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Tots sabem que estem vivint la crisi més dura
dels darrers anys i ens arriben per tot arreu missatges assenyalant que el 2012 encara serà més
difícil. Sense deixar de banda aquesta situació i
no volent pecar d’optimisme, a Torredembarra
tenim una actitud esperançada, fruit de diferents gestions liderades per l’equip de govern
municipal.
Per un costat, tenim les noves tarifes de
l’aigua proposades arran de la signatura del
contracte d’adjudicació del servei municipal
d’abastament d’aigua potable i clavegueram a
l’empresa Sorea, posant punt final a un periple
judicial de quatre anys i mig. Aquestes tarifes,
pendents de la seva aprovació per part de la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya,
comportaran un descens en el rebut de l’aigua
per als torrencs i torrenques empadronats,
encara més per als col·lectius més necessitats
com ara els aturats de llarga durada, les famílies

nombroses o els discapacitats. Els avantatges,
però, no s’acaben aquí, enguany començaran un
seguit d’obres de millora de tot el clavegueram i
dels pluvials del poble, amb una inversió de més
de 15 milions d’euros, que serà un revulsiu per a
l’economia de Torredembarra, amb la creació de
llocs de treball, en un moment en què tenir feina
és més cabdal que mai.
Fa poques setmanes hem rebut una altra
bona notícia que esperem que encara ho sigui més. L’Agència Tributària ens ha notificat
la devolució de 600.000 € a l’Ajuntament en
concepte d’IVA suportat en la realització de diferents inversions al municipi. Nosaltres vam
sol·licitar la devolució d’1.900.000 € i hem presentat al·legacions en aquest sentit. Sigui com
sigui, és la primera vegada que l’Ajuntament de
Torredembarra obté una entrada de recursos
econòmics per aquesta via, fruit d’haver estudiat a fons la normativa i les fórmules dirigides a
les administracions públiques. Ara m’agradaria
que qui va qüestionar totalment que poguéssim
assolir aquest ingrés econòmic, atacant fins i tot
la meva persona, reconegui la tasca ben feta.
Diuen que rectificar és de savis i també ho és reconèixer quan les coses es fan bé. Atacar per atacar, intentar desgastar per desgastar, acaba passant factura. Al mateix temps, estem treballant
en la creació de l’empresa pública perquè aques-

ta fórmula és avantatjosa econòmicament per
a la realització de tot un seguit d’activitats com
ara els projectes d’infraestructura i de gestió de
l’urbanisme i d’altres necessàries per millorar el
benestar comunitari en diversos terrenys com
l’esportiu, el cultural, el social, etc. Tot plegat
ens permetrà continuar recuperant IVA perquè
fins ara paguem cada any i no recuperem de l’ordre de 3 milions d’euros en aquest impost.
I aquestes qüestions que acabo de comentar
són l’exemple de la feina que du a terme l’equip
de govern de Torredembarra, un govern fort i
que dóna l’estabilitat necessària per encarar els
grans reptes que tenim en uns moments extremadament difícils per al país.

Diuen que rectificar és de
savis i ho és reconèixer quan
es fan les coses bé
Mentre nosaltres anem per feina d’altres fan
escrits dient que actuem com si fóssim els amos
del món, que generem apatia, que les accions de
govern són hermètiques, etc., etc. Tot plegat són
frases fetes, superficials, sense coherència, només per justificar la seva impotència per liderar
l’oposició.

EDITORIAL

Continua el judici contra el
jutge Garzón
La Sala Penal del Tribunal Suprem va rebutjar ahir totes les
qüestions prèvies plantejades per la defensa del jutge Baltasar
Garzón i pel fiscal de sala de l’alt Tribunal Luis Navajas. Tot plegat
suposa la continuació del judici per la investigació dels crims del
franquisme en què Garzón s’enfronta a vint anys d’inhabilitació com a jutge. D’altra banda, el magistrat acusat va dir que no
contestaria Manos Limpias, per no considerar aquest pseudosindicat d’extrema dreta legitimat per ser en el judici. Les paraules
de Garzón, però, no deixaven ahir ningú indiferent. L’exjutge de
l’Audiència Nacional va assegurar davant el Tribunal Suprem,
que el jutja per haver investigat els crims del franquisme, que
«vaig fer el creia que que havia de fer», un cop diverses entitats
memorialistes li havien sol·licitat que obrís un procés per aclarir
la desaparició de milers de republicans durant la Guerra Civil i el
franquisme. «Eren fets molt greus que tot jutge té l’obligació d’investigar», va dir. Garzón està sent jutjat al seu país, per fer el que,
en altres països, li ha reportat aplaudiments. Garzón s’enfronta,
amb tota claredat, a un judici ideològic que li pot fer perdre la
carrera. Garzón ha «pecat» per intentar exercir en el seu país. A
hores d’ara no queda clar si el que es jutja és el personatge públic
o les associacions que van demanar-li que encetés la causa pels
crims durant el Franquisme.
+ CONFIDENCIAL

Atac informàtic a la Coordinadora
Tot i que es tracta d’un portal informatiu sobre activitats ciutadanes, la pàgina web de la Coordinadora d’Entitats de les Comarques de Tarragona va patir ahir un atac informàtic. Segons
van informar des de la mateixa agrupació, la pàgina web de la
Coordinadora d’Entitats de les Comarques de Tarragona (CECT),
www.latevaveu.org va deixar de funcionar ahir dimarts durant
unes hores arran de l’atac informàtic que haurien efectuat un
o diversos hackers bloquejant l’accés a aquest espai d’Internet.
Fonts de la coordinadora van negar conèixer la procedència de
la intrusió i els motius que van portar a bloquejar la web durant
quasi deu hores, sobretot tenint en compte que els continguts
d’aquesta pàgina web són inofensius, donat que es tracta d’un
portal ciutadà i si es deixa de banda el baròmetre amb el que es
qualifiquen els temes d’actualitat. A dos quarts de deu del vespre
d’ahir, el portal web ja tornava a funcionar amb tota normalitat i
s’hi podia accedir a totes les informacions.

ESCRIPTORS DEL CAMP

‘El llibre d’oracions’ de Joan Guasch
MAGÍ SUNYER
Escriptor

El títol podria ser Llibre d’hores, cada unitat podria anar acompanyada d’una miniatura, com
les joies bibliogràfiques medievals i no enganyaria ningú, perquè El llibre d’oracions de Joan
Guasch és un llibre d’hores explícit. Es presenta
en una esplèndida edició, des de la imatge de
la coberta, d’Olga Xirinacs, en primer lloc, escriptora, també música i pintora. Les hores, les
accions del dia transcorren i de cada una se’n
vol extreure una sensació, una energia, perquè
no desaparegui amb el temps que passa. Després d’una introducció breu en què se centra la
paraula clau en l’estructura del llibre, «ritual»
«Cada dia és un ritual, una fina línia de temps
pautat per accions irrellevants que, en conjunt,

són l’essència de la vida mateixa», es desgranen
els moments impressionats amb una estructura
uniforme: definició del ritual de cada moment,
en prosa, i reflexió o divagació lírica, en vers. Un
llibre en què domina l’espiritualitat, la de les vibracions que s’escapen dels llibres del prestatge, que constitueixen la saviesa, la de la lectura
intensa d’un passatge «Xuclo l’energia incerta /
que un desconegut em regala», però també els
detalls de la quotidianitat presentats de manera crua, enumerativa, sense retòriques que els
disfressin.
La lluita entre aquesta prosa de la vida quotidiana i la necessitat de transcendir-la de l’escriptor es manifesta amb aquesta cruesa, en el
camí cap a la feina «No sóc jo. / No sóc jo»; en
l’alliberament de l’hora de plegar; en la vulgaritat de cada dia, que provoca les imaginacions
més extraordinàries en el poeta en l’espera que
surtin els xiquets d’escola «Només sento que
em creixen arrels en la terra vermella / i que el
meu cos es dissol en la calitja de l’horitzó [...] en
tots els cossos de l’univers». És una lluita que
es connecta a una font primigènia, als «masos,

ara abandonats i derruïts, que s’amaguen en
les valls protegides», a una demanda de recuperació del sentit de les coses a través d’un nou
arrelament amb «l’energia de la terra», a una
esperança que «quan deixem tranquil el planeta, serem capaços de viure a les estrelles». En
determinat moment, el domini i l’equilibri de-

El domini i l’equilibri
desapareixen, l’enumeració
s’acosta al caos
sapareixen, l’enumeració s’acosta al caos i tot es
precipita cap a una paraula: «Fugir».
El contacte amb la pluja retorna, tonifica,
i permet recuperar el ritme de la respiració:
«Començo a existir», o «recomenço», amb més
propietat. Llavors la fusió amb l’ordre còsmic és
possible, l’esperit s’ha alliberat d’aquella quotidianitat que ofegava, «Només sóc pols / sobre
el planeta / immens», i el dubte total sobre la
realitat corpòria.

CARTES
325 anys de treball
El nostre col·legi Sant Domènec de
Guzman està celebrant els 325 anys
que les germanes Dominiques fundaren l’escola a Tarragona, i volem
donar les gràcies a elles, als professors
i professores, als alumnes i a totes les
famílies per aquest fet. Les germanes
començaren a educar i fer catequesi
a les noies de la nostra ciutat a partir
de l’any 1696. Educaven en els valors
de Sant Domènec, actualment també
treballem a l’escola juntament amb
les assignatures. Ho van començar a
fer a l’escola antiga del beateri de la
plaça del Pallol, i al cap de molts anys
es va fer la nova escola al carrer Rovira i Virgili, on estem ara. L’any 1983 va
començar l’educació mixta de noies i
nois. Pensem que estudiar i compartir-ho amb nens i nenes és bo, com
també és molt gratificant conèixer
gent d’altres països i, fins i tot, religions. A poc a poc la nostra escola s’ha
anat modernitzant ja que es va co-

mençar ensenyant amb una llibreta,
un bolígraf, una agulla de cosir i un
tros de roba, i ara utilitzem material
molt divers com les pissarres digitals
i els ordinadors, entre d’altres. També
ha canviat la forma d’ensenyar: ara
a l’escola fem activitats d’agermanament on els alumnes més grans
ajuden els més petits a aprendre: això
és un projecte innovador anomenat
aprenentatge-servei. També treballem projectes amb competències,
aprenem més anglès oral fent plàstica
i teatre en aquesta llengua, etcètera.
El col·legi també s’ha fet més gran des
que es va construir ja que ara també
hi ha llar d’infants i molts espais diferents. Ah, i des de l’any 2009 tenim un
certificat de Qualitat que vol dir que
tot el que s’organitza al col·legi és fa de
la millor manera possible i tot s’avalua
constantment. Com veieu, l’escola ha
canviat molt, no s’assembla ni de bon
tros a l’antiga però té els mateixos i
magnífics fonaments. Per això i per

moltes coses més, volem donar les
gràcies pel treball ben fet, i felicitar
tots els qui formen part d’aquesta gran
escola o n’han format part.
L’alumnat de 6è de Primària
Col·legi Sant Domènec de Guzman
Tarragona
Un mártir de la verdad
El lunes pasado, el arzobispo de
Tarragona, Jaume Pujol Balcells, fue
entrevistado en TV3, donde fue preguntado por varias cuestiones, entre
ellas la de los «matrimonios homosexuales». Nuestro arzobispo habló
con gran amor y compasión sobre
estas personas, que según su parecer,
tienen un comportamiento que no es
el adecuado. Destacó que estas personas son hijos de Dios como todos
nosotros y que merecen la máxima
consideración y ser respetadas. Es
increíble lo susceptibles que son los
colectivos de gays y lesbianas y ciertos partidos políticos como PSC y ICV.
Sus «argumentos» ( si se pueden decir

de alguna manera ya que lo suyo es
una fobia irracional contra cualquier
cosa relacionada con la Santa Iglesia
Católica) es que en sus declaraciones
atentaba contra los derechos humanos. Es gracioso que precisamente
estos partidos hablen de derechos
humanos, cuando ellos son los primeros que están a favor del asesinato
de niños no nacidos ( aborto) y de la
eutanasia. Es curioso también que
presuman de demócratas, abiertos
y de la libertad de expresión cuando
en la realidad atacan y despotrican
contra una buena persona que ha
expresado su opinión de forma educada y respetuosa. Tiempos difíciles
tendrá que afrontar al Arzobispado
de Tarragona, pero la verdad, la bondad y el buen hacer se van a imponer
sobre la mentira y la hipocresía de los
enemigos de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana.
Joaquim Vandellós
Tarragona

