Nota de premsa
El comerç centenari Casa Toríbia, Roquetenc de l’any 2010
Dissabte dia 9 d’abril va tenir lloc el tradicional sopar de celebració de la festa institucional del 14
d’abril a Roquetes; sopar que enguany va celebrar-se, per primera vegada, al pavelló poliesportiu
municipal. Durant la vetllada, a la qual van assistir unes 150 persones (polítics, entitats i públic en
general), van ser atorgats, com ja és tradició, els premis Roquetenc de l’any.
Aquest guardó que atorga l’Ajuntament de Roquetes té l’objectiu de reconèixer la tasca que persones,
entitats i empreses han fet pel municipi durant l’any anterior. Així, el premi Roquetenc de l’any 2010 va
recaure en un comerç que sempre ha estat ubicat al carrer Major de la ciutat i que el 2010 va celebrar
els seus cent anys de vida, Casa Toríbia, mentre que la menció honorífica va ser per a l’esportista
roquetenc Albert Giné per la seva col·laboració solidària amb entitats com ara la Lliga contra el càncer.
L’alcalde, Paco Gas, va fer entrega d’ambdós guardons, el primer dels quals va ser recollit per les tres
generacions vives de Casa Toríbia: M. Cinta Cid, M. Cinta Antó i Sergi Rodríguez, actual gerent de
l’empresa.
Cent anys al carrer Major
Corria l’any 1910 quan el matrimoni format per Francisco Antó i Toríbia Beneito van decidir obrir un
petit establiment a Roquetes; un negoci familiar que van instal·lar al número 16 del carrer Major. En
aquell petit local, Casa Toríbia va esdevenir aviat un dels comerços de referència, ja que s’hi podien
trobar molts productes necessaris a uns preus molt raonables. Espardenyes d’espart, betes i fils, boines,
cordes, gorres, mocadors..., i fins i tot fils per elaborar xarxes de pescar, tal com explica M. Cinta Cid,
nora del matrimoni i posterior responsable del negoci: “totes les xarxes de pescar estaven fetes amb
fils que els meus sogres mateixos filaven; eren els únics que en feien a la comarca”, assegura.
Més de vint anys després, el matrimoni va canviar la botiga de lloc. Al mateix carrer Major però una
mica més amunt, al número 38.
Agustí, un dels tres fills del matrimoni, va rellevar els pares en el negoci, que va ser conduït per ell
mateix i la seva esposa, M. Cinta Cid. La botiga va ser remodelada i va ampliar la seva oferta de
productes tot obrint-se al món de la perfumeria, els complements i el parament de la llar.
I així va ser que Casa Toríbia va anar convertint-se en poc més que imprescindible per a una clientela a
la què no li calia desplaçar-se fins a Tortosa per trobar allò que buscava. Un exemple clar n’eren les
modistes, cosidores professionals que fins i tot hi tenien compte obert.
M. Cinta Cid tenia gairebé 70 anys quan va deixar la botiga. La seva filla, M. Cinta Antó, va fer-se’n
càrrec el 1964. Ella va ser la responsable de Casa Toríbia fins a l’any 2004, quan va deixar-la en mans
del seu fill Sergi. L’arribada de la tercera generació als taulells va comportar la multiplicació dels
articles que es venien a l’establiment. Més roba i més varietat que van implicar que aquest es quedés
petit, així que, just a la cantonada del davant, van obrir la nova botiga, on avui en dia resideix aquest
negoci familiar.
Quan M. Cinta Antó va deixar la botiga, el seu fill petit, Sergi, va rellevar-la. I amb ell va arribar la
modernitat. Més espai per a expositors i roba més moderna però la mateixa filosofia: una gran varietat
de productes i preus molt competitius. “Preferim tenir menys marge de negoci i més clientela.
Intentem comprar bé de preu per poder vendre bé de preu”, diu Sergi. A més a més, el jove
Ajuntament de Roquetes
Av. de la Diputació, s/n
43520 Roquetes
Tel. 977 501 511
Fax. 977 500 524

Gabinet de Comunicació
Urb. Torre d’en Gil, s/n
43520 Roquetes
Tel. 977 580 108 / 625 528 463
Fax. 977 503 565

Nota de premsa
empresari manté la mateixa política de proximitat amb la clientela que els seus predecessors. Segons
explica, “coneixem tan bé els nostres clients i els seus gustos que, quan comprem gènere nou, ja
sabem més o menys qui se’l quedarà”, diu.
Cal recordar, a més a més, que el 21 de juny del 2010, Casa Toríbia va rebre el premi com a
establiment centenari que va atorgar-li la Generalitat, de la mà de l’aleshores conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet.
La solidaritat com a motivació personal
L’esportista roquetenc Albert Giné va rebre la menció d’honor dels premis Roquetenc de l’any. El
motiu: la seva implicació en les causes solidàries. Guanyador absolut de la Cursa del llop 2010, una de
les proves més dures de l’Estat espanyol, Albert Giné va participar també l’any passat en la Marathon
des Sables. Els diners que Giné va recaptar en la seva participació a la marató del desert va destinar-los
a la investigació de la malaltia del càncer i al suport als malalts que la pateixen, a través de la delegació
a Roquetes de la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Roquetes, 12 d’abril de 2011
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