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Al llarg de la història l’espècie humana ha viscut moltes malalties derivades d’agents biològics perillosos altament transmissibles, que a diferència dels químics i els físics són éssers
vius, organismes amb un cicle de vida determinat que en penetrar en el cos humà poden ocasionar malalties de tipus infecciós
o parasitari, i que malauradament poden acabar en mort.
La Pesta Negra fou una pandèmia, molt probablement
de pesta, que possiblement s’originà el 1346 al nord de
la Xina i s’estengué successivament per altres països molt ràpidament. El 1353, després d’haver infectat tot Europa, els focus
de la malaltia es van reduir fins a desaparèixer. Segons estudis
moderns, la Pesta Negra va matar com a mínim un terç de la
població del continent, és a dir, gairebé 20 milions de persones.
La pandèmia de grip de 1918, també coneguda com a grip
espanyola, va ser una pandèmia de grip (malaltia infecciosa viral) particularment severa, que va causar la mort d’entre 50 i 100
milions de persones a tot el món durant els anys 1918 i 1919.
Es calcula que va infectar un terç de la població mundial i que
tingué una taxa de letalitat general superior al 2,5%, altíssima
si es compara amb el 0,1% produït per les pandèmies estacionals de grip.
A finals dels anys 90 Europa va patir una de les pitjors crisis
alimentàries a causa de la malaltia de les “vaques boges”. Aquests
animals presentaven símptomes com tremolors, canvis de comportament i pèrdua de l’equilibri. Algunes de les persones que
van ingerir productes derivats de “vaca boja” van patir la variant
de la malaltia de Creutzfeldt-Jackob, una patologia neuro-degenerativa sense cura.
La grip aviària és una malaltia viral (grip) trobada a les aus,
però amb el potencial d’infectar a diferents espècies de mamífers com l’ésser humà. Fou identificada per primer cop a Itàlia a
començaments del 1900 i des de llavors s’ha manifestat a diferents llocs d’arreu del món. Una soca de grip aviària que aparegué el 1997 ha estat identificada com a la font més probable
d’una futura pandèmia de grip humana.
El virus d’Ebola va ésser identificat per primera vegada
el 1976 durant una epidèmia. Aquest virus és el causant de
la Febre hemorràgica de l’Ebola, una malaltia infecciosa, altament contagiosa i molt severa que afecta tant a animals com a
éssers humans.
Coneixedors de les diferents malalties que l’espècie humana
ha patit al llarg dels segles costa de creure com la Covid-19 ha
agafat desprevinguts a la majoria de governs d’arreu del món,
i sobretot als més poderosos i desenvolupats. No és menys preocupant comprovar dia rere dia com no tothom actua d’igual
manera davant d’una situació de crisi sanitària global. Mentre
una majoria d’habitants segueix les indicacions i recomanacions
dels diferents governs, tot i que la manca de previsió d’aquests
en ocasions provoqui errors en els seus anàlisis i recomanacions,
no succeeix el mateix per una altre part de la població en la que
el seu comportament i falta d’empatia només fa que posar en risc
la gent del seu entorn provocant que aquesta malaltia infecciosa
segueixi sumant contagis.
Cal un esforç de totes les parts, tan dels polítics com dels
ciutadans ja que com s’ha vist l’ésser humà és molt fràgil davant malalties infeccioses com la que estem patint.
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Salutació de l’Alcalde
Josep Maria Ros i Marull
És un fet que molts habitants de ciutats asiàtiques van pel carrer amb mascareta, i sincerament
mai m’hagués imaginat que en un poble com el nostre n’acabaríem portant. Ho veia molt llunyà, i com
a molt en ciutats com Barcelona o Madrid degut a la
contaminació atmosfèrica.
Res més lluny de la realitat. Estem vivint un annus horribilis que malauradament s’ha endut a molta gent, sobretot d’edat avançada. Molts ni tan sols
han pogut rebre el comiat dels seus familiars.
Aquesta malaltia infecciosa pot afectar a qualsevol de nosaltres i per tant no podem abaixar la guàrdia. Hem de seguir les recomanacions dels governs
i experts, tot i que en ocasions dicten normes que
semblem més fruït d’una improvisació.
En la primera onada d’aquesta pandèmia el Govern espanyol va decretar l’estat d’alarma el 14 de
març i des de llavors va ésser una constant veure
com la majoria dels nostres pobles estaven a arrebossar de gent, sobretot els caps de setmana. Gairebé com qualsevol dia d’estiu.
Durant aquells primers mesos s’hi afegia que
en prou feines hi havia material sanitari, com ara
mascaretes, que sumat a l’incompliment de l’estat
d’alarma per part de moltes persones va ajudar al
col·lapse dels nostres hospitals en un temps rècord.
Veure i escoltar dia rere dia com el nostre personal sanitari, de neteja, de seguretat, d’emergències,
de serveis bàsics i de centres de treball a Catalunya
en prou feines disposaven dels equips i material necessaris per protegir-se del contagi del coronavirus,
tot i tenir contacte diàriament amb persones de risc,
era desolador. Un número important d’ells va contraure la malaltia fent la seva feina.
Des de l’inici d’aquesta crisi s’han tancat molts
CAPS i consultoris locals per centralitzar els seus
serveis en poblacions més grans o bé directament
als hospitals. Torrent s’ha vist afectat per aquest
tancament que obliga a desplaçar-nos a municipis
veïns que disposen d’aquest servei.
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En aquest context de pandèmia una de les primeres mesures que vam prendre des de l’Ajuntament fou la suspensió, fins a nou avís, de tots els
actes festius i lúdics programats per el 2020 per tal
d’intentar garantir la seguretat i la salut dels nostres veïns i veïnes, i que esperem que tot torni a la
normalitat el més aviat possible. Agraïm doncs, la
vostra comprensió i felicitar-vos pel vostre comportament que tan bé ho heu estat fent fins ara.
D’aquesta crisi sanitària global se’n deriva una
altre, l’econòmica. Estem, doncs, davant una situació inèdita que de cap manera es pot comparar, segons els experts, amb la Gran Depressió de 1929 o
la Gran Recessió iniciada el 2008. Moltes empreses
i particulars han passat a no tenir ingressos de manera brusca i generalitzada.
Aquesta situació ha plantejat la qüestió de si el
confinament establert per salvar vides i per evitar
el col·lapse del sistema sanitari pot traduir-se en un
“cost econòmic desmesurat”. I ha posat sobre la taula el dilema entre salvar vides o salvar l’economia.
A finals d’estiu vam entrar de ple en la segona
onada de la Covid-19. Els governs ja estaven més
preparats que en la primavera, tot i així encara hi ha
normatives que molts considerem que son un greuge comparatiu respecte a habitants d’altres municipis més grans.

Butlletí informatiu i cultural

Des de finals d’octubre el Govern de la Generalitat va imposar unes mesures destinades a promoure una aturada social imprescindible, com la del
confinament municipal els caps de setmana, que implicava que des de les 6 hores del matí del divendres
fins les 6 hores del matí del dilluns no es permetia
els desplaçaments fora del municipi si no era per activitats essencials.

A mitjans d’aquest desembre aquest confinament municipal s’ha ampliat a un de comarcal, i per
tant ja podem desplaçar-nos a qualsevol municipi
dins la nostra comarca, val a dir que aquesta mesura
segueix essent injusta per aquells pobles que part
dels seus serveis els troben en municipis d’aquestes
comarques limítrofes.

No cal dir que en el transcurs del confinament
municipal era freqüent veure els caps de setmana
com en el nostre municipi hi arribava gent que no
residia al poble durant la major part de l’any o que
ni tan sols hi tenien casa, i en canvi nosaltres no ens
podíem desplaçar a cap municipi veí com qualsevol
altre dia de l’any.

Als municipis petits no ens queda més que traslladar aquestes desigualtats a les institucions del
país, i més tenint en compte que aquesta pandèmia
encara no ha cessat i que en un futur proper en poden venir d’altres.

En els pobles petits com Torrent, que no disposem de botigues, bars, restaurants, centres esportius,... la majoria dels habitants passem una part important del nostre dia a dia en municipis més grans
de l’entorn, per tant considero que és una mesura
totalment discriminatòria pels municipis com el
nostre ja que allò que podem fer de dilluns a dijous
a localitats com Palafrugell, Pals, Begur, Torroella,
Palamós, ... i que les tenim com a màxim a 10 minuts
amb cotxe, no se’ns permeti anar-hi de divendres a
diumenge si no és per qüestions de primera necessitat, i en canvi si podem tornar-hi a anar a partir del
dilluns per a realitzar activitats no essencials.
Un exemple clar son els nostres nens i nenes
en que les seves activitats esportives les fan fora de
Torrent. Poden entrenar amb el seu equip de dilluns
a dijous però el divendres no és possible perquè la
llei no ho permet, mentre que la resta dels seus companys si ho poden fer perquè son del municipi d’on
és el seu club esportiu. Algú creu que aquesta mesura beneficia a la no propagació d’aquesta malaltia si
llavors de dilluns a dijous la nostra mainada pot tornar a entrenar amb la resta del seu equip?. Als nostres infants i adolescents segur que no els beneficia,
únicament desitgen poder gaudir de la pràctica de
l’esport amb la resta del seu equip. No poder-ho fer
els suposa un càstig del tot injust i innecessari. El
mateix succeeix amb comerços, bars, restaurants,...
si bé ho podem fer cada setmana de dilluns a dijous
no te sentit que ens prohibeixin fer el mateix de divendres a diumenge.
Entenc perfectament que aquesta llei estigui
pensada per evitar desplaçaments llargs de caps de
setmana, principalment segones residències, però
clarament és un greuge comparatiu cap als habitants de viles com la nostra. Com gairebé sempre
les lleis es fan a l’engròs, posant-ho tot en un mateix
sac, i certament no es pot comparar uns municipis
com Girona i Barcelona amb un com el nostre. Clarament és un tracte discriminatori cap els habitants
de localitats petites com la nostra.

Però no tot ha estat males notícies aquest 2020,
una de molt positiva és que dos empreses privades
han desplegat la fibra òptica a la nostra vila. A hores
d’ara la majoria de les llars de Torrent ja disposen
d’aquest servei bàsic.
A l’estiu van finalitzar les obres de pavimentació de la Plaça Major i d’un tram del carrer Tomàs
Coll, que es van allargar uns mesos degut a l’actual
context de pandèmia, i que a part de millorar l’estètica d’aquests espais s’ha aprofitat per executar més
canalitzacions destinades a serveis bàsics, com la
llum en baixa i la fibra òptica.
L’obra d’ampliació d’un tram del camí del Pla
que teníem previst començar aquest any finalment
s’iniciarà el 2021 pel retràs en els tràmits administratius degut a la Covid-19.
Després d’anys de retràs ja podem tornar a disposar de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC). A inicis de desembre ja es
aprovar definitivament i ja estem en disposició de
dir que se’ns ha concedit l’import íntegre del que
vam poder sol·licitar.
Una de les obres del PUOSC és la que ens permetrà tenir una xarxa de fibra òptica de titularitat
municipal, d’aquesta manera garantim que sempre disposarem d’un operador que ens gestionarà
aquest servei, i tant no haurem de dependre d’operadors privats.
Per últim només em queda desitjar que aquesta
pandèmia cessi el més aviat possible, i donar suport
i ànims a aquells veïns i veïnes que han patit i estant
patint en primera persona la Covid-19. Alhora voldria recordar que tot i que les vacunes estan a punt
d’arribar i que els entesos comencen a veure la llum
al final del túnel ara més que mai no es pot abaixar
la guàrdia.
Bones festes de Nadal i que tinguem un pròsper
any 2021. Molta salut per a tothom.
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Els escolars de Torrent dibuixen
el Nadal
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Joan Alabau Alemany
Josep Maria Ros

En Joan te un extens currículum esportiu i és
que des de la seva infància ha practicat a nivell competitiu esports com l’esquí, el trial i el tir al plat. En
el món de la muntanya és tota una institució. Fou
soci del Club Esquí Verge de les Neus (1960-64), del
Centre Excursionista de Catalunya (1964-68) i de
la Unió Excursionista de Catalunya (1968-70). Va
competir en eslàlom i eslàlom gegant, en què sempre va quedar entre els deu primers en cada cursa i
de la puntuació FEDE. Fou cap d’explotació de l’estació d’esquí de la Molina (1970-86) i des del 1988
fins el 2015, quan es va jubilar, fou el cap de l’estació de Boí Taüll Resort. Ha estat professor de cicle
formatiu de neu de l’Institut del Pont de Suert i és
professor de l’ACEM en remuntadors.
En Patxi Garralda, qui va ésser director de l’estació de Boí Taüll, diu en un article que quan va
arribar a l’estació d’esquí per treballar en manteniment fent d’electricista en Joan Alabau, que en aquella època era el director de l’estació, en veure el seu
currículum li va dir : “tu essent enginyer i fent de
‘xispes’?, a partir d’ara et poses a taller per saber de
remuntadors, màquines, neu,... i així és com en Patxi
va conèixer totes les màquines i aparells de l’estació.
Anys més tard, quan en Joan es jubilava li va dir a
en Patxi que ell havia d’ésser el nou director. Tot i
que inicialment en Patxi no volia va haver de cedir
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davant la insistència d’en Joan, “Yo no quería, pero
me insistió que tenia que ser yo y nadie más que yo,
y bueno, si lo decia Alabau...”.

Vas néixer a Barcelona però ets fill de la Cerdanya no?
Si mira, jo vaig néixer a Barcelona però no en soc
fill. Per circumstàncies de salut la meva mare cap
al final no portava molt bé el part i el metge que hi
havia a la Cerdanya durant la temporada d’hivern, i
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que només venia en l’època dels esquiadors, era molt
amic del meu pare i li va oferir que anessin a casa
seva a Barcelona perquè allà disposava de més mitjans que no pas a l’hospital de Puigcerdà, que era
bastant precari en aquells temps. Als deu dies ja tornàvem a estar a casa. Soc fill de La Molina, primera
generació de La Molina. Soc nascut a la Cerdanya,
com Déu mana, saps.
Com hi va arribar la teva família a La Molina?.
El meu pare quan es va acabar la guerra, que el va
agafar bastant jovenot, vivia a Queralbs d’on n’era
fill, i a La Molina havien començat a bellugar-se en
el món de la neu i buscaven algú per començar a
fer una estació d’esquí. El meu pare hi va anar com
a electricista per tirar una línia elèctrica des d’Alp
fins a La Molina, i allà va començar de ‘xispes’ (electricista) i cada cop més s’encarregava d’altres feines
agafant més responsabilitats, i primer el van fer encarregat, llavors cap d’explotació i finalment director de l’estació d’esquí.
A La Molina hi ha una pista d’esquí que es diu
l’Alabau, guarda alguna relació amb el cognom
de la teva família?.
Si, a La Molina tenim un tros de muntanya que es
diu la pista Alabau i aquest nom ve dels anys 50,
més o menys, que es tenien que fer a La Molina els
campionats d’Espanya i no hi havia gaire neu i li
van dir al meu pare; ‘escolta Alabau a quin lloc de
la muntanya que hi hagi neu els podríem fer aquests
campionats d’Espanya?’, i el meu pare els hi va dir
que els podien fer en la pista que ell practicava per
les curses de competició, un bon lloc perquè sempre
hi havia neu. I llavors van fer els remuntadors i és
com definitivament va quedar com la pista Alabau,
d’aquí ve la història, porta el nom de la família.
I quan va començar la teva relació amb Torrent?
El meu pare i el meu tiu Jaume eren fills de Queralbs. El meu tiu Jaume feia la transhumància cada
any juntament amb tres o quatre pastors més, que
baixaven de la muntanya tot fent la ruta amb un
ramat d’unes 3000 ovelles per poder pasturar en
aquesta zona de l’Empordà. El viatge a peu durava
un mes i un cop aquí el ramat s’hi estava tres mesos per passar l’hivern. Quan venia el bon temps a
muntanya tornaven a pujar cap a dalt. El meu tiu
dormia i guardava el ramat al mas de can Tinus, al
Pla. Més tard l’Àngel Sabaté va comprar la propietat i anys després el meu tiu va tenir l’oportunitat de
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comprar-li el mas i així ho va fer. Adjunt al mas hi
havia una casa més petita, i va ésser quan el meu tiu
li va dir al meu pare si volia adquirir aquesta casa, i
el meu pare que li agradava el mar ho va veure com
una oportunitat i la va comprar.
Mentre no teníem la casa arreglada per venir-hi a
viure ens estàvem a casa del meu tiu Jaume, que per
això és a can Jaume, com en diuen ara, i jo vinc aquí
a torrent es pot dir que recordi des que tinc uns 8
anys. Sempre veníem per Sant Joan per passar-hi les
vacances i ens hi estàvem fins a finals de juliol, per
tant no vam coincidir mai per la festa major de Torrent perquè aquesta es celebrava més tard. Des de
llavors hi he vingut cada any al poble fins el dia que
em vaig retirar, que va ésser quan em vaig establir
definitivament a l’Empordà.
Què recordes de la teva adolescència quan passaves les vacances a Torrent?
Me’n recordo que anàvem a pescar aquí a la riera que
encara hi havia bars i anguiles, de l’arribada els anys
60 de tots els castellans, i també de quan el pare ens
portava amb el Jeep per les platges del voltant amb
la meva cosina Fina, amb la Carme de cal flequer,
la Margarita i la Sofia, i el que no ésser dir és si en
Josep de cal Ros també hi havia vingut amb nosaltres. El pare també ens portava a la família sovint
a fer el vol per Platja d’Aro. Clar, eren uns temps
molt diferents als d’ara. Anys després hi sortia pel
meu propi compte, era on hi havia la ‘moguda’ amb
el Pachá, Tiffany’s, me’n recordo que llavors van fer
la piràmide, ... vaja!!! uns altres temps. De totes maneres tinc una mica de mala memòria quan parlem
de coses antigues ja que he tingut una infància molt
atrafegada perquè he sigut una persona de moltes
aficions, per tant he tingut la meva vida repartida
amb moltes coses i en tinc tantes en el cap que no
puc recordar-ho tot.
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Quines han estat les teves aficions?
Doncs les aficions venen una mica heretades de la
família. El meu esport preferit i que més l’he cuidat i he practicat ha sigut l’esquí, ja que vaig néixer
en una estació d’esquí, que a més el pare n’era el
director. Vaig aprendre primer a esquiar abans que
caminar. És el que es fa a muntanya. Jugar a futbol
no perquè tot era pendent. Amb quatre anys ja vaig
guanyar la primera cursa d’esquí. També anàvem a
cacera, a pescar, i després quan vaig ésser una mica
més gran vaig començar anar amb moto. Vaig córrer deu anys al trial i vaig ésser el corredor semioficial de ‘Bultaco’, quedant setè en els campionats
d’Espanya de trial absolut, però degut a la feina i els
estudis no podia seguir les curses tot el que jo hagués volgut. El mateix em va passar amb l’esquí ja que
vaig començar a treballar ben aviat per ajudar a pagar-me els estudis. Vull dir que vaig fer moltes coses
però no vaig poder assolir l’objectiu d’haver arribat
a ésser el número 1 en cap de les meves aficions,
però bé, em vaig mantenir sempre dins dels deu primers amb els esports que he practicat més, que son
l’esquí i la moto. Ara que ja estic retirat del tot em
dedico a la pesca a mar i a l’hortet, i algun dia anava
a caçar però pràcticament ho he abandonat perquè
ara em sap greu matar els animals. Segur que hagués fet més coses però a muntanya et deus molt al
temps i hi ha moltes coses que no t’hi pots dedicar.
Has estat durant molts anys director de les estacions d’esquí de La Molina i Boí Taüll, com hi
vas entrar?
Quan feia la carrera d’enginyer elèctric la vaig
abandonar per guanyar uns calers ajudant al pare,
i llavors vaig entrar a treballar a la companyia Fecsa, amb plaça a La Molina, que em permetia treballar a casa meva. El pare va morir sobtadament el
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1974, a l’edat de 52 anys, i l’empresa on ell treballava de director em van dir si jo volia ocupar el seu
lloc, i efectivament vaig entrar a treballar amb 24
anyets com a cap d’explotació de l’estació d’esquí
de La Molina, i així vaig estar treballant-hi durant
18 anys fins que llavors hi va entrar la Generalitat
amb Banca Catalana, que es va quedar en Pujol. Tot
aquell ‘tinglado’ no em va agradar i vaig deixar-ho
córrer i vaig muntar una empresa de bosses de plàstic allà a la Cerdanya, que em va funcionar bastant
bé perquè en aquells moments treballàvem molt.
Tenia al meu càrrec 9 persones entre repartidors,
venedors i personal de fàbrica, i quan feia dos anys
que funcionava em van trucar i em van dir si volia
dissenyar i posar en marxa l’estació de Boí Taüll, i
se’m va encendre una llum ja que la neu, els remuntadors, la muntanya, ... ho porto a dins. I si si!! de
la nit al dia vaig tancar la fàbrica i me’n vaig anar
cap allà amb tot el que significa quan tenques una
empresa. Vaig arribar-hi el 1988 i vaig començar a
dissenyar primer la carretera d’accés a l’estació, llavors a posar els remuntadors, fer pistes, ... i després
de dos anys, quan vam tenir tota la infraestructura
muntada, vam obrir l’estació. En el moment que jo
em vaig jubilar, que no retirar, jo era qui més anys
d’experiència portava en el país com a responsable
d’alguna estació d’esquí, i uns 44 anys com a responsable d’algun departament de neu, i això per mi és
una medalla, un reconeixement de la tasca ben feta.
Amb un càrrec com el teu segur que hauràs tractat amb gent important?
Per l’estació de Boí Taüll hi ha passat tots els polítics de la Generalitat i del govern espanyol, ja fos
perquè estaven de cap de setmana a la muntanya, de
vacances, perquè estaven en un viatge oficial, ... un
dels que recordo era en Josep Borrell i llavors també
venia molt el malaurat Ernest Lluch, que no esquiava si no que sempre el podies trobar a la terrassa
del restaurant llegint un llibre. De famosos més aviat pocs perquè tenien per costum anar a BaqueiraBeret i els que eren aquí normalment no es deixaven
veure. El que puc dir és que vaig estar amb el rei
emèrit, Joan Carles I, i la seva família. També actors
i actrius com la Sofia Mazagatos, en Joel Joan i en
Jordi Sánchez de plats bruts, i d’altres que ara no em
venen a la memòria.

que vaig estar esquiant amb ell vaig caure al seu
davant i em vaig trencar l’espatlla i ell em va posar el seu helicòpter personal a la meva disposició
per portar-me a Barcelona. Quan vaig estar 21 dies
ingressat a la clínica Dexeus de Barcelona per operar-me de l’espatlla el rei em va trucar en diverses
ocasions interessant-se pel meu estat i allà a la clínica tothom deia que qui era aquest personatge que el
rei el trucava sovint i clar, el personal de l’hospital
hem portaven com un rei.

Has tingut temps d’ensenyar els coneixements
que tens de les estacions d’esquí?
Efectivament. Vaig fer d’instructor en uns cursets
que vaig organitzar a Pont de Suert a través de
l’institut, amb el que s’estudiava tot el que és propi
d’una estació d’esquí, com ara treballar de maquinista, remunterus (encarregats del remuntador), pisterus
(pisters, encarregats de les pistes), etc..., perquè tot
això preparava a la gent ja que les estacions demanaven personal cada cop més qualificat i no pas agafar el primer que venia per allà perquè li agradava la
muntanya. Les coses es tornaven més específiques
al igual que la reglamentació que cada cop era més

Alguna anècdota tindràs després de tants anys
de director?
Si clar, d’anècdotes n’he viscut moltes, com la d’esquiar tres cops amb el rei emèrit. L’última vegada
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complicada i exigent. Més responsabilitats i clar
això s’havia de repartir entre tots, ja que no únicament ha d’ésser del cap de l’estació perquè hi ha
diferents fronts i cadascú ha d’ésser conscient de la
seva parcel·la tot i que al final el l’últim responsable
sigui el cap de l’estació.
Després de 5 anys que ja no estic a Boí Taüll veig
que aquest curset segueix ben viu ja que cada any hi
participen una mitja de 30 alumnes que després de
dos anys surten formats per a poder treballar tant a
les estacions catalanes com a les andorranes, i a més
a més aquest curs passat va venir gent de Sierra Nevada, a Andalusia, i de Madrid. I puc dir que he sigut
un dels abanderats en aquest tema. A més, a través
de l’Associació Catalana d’estacions d’esquí de muntanya també es fan uns cursets cada any abans de
començar la temporada per poder accedir a la feina
de les estacions. També hi vaig ésser-hi dos anys de
professor. Porto la feina a la sang i m’ha agradat ensenyar ja que vaig aprendre per mi mateix, reben les
patacades pròpies de la feina. Per això considero que
és molt important ajudar en la formació de personal.
Quin és el teu dia a dia en l’actualitat?
Mira! Des que m’he jubilat m’he pres les coses amb
molta calma, i és allò que dic ‘el que no pots fer avui
ho fas demà, i si no demà passat’. De totes maneres
l’hort, quan n’és l’època, porta força feina i m’hi estic
bastant. Llavors també miro de poder anar a pescar
perquè hi tinc una barca a Palamós. A l’estiu amb el
bon temps ja comencen a venir els meus néts a casa
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o també els vaig a veure i em poso a fer d’avi ja que
tinc cinc néts i miro d’aprofitar tant com puc. Per
tant tinc una vida bastant activa dins la tranquillitat que em dona la jubilació. Quan tinc un estona
lliure a part de l’hort me’n vaig a fer petar la xerrada amb en Joan Parals, el pastor, i mira!, i després
anem a caminar una mica a veure si trobem espàrrecs, quan n’és el temps, i quan ho és de bolets doncs
anem a caçar bolets, i així també anem fent una mica
tots dos, ja m’entens, anant matant el dia. Dia que
passa dia que empeny, i anant fent!.
Encara hi vas a l’estació d’esquí de Boí Taüll?
Siiiii!!!. Sempre procuro anar-hi dos cops a l’any perquè hi tinc bons amics i alhora vaig controlant al
que considero que és la meva obra, no ho puc evitar,
ho porto a la sang.

Butlletí informatiu i cultural

Pilates al polivalent
Degut a l’actual context de pandèmia l’Ajuntament es va veure obligat a anul·lar totes les festes locals i
lúdiques per aquest any. L’activitat de Pilates s’ha mantingut perquè la seva pràctica suposa un benefici per
el nostre estat de salut, i perquè es pot garantir el compliment dels requisits establerts per la normativa en
seguretat sanitària.
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Llindes i esgraﬁats
que parlen
(Torrent, s. XVI-XVIII)
Rosa M. Masana Ribas
Presentem una relació d’inscripcions que han
estat localitzades a les capçaleres de pedra de les
portes de cases i masos o bé en làpides amb inscripcions en altres llocs de l’edifici. La llinda és un pedra
disposada horitzontalment sobre les portes o finestres i recolzada mitjançant dos muntants laterals.
Aquestes inscripcions ens aporten una mica més
d’informació del municipi.
Està documentat que l’any 1377 Beatriu de Foixà va vendre la jurisdicció civil del castell de Torrent a Berenguer de Cruïlles per 45.000 sous, i des
de llavors va restar sota el seu domini, igual com
Peratallada. Actualment del que era la porta del castell en queda la portalada que comunica amb la part
més alta del poble. Es diu que l’habitatge, adherit a
la paret del castell just gairebé per sota de l’arc, hi
vivia l’informador de l’inquisidor, que en cada visita
que li feia el posava al corrent del que succeïa entre
els torrentins.

Entrada principal al Castell
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La inscripció més antiga localitzada data de
l’any 1578. Val a dir que pot haver-n’hi algunes que
ens han passat per alt, així com advertim que la lectura de les grafies en ocasions no és completa o bé
pot contenir algun error de transcripció.

Cal Sombrero (1578 i 1700)
La làpida de la façana de la casa de cal Sombrero ens la va mostrar Josep M. Ros, d’altra manera
possiblement no l’hauríem localitzat. Emília Gómez ens diu que entrats al segle XX i fins ara entre
aquesta casa i la del castell, les dues a tocar, hi han
viscut tres generacions de la seva família. Salvador
Pío Gómez Valenzuela, el seu avi, era natural de
Còrdova i es posava sempre un barret cordovès a
l’estil de la seva terra. D’aquí va venir que la casa on
vivia rebés el mot de cal Sombrero.

Butlletí informatiu i cultural

Salvador Pío i la seva senyora van tenir 6 fills,
quatre noies i dos nois. En José Antonio es va quedar a la casa natal, on va viure també de casat amb
Dolores Ruíz García. Actualment en aquesta casa hi
viu l’Emília, la filla petita del matrimoni.
Aquest immoble es troba just al traspassar l’arcada del castell al carrer Placeta fent cantonada amb
el carrer de l’Església i està format per tres pisos.
En una part de la façana podem observar una pedra
esgrafiada composta de signes i números que està
molt erosionada però amb tot hem intentat esquematitzar la informació que conté.
Hi observem una creu en què l’asta vertical es
bifurca en dos segments que toquen a terra i tenen
forma de mitja lluna amb una punta cap amunt.
Aquests segments configuren un triangle que ens
pot suggerir dues cames eixarrancades i per sota
d’aquestes una flor de sis pètals o potser una estrella
com si fos un part. A cada banda de la creu hi ha una
numeració.

Can Serra (1689)
Aquesta espectacular masia de diverses hectàrees de terreny havia acomplert diverses funcions
agràries. Algú s’hi ha referit també com a can Paré,
tot que amb més freqüència se l’anomena can Serra pel fet de ser propietat d’aquesta família. Diríem
que és la més antiga del poble i ara està en dessús,
però té la particularitat que ens dona la benvinguda
a l’entrar a Torrent per la carretera de Pals perquè
veiem de lluny i a mà dreta les seves arcades.
A la llinda de pedra de granit que hi ha a una
entrada del mas situat de cara a llevant hi ha la inscripció: Miquel Pare Maior me à feta / mars a 9 · 1689.
Martí Dellonder, que coneix bé aquest mas perquè
hi havia estat vinculat, confirma que la lectura de la
llinda és correcta, encara que pensava que l’edificació podia ser del 1639. També ens diu que la finca
continua pertanyent als descendents de la família
Serra.

La làpida de la façana de cal Sombrero

Per saber més d’aquest anagrama vàrem demanar ajut al dissenyador gràfic Francesc Massana per
si podia millorar la visualització de la imatge i molt
acuradament ens en va fer un esquema. Després
d’observar amb detall la imatge va deduir que l’any
podia ser el 1578 i per sobre de la creu s’insinuava el
que podia ser una ema o una corona, tot i que també
va dir-nos que les interpretacions podien estar condicionades a altres lectures.

Vista del mas Serra

Al segon pis d’aquest habitatge hi ha una finestra amb una llinda en què consta 1700.

Llinda d’una de les finestres de cal Sombrero.

Llinda d’una de les portes de can Serra
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Can Lay (1696)

Església de Sant Vicenç (1724)

A la llinda de can Lay hi podem llegir: 1696 /
Emanuel Carbonell fecit / die de mars 29, està situada
a la Placeta al costat de l’antic Ajuntament de la vila
i n’era propietari Miquel Llenas Alay, avi del reconegut ninotaire de Torrent Miquel Llenas Janoher,
de qui tenim una breu biografia a: Revista del Baix
Empordà núm. 49 de l’any 2015, consultable també
a: http://www.rosammasana.com/?p=6109

L’església parroquial de Sant Vicenç de Torrent
està documentada del segle XIV, però l’actual edifici
consagrat al sant data del segle XVIII. Ens en dona
testimoni una làpida esculpida que està situada en
una paret de la part de llevant del temple, on a més
d’al·legories pròpies de sant Vicenç hi ha la següent
inscripció: Dia 13 agost de 1724 fonch posada la primera pedra de esta yglésia per lo m. Emanuel Oller i Colom
natural de est lloch de Torrent.

Miquel ens explica que la paraula Lay ve de la
contracció del cognom Alay i tot ens fa pensar que
la casa procedia de la seva besàvia Alay. Actualment
l’immoble és propietat de Jordi Llenas Janoher.

Can Lay 1696

Una casa del carrer “Cuartel de Norte”
(1703)
Hem anomenat aquesta casa amb el nom del que
possiblement era l’antic carrer que encara apareix
escrit sobre quatre rajols blancs amb lletres negres
i que actualment és carrer Canal. En aquesta casa
hi vivia en Josep Pannon Plaja i la Josefa Estrabau
Casademont, coneguda com l’àvia Pepa, avis d’en
Narcís i la Margarita Pannon. A la façana de la casa
hi veiem una llinda amb la inscripció 1763.

Llinda d’un habitatge del carrer Canal
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Esculpida en baix relleu hi veiem una creu que
hi ha qui diu és de Malta, però aquesta té vuit puntes i la que està representada n’és una de quatre
segments més
representativa de les dels
primitius cristians, que era
aspada i estava envoltada
per un cercle.
Aquesta també és més similar a una
roda de molí,
molt vista en
pintures que
en ocasions
volen representar el torn
com a eina de
tortura. Sant
Vicenç hi devia
d’estar
sotmès abans
del cruel suplici a la graella. A la llosa Làpida commemorativa de la primera
pedra de l’església de Sant Vicenç
també hi veiem representada una branca de palma que acompanya gairebé tots els sants màrtirs.
Es fa difícil evitar no trasbalsar-nos quan recordem aquelles injúries fetes a persones per les seves
creences i a la vegada també és inevitable preguntar-nos si aquests símbols situats en llocs de pas poden exercir sobre nosaltres una influència anímica.
Potser encara serveix per infondre’ns temor, perquè
en un vídeo de The Vatican-ES Archive el 2015 el
papa entre d’altres coses va dir: “els actuals màrtirs
cristians pateixen i donen la seva vida i nosaltres rebem la benedicció de Déu pel seu testimoni”. Paraules indicadores que els màrtirs i els seus sacrificis
continuen vigents.

Butlletí informatiu i cultural

Cal Flequer (1743)

Una porta del Castell (1766)

En un petit passatge del carrer de l’Església i
situada de cara al nord, hi la llinda que pertanyia a
una porta ara tapiada. La casa actualment és propietat de la família Marull-Ros i és coneguda per
cal Flaquer ja que hi havia hagut un obrador de pa.
Juntament amb Josep M. Ros vàrem deduir que la
inscripció de la llinda hi deia: Pera Capela, any 1743.
Veiem també que el número 17 era posat davant del
nom i el 43 al darrere.

17 Pere Capela 43 o cal Flequer

Can Boixiner, can Pannon i can Aza
(1751)
Aquests són els tres noms que ha rebut aquest
habitatge situat al carrer de l’Església número 24 i
on a la llinda de la porta de l’entrada hi consta l’any
1751. És sabut que des de principis del segle XX, i
després de la família Boixiner, en aquesta casa hi va
viure durant bastants anys la família Pannon. Per
saber quelcom més de la història de la família podem consultar El Llentiscle de Torrent del any 2016,
i també http://www.rosammasana.com/?p=8049.
Aquest habitatge posteriorment va passar a ser
propietat del diplomàtic Alberto Aza Arias, director
del gabinet d’Adolfo Suárez, ambaixador als EUA,
Mèxic i Londres, que l’any 2002 va ser nomenat
secretari general de la Casa del Rei. Aza ha rebut
diverses condecoracions, entre les quals també l’any
2010 la Creu de Sant Jordi.

Abans hem esmentat que Salvador Pío Gómez
havia tingut 6 fills, i vivia en aquesta casa i hi regentava un bar. L’Angelina era la més petita dels 6
germans i també hi va viure fins voltants de l’any
1970 juntament amb el seu home, en Geroni.
A la llinda del portal d’aquesta entrada secundària hi consta 1766.

Can Mirineu (1781)
Can Mirineu data de l’any 1781 i actualment
en aquest mas hi viuen Jaume Rocas, la seva muller
Mercè Sarsanedes i Cèsar, el seu fill. A la revista El
Llentiscle de Torrent de l’any 2015 hi va sortir publicada una crònica que parlava de la història de la família. La seva lectura ens pot ampliar la informació.
També podem consultar: http://www.rosammasana.com/?p=9605

Llinda de la porta de can Mirineu que dona al carrer.

Llinda de can Boixiner, Pannon i Aza 1751

Llinda de la porta de can Mirineu que dona al carrer
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Can Ferrer (1819 i abans)
Can Ferrer és una casa situada al carrer del Pla
número 7 i hi ha viscut el matrimoni Serafí Ferrer
i Pilar Pi, que aquest any ha complert cent anys.
La seva nora, Anna Colls, comenta que en aquesta casa hi havia viscut un picapedrer que va ser qui
possiblement va esculpir el segment més antic de
la làpida que hi ha al lateral esquerre de la façana
i al segon pis de la casa. Ha estat gràcies a l’Anna
que hem pogut localitzar aquest treball de pedra tan
interessant.

Sí que està datada la part de la llinda que forma
l’arc de la portalada, en què consta 1857, i està encerclat per una sanefa decorativa.

La làpida està formada per dos cossos sobreposats i diferenciats. Al de sobre hi veiem la petita
imatge d’un home que porta uns estris a la mà, com
si estigués treballant alguna cosa, fet que confirmaria el que diu l’Anna: que allà hi vivia un picapedrer.

La Santa Missió (1946)

Porta d’entrada de can Ferrer

Esgrafiat de Jaume Fesia a can Ferrer
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Aquest esgrafiat ens recorda la làpida de can Sombrero perquè te dues astes amb la mateixa configuració amb la diferència que l’estrella està al vèrtex
superior. Tot i que ens podem equivocar ens sembla
llegir-hi hi Jaume Fesia i sense data.

En aquest mateix habitatge i a la porta d’entrada
de la vivenda de la família Ferrer hi veiem la inscripció 1819.

També hem trobat d’interès adjuntar la imatge
de la creu a la façana de l’església que està feta de
pedra artificial i porta la inscripció JHS Santa Missió 1946. Aquesta creu recorda el compromís que la
parròquia havia de contraure en el fet de predicar el
missatge de Jesucrist i la fe catòlica. Creus semblants
a aquesta les podem veure en diverses esglésies del
Baix Empordà.

Butlletí informatiu i cultural

Geneta Comuna
La geneta comuna (Genetta genetta), també anomenada gat mesquer a Catalunya, és un mamífer carnívor de la família dels vivèrrids. No és doncs
un gat ni un felí.
És un animal llarg i prim, amb una cua generalment tan llarga com la resta del cos, que té l’aparença
d’un gat amb l’excepció de la cara, que és més allargada. El seu pelatge és gris pàl·lid i molt suau, i té
taques negres i anells, també negres, a la cua. S’han
catallogat unes 30 subespècies de genetes i totes tenen en comú un cap petit, ulls grossos, orelles grans
i unes potes curtes amb urpes retràctils. Els mascles
són més grans que les femelles i els joves tenen un
color gris més fosc que el dels adults.
Els vivèrrids com la geneta tenen prop de l’anus
una glàndula que segrega una substància d’olor intensa que deixen anar quan se senten irritats o per
marcar el terreny. El musc civette, un dels ingredients de perfumeria més preuats, és aquesta substància
obtinguda de diverses espècies de vivèrrid.
En llibertat, les genetes viuen al voltant de
10 anys, però en captivitat arriben als 20. No tenen
autèntics depredadors, encara que de vegades poden
ser caçades per algunes aus de presa o per guineus.
La geneta és encara abundant a tota la seva àrea de
distribució, per aquesta raó sembla tenir poc a témer
en el futur i és considerada en risc mínim.
Juntament amb altres vivèrrids, les genetes comunes es consideren l’espècie moderna més propera
als avantpassats extints comuns dels carnívors ja que
no s’han trobat ossos fòssils de geneta al Pleistocè.
Es creu que la seva presència a Europa és recent i que
fou introduïda per l’home de forma potser involuntària, com a mascota assilvestrada, simple polissó en
algun dels vaixells que sempre han travessat l›Estret
de Gibraltar o introduïda com a caçadora de rates a la
rodalia de les granges, sigui pels àrabs o pels romans.
És un animal extremadament flexible, el qual li
permet d’entrar en espais molt petits i es mou destra
i àgil. Li agrada enfilar-se als arbres i estirar-se damunt de les branques horitzontals.. S’alimenta de ratolins de bosc i en menor proporció de rèptils, ocells,
ous i insectes que caça activament. És difícil de veure
per la seva discreció, perquè viu al bosc dens i son
depredadors nocturns, per tant rarament son vistes
de dia. Malauradament ens les podem trobar en les
nostres carreteres atropellades pel pas dels vehicles.

Viuen i cacen de forma solitària encara que toleren la presència d’altres individus de la seva mateixa
espècie a la rodalia. Ocasionalment les femelles cooperen en la caça amb les seves cries subadultes o amb
algun mascle. Igual que els gats, són caçadores sigilloses, que maten les seves preses d’una ràpida mossegada al coll. Les seves urpes esmolades els permeten
tant immobilitzar les seves preses com grimpar amb
facilitat. Són animals de mossegada fácil i en captivitat s’han de manejar amb precaucions.
En ocasions cacen ocells de corral, però amb prou
feines fan prou mal per ser considerades una amenaça. Per altra banda, ajuden a mantenir baixes les
poblacions d’insectes i, estant que sovint viuen prop
d’assentaments humans, ajuden a alleujar els problemes de les plagues a les terres de cultiu.
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La cuina de la “Susi”
Al poble tothom sap de la llarga tradició culinària del boletus a
casa dels Montes-Ruíz, només cal picar la seva porta qualsevol dia
de tardor i trobar a l’Ascensión, tothom la coneix per ‘Susi’ i el seu
home, en Geroni, amb bolets de diferents classes per aquí i per allà,
triant, pelant, netejant, fent-ne conserves, cuinant-los a la cassola, a
la brasa, una torrada de gírgoles amb un got de vi, ...
Entre pots de conserves de bolets situats estratègicament per
racons de la cuina, la susi estava cuinant uns ‘callos’, tripa amb cap i
pota, que feien molt bona pinta. N’ha fet una bona cassola per poder
emplenar uns ‘tappers’ per quan venen a casa els seus fills amb la
família. En ocasions fa cassolades de 8 kg. ja que entre tots son una
bona colla.

TRIPA AMB CAP I POTA; ‘CALLOS’
Les tripes o els budells són, en un context gastronòmic, un tipus de menut procedent de
l’estómac d’alguns animals de granja, a la cuina catalana típicament el xai o la vedella.

sí, ella està acostumada a fer els ‘callos’ al seu estil,
amb tripa i morro, cigrons (tot i que avui els ha fet
sense cigrons), un parell de dents d’all, una mica de
pernil picat, ceba, xoriç, tomàquet de l’hort i pebre.

Tenen diversos usos, com embolicar els embotits o, en el cas de la vedella lactant, s’hi extrau
un quall que permet fer formatge, però també es poden preparar (rentant-les durant diverses hores en
una salmorra suau) i cuinar les tripes dels remugants,
barrejats o no amb altres menuts. En aquest darrer
cas en castellà es coneixen com a callos, que és una
paraula d’origen gallec derivada de «quall”.

En Geroni ens comenta que ara ja venen preparats, cuits, però abans es compraven naturals, de ‘menudillo’, i llavors s’havien d’esbandir molt bé i que
quedessin ben bullits, ben nets, i si se’ls deixa reposar son més bons que acabats de fer. El secret d’en
Geroni es que bullin durant una hora i amb un bon
ós de pernil, ja que els hi dona un gust molt bó. És
molt important també que el tomàquet sigui collit de
l’hort per tal de fer un bon sofregit. També comenta que a cada regió es fan de manera diferent, per
exemple aquí a Catalunya n’hi ha qui fa els ‘callos’
amb tripa de xai, però s’han de saber fer, i a més és
aconsellable menjar-los al moment perquè en repòs

La Susi és originària de Granada però ens explica que de ‘callos’ no n’havien fet mai a casa seva, i en
canvi si que se’n feien a casa d’en Geroni, que és fill
de Pozo Alcón, Jaén. És per la costum que ell tenia de
menjar-ne que la Susi en va començar a cuinar, això
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son més forts, mentre que a Madrid els ‘callos’ son
amb cigrons, coneguts com a ‘callos a la madrileña’.
De ‘callos’ també n’hi ha a la gallega, a l’andalusa, a
l’asturiana,... Com a curiositat en Geroni explica que
ara sembla que hi ha la novetat de fer-los de bacallà
però ja s’en feien abans perquè antigament era més
fàcil de trobar-ne de tripa de bacallà. Tal com ens
explica la Susi i en Geroni els ‘callos’ son una bomba
de calories i per tant s’ha de mirar de no abusar-ne,
per aquest motiu son de més bon menjar en època de
fred. Amb tot l’explicat ara només cal dir ‘que vagi
de gust’.

Tripa amb cap i pota a la Catalana
Ingredients:
- 1 kilo de tripa de vedella
- 1/2 kilo de cap i pota de vedella
- Un tros de xoriço picant
- 150 grams de taquets de pernil ibèric
- Una ceba
- Un pebrot verd
- 2 Tomàquets madurs
- 3 alls i una mica de julivert
- 4 avellanes i 4 ametlles per fer una picada
- Un got de vi blanc
- Una cullerada de farina
- Una cullerada de pebre vermell dolç
- Un bitxo
- Una fulla de llorer
- Sal, pebre negre i oli d’oliva verge extra.
Preparació:
Rentar i tallar la tripa a quadrats.
Posar-la a bullir 30 minuts amb aigua amb sal uns grans de
pebre negre i una fulla de llorer.
Afegir la cap i pota els últims 10 minuts.
Escórrer i reservar, guardar un got de l’aigua de bullir la tripa.
En una paella amb una mica d’oli, fer un sofregit amb la ceba,
el pebrot, un all i el bitxo. Quan agafi color, afegir el xoriço i el
pernil tallats a daus petits, deixar 5 minuts, incorporar el got de vi
i deixar que redueixi. Afegir els tomàquets ratllats i deixar coure
tot a foc lent uns 10 minuts.
Afegir una cullerada de pebre vermell dolç i una cullerada de
farina, remenar tot bé i posar-lo en una cassola amb la tripa i el
cap i pota i un got de l’aigua de bullir la tripa. Deixar coure 1/2
hora a foc lent.
Fer una picada amb dos alls, una mica de julivert, les avellanes,
ametlles i posar-la a la cassola en els últims 5 minuts de cocció i rectificar de sal i picant, si cal afegir una mica de pebre vermell picant.
Aquest plat és millor que reposi una mica o potser un dia sencer.
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15è aniversari
del Paintball Empordà
L’alma mater del Paintball Empordà de Torrent, en Carles Pla-Giribert T.”, ens fa un repàs per
la història d’aquest esport i també de l’evolució de
Paintball Empordà en aquests 15 anys d’existència,
des del seu origen fins a l’actualitat així com un repàs de la indumentària necessària per a la seva pràctica i del funcionament del joc.
Per qui no conegui aquest joc de la guerra de
pintura, en anglès Paintball (traducció literal) us en
faig cinc cèntims; Tot va començar quan dos grangers dels Estats Units van enginyar unes marcadores de pintura per marcar els seus ramats i així
poder-los diferenciar. Cada granger marcava el seu
ramat amb un color diferent a l’altre. Amb el pas del
mesos la idea va passar del ramat a disparar-se entre
ells mateixos pel mig del bosc, tot fent d’una feina
també un joc, i a mesura que passava el temps cada
cop més s’ampliava el nombre de persones que hi
volien jugar. L’any 1981 a New Hampshire, Estats
Units, es va oficialitzar el paintball amb el nom de
“National Survival Game”.
Al llarg dels anys el joc va anar incrementant
jugadors i evolucionant fins al dia d’avui en que el
paintball està considerat un esport a nivell mundial
amb més de 15 milions de practicants, amb competicions estatals o internacionals com:
- Europa “Millenium Series”.
- Campionat d’Europa de Paintball.
- Lliga “NXP, Nacional Xball Ligue Paintball”.
- Campionat del món de Paintball.
L’origen de Paintball Empordà de Torrent es
remunta a principis de 2003 quan en un viatge amb
uns amics a terres de Sud-amèrica, concretament a
l’illa de Florianopolis al sud de Brasil, en un dels
dies en que buscàvem activitats esportives a fer vam
trobar que es podia jugar a paintball, una activitat
totalment desconeguda per nosaltres i que en informar-nos del que es tractava vam decidir incloure-la
com una activitat més del viatge.
El dia de l’activitat ens vam presentar a les
instal·lacions del Paintball Florianopolis i després
d’unes dues hores de joc vam acabar mig cansats i
amb un somriure de pam a pam, i donada la meva
curiositat ens vam posar a parlar amb els monitors
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i socis del Paintball Florianopolis, que d’entre la
bateria de preguntes que els hi vam fer una d’elles
va ésser si el paintball era molt conegut a brasil i la
resposta va ésser que si, que hi havia molts paintballs al brasil i que molta gent hi jugava, i van afegir
que no tan sols era a brasil si no que a l’Argentina i
tot els Estats Units, essent un esport cada cop més
popular i ja amb competicions oficials reglades per
la Lliga Nacional de Paintball dels USA.
És en el vol de tornada tot repassant els àlbums
de fotografies de paper fetes durant el viatge i que
vam fer imprimir a La Casa de la Fotografía de Florianopolis, encara en aquella època sense mòbils, on
em ve al pensament d’estudiar l’opció d’exportar
aquesta activitat a Torrent.
Un mes més tard d’haver arribat a terres catalanes començo a realitzar profundament un mini
estudi de viabilitat per la implementació d’unes
instal·lacions de paintball a Torrent, i sabent que
una moda dels Estats Units tan potent acabaria arribant a Europa si o si. Després d’un llarg tràmit
burocràtic de més de dos anys el juny de 2005 vam
inaugurar el Paintball Empordà, i de retruc ens posàvem, sense tenir-ne inicialment coneixement, al
capdavant en tot l’estat espanyol com a primer camp
de paintball en tenir llicència d’activitat.
Per jugar a paintball no ho podem fer de
qualsevol manera. La indumentària és molt
important i els participants han d’anar degudament
equipats, amb una granota de roba, una màscara
protectora i la marcadora de pintura amb aire
comprimit per disparar petites boles de pintura
recobertes de gelatina. En essència és un joc que es
caracteritza per la descàrrega d’adrenalina i el bon
humor que es genera, combinat amb l’exercici físic i
mental que fan els jugadors o més ben dit els equips,
que han de pensar l’estratègia de joc per aconseguir
l’objectiu final de la partida, que normalment sol
ésser la captura d’una bandera, tot i que també es
poden marcar altres objectius que donin la victòria.
En el cas que aconseguir la bandera sigui l’objectiu es col·loca aquesta enmig del terreny de joc i
el jugador/a que aconsegueix agafar-la i portar-la a
la base de l’equip contrari sense que hagi estat tocat
per cap bola fa guanyador de la partida al seu equip.
En el cas que el jugador/a que porta la bandera fos
tocat per una bola quedaria eliminat quedant la bandera al terra i en el mateix punt de l’eliminació per
tal que qualsevol altre jugador la pugui agafar i reprendre l’objectiu final, arribar a la base contrària i
guanyar el joc per sumar punts.

Els camps de joc es situen en zones de bosc i de
camp ja que es juga a l’aire lliure i la seva pràctica
és oberta a tots els públics i classes socials, oferint
diversió combinada amb esport per a tots aquells
grups d’amics, familiars o empreses que volen
gaudir d’una bona estona inoblidable.
Recentment Paintball Empordà ha estat
catalogat per La Vanguardia, reconegut diari d’àmbit
nacional, com una de les instal·lacions més punteres
de l’estat espanyol per a la pràctica del paintball
per la seva constant evolució i millora, tan en els
seus camps de joc com en la formació de monitors
professionals.
Us animo a visitar les instal·lacions al nostre poble de Torrent i que gaudiu d’una jornada excepcional fent esport al Paintball Empordà.

Pista de bales de palla. Nevada de febrer 2018.

Pista de palots.

Pista del bosc.
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Francesc Dalmau i Fàbrega,
en Paco Dalmau
Josep Maria Ros
Des que era petit conec a en Paco ja que als estius venia a la botiga de souvenirs que els meus pares regentaven a Calella de Palafrugell a portar-nos
postals dels paisatges més bucòlics del nostre entorn i d’altres racons del nostre país. Val a dir que hi
havia feinada en col·locar-les a l’expositor ja que en
aquella època era tot un ritual pels guiris, i no tant
guiris, d’emplenar de textos i dibuixets la part posterior de la targeta per explicar com en gaudien de
les vacances a la Costa Brava i acte seguit enviar-les
per correu als seus països d’origen.
La imatge que tinc gravada d’en Paco és veure’l
baixar un matí per la plaça Sant Pere carregat de
postals, moltes postals, i a la tarda el tornava a veure
baixar però aquest cop carregat amb la càmera fotogràfica i tots els seus complements, senyal inequívoca que anava a tirar fotos.
El veia com un noi trempat i de tracte agradable
que sempre tenia una estona per petar la xerrada
amb els pares tot i que en la majoria d’ocasions no
solia ésser gaire llarga ja que sempre anava enfeinat.
Nascut a Palafrugell el 1953 és un reconegut
fotògraf, col·leccionista i activista cultural tant a nivell local com provincial, a més d’estar vinculat a diferents mitjans de comunicació i projectes editorials.
Des de fa anys en Paco també fa un seguiment
gràfic dels diferents actes i festes que celebrem a
Torrent, i bona prova d’això la tenim en que la majoria de fotografies exposades que tenim en el local
polivalent ens les ha fet en Paco.
Ets tot un referent local en el món de la fotografia, de petit ja tenies aquesta afició?
De petit ja tenia un interès exagerat per el colleccionisme. A casa compraven La Vanguardia i jo
les guardava totes al soterrani amb enfiles fetes de
taulons. En el fons el meu interès era preservar el
present per el futur. Res millor que la fotografia per
deixar constància de tot el que passava. Cal recordar
que en aquells any no existien els ordinadors i molts
pocs arxius municipals.
Quina va ésser la primera càmera fotogràfica que
vas tenir?
La meva primera càmera fotogràfica va esser una
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Olimpus que vaig comprar de segona mà a Foto
Puignau (Can Ruet). Era a l’entorn de 1972. Les
meves primeres fotos eren bàsicament familiars i de
la colla d’amics. Tota manera, ja en els inicis vaig
començar a fotografiar alguns dels canvis que es
produïen a l’entorn de Palafrugell.
Recordes com vas aconseguir la primera càmera?
Ja treballava així que la vaig pagar jo. No recordo
els cost de la càmera Olimpus, no crec que en costés
masses diners. Al igual que he fet amb moltes de les
altres càmeres que he comprat, la vaig deixar una
colla d’anys a altres persones que volien iniciar-se
amb la fotografia.
De les milers de fotografies que portes fetes en
tens alguna amb un significat especial?
Soc incapaç de triar alguna imatge del centenars de
milers que n’he fet. He tocat tots els temes i encara
ara, el dia a dia fa que realitzi una mitjana aproximada de 50 fotos diàries. Moltes no recordo ni que les
he fet jo. Es un dels motius del perquè no he volgut
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fer mai cap exposició. Quan jo no hi sigui ja tindran
ocasió de gratar. De material no en faltarà.
També ets un reconegut activista socio-cultural
de Palafrugell, no tot és fotografia doncs?
Se’m coneix per anar enganxat sempre a una càmera
però he dedicat quasi el mateix temps a les Festes de
Primavera, primer com a carrossaire i més endavant
com a Coordinador de les Festes dels millors anys.
Els anys dels grans envelats, els grans artistes, la
multitud d’actes de tota mena i la recuperació de
festes tradicionals catalanes. Sens dubte coordinava
un gran equip de persones involucrades amb el país.
A l’any 1969 vaig participar per primera vegada al
Carroussel Costa Brava. Podríem dir que a través de
les carrosses vaig començar a participar de la vida
cultural de Palafrugell. Potser el següent pas fou entrar al voluntariat de la Creu Roja, portant l’oficina
de l’entitat, l’inici de Creu Roja Joventut i més endavant fent la mili. No hi vaig tenir mai cap càrrec
però encara recordo que a les assemblees cada vegada que un membre de la junta tenia de presentar
algun informe o donar alguna dada acabava intervenint-hi jo des dels fons de la sala. Fent la mili a
Palafrugell vaig iniciar les activitats de la ‘Agrupación de Dirigentes de carrozas’. Més endavant, als
inicis del Punt Diari, vaig passar a formar part de
la corresponsalia del Baix Empordà i a la formació
d’Edicions Baix Empordà.
No voldria oblidar el que han representat per a mi
la distribució de postals. Amb disset anys ja anava
amb moto a distribuir postals a les platges. Primer
les de Gràfiques Agustí i després les de CyP (Campanyà i Puig Ferrán) que es convertiren en Postals
Internacional Color. És una activitat que m’ha lligat
tots els estius però que m’ha donat una llibertat econòmica important i alhora permetre realitzar grans
viatges els mesos de tardor. Les postals també han
fet que els meus fills tinguessin feina als estius sense
tenir de sortir de casa i en certa manera tenir-los
controlats.
Parlant d’Edicions Baix Empordà, com va sorgir
l’idea de muntar una editorial a Palafrugell?
Participar en la creació d’Edicions Baix Empordà
és una altre fita que m’enorgulleix i vull aprofitar
per explicar la història des dels inicis. La corresponsalia d’El Punt generava molta informació i moltes imatges de les que només se’n publicaven una
mínima part. Feia temps que discutíem la manera
de donar-hi una sortida més extensa. Una tarda va
aparèixer a la porta de casa un venedor de llibres
amb l’oferta de subscripció a una col·lecció que publicava el que havia passat durant l’any a Catalunya,
i encara el venedor no havia pujat al cotxe que jo

Carroussel Costa Brava - Foto: Serrano

Equip El Punt Diari

ja anava camí de la casa d’en Santi Massaguer per
comentar la possibilitat de fer el mateix a nivell de
Palafrugell. Havíem trobat la solució. L’any següent
sortia el primer volum del Crònica sota el paraigua
d’El Punt. La professionalització del diari i l’interès
per editar altres col·leccions de llibres va originar la
creació d’Edicions Baix Empordà. Val a dir que fins
la mort d’en Santi Massaguer Edicions Baix Empordà era una cosa i l’equip del Crònica un altre.
Actualment tot és una sola cosa.
Què ens pots dir dels Premis Peix Fregit?
Una cosa va portar a l’altre i la veritat és que no
recordo de qui va sorgir la idea d’establir els premis
Peix Fregit. El que si sé és que s’han convertit en el
guardó més apreciat i valorat de la vila. El fet que
hagin sorgit de la societat civil i no de cap estament
polític o oficial els dóna un valor afegit.
Durant la teva llarga trajectòria en aquest món
també has fet un seguiment de les festes i actes
dels pobles veïns, perquè?
Sobre la meva visió comarcal hi ha col·laborat l’afi-
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ció per viatjar. Un turista desconeix moltes vegades
on comença una població i acaba l’altre. Posaré un
exemple que vaig experimentar amb les postals; els
expositors de Llafranc venen tantes postals d’aquesta població com de Calella, Tamariu o Cadaqués. El
que ve de fora l’importa un pito a quina població està
situat. Ha vingut a la Costa Brava, el Baix Empordà
i Catalunya. Crec que els Consells Comarcals s’han
dedicat més a gestionar impostos i subvencions que
ha promocionar la compaginació i coordinació d’actes i activitats entre les seves poblacions.
Algú com tu que no para mai cobrint les diferents
activitats que es realitzen durant l’any en el teu
poble n’ha tingut mai d’inquietuds polítiques?
Em demanes sobre les temptacions polítiques i perquè no hi he participat mai. En un principi la temptació hi era. Quan vaig coordinar la campanya contra el Port del Crit i de Els Forcats vaig veure clar
que la política no era per a mi. Teníem la majoria de
partits a favor nostre i vam assistir a un ple decisori,
convençuts que tot aniria com estava previst. Era
impensable que algun partit local fos capaç d’autoritzar un port a Els Forcats. Una sèrie d’abstencions
varen fer que quedés ens mans de l’alcalde i el seu
vot de qualitat el resultat de la votació. Es tractava
de fer mullar el cul a l’alcalde, no de votar el que les
teves conviccions dictaven. Definitivament, això no
era per a mi.
Sobre la política vull aprofitar per fer dues consideracions. Jo, com a ciutadà involucrat i participatiu,
la meva opinió te un reconeixement i respecte. Puc
discutir de qualsevol tema amb qui faci falta. A partir del moment en que formo part d’una formació
política la meva opinió no val res i és totalment discutible. L’altre consideració és sobre les llistes municipals. Fa molts anys que no exerceixo el meu dret
a vot i seguiré així fins que no hi hagi llistes obertes.
El votant ha de poder votar la gent que cregui capacitada, sigui a la llista que sigui i amb l’ordre que
se situï. Ara hi ha gent que ens dirigeix pensant que
és Déu i que amb llistes obertes no l’hauria votat ni
la família.
Una altre consideració de regal. Crec que soc prou
intel·ligent com per reconèixer que amb els meus estudis no puc dirigir a gent que en donen mil voltes.
Aquest és el problema de molts polítics.
Hi tens cap vincle familiar o amistat a Torrent?.
Parents directes a Torrent no en tinc cap, però el
meu sogre es cosí-germà de la dona d’en Salvador
Castelló, amb els que mantenim una molt bona relació.
Amistats ja és una altre cosa. N’hi tinc de tota mena.
De fa molts anys i de fa quatre dies. De molt entra-
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Les Closes d’en Serra.
Foto: Paco Dalmau

Al Gore al Mas de Torrent.
Foto: Paco Dalmau

nyables i de molt estranys. És un lloc en que m’hi
sento bé, com a casa.
Hi vens sovint al nostre municipi?.
Sens dubte, Torrent és un dels meus llocs predilectes per gaudir i fotografiar les seves festes i activitats. És com una gran família, amb tots els seus pros
i contres, però una gran família.
A Torrent hi ha una sèrie de llocs que he anat descobrint i assimilant com meus al llarg dels darrers
anys. El primer que em va impressionar fou l’anomenat ‘Cementiri dels Moros’, que uns anys abans
de la urbanització del sector vaig intentar localitzar
sense èxit. Per internet vaig poder adquirir en una
llibreria de vell de Madrid la memòria de l’excavació. És un lloc que amb una mica d’imaginació impressiona i que no s’ha donat a conèixer prou.
A Sant Llop hi vaig anar per primera vegada per
fotografiar l’intent de robatori de la pedra de sobre
la portalada de l’ermita. Uns llampats creien que la
podrien extreure i si es descuiden fan baixar l’ermita. És un lloc ideal per anar-hi quant tomba el sol i
gaudir del seu ambient relaxant. Ja sabia el que feia
en Toni Agustí quant va triar l’edifici de la sagristia
per anar-hi a viure.
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Vaig tenir la sort que l’any 2011 fos un any de pluges i poder contemplar i fotografiar La Closa d’en
Serra. És realment un espai deliciós i que el fet de no
poder gaudir-lo sempre l’hi dona un valor afegit als
que hem tingut la sort de contemplar-lo.
El darrer descobriment ha estat el Mas Oller. Amb
motiu d’una entrevista que vam fer al seu propietari
a Vins i Licors Grau, ens va convidar a visitar les
instal·lacions i conèixer la seva filosofia.
No voldria oblidar el Hotel Mas de Torrent. Encara
no entenc com s’ho fan per aconseguir que des de les
seves instal·lacions doni la sensació que el món s’ha
parat i tinguis de reconèixer que la ‘gent de peles’
saben com fer-ho per viure bé.

Demolició de les antenes de Radio Liberty - Foto: Carles Colom Martínez

Suposo que d’anècdotes en deus tenir un munt,
en recordes alguna en particular?
He estat present en molts actes que s’han celebrat a
l’hotel Mas de Torrent i un d’ells podríem dir que
s’ha convertit amb anècdota. Una tarda en truca en
Joan Cortey i em demana si hi puc anar-hi al vespre,
però sobre tot amb molta discreció, com és habitual
a l’empresa. Tenen allotjats el matrimoni Al Gore i
els ha demanat la possibilitat de fer-se una foto amb
ells. Cap problema però la tinc de fer quant tornin
d’un casament que té lloc en una finca de Tamariu.
Terrassa, Coca Cola i esperem un parell d’hores.
Un parell d’hores i una mica més, el temps per arreglar-se una mica. Després d’una festassa cal posar
ordre a l’aspecte físic i de vestuari. Tenia al davant
la persona que si en Busch no hagués fet els seus
tripijocs, hagués estat el president del país més influent del món.
Fira del Brunyol 2018

Al llarg de tots aquests anys hi has invertit un
munt d’hores en totes les diferents activitats
que has portat a terme fins a dia d’avui, com ho
has pogut compaginar tot plegat?
Verdaderament, seguir el meu ritme és impossible i
tinc de reconèixer que es necessita un grau molt alt
de paciència per aguantar-me. No solament la família, també el meu entorn. Si tens en compte que moltes de les activitats son altruistes, costa de fer entendre que renunciïs a tot el que podries aconseguir
dedicant les hores a alguna activitat remunerada.
Quant faig memòria no aconsegueixo entendre
com he pogut fer tantes coses a l’hora tot i tenir en
compte que les he compaginat amb la feina fixa, primer a Tapisseria Bastons, més endavant a Correus
i al final al Banc de Bilbao. El secret és dormir molt
poc i treballar sempre. Un mal vici.
Un veí del poble sempre em deia ‘Estic jubilat
però no retirat’, en el teu cas parlem del mateix?.
Actualment segueixo vinculat a Edicions Baix Empordà, la Revista Gavarres, Revista de Palafrugell i
altres publicacions. Gràcies al Coronavirus he acon-

seguit posar ordre a un arxiu que no creia que pogués ordenar en el que em quedava de vida. De petit
que ho col·lecciono tot i que necessitaries un centenar de revistes com la que ens ocupa per fer una
petita relació del material que guardo. Tot el magatzem que ocupaven les postals, més de cent metres
quadrats de superfície amb estanteries a tot arreu,
ara està ocupat per l’arxiu.
Cal tenir en comte que al Arxiu Municipal i tinc un
apartat anomenat ‘Fons Paco Dalmau’ i que he anat
dipositant molt de material al Museu del Suro, Arxiu de Palamós i al Comarcal.
Paco moltíssimes gràcies per la teva participació des de fa anys en tots els actes que durant
l’any celebrem al nostre poble i espero ben aviat
que ens hi podem tornar a veure.
Gràcies a tu per pensar amb mi per aquesta entrevista que arribarà a les llars de Torrent en un Nadal
‘diferent’. Amb el desig de no trigar gaire a poder
tornar-nos a veure amb el panorama una mica més
normalitzat. Bon Nadal a tothom.
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Raquel Camón Badi,
actriu i presentadora
La Raquel és filla de Torrent, de
pare gallec i mare marroquina, on hi va
viure la seva infantessa i part de la seva
adolescència fins que als 16 anys es va
traslladar a Palafrugell, tot i que per la
seva feina va viure a Girona i des de fa
uns anys resideix a Barcelona.
En el cinema ha treballat com actriu a “La Dona Il·legal”, l’última pellícula d’en Ramon Térmens, basada en
fets reals i que s’ha estrenat a finals
d’aquest 2020, donant vida a la compromesa activista Fàtima Jamed, i que
suposa el seu debut cinematogràfic.
En el sector del teatre ha participat en dues obres de Microteatre, “Una
pérdida irreparable” de Marga Arrom
dirigida per en Ferran Ureña i l’Ana
Bear (sales de Barcelona i Girona) i
“Escape Bath Room” escrita i dirigida
per Esther Reset (Microteatro Madrid).
En publicitat ha format part de “Si
lo tienes claro elige” Spot de la Creu
Roja i “El concurs de les nostres vides”
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de la Colla Jove de Castellers de
Tarragona.
Ha col.laborat en diferentes
videoclips d’artistes com David
Bustamente, Nya de la Rubia i
Keko Domènech.
Va iniciar la seva formació a
l’Escola d’Actors Nancy Tuñón
i Jordi Oliver. Ha compaginat
la formació a la Nancy amb un
Taller de lectura dramatitzada
amb la Mireia Gubianas (Assaltem l’Escenari, projecte pedagògic del Teatre Tantarantana -2015/2017) Improvisació
Teatral amb Javier Alba, Teatre
Dansa amb Montserrat Prats i
Interpretació de cançons amb
Ruth Bellido i Bàrbara Granados.
També va realitzar un curs d’entrenament actoral amb l’Aimon
Ninyerola i l’Isak Ferriz, i va obtenir un diploma de curs integral
de Ràdio i Diploma de presentadora de TV i esdeveniment.
En aquests moments la Raquel es troba immersa en la presentació del film “La Dona Illegal” però s’ha compromès amb
El Llentiscle de Torrent a concedir, en un futur proper, una entrevista ‘in situ’ al nostre poble,
el seu poble.
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Un estudi universitari va situar Torrent
com el municipi amb més risc de
contagi per coronavirus de tot Catalunya
El 29 de febrer de
2020 el Diari de Girona va publicar un article
d’un grup d’investigadors de la Universitat
Rovira i Virgili i de la
Universitat de Saragossa que van desenvolupar
un model matemàtic basat en patrons de mobilitat i cens poblacional
que permet fer prediccions del risc de nous casos de contagi que hi ha
als municipis de l’Estat
espanyol. Curiosament,
el primer municipi català
que hi va aparèixer era
Torrent (Baix Empordà) amb un percentatge
simbòlic del 0,0076% de
risc. Un dels autors de
l’estudi, Àlex Arenas,
atribuïa la dada «als patrons de mobilitat de la
població». En aquest
cas, doncs, Torrent és un
municipi que rep «molta
mobilitat de persones de
Barcelona, on hi ha més
densitat de població i
més risc de contagi tenint en compte els casos
positius recents», va explicar Arenas.
El mapa s’actualitza
diàriament a través de
la pàgina web del Departament d’Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques de la Universitat
Rovira i Virgili.
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El Conseller Puigneró presenta
a Torrent el desplegament de la ﬁbra
òptica de la Generalitat a l’Empordà
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va anunciar en una trobada a Torrent una inversió de 10,5 milions d’euros per
accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica
a l’Empordà. Es tracta de la meitat del pressupost
destinat a les comarques gironines, que permetrà que l’Alt i el Baix Empordà incorporin 31 i
22,6 quilòmetres més de fibra respectivament.
Una actuació que el Departament veu important en
molts sentits.
Al Baix Empordà ara mateix gairebé 90.000
habitants tenen accés a la fibra òptica i aquest desplegament permetrà que el 79% de la població de
la nostra comarca tingui accés a la fibra òptica de la
Generalitat de Catalunya aquest mateix any.
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública subratlla que suposa un pas
endavant cap a la connectivitat, l’equilibri territorial
i la cohesió social a tot el país, i és que segons Puigneró la xarxa de fibra òptica de la Generalitat és
neutra, oberta i efectiva.
El projecte del Baix Empordà fa referència al
tram que va de Verges a Llofriu, amb el que s’espera oferir un punt de connexió a 15.847 habitants
nous. S’invertiran 1.400.000€ per estendre 22,6
quilòmetres nous de fibra òptica de la Generalitat
(que se sumaran als 120 que ja existents). D’aquesta manera, la nostra comarca passarà de tenir 12
municipis connectats (Begur, La Bisbal d’Empordà,
Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Corçà,
Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Parlavà, Sant Feliu
de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Forallac) a tenir-ne 17 amb la incorporació de La Tallada d’Empordà, Ullà, Torroella de Montgrí, Pals i Torrent.
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Televisió
A finals d’aquest gener l’Alcalde va ésser entrevistat en els estudis de Televisió Costa Brava en el
marc del programa ‘Parlem amb l’Alcalde’.
Es van tractar diversos aspectes d’actualitat.
Entre d’altres, la formació del govern, els pressupostos i principals inversions al municipi, la redacció del POUM, o l’evolució de les arques municipals
durant els darrers dotze anys. No oblidem problemàtiques com l’habitatge en municipis rurals petits
com Torrent i repassem els esdeveniments socials
més destacats al poble al llarg de l’any.
A finals d’octubre Televisió Costa Brava va fer
dos directes des del nostre poble. Una primera connexió dirigida a tot el territori català i minuts més
tard per el programa de notícies de la comarca.
El motiu era explicar que en la segona onada
de pandèmia Torrent era dels pocs municipis sense
malalts per la Covid-19. L’Alcalde destacava que al
poble son pocs habitants i per tant el contacte entre les persones és pràcticament inexistent. Al mateix temps feia esment que des del primer moment
l’equip de govern va prendre la decisió d’anul·lar
totes les festes locals i actes socials que havien previstos per aquest any per tal de no contribuir al risc
de contagi.
En la connexió també hi va participar en Joan
Deulofeu, veí del poble, on destacava que una de les
claus que no hi hagués cap positiu per coronavirus
en el municipi era la solidaritat i conscienciació dels
seus habitants amb la importància de complir amb
la normativa anti-covid, i posava com a exemple que
en general els veïns i veïnes del poble sortien el mínim de casa com a mesura prevenció.
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La videoconferència com a eina
digital de l’Administració
Les noves tecnologies ens han permès millorar
i facilitar les nostres tasques, sobretot quan parlem
de l’entorn laboral. En aquest sentit, les videoconferències han suposat una revolució en el nostre dia a
dia, ja que permeten dur a terme reunions i presentacions estant a kilòmetres de distància sense que
aquest handicap suposi cap tipus de problema, sinó
tot el contrari: permet que s’optimitzin els recursos
i el temps utilitzat.
Ara, més que mai, degut a la situació provocada
pel coronavirus que obliga a molts a treballar des
de casa aquestes eines es converteixen en imprescindibles per poder dur a terme les nostres tasques de
forma eficient. A més, no sols ens permeten estar en
contacte amb clients, proveïdors, o equips interns de
treball, sinó també amb els nostres familiars i amics.
Durant l’estat d’alarma i el consegüent confinament generat per la Covid-19, l’establiment de videoconferències ha possibilitat que molts professionals puguin minimitzar l’impacte de la quarantena i
que la seva activitat s’hagi vist ininterrompuda.
Des que va començar l’estat d’alarma, el trànsit de videoconferències s’ha multiplicat per cinc i
la contractació de solucions professionals i de collaboració per a videoconferències per part de les empreses i l’Administració ho ha fet en més d’un 80%,
segons dades de Telefònica.
La realitat és que la transformació digital ha
permès a la societat continuar realitzant tràmits enfront de les Administracions Públiques sense sortir
de casa.
Aquesta eina ha permès als càrrecs polítics i
tècnics de l’Ajuntament poder realitzar les reunions
des de casa, en època de confinament, des dels despatxos del consistori o bé des del mòbil en qualsevol
punt.
Durant i després del confinament es van poder
fer diferents trobades per videoconferència, com la
de l’equip redactor del POUM de Torrent amb la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, les
reunions d’Alcaldes des del Consell Comarcal, les
pròpies de l’equip de govern i també amb el personal
tècnic del consistori.
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Església de Sant Vicenç. Portalades
A Torrent sempre s’hi havia celebrat missa a l’església de Sant Vicenç cada setmana i els dissabtes a la
tarda a més d’aquells dies assenyalats al calendari com eren les festes de Nadal, bateigs, comunions, ... Ja
fa molts anys amb mossèn Josep Planas l’eucaristia va passar a celebrar-se un cop al mes. A finals de 2014
mossèn Josep es va retirar i el va substituir mossèn Joan Pujol que des del primer moment i sense previ avís
als feligresos ni al consistori va decidir eliminar la missa mensual així com bateigs i comunions i des d’ençà a
l’església només s’hi oficien enterraments i per tant s’obra de manera molt esporàdica durant l’any, el que ha
provocat que any rere any l’edifici es deteriorés, i principalment la fusta degut als corcs.
Des de 2017 que l’Ajuntament dona coneixement en reiterades ocasions d’aquest deteriorament al Bisbat
de Girona qui sempre n’havia fet cas omís fins que va sortir publicat a un mitjà de comunicació el juny de
2019. Va ésser llavors que el Bisbat de Girona hi va posar fil a l’agulla i a finals del mateix any es va iniciar la
renovació i manteniment de la portalada interior i les dues portes laterals per una valor d’uns 6.000€.
Des de principis d’aquest 2020 que son instal·lades i ja es pot accedir a l’església sense que hi hagi cap risc
per la integritat física de les persones. Alhora s’hi podran celebrar d’altres actes, a part dels religiosos, com
ara algun concert per Nadal per a la gent del poble, com fa temps que aquest equip de govern va plantejar.
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Recollida selectiva porta a porta (PAP)
El reciclatge augmenta molt allà on s’implanta el
porta a porta
En l’anterior revista de El Llentiscle de Torrent
es va publicar que el gener de 2019 l’Alcalde es va
reunir amb tècnics del Consell Comarcal del Baix
Empordà per implantar al poble la recollida selectiva porta a porta, que consisteix en lliurar els residus
–prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns
dies i hores determinats per a cada fracció objecte
d’aquest tipus de recollida.
A continuació detallem el perquè de la necessitat/obligació del servei porta a porta.
Com estem a Catalunya respecte als últims anys?
Entre el 2005 i el 2015, deu anys de gairebé
estancament, entre el 30 i 35%. El 2015 es va arribar
al 39%. Segons va publicar l’Agència de Residus de
Catalunya aquest mes d’agost, el 2019 s’ha treballat
fort i s’ha aconseguit trencar l’estancament; ara
estem al 45%.

Això és el que demana i demanarà Europa. Catalunya està, per tant, a 5 punts aquest 2020, mentre
que Torrent està a més de 22 punts del que marquen
les directives europees.

I al nostre municipi?
A Torrent el reciclatge que es fa efectuar el 2019 va
ésser de només el 27,25%. Es van generar 174,78
tones d’escombraries i se’n van reciclar 47,63 tones,
la resta es van portar a l’abocador.
Què demana Europa?
Europa demana arribar al 60% de recollida selectiva el 2030. Alemanya arriba al 67%, Itàlia al 48% i
França al 43%. Espanya, Grècia i Portugal són a la
cua, segons les últimes dades publicades per Eurostat. En el cas de l’estat espanyol només s’arriba al
33%. Catalunya, lluny del 60%, arriba al 45% (per
sobre de França i una mica per sota d’Itàlia).
Les xifres són molt clares:
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• 2020

50%

• 2025

55%

• 2030

60%

• 2035

65% i un màxim 10% dels residus
a l’abocador.

Molta gent pot pensar que això és impossible,
doncs no. No és només una obligació en majúscules, és una mesura mediambiental molt clara per
minimitzar els efectes de l’Escalfament Global i
també és una oportunitat de negoci clar i, per
tant, de generació d’activitats d’economia verda.
Quin és el millor sistema per obtenir alts nivells
de reciclatge?
L’anomenat Porta a Porta, implantat actualment
a més de 200 municipis dels 947 de Catalunya, és
el que obté els nivells més alts de recollida
selectiva.
Com funciona la recollida porta a porta?
El porta a porta de residus consisteix en la retirada dels contenidors de la via pública i la recollida dels residus a cada punt de generació,
habitatges i comerços, mitjançant uns cubells
específics i seguint un calendari preestablert
per a cada una de les 5 fraccions: rebuig, FORM
(fracció orgànica de residus municipals), vidre,
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envasos i paper i cartró. Únicament es deixa una
àrea de contenidors ben delimitada i controlada
per càmeres de videovigilància que s’anomena
àrea d’emergència, un espai que disposa d’una
bateria de contenidors per totes les fraccions dels
residus municipals, ubicat estratègicament en un
punt del municipi i que és de suport per a respondre a les necessitats puntuals de la població o per
aquells residents estacionals que no poden acollir-se
al calendari porta a porta establert
Aquest model de recollida inclou un control i un
seguiment per tal de poder millorar el servei i el
seu funcionament, i a la vegada per assessorar
al ciutadà en la segregació dels residus a la llar.
La implantació d’aquesta nova recollida requereix de disciplina domèstica i un canvi d’hàbits en la gestió dels residus, d’aquesta manera
s’aconsegueix augmentar tant la quantitat recollida de residus valoritzables com la seva qualitat.
Tot això comporta una millora ambiental i econòmica que ha d’incentivar la correcta participació.
L’Associació de Municipis Catalans del Porta a Porta i l’Agència de Residus de Catalunya expliquen els
avantatges i inconvenients:

AVANTATGES
• Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació.
• Es retiren els contenidors de la via pública (més
espai a la via pública, no cal mantenir i netejar
els contenidors, no hi ha desbordaments i s’eviten els conflictes de les males olors i la brutícia
acumulada al seu voltant).
• Desapareix l’anonimat en el lliurament dels
residus (Cada cubell disposa d’un sistema
d’identificació amb un xip electrònic, amb
l’objectiu de conèixer la participació de
cada habitatge en el servei de recollida porta a porta).

• Permet l’aplicació de taxes d’escombraries
de pagament per generació.
• El cost del reciclatge tendeix a ser més baix
i els ingressos per sistemes integrats de
gestió, venda de materials i retorn del cànon, més grans.
• Es redueix el percentatge de residus no municipals, dels quals se n’acaba fent responsable el municipi.
• Els sistemes complementaris de recollida
selectiva (fracció vegetal, voluminosos...)
acostumen a funcionar millor.

• El percentatge de població que acostuma a participar en la recollida selectiva és més gran.
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INCONVENIENTS
• S’està subjecte a un horari de lliurament
força estricte.
• Suposa a un canvi d’hàbits important per a
moltes llars.
• El cost de la recollida acostuma a ser més
elevat.
Segurament, l’inconvenient més clar seria haver de
dipositar la fracció que toca de les escombraries un
dia concret, i sempre de 20.00 a 22.00, en general,
tot i que hi ha algunes excepcions. La resta, segons
el criteri dels experts, tot són avantatges; com, per
exemple, la desaparició dels contenidors on fins ara
tot s’hi val i on es fa visible la falta d’educació cívica
d’una part de la població.
Pagar en funció dels residus que genera algú,
sens dubte, sembla el més just. En aquest sentit, el
porta a porta pot incorporar aquest sistema, amb les
bosses amb xip, o també amb els minicontenidors
domèstics amb xip de control.
Abans del 2025, els 947 municipis haurien d’haver implantat el porta a porta o els contenidors
amb xip.
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El resum de totes aquestes dades és molt clar: Catalunya lidera a l’estat la recollida selectiva i vol complir els objectius europeus. Després de molts anys
d’estancament, el creixement de la recollida selectiva porta a porta i els contenidors amb xip són les
eines que possibilitaran assolir-la. Tot plegat dins
d’un marc clar cap a l’economia verda.
El poble de Verges com a exemple de reciclatge
de residus mitjançant la recollida porta a porta.
Com a exemple de municipis veïns que porten
a terme el porta a porta tenim a Verges, que ha
triplicat el volum de reciclatge amb la vigència
d’aquest servei. El municipi va passar en tres mesos d’un nivell pobre de reciclatge, del 30%, a evitar
que el 90% de la brossa s’enviï a l’abocador.
El municipi de Verges es situa al capdavant de les
poblacions catalanes que més reciclen, amb un índex
del 90% i amb una qualitat de l’orgànica del 99,41%
davant del 35% de reciclatge que s’assolia amb el
sistema anterior.
Ara fa un any, es va iniciar el canvi de model de
recollida a Verges, amb la intenció de millorar
substancialment els índexs de recollida, per
responsabilitat ambiental i per millorar la imatge
del poble eliminant les deixalles al voltant dels
diversos contenidors.
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El resultat ha estat immillorable: el 90% dels residus
que s’han recollit amb el sistema porta a porta s’han
reciclat, mentre que amb el sistema anterior no
s’aconseguia superar el 35% de reciclatge.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Verges es
mostra molt satisfet amb els resultats obtinguts
“perquè veiem que totes les energies dipositades en el
projecte estan donant els seus fruits”. A més, afegeixen:
“és molt important continuar aprofundint en la
consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus,
en particular, i del medi ambient, en general. Així doncs,
animem la resta de pobles i ciutats a ser valents i a aplicar
aquest nou sistema de residus”.
El Consell Comarcal del Baix Empordà (que és qui
gestiona el servei) ofereix als pobles de la comarca
models de gestió de residus que s’adeqüin a les seves
característiques, amb l’objectiu de potenciar al màxim el
reciclatge i oferir un servei òptim als seus ciutadans. En
aquest sentit Verges és un exemple engrescador per a tots”.
Des de l’inici del servei es recull, entre orgànica,
envasos, cartró i vidre, el 90% de les deixalles,
mentre que el 10% restant és del rebuig dels
habitatges i establiments. Aquest rebuig es recull
cada dues setmanes, un 6% del qual correspon a
les restes d’escombrar els carrers i papereres (800
kg/mes), així com als bolquers i tèxtil sanitari (es
recullen una mitjana de 66 kg/dia).
La fracció orgànica, que es recull tres cops per
setmana, arriba a suposar una mitjana de 15.000
kg mensuals i, segons els resultats de les darreres
caracteritzacions trimestrals, conté entre un 0,59%
i 0,66% d’impropis, és a dir, que és d’una qualitat
excel·lent.
Pel que fa la gestió, des del Consell Comarcal se’n
fa el seguiment exhaustiu. Cada ciutadà ha rebut
el material i la informació de com seleccionar
degudament les seves deixalles, i cada cubell lliurat
disposa d’un xip que el vincula amb cada habitatge,
de manera que sigui fàcil saber qui hi participa
i qui no. El personal que efectua la recollida fa
lectura del xip de cada galleda, i pren nota de totes
les incidències del servei. Això permet al Consell
Comarcal posar-se en contacte amb els veïns i aclarir
possibles dubtes per tal de millorar la selecció dels
residus i reduir els errors del servei.
Si bé a l’inici hi havia unes 20 incidències diàries,
actualment el màxim és de 4 i, per tant, ja són molt
pocs els dubtes que tenen els vilatans. Aquests
darrers mesos s’ha treballat amb les persones que

han tingut més reticència a utilitzar els servei porta
a porta, i amb les segones residències.
Juntament amb el servei de porta a porta, també aviat
farà un any del servei de deixalleria municipal fixa,
per on passen el 22% dels residus municipals. Cada
ciutadà disposa d’una targeta personalitzada, que
li permet entrar a la deixalleria en un ampli horari
d’obertura, de manera que hi pot portar tant els
voluminosos com els residus especials.
Els bons resultats, tant dels índexs de recollida
com del seguiment del servei, encoratgen altres
municipis de la comarca del Baix Empordà a
implantar el mateix model. Així com els municipis
d’Albons i Vall-llobrega que ja han iniciat el servei
el 2020.
La implantació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta ha permès triplicar els volums d
D’aquest volum de rebuig, una tercera part correspon a bolquers i tèxtils sanitaris, com ara compreses
o gasses, que no es poden reciclar. I pel que fa a la
selectiva, destaquen els bons resultats pel que fa a
l’orgànica, que s’han doblat respecte a les tones que
només 50 llars compostaven voluntàriament un any
enrere. O els envasos, la fracció en què s’ha disparat
més el volum de recollida, multiplicat per quatre.
El servei dona cobertura a un 83% de la població,
amb 535 jocs de cubells repartits. Pel que fa a les
freqüències de pas setmanals, de moment no contemplen elevar-les.e tones de residus reciclats pels
veïns, que fins ara ni tan sols superaven el 30% i que
al cap de tres mesos ja són el 90% del total de quilos
recollits mensualment.
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Informació general d’acords del ple,
comunicacions, propostes i reunions
Febrer
- S’aprova la certificació primera de les obres de Pavimentació plaça Major i carrer Tomàs Coll, lliurada
pel director tècnic Xavier Frigola Mercader, a favor
del contractista adjudicatari l’empresa Massachs
Obres i Paisatge SLU, per un import de 4.272,84 €.
- S’aprova la proposta de Conveni amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a la gestió i manteniment del Centre Ocupacional i Especial de Treball
Tramuntana.

ments i que dins la seva família tenen persones de
risc per la Covid-19.

Abril
- L’Ajuntament pren les recomanacions i mesures
necessàries en l’edifici consistorial en la represa
d’activitat per evitar la propagació de la Covid-19.

- S’aprova la proposta de Conveni amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a la recollida selectiva de residus.
- S’aprova la proposta de l’annex al Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Torrent i el Comitè Local de Creu Roja Espanyola a Palafrugell pel
transport adaptat
- S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Torrent al
Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua
(CCB-ELA)

Juny
Març
- El Departament de Salut fa entrega de 10 mascaretes quirúrgiques per fer-ne ús el personal de
l’Ajuntament, càrrecs electes, tècnics, administratius i manteniment. Aquest és el
número designat
de mascaretes per
el consistori de
Torrent degut a
la manca d’aquest
material en el seu
moment. L’Ajuntament decideix
donar preferència
i les dona a veïns
i veïnes que s’han
de traslladar a farmàcies, hospitals
i botigues d’ali-
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- Es dona suport a la Moció del Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà sobre la situació creada
per la pandèmia del COVID-19.
- Es proposa per a la celebració de les festes locals
per a l’any 2020 al municipi de Torrent:
· Dissabte 28 d’agost de 2021. Festa Major.
· Diumenge 12 de desembre de 2021. Santa Llúcia.
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Agost
- S’informa al Ple de la Proposta de resolució provisional de les subvencions del Puosc 2020-2024,
que recull en general les sol·licituds formulades per
aquest Ajuntament.
a) En la línia d’inversions, la sol·licitud que
inclou la Millora del Drenatge del Camí
del Pla, el desplegament de fibra òptica al
municipi, la reurbanització de l’entorn de
l’Ajuntament i l’adequació de l’Àrea de de
recollida selectiva, amb un pressupost total de 281.802,15 €, ha estat aprovada una
subvenció de 250.000,00 € per l’anualitat de
2021, tal com havia sol·licitat aquest Ajuntament.
b) En la línia de Petits Municipis, la sol·licitud
que inclou el Cobriment de la riera de Torrent, la ubicació d’una àrea d’emergència
per recollida del porta a porta i la formació d’unes places d’aparcament per càrrega
elèctrica per a vehicles, amb un pressupost
de 169.124,18 € ha estat aprovada una subvenció de 120.000,00 € per l’anualitat de
2023.
c) Com que aquesta darrera s’havia demanat
per fer-la igualment el 2021 a fi de coordinar ambdues actuacions, s’ha presentat una
al·legació en aquest sentit.

Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques
i Habitatge

· De la Generalitat de Catalunya advertint dels
riscos de la pràctica del brushing (enviament
d’articles sense haver-los comprat).
- Es proposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del Sr. Carles Pla-Giribert
Bruguera, per ocupar el càrrec de Jutge de Pau Titular de Torrent.
- Es proposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del Sr. Joaquim Caner Expósito, per ocupar el càrrec de Jutge de Pau Substitut de Torrent.
- S’aprova la proposta de Conveni d’actualització de
la delegació de competències en matèria de Serveis
Socials en el Consell Comarcal del Baix Empordà.

Desembre
- S’incoa expedient de contractació de les obres del
projecte d’obra local ordinària “Millora del drenatge del camí del Pla”, mitjançant procediment obert
simplificat (article 159 de la LCSP), atès que és un
procediment ordinari de contractació perquè el valor estimat del contracte és inferior als 2.000.000,00
euros i perquè, en el seu cas, els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor tindran una
ponderació que no superaran el 25% del total de la
puntuació a atorgar.
- S’aprova el Compte General de l’Ajuntament de
Torrent corresponent a l’exercici de 2019.
- S’aprova la proposta de conveni amb el Servei Català de Trànsit per delegació de les funcions de denúncia i sanció per infraccions en el nucli urbà.

Octubre
- Es dóna compte al Ple de les següents comunicacions rebudes:
· Del Consorci de la Costa Brava informant de
l’aprovació de les Condicions Generals de Subministrament en Alta als municipis consorciats.
· Del Consorci Administració Oberta de Catalunya informant de la posta en funcionament del
servei de la carpeta ciutadana interadministrativa.

- S’aprova la certificació sisena i última de les obres
de Pavimentació plaça Major i carrer Tomàs Coll,
lliurada pel director tècnic Xavier Frigola Mercader, a favor del contractista adjudicatari l’empresa
Massachs Obres i Paisatge SLU, per un import de
12.326,61 €.

43

El Llentiscle de Torrent

Obres, manteniment i d’altres millores
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)
2020-2024
A finals d’aquest 2020 la consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de
Catalunya, Meritxell Budó, ha destacat que s’ha
aprovat definitivament el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 i ha ratificat el
compromís de la Generalitat de treballar des de la
proximitat amb el “reforç del món local”.
L’objectiu del Pla és impulsar accions per tal de
fer possible implementar les estratègies territorials
que han de permetre als ens locals consolidar els
criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb
els valors i els agents de cada indret.

LÍNIES DE SUBVENCIÓ
1. Línia de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i
serveis de competència municipal i és vigent durant
tot el període 2020-2024. Destinataris: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals.
2. Línia de subvencions per acció territorial a municipis petits, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i els serveis de competència
municipal en nuclis urbans de població reduïda i és
vigent durant tot el període 2020-2024. Destinataris: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, tots tres de menys de
5.000 habitants.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PUOSC PER TORRENT (2020-2024)
A) INVERSIONS:
a. PROJECTE APROVAT:

MILLORES MUNICIPALS

b. PRESSUPOST TOTAL:

281.802,15 €

c. SUBVENCIÓ APROVADA:

250.000,00 €

d. ANUALITAT:

2021

e. ACTUACIONS INCLOSES:
1. Millora del drenatge del camí del Pla :

141.398,18 €

2. Desplegament xarxa fibra òptica:

71.995,00 €

3. Reurbanització entorn Ajuntament:

51.705,70 €

4. Àrea emergència recollida porta a porta:

16.703,27 €

B) PETITS MUNICIPIS:
a. PROJECTE APROVAT:

COBERTURA RIERA I MILLORES MUNICIPALS

b. PRESSUPOST TOTAL:

169.124,18 €

c. SUBVENCIÓ APROVADA:

120.000,00 €

d. ANUALITAT:

2023

e. ACTUACIONS INCLOSES:
1. Cobertura de riera i millores serv. Municipals: 169.124,18 €
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PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR, DEL CARRER TOMÀS COLL
I DEL CARRER RIERA
Aquest any han finalitzat les obres de ‘Pavimentació de la Plaça Major i del carrer Tomàs Coll’. Dins
l’obra també s’ha executat el canvi de pavimentació del carrer Riera.
El cost total de l’obra és de 201.141,24€, amb una subvenció total de 71.474,68€, repartits entre la Diputació de Girona (31.766,20€) i el Pla de Dinamització Territorial de la Generalitat (39.708.48€).
En l’execució d’aquesta obra s’ha soterrat els últims trams de llum en baixa i fibra òptica-telefonia que
permetrà retirar el cablejat aeri d’aquests serveis, i s’han substituït canonades d’aigua en xarxa deteriorades
per la seva antiguitat. Alhora s’ha canviat el paviment d’aquests espais per a una millora estètica.

Plaça Major
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Carrer Tomàs Coll
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Carrer Riera
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MANTENIMENT DEL CEMENTIRI. FEINES DE PALETA I PINTURA

49

El Llentiscle de Torrent

DELIMITACIÓ DE ZONES DE PROHIBIT ESTACIONAMENT
I DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
En la Plaça Major i carrer Canal s’han delimitat unes zones de prohibit estacionament per tal de regular
el trànsit en aquests espais. També s’ha habilitat un espai per la càrrega i descàrrega de mercaderies ja que
molts vehicles de transport estacionaven just a l’entrar de la volta del recinte murat.
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PINTURA VIAL
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TREBALLS DE PINTURA A LA VIA PÚBLICA
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SUBSTITUCIÓ CANONADA D’AIGUA POTABLE AL CAMÍ DEL PLA
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MILLORES EN LA RIERA DELS TRULLARS
El setembre es van realitzar unes obres de millora en la riera de Trullars al seu pas per la carretera de
Sant Feliu de Boada. Aquestes feines van consistir en la neteja de la llera de la riera tant per l’entrada del pont
com per la sortida, i per d’altra banda es va construir una escullera rocallosa al principi per protegir la mota
que les últimes pluges havia descalçat.
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MAGATZEM PER MATERIAL ESPORTIU
I NOU ACCÉS AL CAMP DE BITLLES DEL POLIVALENT
El Club de Bitlles de Torrent sol jugar la Lliga Catalana en el petit terreny de bitlles del polivalent, que te
dos pistes fixes i si és necessari se n’hi poden marcar quatre més. El club prefereix disputar aquesta competició en aquest camp ja que només juguen 2 equips, el local i el visitant, a més d’ésser un espai que queda força
recollit on no dona tant l’aire. Els equips rivals solen dir que els agrada molt jugar en aquest racó tant bonic.
En el seu moment la Visi Salcedo, presidenta del club de bitlles catalanes de Torrent, va exposar a l’Alcalde que seria bó que poguessin disposar d’un magatzem a prop de la pista de joc per poder guardar el material
esportiu, a més de cadires i d’altres objectes relacionats amb la pràctica de les bitlles.
L’Alcalde no hi va trobar cap inconvenient i va afegir que veia necessari fer un nou portal d’accés que escurcés la distància que hi ha des del punt on es va decidir col·locar el magatzem fins a les pistes, per no haver
de traginar tant el material necessari per a la pràctica de les bitlles.
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SUBSTITUCIÓ DEL
MARTELL DE LA CAMPANA
Enguany s’ha substituït el martell que des de fa molts
anys picava la campana de l’església, ja que estava molt
deteriorat i havia deixat de funcionar.
Aquest martell és una eina de percussió que consisteix en una cabota de ferro, acer, etc., de forma allargada
fixada, formant una T, a un mànec que la travessa per l’ull
i que percut directament sobre la campana.

MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM
Durant l’any s’actua a la xarxa de clavegueram públic per desembussar les canonades que sovint queden
tapades per el llançament de tovalloletes, papers no degradables, sabó en pols de les rentadores, restes de
menjars, olis, i d’altres objectes. Tot plegat és la causa de males olors, embussos, fuïtes d’aigua... Cal prendre
consciència amb el que sobretot llancem per l’aigüera, rentamans i vàter.
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DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA AL NOSTRE MUNICIPI
El setembre de 2019 l’Alcalde va assistir a Esclanyà a una xerrada informativa que donava l’empresa
de fibra òptica Girona Fibra, S.L. per explicar als seus
veïns en què consistia la instal·lació de la fibra òptica i
els seus beneficis.
Dies després l’Alcalde es va reunir a Torrent amb
els responsables de Girona Fibra, S.L. per invitar-los a
que despleguessin el cable de fibra òptica al nostre municipi amb l’avantatge que serien els primers perquè
l’empresa Movistar anava donant llargues a l’Ajuntament de Torrent des de fa anys tot i les reiterades peticions d’aquest perquè col·loquessin la fibra.
Una avantatge que teníem al poble és que en tot el
nucli urbà hi havia preparada una xarxa de canonades
soterrades per a passar-hi el cablejat de fibra òptica.
En el moment que Girona Fibra, S.L. va fer la corresponent sol·licitud per desplegar la fibra l’empresa
Movistar no va voler quedar enrere i també va decidir
passar la fibra al nostre poble.
Actualment doncs, tenim dos empreses que han
desplegat la fibra òptica a Torrent i per tant ja poden
disposar d’aquest servei molts habitatges del municipi.
En el transcurs del desplegament l’Ajuntament ha hagut de passar la rata per algunes canonades preparades per el cablejat de fibra òptica perquè amb el pas dels anys s’havien embussat de fulles, terra i arrels.
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En un tram del Pla hi ha prevista per
l’any 2021 una obra d’eixamplament del
camí i soterrament de cablejat aeri de telefonia. El novembre passat en caràcter
d’urgència es va avançar un tram d’aquesta obra i es van obrir uns 80 metres lineals de paviment per soterrar-hi dues
canonades per el cablejat de fibra òptica.
En el creuament de can Baldiret feia pocs
dies un camió grua va trencar els cables
aeris existents de telefonia que travessen
aquest tram i que va deixar sense servei
de telefonia i internet als abonats de la
zona. L’estiu passat un vehicle agrícola
també va trencar els cables de telefonia
en aquest punt.
Així doncs els cables que s’han passat
aquestes últimes setmanes de fibra òptica
s’han pogut soterrar en aquest punt i per
tant s’evitarà que cap vehicle els trenqui
com havia passat en més d’una ocasió.
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Incivisme. Vehicles mal estacionats
Etimològicament, civisme deriva del llatí civis,
que significa ciutadà. D’acord amb aquesta etimologia, el civisme constitueix el conjunt de qualitats
que permeten als ciutadans viure en la ciutat, és a
dir, viure en comunitat, respectant unes normes de
convivència pacífica, acceptant les regles del joc de
la democràcia i els drets fonamentals o els valors
constitucionals...
És necessari que les persones es respectin unes
a altres i cal respectar les coses comunes perquè tothom les pugui fruir quan les necessitin. El civisme
és, per sobre de tot, la cultura de la convivència pacífica i solidària, del compromís amb la ciutat/poble
i els seus habitants. Un exemple prou clar de la necessitat de regir-se per unes normes seria el trànsit.
Si no hi haguessin normes per circular, o majoritàriament no es respectessin, la convivència sortiria
molt mal parada.
Malauradament sempre hi ha qui o bé no entén el significat de civisme o directament l’omet. En
aquests darrers anys els casos d’incivisme al nostre
poble per mal estacionament de vehicles ha anat a
l’alça. Puntualment es pot tenir un mal moment i no
deixar el vehicle estacionat correctament, però sempre seran casos aïllats, però el que l’Ajuntament no
permetrà son aquelles persones que reiteradament
aparquen els seus vehicles sense respectar les senyalitzacions de trànsit de la via pública, mostrant una
clara falta d’empatia vers la resta de ciutadans.
Per aquest motiu l’Ajuntament de Torrent ha
signat un conveni amb el Servei Català de Trànsit
per la delegació de les funcions de denúncia i sanció per infraccions en el nucli urbà. A partir de l’1
de gener de 2021 es faculta al Cos de Mossos d’Esquadra a imposar multes per mal estacionament del
vehicle al nostre municipi.
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Informació, telèfons d’interès i horaris
Ajuntament

Registre Civil

Tel: 972 611667
Fax: 972 610317
torrent@ddgi.cat
ajuntament@torrent.cat
www.ddgi.cat/sites/torrent

Tel: 972 611667
Fax: 972 610317

Oficines
Dimarts i Dijous
de 17:00 a 20:00h
Dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00h

Enllumenats Costa Brava
(atenció al client)
972 612263

Oficines
Dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h
Dimecres i divendres
de 10:00 a 13:00h

Enllumenats Costa Brava
(contestador d’incidències) 900 365724

Sanitat
Consultori mèdic de Torrent
Dimecres de 15:15 a 16:30h

Serveis

Urgències

Consell comarcal
del Baix Empordà

Hospital Palamós

972 600003

972 642310

CAP Palafrugell

972 610607

Servei de recaptació

972 640924

Correus (Pals)

972 636642

CAP, Centre
de programació
telefònica

972 609222

Tècnic municipal
Dimarts i dijous
de 17:00 a 20:00h

Sorea aigua
i clavegueram

972 300255

Consultori mèdic
de Pals

972 637024

Sorea avaries

902 250370

Deixalleria mòbil

Fecsa-Endesa avaries

800 760706

Recollida a la Plaça Major.
A concretar.
(contactar amb l’Ajuntament)
d’11:00 a 14:00h.

Fecsa-Endesa
atenció al client

800 760333

Gas butà A. Adrià
(Sarria de Ter)

972 170101

Jujat de Pau

Sarfa

972 300262

Servei taxi,TCB

972 612222

Informació 24 hores
carreteres

972 200131

Alcalde
Dijous de 19:00 a 20:00h

Tel: 972 611667
Fax: 972 610317
Divendres de 12:00 a 13:00h

Emergències
Recomanació: truqueu des de l’app

Altres
APA Rodamón – Mont-ras (associació protectora d’animals):
972301486 / 629260464
Parròquia de Torrent
(Palafrugell)
972 300 735

PER INCIDÈNCIES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC
CONTACTEU EN HORARIS D’OFICINA A
L’AJUNTAMENT DE TORRENT O BÉ DIRECTAMENT A L’EMPRESA ENCARREGADA DEL
MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC,
ENLLUMENTATS COSTA BRAVA:

972 612 263
FORA
ORA D’HORARIS D’OFICINES ES FACILITA UN
CONTESTADOR PER A DEIXAR-HI REGISTRADA
L’INCIDÈNCIA QUE EN LES PROPERES HORES ES
RESOLDRÀ. CONTESTADOR D’INCIDÈNCIES DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC:

900 365 724
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