a l’ alça, ja que han aparegut en pobles com 
ara Tortosa, representant el poble de Torredembarra amb 
respecte i rigor.
Destacar que el 21 d’ abril d’ aquest any, es realitzarà una 
desfilada commemorativa del 50è aniversari amb els ar-
mats de Mataró i els de Tarragona (amb un total de 100-150 
armats). Serà un espectacle molt bonic, que des d’ aquí ani-
mem a la gent a participar i gaudir d’ aquest esdeveniment 
únic, i probablement irrepetible.
Les caramelles són un grup de gent, que pertany als armats 
els quals s’ anomenen també la veu del poble. Aquests can-
ten i criden, donant una imatge diferent i divertida a la que 
normalment se’ls  dóna als armats.
La processó la componen: Armats, aspirants, la Creu, Els 
Natzarens, La Banda de timbals de la Creu, la Confraria del 
Sant Sepulcre, La Dolorosa i al final les autoritats 

Edu Suarez Molina

(Foto: Els Armats de Torredembarra
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ALTAFULLA 

Tot el  poble d’Altafulla i des de fa anys, celebra 
cada Setmana  Santa  la representació artístico -  
teatral del “Camí de la Creu”. 

Una obra dramàtica que es farà, si les circumstàn-
cies els ho permet, el Dimecres Sant al capvespre, 
a tota la Vila Closa, des de la plaça del Pou fins  al 
Comunidor.
Altafulla en aquesta data es converteix en un petit 
Jerusalem, com ens comenta la Joana, la  directora 
teatral.
A l’esdeveniment participa un gran nombre de 
persones i associacions: Ateneu cultural Dones 
d’Altafulla, Armats de la Parròquia de Sant Martí 
, Catequistes i nens, col•lectiu d’artesans al mercat 
de Judà,  timbals dels Diables i de l´ Escola Muni-
cipal de Musica , i  l’inestimable col•laboració dels 
voluntaris.

En Altafulla el Dimecres Sant 
es celebra “El Cami de la Creu” 

C/Capella 8, local 16-17
43830- Torredembarra   VISITAS CONCERTADAS

e-mail: info@etsasesores.com
Mv: 686 220 466

Del 7 de Abril al 30 de junio

Hacemos tu declaración de la
RENTA

              Por tan solo  40€
E T S   A S E S O R E S
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23 ABRIL Sant Jordi al Baix Gaià

SOMOS LO QUE LEEMOS. 
Alimenta tu mente.
Si el panorama no cambia, este San Jordi será 
como el pasado: Nada de paradas de libros ni  
paradistas con flores.
Nos  tendremos  nuevamente que  
REINVENTAR.

El año pasado en la Riera de Gaià, el 
ayuntamiento repartió un total de 900 ro-
sas a sus vecinos con motivo de la Diada 
de Sant Jordi.

En Ardenya celebraron su fiesta en forma-
to virtual (Cel Obert  46)

ODONTOLOGÍA
 INTEGRALC/Tarragona 3-5.  43830  Torredembarra

maruadell@yahoo.es

SALUD DENTAL

977644102 - 651764449

  МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ 

Nuestros servicios:
Odontología Integral Infantil y Adultos.  Estética dental. Ortodoncia. Invisalign. 

Implantología. 

REPARACIÓN DE SU PRÓTESIS 
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS

 NUESTRO CONSEJO: 
Aprovechar el cambio de estación para cambiar vuestro cepillo de dientes 

http://celobert.com.es/las-revista-cel-obert/

https://issuu.com/revistacelobert/docs/cel_obert_del_baix_gaia__n__46
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Balls Parlats de Sant Crist
https://www.youtube.com/watch?v=72cJLj-jCAg
https://www.youtube.com/watch?v=StamBTMk6FY
https://www.youtube.com/watch?v=fZV4w_t_BG0
https://www.youtube.com/watch?v=-cMjFRtYfrE
https://www.facebook.com/balldelsantcrist

El Ball del Sant Crist posa en escena una llegenda d’arrels 
medievals.
Explica que davant la fam que patia el poble i tota la comar-
ca, un mercader salomonenc, de nom Josep Nin, decidíem-
barcar vers Alger a la recerca de blat.
Tot fent tractes amb un mercader musulmà anomenat Ma-
homet, va descobrir la imatge d’un Crucifix, i va decidir 
d’adquirir-lo com fos.
Davant la negativa inicial de Mahomet, Josep Nin li oferí la 
plata que pesés. Acceptada la condició, i arribat el moment 
de la pesada, el canestró només acceptava trenta monedes. 
Sentint-se enganyat, Mahomet es desdí del tracte i es negà a 
lliurar la imatge.
Josep Nin va recórrer a la justícia reial. El rei manà repetir 
l’ operació davant la seva presència, amb el mateix resultat 
que abans: el Crist pesava només els diners que Judes havia 
cobrat per la seva delació.
No sense alguns entrebancs, Josep Nin embarcà la Imatge 
i la portà a Salomó. El Sant Crist esdevingué el patró de la 

BALL DEL SANT CRIST DE SALOMÓ

vila i va desvetllar una extraordinària devoció, fins i tot a 
les comarques veïnes.     
Inicialment, el Ball del Sant Crist es representava a 
l’exterior, com a espectacle de carrer.
El Ball del Sant Crist de Salomó, és un espectacle que com-
bina teatre i dansa, i pertany al gènere dels balls parlats, de 
tanta tradició a les comarques del Camp de Tarragona.

Representacions:
Les representacions del Ball del Sant Crist són els quatre 
diumenges de maig 

                               REFORMAS &  LIMPIEZAS
IANLU 

Para empresas, comunidades y particulares
COMUNIDADES, si  contratan  nuestro servicio de limpieza 

tienen un 20% en cualquier reparación  en la 
comunidad.Leonardo Diaz 

608 63 45 82

Pàg 10



Su plataforma de 

Negocios 
Servicios y 

Las soluciones de PLATAFORMA DE NEGOCIOS 
son altamente  exibles y permiten a las empresas 
ser proactivas a los cambios del mercado.

659 784 935
info@baixgaiaonline.com
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VA DE LIBROS
En este número de primavera, es IMPRES-
CINDIBLE  hablar de libros.
En el  momento tan complicado que esta-
mos viviendo os animamos a acercaros a 
las librerías y  bibliotecas de vuestros pue-
blos y  disfrutar de la amplia oferta cul-
tura de la que disponemos. Conozcamos 
nuestros pueblos, nuestras gente... Conoz-
camos  el BAIX GAIÀ a través de los li-
bros que se  han escrito sobre el.
No hemos encontrado mejor modo de co-

nocer el Baix Gaià que hacerlo a través del tra-
bajo MAGISTRAL de  JORDI SUÑE
Si alguna vez alguien tiene la idea de otorgar 
el título de “hijo predilecto del Baix Gaia”, 
sin duda el primer nombre que le llegará a su 
mente es “ Jordi Suñe”. Nadie se merece, 
más qué él dicho reconocimiento.
No hemos encontrado mejor modo de recono-
cimiento a su trabajo y dedicación  que publi-
cando   parte sus legado. Podréis disfrutar de 
ellos al completo en el siguiente enlace.
http://antropologiaimes.blogspot.com/  
GRACIAS, Jordi.

www.baixgaiaonline.com  
La plataforma de negocios y servicios, del Baix Gaià

Entre TODOS saldremos de esta. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTE
info@baixgaiaonline.com

Si tienes un negocio, REGÍSTRATE y comienza a darte a conocer. ES GRATIS

Pàg 12

https://baixgaiaonline.com
mailto:info%40baixgaiaonline.com?subject=
https://baixgaiaonline.com
https://baixgaiaonline.com/
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L’objectiu de tot plegat és parlar del con-
cepte de “Baix Gaià”. 

	Marc	físic	i	geogràfic
El Baix Gaià està ubicat al tram final del 
riu Gaià. És un territori que mira al mar. 
Ho fa des del massís situat entre Renau i 
Salomó fins a les terres més baixes. El pic 
més alt és la Mola (317 m), a la cruïlla dels 
termes municipals de la Pobla de Montor-
nès, Creixell i Bonastre. 
El Baix Gaià, aquest conjunt de pobles 
esmentats, tenen una relació històrica de 
proximitat i d’intercanvi humà i comercial. 
El que curiós del cas és que sigui un riu tan 
petit i, durant molts anys oblidat, el Gaià, 
qui uneix aquests municipis i els doni iden-
titat.

L’aparició del topònim: 
A finals dels anys 70 del segle XX, en el 
procés de transició, es va viure un mo-
ment d’ebullició de l’associacionisme i, a 
l’hora, de recuperació de la història i de 
les tradicions. A principis dels anys 80, 
diversos veïns vinculats a la cultura i als 
centres d’Estudis d’Altafulla (1977) i de 
Torredembarra (1983) van començar a 

ubicar els seus treballs de recerca en el con-
text del Baix Gaià, anomenant aquest espai 
del món amb aquest terme.D’aquesta manera, 
doncs, s’havien observat les connexions entre 
aquests pobles, les relacions socials, econò-
miques i culturals i la conseqüent necessitat 
d’impulsar recerques en aquest àmbit.
Actualment podem llegir al web del Cen-
tre d’Estudis d’Altafulla que “el seu àmbit 
d’actuació ha estat ampliat a la subcomarca 
del Baix Gaià que comprèn els pobles de To-
rredembarra, El Catllar, La Riera de Gaià, 
La Nou de Gaià, Salomó, Roda de Berà, 
Creixell, La Pobla de Montornès, Vespella 
de Gaià, la pròpia ALTAFULLA.Al 1978, 
el 3 de setembre, apareix una notícia a La 
Vanguardia que utilitza el terme “Baix Gaià”.
La primera entitat, de la qual en tenim cons-
tància, que va emprar el terme de Baix Gaià 
a la seva denominació va ser el Col•lectiu 
Independentista del Baix Gaià, per allà els 
voltants del 1985-1986. Aquest Col•lectiu va 
editar un butlletí satíric anomenat Lo Gaiter 
del Baix Gaià.
Dos anys després de l’aparició de Lo Gaiter 
comença a publicar-se la revista informativa 
Rodalia, d’àmbit Baix Gaià. Va arribar a treu-
re dos números. 

He pensat que seria interessant que quedés per escrit una 
versió de tot allò que he anat observant sobre aquest in-
teressant fenomen de sinergies compartides entre els mu-
nicipis, les entitats i les empreses dels onze municipis de 
la rodalia del Baix Gaià (Renau, Vespella de Gaià, el Cat-
llar, la Riera de Gaià, Altafulla, la Nou de Gaià, la Pobla 
de Montornès, Roda de Berà, Creixell, Salomó, Torred-
embarra i els nuclis de Ferran i Ardeny 

                                                                     Jordi Suñe
 

http://antropologiaimes.blogspot.
com/2017/06/baix-gaia-origen-del-

concepte-identitat.html
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El 1996, va néixer Castell de Nou, una pu-
blicació conjunta de 9 ajuntaments del Baix 
Gaià que va arribar a treure un mínim de tres 
números. Cap el 1999, va néixer una efímera 
publicació impresa d’esports al Baix Gaià 
que es deia La Jugada. L’espai comunicatiu 
de la comarca es va consolidar amb la inau-
guració d’Altafulla Ràdio-La Ràdio del Baix 
Gaià, que va començar a emetre el 2002. La 
presència de mitjans amb vocació comarcal es 
va multiplicar a partir de llavors consolidant 
aquest imaginari col•lectiu de proximitat i 
identitat amb el concepte de “Baix Gaià”. El 
2007 neix Ona la Torre, la ràdio municipal de 
Torredembarra, que porta al seu ADN recollir 
les notícies del conjunt del Baix Gaià. El juny 
de 2008 neix la revista periòdica Cel Obert, 
que treballa amb l’àmbit geogràfic del Baix 
Gaià. Aquesta proposta, junt amb el digital 
Baix Gaià Diari (2015) i el mensual en paper 
La Ciutat del Baix Gaià (2017), van consolidar 
l’espai comunicatiu de la comarca.La darrera 
publicació que ha vist la llum amb ànim co-
marcal és Torredembarra Actualitat (2020).
El 1985 es va crear una mancomunitat per a la 
defensa i regulació de les aigües del Gaià. Eren 
21 municipis. Renau era l’únic municipi de la 
rodalia que no s’hi va adherir. Roda de Berà va 
participar de la comissió gestora. Roda i Alta-
fulla van plegar l’any següent perquè  es volia 
portar aigua a Tarragona per la zona de Renau.
La consolidació del topònim
A partir de finals de la dècada de 1980, el “Baix 
Gaià” es consolida com a marc geogràfic de 
recerques realitzades des de diferents àmbits. 
Algunes de les publicacions destacades són les 
següents: Bibliografia del Baix Gaià (1988), 
Els Martí, un llinatge del Baix Gaià (1991), 
L’expansió i afermament del feudalisme al 
Baix Gaià (1991), Geografia del Baix Gaià 
(1995), Segon apèndix a la Bibliografia del 
Baix Gaià (1996), Tercer apèndix a la Biblio-
grafia del Baix Gaià (1998), etc. 

A nivell educatiu, el 1991 va néixer la 
Zona Escolar Baix Gaià (amb les escoles 
del Catllar, La Riera de Gaià, La Nou de 
Gaià i Salomó). La ZER va funcionar fins 
el 2011. Cap el 1992 es va fer un referèn-
dum per posar nom a l’Institut de Torre-
dembarra. Una de les propostes va ser el 
topònim “Baix Gaià”. 
El terme i la idea de “Baix Gaià” va rebre 
un fort impuls quan els moviments socials 
de la comarca de mitjans dels anys 90 del 
segle XX van començar a emprar el marc 
geogràfic del Baix Gaià. Alguns exemples 
podrien ser el Col•lectiu Independentista 
El Timbaler del Bruc, Salvem el Gaià, la 
Plataforma Baix Gaià, la revista El Tim-
bal, les Bitlles del Baix Gaià, la Comissió 
Correllengua Baix Gaià, la Xarxa Ciuta-
dana per l’Abolició del Deute Extern del 
Baix Gaià, la Penya Enduro Baix Gaià 
Drapsasac, Joventuts Socialistes Tarra-
gonès-Gaià, etc.
A nivell esportiu han estat moltes les 
iniciatives que han vist les possibilitats 
de compartir sinergies i atreure públic o 
usuaris en el marc del conjunt dels 11 mu-
nicipis. Veiem alguns exemples. El 1997 
es va iniciar la Trobada Ciclista del Baix 
Gaià. El 2009 es va iniciar la celebració 
anual de la Copa Baix Gaià, un torneig 
d’estiu de futbol que aglutinava els clubs 
de la comarca. El 2010 es va organitzar el 
I Raid Baix Gaià entre La Riera, Salomó, 
Renau, Vespella i Vilabella. El 2011 va te-
nir lloc la primera edició de la Marxa dels 
Castells del Baix Gaià organitzada per 
l’Ajuntament d’Altafulla i que encara es 
celebra amb molt d’èxit amb 500 partici-
pants cada any.

http://antropologiaimes.blogspot.
com/2017/06/baix-gaia-origen-del-

concepte-identitat.html

http://antropologiaimes.blogspot.com/2017/06/baix-gaia-origen-del-concepte-identitat.html
http://antropologiaimes.blogspot.com/2017/06/baix-gaia-origen-del-concepte-identitat.html
http://antropologiaimes.blogspot.com/2017/06/baix-gaia-origen-del-concepte-identitat.html
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El Baix Gaià al segle XX és un llibre que 
explica el passat més recent dels 11 po-
bles situats al nord del Tarragonès, a tocar 
del riu Gaià, i de l’antic terme de Tamarit. 
Es tracta d’un període de canvis polítics, 
demogràfics, urbanístics, econòmics, 
culturals i socials marxats per la guerra 
i la postguerra. Més enllà del conflicte 
bèl·lic, l’autor tracta temes ben diversos 
que van des de l’arribada de l’electricitat 
fins a la instal·lació dels càmpings, des 
dels Pomells de Joventut fins a als aplecs 
de sardanes del dilluns de Pasqua. 
Els protagonistes d’aquest treball són do-
nes i homes cooperativistes, caramellai-
res, emprenedors, artistes, mestres, page-
sos, boters, pescadors, esportistes, etc. 
Es tracta d’una oportunitat per descobrir 
el paisatge humà d’aquests pobles i per 
reflexionar sobre els canvis accelerats del 
darrer segle.

http://antropologiaimes.blogspot.com/2020/04/llibres-dels-municipis-del-baix-gaia.html

TÍTOL: El Baix Gaià al segle XX
AUTOR: Jordi Suñé Morales
 IMATGE DE LA COBERTA: 
Josep Sala “      Paisatge d’Altafulla des de 
Sant Joan”, 1989 (Oli sobre tela 114 x 146 
cm)
EDITA: Centre d’Estudis d’Altafulla
ANY: 2018
DISSENY I MAQUETACIÓ: Silva Editorial
IMPRESSIÓ: Ulzama
 ISBN: 978-84-948633-9-4
 DIPÒSIT LEGAL: T-980-2018
PÀGINES: 212

Jordi Suñé Morales (Torredembarra, 1975) 
és mestre, músic i antropòleg. 
Ha publicat diversos llibres de recerca en-
tre els quals destaquen La Torredembarra 
republicana i federal (Patronat de Cultura 
de Torredembarra, 2008), Miquel Mestre 
Avinyó (Cossetània, 2009), Parlen les àvies. 
Costums i tradicions de Castellvell del 
Camp(Ajuntament de Castellvell del Camp, 
2010) i El riu de les dones. Converses amb 
les padrines del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
(Centre d’Art i Natura de Farrera, 2013).

PUNTS DE VENDA DEL LLIBRE:
*- Llibreria Miquel (Torredembarra, carrer 
Pere Badia).
*- Llibreria Àgora (Torredembarra, carrer In-
dians)
*- Directament a l’autor.
*- Regal i Paper (Altafulla, carrer Miquel 
Amorós).

Pàg 15
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Aquest és un llibre publicat per la Confraria de la Creu-
Armats de Torredembarra. Es va presentar el 23 d’abril 
de 2011 en el marc dels actes de la Setmana Santa i com 
a tret de sortida del cinquantè aniversari de la recuperació 
dels Armats. 
És un treball escrit per David Morlà i Jordi Suñé a partir 
d’una trentena d’entrevistes i d’una recerca per arxius lo-
cals i tarragonins. L’edició compta amb la reproducció de 
més de dues-centes fotografies.
Entre les aportacions més destacades d’aquest treball po-
dem esmentar la documentació que els Armats torrencs ja 
existien el 1828, el procés de recuperació d’aquesta tra-
dició a principis de la dècada de 1960, la creació de la 
Confraria de la Creu a la dècada de 1990 i la consolidació 
dels Armats i del conjunt de la Setmana Santa torrenca en 
l’actualitat.

 info@armatstorredembarra.cat 
www.armatstorredembarra.cat

ARMATS DE TORREDEMBARRA.
50 ANYS DE LA SEVA RECUPERACIÓ

Historia del  Baix Gaià

Rovira I Gomez, Salvador-j
Aquest volum dedicat a la història moderna és 
el segon de la Història del Baix Gaià. Entenem 
per Baix Gaià la suma dels termes municipals 
d'Altafulla, Creixell, la Nou de Gaià, la Rie-
ra de Gaià, Torredembarra, Vespella de Gaià, 
el Catllar, Salomó, la Pobla de Montornès, 
Roda de Berà i l'històric de Tamarit, ara dins 
del de Tarragona. L'obra dóna conèixer els es-
deveniments històrics succeïts en aquesta part 
del Camp de Tarragona des del 1479, en què 
s'inicia el regnat de Ferran II, fins al 1795, quan 
finalitza la Guerra Gran contra França. 

tallermanuelgranda@gmail.com

http://
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http://crearbiblioteca.
blogspot.

com/2020/04/
quilometre-zero-per-
sant-jordi.html?q=zero

 Quilòmetre zero, per Sant Jordi

 Aquest Sant Jordi us proposem llibres d’aquí a prop.
(Trabajo realizado desde la biblioteca Mestre Maria Antonia 

(Torredembarra)
Abril de 2020. Mientras el confinamiento

Cinta Arasa. El gla, un apre-
nent d’esquirol

Josep Bargalló Valls, David 
Morlà, Gerard Recasens. 
Torredembarra, tres segles de 
castells: 1771-2018

Mònica Batet. Dins el cor de 
Chopin

Antoni Batista. Raimon: pa-
raula i cant

Jordi Bertran. Breu història 
dels castells i la muixeranga

Cecília Bofarull. Me quiero 
vivir

Joan Cavallé. Les benaurances

Moix Corelli. Rostrum

Georgia Costa i Fernando Al-
calá. Buenas hermanas

Montse González de Diego. La 
tercera sala

Roser Guasch. Camí dels mo-
lins

Huerga, Blanca Busquets. Tu, 
calla!: sobre el dret a la llibertat 
d’expressió i manifestació

Glòria Llatser. Diego Lobeira

Eugènia Llonch. Tómate las 
pastillas. 1a finalista del IV Pre-
mio de Novela Libros

Laia Maldonado. L’arquitecte

Carles Marquès. Capbreu: 322 
microrelats

Dolors Miquel. Ictiosaure. Pre-
mi Serra d’Or 2020

David Morlà Gómez. La gralla 
a Torredembarra i la tradició 
musical a la vila. Torredemba-
rra: Grallers de la Torre

Jordi Nogués. Naumàquia

Isabel Ortega Rion. Cues de 
sargantana

Òscar Palazón. Diari de labo-
ratori

Anna Rius Sagrera, Marta 
Barbal Rubio. El secret de 
Sant Jordi

Xavier Rossell. Huir

X.R. Trigo. La noia de la resis-
tència

Enrique Villagrasa. La poesia 
sabe esperar

Olga Xirinacs. El rec

Núria Freixa. Una de fantasmes. 
Mestra del Molí de vent, les seves 
ex-alumnes il·lustren els seus 
llibres.

https://www.raco.cat/in-
dex.php/EstudisAltafulla

XMA Header Image
Estudis altafullencs

raco.cat

+ LLIBRES
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Des de la BIBLIOCREIXELL , Biblioteca 
Municipal de Creixell, us volem animar a venir a 
buscar algun d’aquests exemplars sobre el nostre 
poble i també sobre el seu territori, el Baix Gaià. 
És molt enriquidor per a tothom llegir sobre el 
lloc on vivim, la seva història, els seus costums 
i la seva gent. Ens fa valorar molt més el nostre  

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS AL 
TELÈFON DE LA BIBLIOTECA 
977803400 / 607871054 i per correu electrò-
nic: bibliocreixell@gmail.com

municipi i els fets que han tingut lloc en aquestes 
terres al llarg del temps. Conèixer sobre la forma 
de viure dels nostres avantpassats ens fa reflexio-
nar cap a on anem i quina volem que sigui la 
nostra forma de viure en un futur. Vivim en un 
lloc privilegiat, tal com ja sabien bé els romans 
i per aquest motiu van triar el nostre territori per 
assentar-se i establir la seva societat. Aprenem a 
conservar la seva riquesa natural i arquitectònica, 
patrimoni de tots nosaltres i de les futures gene-

www.tottorre.com
¿Quiere ALQUILAR o VENDER su vivienda?

Llámenos: 659784935
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BIBLIOGRAFIA SOBRE CREIXELL - BIBLIOCREIXELL-

Creixell: Visió general d’un 
poble del Tarragonès
LLORACH I SANTIS, Salvador 
( 1987)

Els March, darrers senyors de 
Creixell i Roda de Berà. 
ROVIRA I GÓMEZ, Salvador 
(2003)
  

ELS PORTS ANTICS DE TA-
RRACO: embarcadors, ports i 
platges del litoral tarraconense 
en època romana (s. II AC – s.III 
DC) TERRADO ORTUÑO, Patri-
cia (2020)
   

EL TARRAGONÈS
Els pobles medievals de Tarra-
gona
Lleida : March
Ajuntament de Creixell

Vivències d’unes obre: remo-
delació de l’església parro-
quial Sant Jaume de Creixell 
(1968-1978) PORTA MERCADÉ , 
J.Ambrós (2010)

Recull d’articles publicats so-
bre el patrimoni de Creixell
(1968-2011) PORTA MERCA-
DÉ, J. Ambrós (2011)
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Ja ha arribat el MARÇ, ja fa 1 any que va començar 
un mal son, un mal son que encara no ha acabat. Po-
dem dir que aquest any hem après moltes coses: a va-
lorar el que teníem, a resignar-nos davant les circum-
stàncies que no estan a les nostres mans, a estimar 
d’una altra forma...però de qui més hem après és de 
vosaltres, dels PETITS DE LA CASA. Per aquest 
motiu, vull tornar a agrair-vos la lliçó de vida que ens 
esteu donant. Ja fa gairebé 6 mesos que vau començar 
l’escola. 
Vau començar sent els supercontagiadors universals, 

i gairebé tothom pensava que al cap de poc 
temps tornaríeu a casa. Us van dir que hau-
ríeu de portar mascaretes, dues setmanes no-
més, i sense obrir boca ho vau acceptar. I el 
temps ha passat, i continueu portant masca-
reta, i NO us plantegeu el fet de no portar-la. 
Sou els primers en arribar a qualsevol lloc i 
demanar l’hidrogel per les mans. Heu après 
a relacionar-vos amb el grup bombolla, 
deixant amics i amigues enrere, per conèi-
xer d’altres. Són moments molt durs, on heu 
perdut part de la vostra llibertat, però us con-
formeu amb fer pastissos amb els pares, en 
sortir a donar una volta sense apropar-vos a 
la gent... Esteu aprenent valors que havien 
quedat enrere i pares, professionals i adults 
ESTEM ORGULLOSOS de com esteu 
portant tot i amb quina resiliència heu accep-
tat la situació actual. Gràcies per fer-nos la 
pandèmia més portable. I als meus alumnes i 
famílies, gràcies per respectar les normes de 
seguretat del centre i adaptar-se als continus 
canvis que hem patit durant tot aquest curs. 
Gràcies a tots, no hem tingut cap contagi dins 
del centre fins ara.  Continuem al vostre ser-
vei per ajudar-vos.

Verónica Mojío Cabo 
Logopeda i Psicopedagoga 

Col. 1428 

ENHORABONA ALS NENS I NENES
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Hemos tenido una larga  y enriquecedora  charla 
con  Aicha El Gourgi, Presidenta del Alianza 
internacional sin Fronteras por los derechos y 
las Libertades (AIDL) Asociación que se encar-
ga de ayudar a los "jovenes sin techo". 

Supimos de ella a través de los problemas acon-
tecidos en Torredembarra hace una semanas y 
tras conocerla, a ella y a su proyecto, queremos 
que también todos vosotros la conozcáis. 
Es una persona encantadora con una gran ini-
ciativa.
No queremos focalizar este espacio solo  en los 
"jovenes sin techo" (que ya de por sí es un gran 
problema)  sino en las soluciones para resolver 
los problemas de convivencia. 
Aicha afirma que el único modo para poder con-
vivir, es CONTRUYENDO PUENTES.
Unirnos mediante el dialogo.   
No todas las personas son violentas. SOLO al-
gunas personas lo son. Y eso se puede aplicar  
para cualquier nacionalidad o color de piel. 

Nos hizo ver que el acoger a personas que llegan 
sin sus padres, BUSCANDO UN VIDA ME-
JOR, es un problema  para el que no estamos 
preparados. 
Es nuevo para nosotros. Existe un choque cultu-
ral y muchas cosas que nos separan. 

Se necesita un PLAN SOCIAL para poder sol-
ventarlo. 
Si al cumplir los 18 años,dejamos a las personas 
en la CALLE, sin ningún modo de superviven-
cia, estamos CREANDO DELINCUENTES. 
(Actualmente, según nuestras leyes, el ocupar 
una vivienda, cómo es el caso de alguno de 
ellos, hace qué tengan antecedentes por "ROBO 
CON FUERZA", lo que consta en su historial y 
le impide la integración y regularización).

Me pongo por un momento en la piel de estos 
chicos. Me imagino a mis hijos  en una situación 
así. ¡Siento escalofríos!. 

¡Tener que resolver TU SUPERVIVENCIA dia-
ria. SIN NINGÚN TIPO DE AYUDA!. 
¡¡Necesidades básicas, cómo un lugar donde pro-
tegerte del frio y el alimento, o hacer tus necesi-
dades!!. 
Durante el confinamiento, hubo "jovenes sin te-
cho" en las calles, porque no tenían un hogar donde 
estar. Alguno ha muerto de frio.
Desde la asociación AIDL, en Junio del 2020   crea-
ron un programa social y educativo , NUESTROS 
HIJOS. “Hijos de Tarragona”,  con dos líneas de 
Trabajo “Construyendo puentes”  y “Trazando 
sueños”  dos proyectos donde ya han ayudado a 
Jóvenes de Tarragona y Torredembarra. 
Desde el  proyecto “Trazando Sueños”  se ayuda a 
los jóvenes en el plan educativo y jurídico 
Aicha nos habla  también del proyecto de la Ge-
neralitat “Sostre 360º”. Un programa de acompa-
ñamiento personalizado a jóvenes vulnerables ma-
yores de edad que viven en la calle que empieza a 
caminar. Desde la asociación creen qué es un gran 
paso para resolver el problema. 
Esperemos que la burocracia sea en ese tema efi-
ciente y rápida. Son personas las qué esperan so-
lución a su problema. Y cada día para ellos en su 
sufrimiento. A algunos ya les ha afectado a nivel 
psicológico.
Y no nos olvidemos, según los últimos descubri-
mientos TOD@S VENIMOS DE AFRICA.

http://aidlmundial.org/

TOD@S VENIMOS DE AFRICA
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Jare
C/Capella 8, local 9
Torredembarra (T)
TEl. 666726095

Cuando empezamos a documentarnos para es-
cribir este artículo nos vino a la mente la pre-
gunta  ¿Cuantos tipos de deporte hay? 
La respuesta fue largisimaaaaaaaaaaaaa: 
Deporte: acuáticos...de equipo. ...de motor. ... de 
mesa. ...extremos. ... de pelota. ...mentales...aé-
reos.... Deportes con Raqueta, Pala, Stick, Palo, 
Bate, Maza o Mano, Atletismo...(En este enla-
ce encontrareis TODOS  los tipos de deporte: 
https://elsuperhincha.com/todos-los-deportes-
del-mundo-y-su-clasificacion/

Sabemos que  el deporte se hace por ser una 
actividad física beneficiosa para nuestra salud: 
Mejora nuestras funciones cardiovasculares, 
metabólicas y anímicas, además de reducir el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas como 
la diabetes y alargar nuestra esperanza de vida 

Por ese motivo, en este espacio hablaremos so-
bre el deporte como  una forma de mantenernos 
activos mientras participamos en actividades de 
carácter más o menos social dependiendo de las 
características del ejercicio.
Y como no podía ser de otro modo,  a cada tipo 
de deporte corresponde un tipo  diferente de de-
portista.
En el Baix Gaià tenemos grandes deportistas que 
han destacado en múltiples disciplinas 
En esta ocasión Mohamed Friha nos presenta al-
gunos de ellos. 
En el próximo número de Cel Obert  conoceremos 
a más.

 ¿Quieres que hablemos de ti? 
Envíanos un email

info@celobert.com.es

Deportes y deportistas
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Seguim amb la gran secció i varietats d’esports i 
dels grans atletes.
Podem dir que una noia Creixellenca de tan sols 
14 anys triomfa i vol seguir fen-lo en l’esport de 
pentathlon la coneixeu?

Claudia Shu Ortega Villa: una noia amb un 
gran talent per el pentathlon on dedica tot el seu 
amor per l’esport, que destaca per tot lo gran dins 
el sector,amb qualitats que et deixen amb la boca 
oberta i fa que i sobresurti entre tots els esportistes. 
On es pot dir que toca dins el pentatló: la natació, 
atletisme, esgrima,hípica i tir.
Tot va començar quan Claudia Shu, de tan sols 7 
anys va arribar a Catalunya, on la seva mare la va 
introduir al Club deTorredembarra per a seguir 
amb la pràctica de natació, pero la seva entrenadora 
es va fixar que aquesta noia val per a més. 
Li van comentar l’esport del pentathlon i es va a 
interessar
Es va integrar en un nou projecte on no esperava 
que acabaria formant part de la seva vida i que des-
taques amb un gran nivell. Tot l’esforç i dedicació 
li va recompensar amb  una beca al Setembre per 
ha formar-se en les grans escoles d’esports la Resi-
dència de Joaquín Blume, Esplugues de Llobregat.
Entrenaments i estudis tot els dies de la setmana, de 
dilluns a divendres. El cap de setmana
torna casa. Però Claudia no deixa de entrenar “crec 
que entrenar es descansar i desconnectar”.
Es pot dir que Claudia es una campiona dins de les 
competicions i fora, ja que els objectius que es pro-
posa els aconsegueix. 
No es rendeix fins complir-los. Això si, aquest any, 
amb les circumstàncies del Covid-19 es redueixen 
les competicions, però encara això, no perd la seva 
condició física: segueix treballant.  Per tot això, 

Claudia Shu, ha fet possible que arribes a 
competir en categories superiors, competint a 
atletes més grans .
Actualment amb 14 anys s'enfronta
 a noies de 20.
Claudia també té un altre hobbit
 Esta enfocada al món de la moda posant-se 
en el paper de model de grans companyes pu-
blicitàries del mercat.
Ha participat en publicitats de productes de 
bany,  de marques conegudes.Per altra part 
participant en companyes nacionals, repre-
sentat la cara de Nestlé…
l'última propaganda que realitzat ha si-
gut representant la ciutat de Barcelona en 
l’educació.
Enhorabona Claudia i gràcies
Mohamed Friha

Claudia Shu 
( pentathlon)

¿El buen DEPORTISTA 
nace o se hace?

En el próximo número 
hablaremos con

Maria Rosa Serel (Entrenadora)  
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SEBASTIÁN JIMENEZ

Mi nombre es Sebastián Jiménez, soy Acróbata y 
Bailarín. 
Aunque siempre estoy abierto a probar y aprender 
nuevas disciplinas, descubrí mi pasión por el arte a 
través de la acrobacia hace unos 9 años, cuando vi 
que podía expresarme y sacar sentimientos a través 
del movimiento corporal. Desde niño me costó ex-
presarme hablando, era un poco tímido, e inseguro. 
Al descubrir que podía expresarme también a través 
de mi cuerpo y no mediante las  palabras, vi una 
forma diferente de hacerlo que nadie me había en-
señado. 
Empecé por mi cuenta y de modo autodidacta, a in-
vestigar y buscar vídeos en YouTube sobre acroba-

cia y control corporal. 
Después  comencé a tomar clases y  a apren-
der de diferentes referentes que he ido te-
niendo a lo largo de estos años, lo cual me 
ha ayudado a evolucionar el triple que por 
mi cuenta. 
Y así es cómo he conseguido llegar a ser 
quien soy ahora, ganándome la vida, los úl-
timos 5 años, en el mundo del espectáculo y  
viviendo y desarrollando lo que se ha con-
vertido en mi mayor pasión. El arte! 

TEl. 622 09 48 21
https://www.facebook.com/sebastian.jimenez.9250595

El mayor centro comercial y de 
negocios del Baix Gaià.

a CEL OBERT

www.baixgaiaonline.com 

https://baixgaiaonline.com/
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ENTREVISTADOR ENTREVISTAT
Avui hem tingut l’oportunitat de conèixer a Toni 
Cansino, Cap d’esports de la emissora local Ona 
La Torre  (Torredembarra), on porta 11 anys, a 
través de la  ràdio municipal en el dial 107.0 FM
Encara que el podem escoltar en entrevistes de 
tot tipus, dirigides a tots els públics
“Es pot dir que en tenim una gran audició. Animo 
a la gent jove a escoltar la ràdio. És bastant la 
gent gran que ens escolta.  Es molt interessant!”
¿Que volem informar i fer arribar als nostres 
oients?
Fem arribar notícies, esdeveniments, informació 
del poble, esport... 
Toni també  facilita informació de primera mà de 
la Federació Catalana de Futbol. 
¿Cal formar-se en aquest sector? 
Saber de tot ens ajudarà molt. Per això és impor-
tant i constantment, treballar i formar-te
¿Quina seria la clau per a ser locutor? 
 “Has d’aconseguir que el micròfon t’estimi” si, 
si es un punt valuós, el micròfon t’ha d’acceptar 
la veu i quan aconsegueix que el micròfon i la 
veu vagin al mateix ritme ,escoltarem de la gent 
dient “¡Quina veu tan maca!”

Toni Cansino
 Toni comenta que el interès de ser locutor li ve
 de ben petit: m’agradava arribar a la gent, que 
em escoltés. Això sí, tenia molta confiança en si 
mateix i la por la deixava a un costat per estar 
tranquil i centrat.
Toni va tenir diferents treballs, però el seu somni 
era el món de la comunicació.
El refrany per la seva motivació: “si tu vols i 
pots, endavant. Ho aconseguiràs”.
En Toni Cansino ens acompanya de 11 a 13 de 
dilluns a divendres amb #Tafaners, un pro-
grama d’entrevistes i seccions de tot tipus
      www.ona-latorre.cat
                           Gràcies, Toni.                                 
                                                   Mohamed Friha

Miguel S. de León
(Mural Gas)

I n s t a l a d o r  A u t o r i z a d o

 - Calefacción Gas - Electricidad - Energía Solar
  -  Boletines Altas - Revisiones de todo tipo

Tel: 660 92 10 53 
miguels879@gmail.com
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Rosa Maria Guasch va ser 
escollida per unanimitat pre-
sidenta del Grup de Dones 
de Torredembarra el mes de 
febrer de 2020, encara que no 
va ser fins el mes de juliol que 
va accedir al càrrec. 
La seva Junta està composta 
per 12 dones totes amb moltes 
ganes de fer activitats. 
A pesar d’això, el mes de 
març de 2020 va entrar a les 
nostres vides el coronavirus i 
va estroncar totes les inicia-
tives que tenien previstes de 
realitzar. Des de la seva fun-
dació l’entitat es caracteritza 

També han posat en marxa una recollida de 
receptes de cuina per fer una nova edició del 
receptari que fa 20 anys es va fer per primera 
vegada.
A nivell intern, l’entitat ha aprofitat per reno-
var la part d’Informàtica que estava molt dete-
riorada, per la qual cosa han adquirit un ordi-
nador nou, i a nivell de secretaria han posat al 
dia les adreces electròniques de les associades, 
per poder tenir més fluïdesa de comunicació.
També han mantingut reunions telemàtiques 
amb la regidora del ram i amb la Federació de 
les Dones del Tarragonès.
Aquest mes de març, aniran una mica més en-
llà. El dia 8, a les 5 de la tarda, per comme-
morar el Dia Internacional de la Dona, en col.
laboració de l’Ajuntament, han organitzat una 
passejada cultural del Patrimoni Indià de To-
rredembarra. 
La sortida es realitzarà davant de la seu de 
l’entitat, a la plaça de la Vila (antic Ajunta-
ment). 
Els qui ho vulguin es poden apuntar al 661 680 
478. Les places són limitades. 
Un petit pas per retornar a la tan desitjada nor-
malitat.

per ser una de les més dinàmiques del municipi. 
Entre d’altres activitats organitza tallers i cursos 
per a les seves associades. També fan trobades, 
excursions i viatges, menjars de germanor, con-
ferències, concursos, exposicions, etc. 
Enguany, però, encara no han pogut començar el 
curs. A pesar d’això mantenen l’esperança que 
aquest setembre de 2021 podran retornar a fer 
activitats. Ho tenien tot preparat i publicitat, però 
finalment, de mutu acord amb l’Ajuntament, han 
preferit no posar en perill la salut de les seves sò-
cies.
 No és només el dia a dia de l’entitat el que s’ha 
vist afectat per la malaltia. Els actes extraordinaris 
previstos per celebrar el 30è aniversari han quedat 
posposats sine die fins que la maleïda pandèmia 
permeti aplegar davant d’una taula a les més de 
dues-centes torrenques que són sòcies de l’entitat.
També està previst que el Consell Comarcal del 
Tarragonès entregui a l’entitat un reconeixement 
per la seva gran tasca. 
Tot i aquestes limitacions, no estan parades. S’ha 
intentat fer alguna activitat a través de les xarxes 
socials. Per exemple, han creat un canal de You-
tube en el que pengen les activitats que els hi fan 
arribar les associades

GRUP DE DONES DE TORREDEMBARRA
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HA	NACIDO	UNA		NUEVA	ASOCIACIÓN	
CULTURAL Sin ánimo de lucro: AFAA 
(Asociación de Fotografía, Astronomía y Arte) 

Siempre es una gran noticia saber  que 
se crea una nueva asociación cultural.  
Y  en   este  caso  nos llena aún de ma-
yor satisfacción que  la hayan creado per-
sonas  cercanas, personas  del Baix Gaìa 
que tienen en común hobbies como  la 
Fotografía, la  Astronomía y el Arte. 
Los objetivos de esta asociación son com-
partir conocimientos de fotografía (Y 
otros)  para  disfrutar  del  entorno que ofre-
ce la naturaleza del Baix Gaià (Tarrago-
nés)  sus alrededores y el mundo en general.  
Para lograr este objetivo, algunos de los cono-
cimientos técnicos que se van a enseñar este 
año, serán, entre otros: la larga exposición, 
HRD (bracketing), low/high key, “filé”, Light 
Painting, urbex, macro, luna, circum polar,etc...
AFAA está abierta a todo el mundo. No im-
porta el nivel de conocimientos de los que dis-
pongan. Serás bienvenido / bienvenida, seas un 

“Impulsar el coneixement i divulgació de la fotografia en l’entorn inmediat, tot aprofitant la rica 
història i diversitat de l’entorn i del pais”

principiante o experto. 
¡¡Podéis traeros la cámara o el móvil !! 
 
Unirse a “AFAA” es entrar en una familia 
dedicada en cuerpo y alma a la fotografía y 
astronomía. ¿Te apuntas?

Rejoindre l’AFAA, c’est entrer dans une fami-
lle dédiée corps et âme à la photographie et à 
l’astronomie - ¿Tu t’inscris ?

Joining AFAA is entering a family dedicated 
body and soul to photography and astronomy 
-¿You sign up ?

Der Beitritt zur AFAA bedeutet, dass eine Fa-
milie mit Leib und Seele der Fotografie und As-
tronomie gewidmet ist -¿ Sie melden sich an?

Para contactar con nosotros, podéis escribir a:  
afaa.secretario@gmail.com   

Grupo facebook: 
www.facebook.com/groups/2880185005560073 

FOTOGRAFIA:  
Del griego foto (luz) y grafía (escritura), represen-
ta la idea de escribir o dibujar con luz. Como in-
vento científico del siglo XIX, alteró la percepción 
de la humanidad sobre el mundo que le rodeaba . 
Mediante la fotografía se  pretende congelar el mo-
mento y poder retener esos recuerdos y sensacio-
nes que se han vivido. Es una manera distinta  de 
ver la realidad. Es otro  estilo de vida.  Es como dar  
alma a un momento. 
                                             Julie. Presidenta 
 

               ASTRONOMÍA: 
Formada por dos palabras: Astron y Nomos. 
Astron, en griego antiguo, quiere decir estrella. 
Mientras que Nomos, en griego, significa ley/
orden.
Asimismo, el diccionario de la Real Academia 
Española nos dice que el significado de Astro-
nomía es el siguiente: “Ciencia que trata de los 
astros, de su movimiento y de las leyes que lo 
rigen”.
                     José Ramón. Vicesecretario

http://www.facebook.com/groups/2880185005560073


VENTAS 
ON LINE regalos.regalemus/

info@regalemus.com
www.regalemus.com

659784935

Regalos originales para 
cualquier ocasión

Clicando en los enlaces de “regalos” llegarás a  ellos
C/ Capella 8, local 16. Torredembarra (T)

 
      Reparto  a domicilio GRATIS 

(por pedido  superior a30 €)

Tel. y wassap 664 54 95 03

www.facebook.com/Embutidos-regionales-Valcan
Escanéame y elige tus productos

Llama al 659 78 49 35
info@tottorre.com

https://www.facebook.com/regalos.regalemus/
mailto:info%40regalemus.com?subject=
http://regalemus.com/es/
https://regalemus.e323e.com/epages/regalemus.sf/es_ES/%3FObjectPath%3D/Shops/regalemus/Categories
http://www.regalemus.com
http://erotic.regalemus.com/es/
https://www.facebook.com/Embutidos-regionales-Valcan


        

VESPELLA. Ref. CVV220 220.000€

105 1650 4 2

        

VENTA
TORREDEMBARRA. Ref PV88

VENTA

75

  88.000€

21 1

Apartamento con encanto en el centro de Torre.
•  Dos habitaciones. Un doble y otra sencilla • Amplio balcón. Tres armarios empotrados. Baño refor-
mado con ducha. Muy amplio. Luminoso y soleado. Parquin incluido en el precio

Preciosa casa en Vespella de Gaià.
En planta baja 105 m2 construidos sobre una 
parcela de 1650 m2. Dispone de cuatro habita-
ciones, dos dobles. Amplio salón con zona de 
bar. Cocina muy luminosa. Un baño con ducha 
amplio y luminoso. En zona de jardín, otro baño, 
piscina, y caseta multiusos de 100 m2.
Porche y zona de barbacoa para pasar momen-
tos al exterior
En planta primera, a la qué se accede por el 
exterior, 105 m2 disponibles para hacer otra 
vivienda. Son dos parcelas en una. Jardín con 
frutales, pequeño huerto. Muy cuidada
Extras: Dispone de osmótica.
Clica  AQUÍ y verás el video

www.tottorre.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJgEk4n5XK0%26feature%3Dyoutu.be%0D


        

¿QUIERE ALQUILAR SU VIVIENDA? ¿QUIERE VENDER SU VIVIENDA?
VENGA A VISITARNOS. 

Le garantizamos  ALQUILER SEGURO.
Alquile con la seguridad de cobrar sus rentas

VENGA A VISITARNOS. 
Trabajamos con una cartera de venta re-

ducida para poder ofrecerte una dedicación 
exclusiva y un servicio personalizado.

Estudio de viabilidad del inquilino, 
(Auténtico filtro a la morosidad).

  Desahucio y reclamación de rentas.
    Cobro de rentas (6, 9 ó 12 meses).

    Actos vandálicos al continente, hasta 3.000 €.
    Defensa jurídica y reclamación de contrato de 

arrendamientos.

Nuestra gestión de venta se basa en ofrecerle 
un servicio: ESPECIALIZADO e INTEGRAL::

Publicidad. Gestión comercial. Reuniones infor-
mativas. Negociación. Servicio post-venta

Le pedimos su confianza., con la seguridad 
de que quedará satisfech@.

  LE OFRECEMOS   LE OFRECEMOS

 

Servicios inmobiliarios integrales

Capella 8, local 16-17. Torredembarra     Tel. 659784935
info@tottorre.com

tot.torre

www.tottorre.com  
VISITAS CONCERTADAS

En Sant Miguel de Vespella, encontrará, en VENTA, está preciosa casa  Individual, total-
mente reformada 2004. A cuatro vientos. Muy luminosa. Cocina muy espaciosa y con dos 
amplios ventanales y vistas al porche. Dispone de tres habitaciones. Dos dobles y  una en 
Suite. Dos baños, uno con ducha  de hidromasaje y otro con bañera. Aseo en zona de re-
creo.Vistas a la montaña. Desde el jardín se ve la Iglesia de Sant Miquel. Superficie cons-
truida 111.90 m2. Terreno de 750 m2 Zona de piscina y barbacoa en la entrada y en planta 
baja zona de recreo. Trasteros. Cuarto de maquinas. Lavabo.
Clica  AQUÍ y verás el video                                                           PRECIO 235.000 €

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJgEk4n5XK0%26feature%3Dyoutu.be%0D

