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US DESITJA
BONES FESTES
DE NADAL
I ANY NOU
2016
C/ Ferran de Querol, 9 - bxs.
43830 - Torredembarra

977 64 43 27

NOS MOVEMOS POR TI
Av. Sant Vicens, 27 · 43700 El Vendrell
977 668 095

Fins i tot de les pitjors coses en poden
sortir de bones. Els terribles atemptats de
Paris, fets per radicals yihadistes i que van
causar la mort de 130 persones innocents
i més de 350 ferits, han servit perquè a
Torredembarra s’hagin unit catòlics, musulmans i protestants per reivindicar que la
pau és un patrimoni de tots i que no hi ha
cap religió que sigui favorable a la violència
i al terror.
Unes 150 persones van seguir la marxa
que va acabar amb la lectura d’un manifest
conjunt de les tres comunitats religioses,
per part del rector de la parròquia de Sant
Pere, mossèn Joan Cañas. Va ser el passat
5 de desembre.
En unes dates tant entranyables com les
que s’apropen creiem que és el millor missatge que podem transmetre.
L’equip d’El Mònic de la Torre us vol desitjar unes Bones Festes de Nadal i Reis i un
pròsper any 2016. Per nosaltres serà molt
especial perquè celebrarem els nostre 15è
aniversari.
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OPORTUNIDADES BANCARIAS
COMPRA—VENTA—ALQUILER
ASESORAMIENTO PROFESIONAL
INFORMESE SIN COMPROMISO

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
2825

3786

publicitat

3595

3432

Piso 2 hab.
Solarium

56.000€

2648
3793

Piso 3 hab.
Gran terraza

77.900€

3807

OPORTUNIDAD
LOCAL 124m², destinado
a oficinas, 5 despachos ,
recepción y sala de
reuniones, amueblado,
calefacción, aire acondicionado, agua caliente.

OPORTUNIDAD

PISO 2Hab. 1 Baño
Reformado, pintado y parquet
Muy céntrico

130.000€
800€ Mes

PISO 1 Hab. 1 Baño
Semi Nuevo
Roda de Berà

65.000€
3819

Con posibilidad de
alquiler o venta
3723

OPORTUNIDAD

Chalet
2 hab. piscina

Pareada
4 hab., pk

3479

Pareada
2 hab., La Mora

3837

170.000€

Adosada
4 hab. piscina

225.000€

Piso 4 hab.
2 baños, pk

99.990€

3708

175.000€

150.000€

3856

80.000€

45.000€
3764

Piso 2 hab.
A 5 min. playa

Piso 4 hab.
2 baños, pk

120.000€
3284

Piso 4 hab.
Obra Nueva

135.000€

MENÚS ESPECIAL PER SANT ESTEVE I PRIMER D’ANY
MENJAR PER EMPORTAR TOTS ELS DIES DE FESTA (PER ENCÀRREC)…
…I PASSADES LES FESTES: CALÇOTADES! FES LA TEVA RESERVA.

BON NADAL
i FELIÇ ANY NOU

Horari: Dilluns a diumenge, de 13 a 15:30 h i
dijous, divendres i dissabtes de 20 a 23:30 h.
Dimecres tancat. Dia 25 i nit de 31 de desembre, tancat.
Dimecres, 6 de gener, obert.

editorial
staff tècnic
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UNA NOVA OPORTUNITAT D’ENTESA?

El Mònic de la Torre

S’ha acabat una etapa. Molts parlen de la fi de la
Transició
Democràtica, atès que aparentment el
des de l’any 2001
bipartidisme
que ha regnat a l’Estat Espanyol ha
carrer Pere Badia, 34
Torredembarra
mort. I possiblement sigui cert, encara que s’ha
www.elmonic.info
de destacar que el PP ha estat la primera força i el
e-mail: elmonic@elmonic.info
PSOE ha aguantat millor del que asseguraven les
Tels. 977 64 30 55
enquestes.
i 699 750 224
Al final, qui més ha contribuït a aquesta fi ha estat
EQUIP DE REDACCIÓ i
la irrupció de Podemos que, ves per on, a l’inici
COL·LABORADORS:
de campanya electoral semblava que era qui més
Jordi Guasch Gómez
malament ho tenia dels quatre partits que es
Rafel Hernàndez Sagarra
disputaven l’hegemonia. Ciutadans, tot i no treure
Ramon Culi Culi
un mal resultat, no ha estat capaç d’assolir els
Lupe Julià
resultats esperats.
Rosina Boronat Guasch
Qui serà el nou president de l’Estat Espanyol és una incògnita, però a primer cop de vista, sembla clar
que no serà Mariano Rajoy. No té prou aliats: el país ha virat a l’esquerra i només la falta d’acord de les
OPINADORS
esquerres pot fer-lo president. Pocs entendrien que no s’arribés a l’entesa per acabar amb les retallades.
Albert Bonet
Pedro
Sánchez haurà d’incorporar a Pablo Iglésias al seu govern si vol arribar a la Moncloa. I haurà de
Francesc Mercadé
comptar
amb els minoritaris. Tant ERC, com Democràcia i Llibertat tindran alguna cosa a dir. Vistos els
Joan Enric Vidal
resultats, des d’una perspectiva independentista encara és fa més il·lògic que no s’hagi reeditat la formula
Jordi Solé
dels Junts pel Sí per tenir un grup més decisiu.
La fragmentació i el canvi de rumb donen aire a una entesa per aconseguir el dret a decidir que ha de
Fotos: Rosa Maria Guasch
permetre vertebrar la convivència i l’encaix Catalunya-Espanya. Podemos l’ha defensat obertament i ara
i Jordi Guasch.
serà la política qui farà la resta.
A Catalunya, els resultats poden tenir conseqüències immediates i el PSC pot erigir-se com un soci del
PUBLICITAT:
President Mas, qui tot i veure com el seu partit quedava la quarta força, per darrera d’En comú podem,
GUASCH PUBLICITAT, SCP
ERC i PSC, pot treure un redit polític. Encara que només sigui el d’estovar a la CUP, que ja no sembla tant
IMPRESSIÓ:
decisiva si s’inicia un procés de diàleg amb el PSOE.
INDUGRAF offset S.A.
Abans de les eleccions les postures estaven molt allunyades, però ja se sap que es diu que la política és
Dip. Leg. T-991-2001
l’art de convertir en possible, el que és impossible i que mai és el que sembla.
Imprès en paper ecològic 100%
Els resultats han de ser una nova oportunitat d’entesa, on el diàleg ha de prevaldre per damunt de les
ofuscacions. Catalunya n’ha de sortir reforçada.
Els
catalans i catalanes han estat clars, relegant als partits més intransigents amb la causa nacional a les
Per publicar escrits a la secció “bústia” s’haurà
darreres places. En canvi, han donat guanyador a qui s’ha mostrat més centrista en aquest aspecte. Les
de enviar el text firmat i amb les dades del
forces independentistes han aguantat millor del que s’esperava i, ERC ha donat el sorpasso a CDC. Un fet
remitent:
DNI, nom, domicili i telèfon.
que revesteix de certa lògica per tot el que envolta al partit liderat per Artur Mas.
La limitació d’espai obliga a que les cartes siguin
Quin escenari tant obert…!
curtes i, seran preferides, les que vinguin inforNomés el temps desvetllarà els interrogants que es plantegen, per tant, deixem temps al temps i a gaudir
matitzadespublicitat
per mitjà
dewad
correu
electrònic
o disc.
diario
final.pdf
1 05/11/2014
12:34:43 del Nadal que ja el tenim a sobre.
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Pàgines Web
Programes a mida
Assesorament informàtic
Disseny Gràfic
Imatge Corporativa
Protecció de dades
Vídeo i Animació 3D
Xarxes i cablejats

Av. Catalunya, 7-9 Local 3
43830 Torredembarra

977 64 25 46
info@wad.cat
www.wad.cat

PINTURA
ELECTRICITAT
FONTANERIA
BRICOLATGE
JARDINERIA
MENATGE
LLUMS

977 641 355

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra
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LA CUP ACUSA AL GOVERN D’ENCOBRIR A MASAGUÉ
L’últim ple de l’any es preveia plàcid. Hi havien pocs punts i cap d’ells
semblava tenir massa transcendència, atès que donar una sortida a un
tema tant complicat com el teatreauditori municipal, que es troba en
estat d’abandó des de fa anys, no
semblava que hagués de comptar
amb massa oposició.
No obstant, el govern (ERC, PSC
i ABG) es va quedar sol a l’hora
d’aprovar el nou projecte, que preveu destinar inicialment 220.000
euros a adequar el vestíbul com una
sala fosca de petit format, i va haver de sentir-se forts retrets per part
de la resta de partits, sobretot de la
CUP.
Les explicacions de la regidora d’Urbanisme, Clara Solivellas, i de l’Alcalde, Eduard Rovira, no van servir per
convèncer els dubtes plantejats sobre la judicialització de les obres i la
negativa del govern a fer una auditoria com plantejava la CUP va acabar
d’encendre els ànims.

Sota secret de sumari
Els representants del govern van
explicar que l’objectiu de tirar endavant les obres era el de per un cantó no haver de tornar els diners de
la subvenció que la Generalitat de
Catalunya havia concedit construir
la infraestructura cultural i per l’altre
perquè era una voluntat política de
l’equip de govern que els ciutadans
de Torredembarra poguessin gaudir
d’un equipament que es va començar a construir fa dos mandats.
Des de l’oposició es va assegurar
que el teatre, revestit de polèmica
des dels seus inicis, està sota se-

cret de sumari i, per tant, el jutge
havia d’autoritzar qualsevol actuació
que s’hi realitzés.
Davant l’observació, la regidora
d’urbanisme va assegurar que no
feia falta cap autorització atès que
l’Ajuntament no podia saber fefaentment si s’estava investigant les
obres del teatre, degut precisament
al fet d’estar sota secret de sumari,
i en tot cas hauria de ser el jutge el
qui paralitzés o requerís a l’ajuntament a no fer cap actuació.
Encobrir a l’obra de Masagué
Molt contundent va ser la intervenció del regidor de la CUP, Toni Sacristán, que va arribar a dir que amb
aquesta acció el que s’estava fent
era encobrir les irregularitats dels
governs anteriors, encapçalats per
Daniel Masagué (CIU).
Va recordar, però, que qui inicialment va aprovar el projecte del teatre no va ser CIU, sinó que va ser
el govern que liderava Manuel Jiménez (PSC) i en què formava part tant,
ERC com ABG, per la qual cosa els
actors eren els mateixos que proposaven aquest pas en fals. Va recordar que l’obra civil del teatre es va
desviar més d’un 50 % i, per tant,
era necessari fer una auditoria per
reclamar responsabilitats als gestors polítics.
Aquestes afirmacions van ser respostes de manera molt enfadada
per Solivellas, que es feia creus que
des de l’oposició es posessin pals a
les rodes de manera sistemàtica a
totes les iniciatives del govern.
A pesar de les objeccions, el projecte del teatre va prosperar amb

l’abstenció de la CUP, PP, CDC, Unió
i Avui Democràcia. Ciutadans va votar encontra.
Negativa a auditar
Passat el tràngol, l’equip de govern
es va negar a aprovar la proposta de
la CUP sobre fer una auditoria per
dirimir perquè hi va haver una desviació del pressupost. La moció també proposava que el projecte es
deixés sobre la taula i crear un espai
de participació vinculant per tal de
debatre el futur del teatre-auditori.
Aquest fet va fer que els punts de la
moció es votessin per separat. El
d’aturar el projecte només va comptar amb el suport de la CUP, Ciutadans i Avui Democràcia. El de fer
una auditoria, va comptar amb el suport de tots els partits de l’oposició.
L’equip de govern, però, va desestimar fer l’auditoria, perquè la considera innecessària.

La regidora d’urbanisme, Clara Solivellas, va explicar que l’expedient
complert del teatre està a disposició de tots els regidors i que, a més,
hi ha obert un procediment judicial
que haurà d’aclarir si hi va haver delictes. En una línia semblant es va
expressar l’alcalde.
Des de la CUP, es va dir que el govern quedava retratat amb aquesta
decisió.
Altres assumptes
El ple també va servir per aprovar
definitivament les ordenances fiscals de l’any 2016 i la nova ubicació
del Punt d’Informació Juvenil (PIJ),
que a instàncies del PP se situarà
en el local de l’antic bar del casal. Va
quedar sobre la taula una moció de
Ciutadans relativa a retornar l’IBI a
les famílies que han hagut de lliurar
el seu habitatge habitual als bancs.

(Demanar hora)

- Sanacions - Tarot
- Arquetips - Registres

GRANS DESCOMPTES EN TREBALLS
DE TALLER I REPARACIÓ MULTIMARCA

FES QUE L’ANY QUE VE
ET SIGUI PROPICI
RITUALS D’ANY NOU

BONES FESTES
Ctra. La Riera
Tel. 977 642 580
Pol. Roques Planes, nau 5
Fax 977 643 987
e-mail: casinomotorsl@opel.e.telefonica.net
Torredembarra

informació
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TORREDEMBARRA TINDRÀ FINALMENT UNA SALA DE TEATRE
UN PROJECTE PER FASES
QUE OBRIRÀ PORTES LA PROPERA PRIMAVERA
Torredembarra tindrà finalment una sala de teatre que
obrirà portes la primavera vinent.
Aquest projecte contempla
convertir el vestíbul del teatre
auditori en una sala de teatre
fosca de 550 metres quadrats
útils, amb una capacitat per
a 100 persones, un escenari
de mòduls movible, cortinatges específics de sala fosca,
i prou versàtil per a acollir
teatre, infantils i concerts de
petit format, i excepcionalment alguna exposició que
per les seves característiques
ho requereixi. El pressupost
és de 220.000 € amb tots els
conceptes inclosos i l’obra té
un termini d’execució de dos
mesos.
Cal recordar que les obres del
Teatre Auditori van quedar aturades el gener de 2010 i, han
patit diferents vicissituds al
llarg d’aquests anys. Per no
perdre la subvenció que en el
seu dia va atorgar la Genera-

litat per a la seva construcció,
i haver de retornar més de
600.000 €, cal posar en funcionament l’equipament cultural encara que sigui amb un
mínim d’activitat, tal com ha
explicat l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira. Aquest
fet, el dret de la ciutadania a
gaudir del teatre i la situació financera municipal que obliga
a comptar amb un pressupost
ajustat, ha portat a projectar
l’obertura del teatre adequant
el vestíbul inicial i convertint-lo
en una sala de teatre fosca.
D’altra banda, la regidora
d’Urbanisme, Clara Solivellas,
ha explicat que la participació
ha estat cabdal en el disseny
d’aquest projecte. Per plantejar quin tipus d’intervenció es
podia realitzar, es van convidar
representants d’entitats culturals de l’àmbit teatral, musical
i de dansa a visitar l’equipament i escoltar el seu parer i
així va sorgir la idea principal:
Torredembarra
necessitava

una sala de teatre de debò:
una sala fosca. Finalment, el
projecte ha estat presentat
novament a entitats i a tots
els grups municipals de l’Ajuntament.
En aquesta línia participativa,
Clara Solivellas ha avançat
que s’està treballant en dissenyar un procés perquè la ciutadania pugui escollir un nom
a l’equipament, un procés
en què hi prendran part els

alumnes de primària, els de
batxillerat artístic i les entitats
per realitzar una primera proposta de noms entre els quals
la ciutadania triarà el definitiu
mitjançant votacions.
La finalització definitiva del
Teatre Auditori dependrà de la
capacitat de finançament que
tingui l’Ajuntament de Torredembarra en un futur i també
del model d’equipament que
s’acabi definint.

El projecte serà realitzat en quatre fases. Aquesta és la previssió que fa l’Ajuntament.
Fase 1:
Treballs de millora i adequació
del vestíbul espai propers (lavabos, passadissos, etc.). Import:
220.000 €. Inclosa pressupostos de 2015. S’acabaran el març
de 2016.
Fase 2:
Execució dels treballs en camerinos i instal·lacions de climatització. Import: 180.000 €. S’incourà en el pressupost de 2016.
Fase 3:
Tancament i instal·lacions en
cabines de control, magatzems,
vestuaris i lavabos de planta soterrani i sala de màquines. Import: 160.000 €. S’inclourà en el
pressupost de 2017.
Fase 4:
Execució de platea mobiliari i
resta d’actuacions (muntacarràgues, espais exteriors i patis,
senyalització. Import 200.000
€. S’inclourà en el pressupost
de 2017.

US DESITJA BON NADAL
I MILLOR 2016

Tel. i Fax: 977 64 30 58
c/ Pere Badia, 15-19 - Torredembarra

LA TEVA BOTIGA D’ESPORTS

US DESITJA UNES
www.sportsvalls.com
BONES FESTES DE NADAL
I UN PRÒSPER ANY 2016
C/ Pere Badia, 37
Torredembarra

segueix-nos al

977 640 404
info@sportsvalls.com
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L’AJUNTAMENT OBRE UNA OFICINA PER TORREDEMBARRA POSA EN
ASSESSORAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA MARXA EL PLA DE SEGURETAT
Des del passat 14 de deDE NADAL BASAT EN LA
sembre ja està en marxa
l’Oficina d’assessorament
PROXIMITAT

contra la pobresa energètica, que lideren les regidories d’Acció Social i de Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Torredembarra. L’objectiu principal d’aquest nou
servei municipal és assessorar les famílies per garantir i defensar el seu dret
als recursos bàsics i també a la població en general
per fomentar polítiques
d’estalvi d’energia i aigua.
Aquesta oficina estarà
ubicada a l’edifici de l’Antic Ajuntament, a la plaça
de la Vila, i donarà servei
els dilluns, dimecres i dijous, de 17.30 h a 19.30 h.
També s’hi pot contactar al
telèfon 977 64 00 25 ext.
766 en el mateix horari.
Aquesta tasca d’assessorament la desenvoluparà
la Xarxa per la sobirania
energètica.
Els usuaris d’aquest servei rebran informació personalitzada sobre qüestions del tipus com actuar
davant d’un avís de tall
de subministrament, saber llegir una factura de
consum energètic o veure
quin és el tipus de contracte que convé a cada

situació familiar. També es
dirigirà a Serveis Socials
les persones que es trobin
en situació d’emergència
residencial.
Des de la Regidoria de Sostenibilitat s’ha destacat la
importància d’aprofitar la
vigència de la Llei 25/2015
de mesures urgents per
afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, per
impulsar aquest servei
contra la pobresa energètica en les seves vessants
social i ambiental, mentre
no es presenta cap nou
recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern de
l’Estat.
El regidor d’Acció Social,
Lluís Suñé, ha explicat que
aquesta oficina és una primera experiència d’asses-

sorament i un primer pas
per posar en marxa properament l’Oficina municipal
de mediació i assessorament en matèria d’habitatge, a la qual es podran dirigir les famílies per obtenir
ajuda legal.
Cal recordar que l’1 de
gener de 2016 entrarà en
vigor una nova taxa que
permetrà actuar contra els
habitatges desocupats de
manera permanent i injustificada i que aquests
es puguin destinar a lloguer social. El regidor Lluís Suñé ja ha avançat que
s’han produït els primers
contactes amb entitats
financeres interessades
a posar a disposició de
l’Ajuntament habitatges
per a lloguer social

Amb l’arribada del Nadal,
l’afluència de públic en les
àrees comercials i de serveis
s’incrementa de forma significativa. Per a contribuir a
una major seguretat d’aquestes zones, l’Ajuntament de
Torredembarra, a través de
la Regidoria de Governació,
engega el Pla de Seguretat
–Dispositiu policial – Nadal
2015-2016, que es desenvoluparà de forma prioritària en
la zona centre de la població
i el polígon industrial Roques
Planes.
Per part de la Policia Local,
el sotsinspector en cap accidental Miguel Ángel Marchal
ha explicat que s’efectuarà
un reforç d’agents per tal
d’augmentar els nivells de
prevenció i compromís de
servei mitjançant l’estratègia
d’un model de treball basat
en la proximitat. D’aquesta
manera, s’han dividit les zones comercials de la població
en quatre sectors (1. Carrer
d’Antoni Roig i voltants, 2.
Carrer de Pere Badia i rodalies, 3. Av. de Catalunya i voltants i 4. Polígon industrial)
i els recursos de personal
que es destinaran són tres
agents de proximitat i un
caporal, una dotació de dos
efectius de reacció, una dotació de dos efectius en ma-

tèria de disciplina viària.
Aquest pla, vigent des del 15
de desembre i fins al 10 de
gener del 2016, té com a objectius principals garantir la
seguretat de les persones en
els seus desplaçaments i activitats i controlar i regular el
trànsit de vehicles i vianants,
restringint el trànsit de vehicles a determinades zones,
per tal d’augmentar els nivells de prevenció i compromís de servei.
D’altra banda, la Policia Local
estableix un operatiu conjunt
amb els Mossos d’Esquadra
realitzant patrullatges mixtes
sobre l’eix comercial d’acord
amb el dispositiu Grèvol que
posen en marxa els Mossos
d’Esquadra per aquestes dates.
El regidor de Governació,
José García, ha destacat la
tasca de reforç que du a terme aquests dies la Policia Local i ha agraït la col·laboració
dels Mossos d’Esquadra.
Una vegada finalitzat el dispositiu, s’elaborarà una estadística en base a les dades
obtingudes durant els dies
d’execució del Pla Nadal
2015-16, la qual servirà com a
instrument de millora de cara
a campanyes similars i per tal
de planificar el pla Nadal de
l’any següent.

JOIERIA
RELLOTGERIA

US DESITJA
BONES FESTES
Plaça de la Vila, 18
Tel. 977 640930
Torredembarra

publicitat
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MOR JOSEP GUAL GALLOFRÉ, FILL PREDILECTE DE LA VILA DE
TORREDEMBARRA I COL·LABORADOR DEL MÒNIC
Torredembarra ha perdut un dels seus fills
predilectes, Josep Gual Gallofré. Va ser el
proppassat 10 de desembre, a l’edat de
89 anys, quan ens va deixar qui va ser el
primer torrenc que va rebre (el 27 de març
de 2010) el títol de Fill Predilecte de la Vila
de Torredembarra, instituït l’any 1994 amb
el Reglament Especial per a la Concessió
de Distincions.
Josep Gual Gallofré, nascut el 5 de gener
de l’any 1926 a Torredembarra, va dedicar
molts anys de la seva vida a l’estudi i difusió de la cultura de la nostra població.
Home autodidacta i àmpliament polifacètic, professionalment va exercir de fuster,
ofici que aprengué del seu pare, essent la
Fusteria Gual una de les més importants
de Torredembarra. El seu domini de l’ofici, li permeté impartir la docència com a
mestre industrial a l’Escola de Treball de la
ciutat de Tarragona.
Home molt actiu social i culturalment, al
nostre poble va ser regidor de l’Ajuntament durant l’alcaldia de Josep Mercadé

Guasch, on va contribuir al desenvolupament de molts projectes.
Va ser cofundador del Grup d’Aficionats a
l’Art de Torredembarra, (agrupació dedicada al teatre nascuda l’any 1954 de la mà
del notari Manuel Crehuet), del Centre
d’Iniciatives i Turisme (1969), on va ser secretari i tresorer i l’any 1990 va rebre un
reconeixement per ser un dels pocs socis
que seguia en actiu ininterrompudament
des dels inicis del Centre, tenia el carnet
número 3, i del Club Marítim de Torredembarra.
També va ser membre de “La Torre de
l’Encenall”, l’escola de gravat xilogràfic
fundada i dirigida per Antoni Gelabert a
Torredembarra a finals de la dècada de
1960. De fet, Gual va ser l’últim en fer una
xilografia, l’any 2004. Només per citar alguns exemples.
Va ser jutge de pau.
Home de lletres
En la seva faceta literària, Gual es va dedi-

car a l’ensenyament de la llengua catalana,
va ser el primer representant d’Òmnium
Cultural a la vila. De fet, juntament amb
Anton Valls i Rosa Maria Wennberg impartien classes particulars durant el tardofranquisme. Fins fa pocs anys, Josep Gual
encara donava classes a la llar de jubilats.
S’ha de fer esment que Josep Gual va
col·laborar en diversos llibres, revistes i
mitjans de comunicació. Són de destacar
les seves col·laboracions en els Recull de
treballs del Centre d’Estudis de Torredembarra, La Sínia (revista cultural de la que
fou director dels primers 50 números, del
1993 fins el 2005) o El Mònic de la Torre.
L’any 2012 va publicar el llibre “Torredembarra, memòries de la meva joventut”, on
demostra que era un un dels dels millors
coneixedors de la gent, la toponímia i la
història de la Torre.
L’any 2002 va rebre el Reconeixement del
Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, per
la seva col·laboració en l’àmbit de la comunicació amb la vila de Torredembarra.
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TORREDEMBARRA: MEMÒRIES DE LA MEVA JOVENTUT
La plaça de la Font és de forma rectangular, gairebé quadrada. Orientada si fa o no fa amb els costats llargs
de llevant a ponent, i els curts de
nord a sud. Les façanes de les cases del costat nord reben la llum del
sol per la façana de cara a la plaça.
Les cases del costat sud reben la
llum del sol per la façana del darrera.
D’aquesta plaça, els vells com els
meus avis, encara en deien el Portal
de la creu, perquè quan la vila estava emmurallada hi havia el portal de
sortida cap a mar, amb una creu de
pedra com les creus de terme tan
habituals a l’època. La renglera de
cases que formen el costat sud es
prolonguen enllà formant el carrer
de la Muralla el que s’allarga cap a
ponent, seguint el traçat de l’antiga
muralla, i per l’altre costat es dirigeix cap a llevant fent el carrer de
la Sort.
En la casa del n.1 del carrer de la
muralla hi vaig néixer jo. Els meus
avis materns hi tenien una botiga de
queviures als baixos. Damunt la botiga hi havia els dormitoris.
El meu avi, Josep Gallofré Roig, dit
Josepet del Fe, era boter d’ofici i
amb la pèrdua de les colònies i l’arribada de la fil·loxera es va quedar
sense feina com la major part de
boters. Es va espavilar com va poder, però a més de l’ofici tenia una
altra ocupació que poc devia significar econòmicament. Era el campaner de la parròquia de Sant Pere.
Aquesta ocupació la va heretar de
son pare.
L’origen d’aquest càrrec s’ha d’anar
a buscar com una conseqüència de
la guerra del francès. Durant l’ocupació d’Espanya per l’exèrcit de
Napoleó, el 1808 la gent del país
fustigaven les forces estrangeres
sense treva. Els capellans clamaven
des de la trona que qui matava un
francès tenia la glòria del cel assegurada. No us sona?
Amb tot això un escamot de la Secuita van fer presoner un soldat molt

jove i es disposaven a penjar-lo per
allò d’aprofitar les rebaixes o l’ocasió que oferia el capellà.
Aquell pobre, es va poder fer entendre que es volia confessar abans de
morir. Això va sorprendre de bona
manera els de la Secuita, vist segons es deia que els francesos no
creien en Déu. Van anar a buscar
el rector per la confessió, i aquest
havent escoltat el noi els va desenganyar. Va resultar que no era pas
francès sinó que Napoleó havia reclutat soldats a Itàlia. Anar al cel per
matar un italià, que era a la guerra
contra la seva voluntat, res de res.
L’alcalde de la Secuita es va oferir
per acollir-lo el temps que fos necessari amagant-lo. Pels espanyols
era un presoner i pels francesos un
desertor. Ho tenia cru anés on anés.
Va guanyar-se la voluntat de la família per treballador i formal, i s’hi vaquedar treballant de mosso fins la fi
de la guerra el 1814 amb la retirada
dels francesos.
Passats els sis anys que va durar la
guerra el Pasqual es va fer prou gran
i la Josefina, la filla de l’alcalde també. Enamorats van decidir casar-se
amb tot el consentiment dels pares
de la Josefina, i el Pasqual, a cavall,
va anar a casa seva a Ventimiglia, a
Itàlia, a veure els seus pares i cobrar
el dot. Tothom compadia la pobra Josefina perquè no veuria mai més el
seu Pasqual, però el Pasqual va tornar i es van casar. Encara va tornar a
Ventimiglia a la mort dels seu pare
per cobrar la seva part de l’herència.
Es conserven, i jo en tinc una còpia,
els salconduits de tots dos viatges.
Va catalanitzar el seu cognom “Lorenti” per Llorens. Van establir-se a
Rubials de bones a primeres sortint
de la Secuita. Un aiguat va arruïnar
les terres de la Secuita segons s’ha
dit, i a Rubials va néixer la seva primera filla, Maria, de qui descendí el
meu avi de cal Fe.
Els altres fills, fins a dotze, ja van
néixer a la Torre. Set es van casar

i la major part tenen descendència
abundosa a la vila. Jo sóc descendent de la Maria i en la cinquena generació des del Pasqual i la Florentina. El Pasqual a la Torre va obtenir
el càrrec de sereno, agutzil, carter i
campaner, càrrecs aquests que es
van anar repartint els seus descendents. El meu besavi encara va ser
sereno i campaner. I l’avi es va quedar amb el de campaner.
Ara tornem cap allò que dèiem dels
carrers de la plaça, que pels records
i les idees que s’enganxen unes
amb les altres se m’ha fet posar
aquest llarg incís.
A la primera casa del carrer de la
Sort, la n.2, hi havia la botiga del
Mingo carreter.
Aquella botiga em fascinava. Jo estava destinat als oficis de la fusta
per la influència del taller de fusteria del meu pare, i tant aquesta botiga, més una de boters que podia
freqüentar, com la de construcció
d’embarcacions dels mestres d’aixa, em tenien el cor robat. La construcció de les rodes, d’una precisió
exquisida, m’ha admirat tota la vida;
encara ara se’m fa difícil d’entendre
com amb eines manuals i mitjans
de control escassos, es pot construir una cosa tan sòlida, senzilla
d’estructura i de notable exactitud.
L’ofici, heus ací què fa el miracle. I
aquest, el dels carros ja s’ha acabat.
Hi ajudava l’amistat que tenia amb
el Josep fill del carreter i la bona
acollida que em feia la Maria mare
del Josep amb qui la família de la
meva mare hi tenia un parentiu
més o menys llunyà. Als pobles,
afortunadament, aquests lligams
de parentius llunyans es mantenen
relativament vius, si més no en el
record, cosa impensable en una
ciutat més populosa. Potser ara a la
Torre ja hem entrat en aquesta altra
dimensió. Lamentable.
Al carrer de la Muralla amb la República li van posar el nom de Garcia
Hernández, i al de la Sort el de Fer-

mín Galán, els dos màrtirs,
oficials de l’exèrcit que es
van alçar a Jaca per la República. Quan van entrar les
tropes de Franco van trencar les planxes de marbre
amb els noms. A sota al de
la muralla va sortir pintat a
la paret “calle de la paz del
protectorado” Amb això
dels noms dels carrers de
canviar-los cada vegada que
canvia el règim hem vist
cada bestiesa que fa riure.
A l’actual plaça de Mn. Boronat hi havia, seguint la línia de les cases del carrer
Nou, la capella del Roser,
que amb la guerra es va
derruir a causa que amenaçava ruïna.
El carrer que hi confluïa
portava de nom carrer del
Roser. Amb Franco es va
traduir carrer del Rosario. A la mort
de Franco es va catalanitzar de nou,
però no es van amoïnar per veure
d’on venia aquest Rosario, i li van
posar del Rosari. Tirant pel dret. Tan
bonic que hauria estat del Roser. No
van saber aclarir d’on venia, i ara
algú es pot estranyar de la inexplicable devoció al Rosari.
D’aquell barri se’n deia “de la capella” però encara era més popular dirne “de la fàbrica” i d’aquí ve que el
carrer que enllaça amb el del Rosari
en angle recte se li hagi posat el nom
de carrer de la Fàbrica recordant el
nom popular de la barriada. Darrera
de la capella feia com una placeta i
després hi havia la nau d’una antiga
fàbrica de teixits, la força motriu de
la qual era per mitjà d’un “vògit” tal
com ho vaig sentir a dir tot i que la
paraula no és al diccionari normatiu,
que consistia en un eix vertical que
feia rodar un animal com si rodés
la sínia. La rotació d’aquest eix es
transmetia a una barra horitzontal
tot al llarg de la nau, i d’aquesta
barra es transmetia a cada un dels
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telers i altres màquines per mitjà
de corretges. Encara jo vaig arribar
a temps de veure ben delimitat el
volt per on rodava l’animal, i el punt
del sostre on encaixava l’eix vertical. Les fàbriques que es mereixien
aquest nom, tenien com a força motriu les màquines de vapor. Malgrat
la modèstia de la fàbrica que descrivim, era una bona mostra del principi d’industrialització a casa nostra.
En aquesta nau el 1934, el meu pare
junt amb l’oncle Francisco hi van establir el seu taller de fusteria, on jo
vaig treballar durant més de vint-icinc anys.
Damunt de la nau hi havia una renglera de pisets que en un principi
era com una petita colònia fabril, a
l’estil de tantes colònies que amb
la industrialització que es va iniciar
el XVIII es van construir a les vores
dels rius, sobretot, però del meu record hi vivien famílies que res tenien
a veure amb l’antiga fàbrica...
Extracte de “Torredembarra; Memòries de la meva joventut. Biblioteca
Mestra Ma. Antònia, 2012.”

Josep Gual Gallofré
Fill Predilecte de la Vila de Torredembarra
Exregidor de l’Ajuntament
Exjutge de Pau

L’alcalde i la Corporació Municipal expressen el seu dol.

Torredembarra, desembre de 2015
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informació

MASAGUÉ VA PAGAR MÉS DE 30.000 EUROS A LA
INTERVENTORA MUNICIPAL

La versió de l’exalcalde assegura que es tracta d’un prestéc.
Nova revelació sobre el cas
Torredembarra. Segons s’ha
fet ressò la premsa, l’exalcalde Daniel Masagué va
pagar més de 30.000 euros
a la exinterventora municipal, Esther Agulló, mitjançant diverses transferències.
D’aquesta manera ho posa
de manifest un informe que
la Guàrdia Civil ha remès al
jutjat número 1 del Vendrell,
on s’instrueix el cas.
L’escrit de la Guàrdia Civil,

que actua com a policia judicial, ressenya que una de les
empreses de Masagué, Daloi
SL, va fer una transferència
de 15.000 euros amb l’anotació «Esther Agulló Solà» el
4 de desembre de 2011. Just
un mes després, l’exalcalde
va fer una altra transferència
des del seu compte personal
de 10.000 euros amb la mateixa anotació.
L’informe apunta, a més, un
altre ingrés de 5.326,85 eu-

ros, el 27 de desembre de
2011, en l’operació de servei
«310 ordre de mobilització de
fons (OMF) emeses», també
amb l’anotació «Esther Agulló Solà».

productiu.
En anys següents, les aportacions de les empreses de
Sumarroca a l’exalcalde superaran el milió quatre-cents
mil euros.

Desembre calent
Segons sembla, aquests pagaments estarien relacionats
amb les irregularitats comeses dins de l’ajuntament i
podrien tenir relació amb les
transferències que les empreses dels Sumarroca varen
realitzar a les empreses del
l’exalcalde.
En concret, el desembre
de l’any 2011, Daloi i MAES
varen ingressar gairebé
581.000 euros procedents
de les filials de TEYCO:
Teycotel BCN, Teycotel Cap
Roig, Teycotel Gestió d’Hotels y Castellbell Residencial. Se’ns dubte un mes molt

Préstec personal
Masagué, en declaracions al
Diari de Tarragona, assegura
que el que diu la Guàrdia Civil
és un error. Reconeix haver
realitzat diversos pagaments
a Agulló, però per valor de
15.000 euros i es tractaria
d’un préstec per una necessitat puntual que van ser retornats el més ràpid possible.
Ho va fer en dues vegades.
10.000 al cap d’un mes i els
altres 5.000 més interessos
(300 euros) als dos mesos.
No és la primera vegada que
Esther Agulló salta a la palestra. Qui va ser secretaria
personal de Masagué fins al

Foto: larepublicacheca.com

juny de 2011, quan va ocupar
el càrrec d’interventora municipal, està sent investigada
en diferents peces del cas,
una d’elles per si va assolir el
seu lloc de treball de manera
irregular.
Agulló està de baixa des de
què va ser cesada com a interventora de l’Ajuntament.

BONES FESTES
I FELIÇ ANY NOU

PLAÇA DE LA FONT, 2
TORREDEMBARRA
HAY QUE RESERVAR E
INFORMARSE TLF. 636 681 505

FIESTA DE FIN DE AÑO
Menú Noche Vieja, 30 €.
Fiesta y música con DJ Karles
a partir de las 12:00 h
.

2015

2016
Menú San Esteban, 25 €

Per aquestes festes, tenim:
-Tot tipus de llibres
-Objectes de regal
-Jocs didàctics
i com sempre:
-Revistes
-Articles de papereria
-Material Escolar
-Llaminadures

Avançat al NADAL!
C/ Pere Badia, 43 -Torredembarra Tel. 977 640050

etc.
com
a tinent
d’alcalde
aRosa
la perMaria
programa
del per
en
quetenen
he ara
treballat:
enaaquesta
línia.
La regidora
d’Esport,
amb CIU, quan
un sector electoral
tots
elstambé
governs
anteriors
de l‘estat,
per la
vetat
l’abonat,
s’han
diverses
persones
del consistori,
partles que
ja haurà reflexionat.

Clinica veterinària
Cirurgia
Odontologia
Olfalmologia
Anàlisis Clíniques
Raig X
Perruqueria Canina
Botiga de Complements

JOSEP M. ROVIROSA JANÉ
www.neumaticostorredembarra.com
Tel.
Clínica: 977 64 21 02
neumaticostorredembarra@gmail.com
Tel. Mòbil: 659 74 75 66
C/ de la Riera de Gaià, s/n Pol. Ind. Roques Planes (Torredembarra)
Tarragona, 10 · 43830 Torredembarra

NETEGES
LA COSTA
NETEJA DE COMUNITATS - FINAL D'OBRA
XALETS - PISOS - OFICINES - VIDRES

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
PREUS INCREÏBLES
E-mail: netegeslacosta@yahoo.es

TELF.: 635867020 - 977644380
CENTRE
VETERINARI
TORREDEMBARRA

Clinica veterinària
Cirurgia
Odontologia
Olfalmologia
Anàlisis Clíniques
Raig X
Perruqueria Canina
Botiga de Complements

JOSEP M. ROVIROSA JANÉ
Tel. Clínica: 977 64 21 02
Tel. Mòbil: 659 74 75 66
Tarragona, 10 · 43830 Torredembarra
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PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

CENTRE
VETERINARI
publicitat
TORREDEMBARRA

OFICINA-EXPOSICIÓ
EN TORREDEMBARRA
Pobla,
977 64 24 28
c/Camí
Major,de2 la
- Tel.
977 11
640Tel/Fax:
930 - Torredembarra
e-mail: ramsensl@gmail.com
- www.ram-sen.com
E-mail: egibert@tinet.org

TALLER EN LA RIERA
POLÍGON INDUSTRIAL LA RIERA DE GAIÀ
C/ INDÚSTRIA, NAU 2
AHORA TAMBIEN PONLE COLOR A TUS DECORADOS
POR EL PRECIO DE ARENADO
20 DECORADOS A ESCOGER
17 COLORES POSIBLES
DESDE 435’00 EUROS

MAMPARAS DESDE 305’00 EUROS
CON VIDRIO TRANSPARENTE DESDE 295’00 EUROS
DOS MODELOS DE MAMPARA A ESCOGER
DOS DECORADOS A ELEGIR CON VIDRIO DE 6 MM
TRATAMIENTO ANTICAL INCLUIDO. ALUMINIO CROMO

STOCK PERMANENTE
PRODUCTO NACIONAL
GARANTIA 3 AÑOS
COLOCACIÓN YA INCLUIDO
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31/12/2013
IVA NO INCLUIDO
PRODUCTOS PROFILTEK www.profiltek.com

PERSIANES Telf. 977 645 641
US DESITJA
BARANES DE FERRO
PORTES DE GRATGE
REIXES
BONES
FESTES
BALLESTES

FINESTRES D’ALUMINI
FINESTRES DE PVC
ROTURA DE PONT TÈRMIC
BARANES ALUMINI
MALLORQUINES
VENECIANES
MAMPARES
DE BANY
c/ Indians,
12 local
TENDALS
Torredembarra

TANCAMENTS
AUTOMATISMES
MOSQUITERES
www.josepmnavarro.com

autoescola universal

Tel. 977641692
c/ Ferran de Querol, 1
Torredembarra

www.autoescolauniversal.net
autoescolauniversal@hotmail.com

BON NADAL I FELIÇ ANY 2016
6
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L’EXALCALDE DE RODA DE BERÀ ES VA FOMENT ABOCA UN TOTAL
DE 10.000 M3 DE SORRA A
APROPIAR DE 75.000 EUROS
Pedro José Figueiredo, l’exal- sació de fons públics.
dència del Consell Comarcal,
calde del Partit Popular a Roda
Un jurat popular és l’encarre- va transferir al seu compte LA PLATJA D’ALTAFULLA

de Berà va argumentar que si
es va embutxacar 75.000 euros de la caixa del Consistori
va ser per “error” i no perquè
tingués intenció de cometre cap frau. És la tesi que
va sostenir el seu advocat a
l’Audiència de Tarragona en el
judici que enfronta Figueiredo
a una possible condemna de
tres anys i mig de presó per
un suposat delicte de malver-

gat d’aclarir la culpabilitat de
l’exalcalde, que està acompanyat al banc dels acusats per
l’extresorer municipal Jordi
Reina i l’exinterventor Luis
Caramés. Tots tres, segons
els al·legats de fiscal i acusació particular –exercida pel
grup municipal de Convergència–, es van aprofitar del seu
càrrec i del domini que tenien
sobre els comptes municipals
per embutxacar-se diners públics.
Figueiredo,
que va ser
alcalde entre el 2007
i el 2008 i
que tenia
un salari de
44.000 euros anuals
que compaginava amb
la vicepresi-

personal 75.000 euros. Jordi
Reina es podria haver transferit 12.000 euros i Caramés,
10.000 euros més.
La Fiscalia afirma que els
tres inculpats van posar-se
d’acord per idear un sistema
que els permetés disposar
lliurement de diners públics.
Presumptament, els cobraments irregulars es disfressaven de bestretes i cobraments anticipats de nòmina.
L’advocat de l’exalcalde ha
avançat que Figueiredo, que
declararà durant els propers
dies, té intenció de confessar
que va cometre una conducta
irregular. En la mateixa línia,
la defensa manifesta que no
va haver-hi un perjudici de les
arques municipals perquè
les quantitats sostretes per
l’exalcalde popular van ser retornades íntegrament “sense
necessitat que ningú l’obligués a fer-ho”.

La Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i
el Mar, del Ministeri de Foment, han abocat un total
de 10.000 m3 de sorra a la
platja d’Altafulla. Els treballs
es van posar a mitjans de
desembre i ja estan enllestits. Segons ha explicat la
regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo, “es tracta
d’una demanda per part de
l’Ajuntament que ha estat
acceptada per Costes, que
l’ha inclòs dins d’una partida
del pressupost d’enguany”.
Més enllà d’estendre la
sorra per la façana marítima, l’actuació preveu deixar unes dunes d’apilament
davant del passeig de Botigues de Mar per poder actuar de manera immediata en
cas de noves llevantades.
Aquests treballs han consistit principalment en traslla-

dar sorra de la Roca del Gaià
cap a la platja d’Altafulla -que
comprèn el tram que va des
del Fortí fins al Club Marítimper tal de deixar-la en bones
condicions. El cost de les
obres les assumeix la Direcció General de Sostenibilitat
de la Costa i el Mar, del Ministeri de Foment.
Aquesta reposició de sorra
dóna continuïtat a l’actuació de dragatge que l’Ajuntament d’Altafulla i el Port
de Torredembarra van dur a
terme el passat mes d’octubre, amb el vistiplau del
Ministeri de Foment. L’actuació va consistir en traslladar
via marítima 36.000 m3 de
sorra des de la bocana del
Port fins la platja, des del
canal de la Rasa, a la plaça
Consolat de Mar, fins al Club
Marítim.

Pans artesans
Especialitat en coques casolanes
Pastes

FELIZ NAVIDAD
Forners artesans des de 1939

SERVICIO A DOMICILIO

977 64 16 19 ó 628 833 562 - torredembarra@quesosameco.com

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Pl. de la Vila, 2
Tel. 977 64 38 19
Torredembarra

c/ Sant Antoni, 17
Tel. 977 65 50 75
La Riera de Gaià

ELS DESITJA
BONES FESTES

Xarcuteria Selecte · Embutits Ibèrics · Formatges · Vedella
Porc · Xai · Pollastre i conill · Productes elaboració pròpia

BON NADAL I PROSPER ANY

-Rehabilitación de edificios
-Trabajos de altura
-Reformas en general

-Mantenimiento de comunidades
-Jardinería
-Piscinas

Tel. 648 082 420
Polígono Industrial Roques Planes
626 885 397
C/ El Catllar, 20
e-mail: administracion@servincos.com
TORREDEMBARRA

Encarrega els teus àpats de Nadal
c/ Antoni Roig, 36
Torredembarra

Tel. 977 641 228

comarca
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LA POBLA PROTAGONISTA DEL CREIXELL AUGMENTARÀ EL SEU
EN UN 3%
PROGRAMA DIVENDRES DE TV3 LPRESSUPOST
’Ajuntament de Creixell augmenta- d’una nova taxa turística, que s’obre

Durant diferents dies d’aquest passat
mes de desembre, la plaça de l’església de La Pobla de Montornès es va
transformar en un plató televisiu per
acollir el programa ‘Divendres’ de TV3.
El programa que està presentat per
Helena Garcia Melero i Espartac Peran fa habitualment una ruta per Catalunya, i vol mostrar la cultura i l’esdevenir del País.
El magazín va mostrar els carrers del
municipi, les seves masies, els seus
camps, les barraques de pedra seca,

però, sobretot va centrar-se amb el
pessebre vivent que des de fa 40 anys
es celebra a l’entorn de l’ermita de la
Mare de Déu de Montornès i que es
començarà a representar el proper 20
de desembre i on participen més de
250 veïns i veïnes del municipi.
També es van poder veure recomanacions de què visitar, les tradicions, la
gastronomia, etc. Durant uns dies un
bon nombre d’habitants del municipi
van ser protagonistes del programa.

rà en un 3% el seu pressupost per a
l’any vinent. En total destinarà prop de
5,2 milions d’euros al proper exercici
econòmic del municipi. L’augment en
el pressupost es deu a un augment
en els ingresos per part del valor cadastral. L’alcalde del municipi, Jordi
Llopart, ha explicat a Tarragona 21 que
aquest pressupost és la continuació
del de 2014. Cal destacar l’augment
en la partida de personal per fer front a
la paga extra del 2012 o la introducció

per un import de 5.000 euros.
El consistori va aprovar els comptes
el passat dilluns per la nit en un ple
extraordinari que va durar unes tres
hores. L’equip de govern, encapçalat
pel convergent Jordi Llopart va tirar
endavant els pressupostos gràcies a
les votacions a favor dels regidors del
PP i de la regidora de la Federació d’Independents de Catalunya. Els dos regidors d’ERC, el PSC i el regidor d’ICV
van votar en contra.

DETENEN TRES PERSONES QUE
SOSTREIEN CABLEJAT TELEFÒNIC
Agents de la Policia de la Generalitat –
cos de Mossos d’Esquadra de la Unitat
de Seguretat Ciutadana de Tarragona
van detenir el passat 14 de desembre,
tres persones, dos homes i una dona,
d’entre 20 i 40 anys d’edat, de nacionalitat peruana i espanyola, veïns de
Torredembarra i la Pobla de Montornès,
com a presumptes autors d’un delicte
de furt de cablejat telefònic.
Les detencions es van produir passades les 2 de la matinada del dia 14 de

desembre quan, arran d’un avís d’una
companyia telefònica, es va tenir coneixement que havia saltat l’alarma
per interrupció de subministrament a
la zona propera al quilòmetre 4 de la
carretera TV-2021, a la localitat de La
Nou de Gaià.
S’ha obert una investigació per tal
d’esbrinar si els detinguts poden estar
relacionats amb altres sostraccions de
cable de la zona de Vespella de Gaià i la
Nou de Gaià.

BONES
FESTES

NÚMEROS DISPONIBLES
49320
29631
20002
05293
50654

36475
72996
57627
66448
75309

c/ Envelat, 20 baixos - Tels. 977 646 045
43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)
e-mail: higinsectorre@gmail.com
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Div.

Dis.

Diu.

Dil.

4
5
6
7

Inici de la Gimcana d’aparadors
de Nadal. Busca l’objecte que no toca!.
16 > 18 h.

Taller de Nadal a Baix a Mar. Pl. Valls Ibern.

18.30 h.

Encesa de llums de l’arbre de Nadal
a Baix a Mar. Pl. Valls Ibern.

18.30 h.

Espectacle d’encesa de llums
de Nadal amb Moxi Toxi. Pl. del Castell.

19.30 h.

Encesa de llums de l’arbre de Nadal
i cantada de nadales a càrrec de la Coral Xaloc,
dels alumnes de cant coral i guitarra
de l’Escola Municipal de Música. Pl. del Castell.

11 > 14 h.

Pl. de la Vila. En cas de pluja es traslladarà al Casal Municipal.

18 h.
10 > 14 h.

Dis.

Diu.

12
13
19

Dim.

22
23

Fira de Nadal: productes nadalencs, tallers infantils,
granja i inflables. Pl. M. Joaquim Boronat.

18 h.

Espectacle itinerant de màgia per l’eix comercial.

12 h.

Actuació de la Coral Xaloc i de l’Escola de Música.
Taller de pessebres i inauguració
del pessebre a la Torre de la Vila.

17 h.

24

28

Dil.

18 h.

Dit.
Dim.

29
30

Dij.

18 h.

Div.

Dis.

23.30 h.

1

2

Diu.

3

Dil.

4

Espectacle de Caga Tió amb la Cia. Pa Sucat.

Dit.

5

Ofici de lectura i Missa del Gall.

25

Celebració Eucaristia de Nadal.

12.30 h.

Celebració Eucaristia de Nadal.

Església Parroquial Sant Pere Apòstol.

Diu.

26
27

10 h.
20.30 h.

Bicicletada de Sant Esteve. Sortida de la Pl. M. Joaquim
Boronat i arribada a la Plaça del Castell.
Concert de Nadal. Preu: 5 €. (fins als 10 anys
entrada gratuïta) Església Parroquial Sant Pere Apòstol.

21 h.

Sopar i revetlla de cap d’any.

Informació i reserves al Restaurant Clamar c. Pescadors, 17.
Data límit 28 de desembre. Casal Municipal.

00.30 h.

Cap d’any jove. Pavelló Els caus.

11.30 h.

Primer bany de l’any 2016. Baix a Mar, davant l’església.

11.30 >
13.30 h.

Concurs de dibuix infantil. Pl. M. Joaquim Boronat.

17.30 >
20 h.

Arribada dels Patges Reials. Rua de la

Pl. M. Joaquim Boronat fins l’Ajuntament.

Recollida de cartes al pati del Castell.
17 h.

Arribada del Patge Reial a Baix a Mar, recollida
de cartes i seguidament espectacle infantil de màgia
“El truc final” Pl. Valls Ibern. En cas de pluja, a la Biblioplatja.

12 h.

Lliurament de premis del XII Concurs de pessebres
i dioràmes Mn. Anton Morell.

Església Parroquial Sant Pere Apòstol.
18 h.

Espectacle interactiu del conte
“Els móns dels Tres Reis d’Orient”. Cal Maiam.
Rebuda de SSRR d’Orient a l’Ajuntament i inici de la Rua.
Repartiment de regals a la Pl. M. Joaquim Boronat.

Horaris aproximats. En cas de pluja, al Casal Municipal.
19.15 h.

Repartiment de regals a la Pl. de Clarà.

Horaris aproximats. En cas de pluja, a l’església.

10 h.

Dim.

6

Església de Sant Joan de Baix a Mar.

Dis.

Contacontes. Biblioplatja.

Repartiment de regals a la Pl. Valls Ibern.

Horaris aproximats. En cas de pluja, a l’església.

Celebració Eucaristia de Nadal.

11 h. i a
les 19 h.

17 h.

20 h.

Parròquia de Sant Joan Baptista de Clarà.

Div.

Tallers de Nadal de manualitats
i inflables. Pl. M. Joaquim Boronat.

18.15 h.

Església Parroquial Sant Pere Apòstol.

10 h.

17 > 20 h.

17.30 h.

Espectacle interactiu del conte:
“La llegenda del Tió de Nadal”. Cal Maiam.
Pl. Valls Ibern.

Joaquim Boronat. En cas de pluja es traslladarà al Casal Municipal.
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Minidisco infantil a càrrec del gimnàs Zona Fitness.

Concert de Nadal a càrrec de les formacions musicals
de l’Escola Municipal de Música. Casal Municipal.

Espectacle musical Nadal Rock: Música, ritme i nadales
per no parar de balla i recollida solidària de roba. Pl. M.
Inscripcions fins al 27 de desembre als tel. 616 308 865
i 678 553 248. En cas de pluja es traslladarà al Casal Municipal.

Fira de Nadal: productes nadalencs, tallers infantils,
granja i inflables. Pl. M. Joaquim Boronat.

Espectacle itinerant “Els Pastorets”
per l’eix comercial.

17 > 20 h.

XII Concurs de pessebres i dioràmes Mn. Anton Morell.

Pl. M. Joaquim Boronat.

12 h.
Dij.

XII Trobada d’intercanvi de plaques de cava.

Tot el dia

18 h.

Dit.

Espectacle interactiu del conte:
“En Patufet i el dineret”. Cal Maiam.

Torneig express de pàdel per a joves de 13 a 24 anys.
Inscripcions al Punt d’informació juvenil del 10 al 18
de desembre de 17 a 20 h. Club Tennis Torredembarra.

Casal Municipal.

Tot el dia

Dis.

Tallers infantils de manualitats: “Nadal Experience”.

10 > 15 h.

publicitat

Div.

8

Celebració de l’Epifania del Senyor.
Festa dels reis. Parròquia de Clarà.

11 h
Celebració de l’Epifania del Senyor.
i a les 19 h. Festa dels reis. Parròquia de Sant Pere Apòstol.
12.30 h.

Celebració de l’Epifania del Senyor. Festa dels reis.
Església de Sant Joan de Baix a Mar.

20.30 h.

Lliurament de premis dels guanyadors
de la gimcana d’aparadors. Pati del Castell.

entrevista

Desembre 2015

15

ENTREVISTA A JOAN ENRIC VIDAL.
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Possibleejemplo más paradigmático es el político con garantías de éxito. las elecciones: una auditoría y la hombre, aunque la mayoría de
publicitat diario wad final.pdf 1 05/11/2014 12:34:43
publicitat diario bombolles.pdf
1
de
nostra
ràdio
local,tras
quèanunciar
de l´esquema
l´emissora,
publicitat diario
1 05/11/2014
12:34:43
publicitat diario bombolles.pdf
1
les persones
de la ràdio,
Perquè
la más
delaLluís
Suñé,
quien
El PSCde adolece
del ment
estigma
de transparencia
eswadelfinal.pdf
mantra
las personas
no sabe escuchar ni
va passar perquè sobtada- per imposició del pacte que hi
Desembre
2014
vàremestá
estar arepetido.
l´alçada del
seva relació
Desembre
su retirada de la escena política, sus propias siglas. noERC
hablar”. Para tal2014
tarea introspectiva,
ment
deixés aquest
càrrec?
havia amb
la senyora
Toda, del
esdeveniments,
però
les
cirlaboral
amb
Bicicletada
Sant
Esteve/
Dinar
Jubilats
/Concert
de
Nadal
haBicicletada
vuelto con Sant
más Esteve/
fuerza con
la Jubilats
sufriendo
una
bicefalia
entre
Dinar
/Concert
de
Nadal
Restringida
la
posibilidad
de
otro
filósofo
griego,
en este caso
Més que deixar-lo, em vaig
qual ell en formava part de la
cumstàncies d´aquell primer l´Ajuntament
firme
convicción
de
que,
ahora
sí,
Eduard
Rovira
y
Montse
Gasull.
Y
un
mensaje
político
asertivo,
la
Sócrates,
nos
aporta
la clave para
veure obligat per l´assetjament
seva candidatura. Al final em
dia ens van sobrepassar. A de Torredempuede
gobernar.
Sin
embargo,
él
l´AGRUPACIÓ,
ha
desaparecido
pelota
se
traspasa
al
tejado
de
los
ello:
“Conócete
a
ti
mismo”
.
i revenja vers la meva persona
van dir que no, que ja li havien
l´endemà i dies posteriors tot
Al judici celebrat, es va planbarra, va acacomo
todos
los
demás
alcaldables,
en
combate.
En
cuanto
a
ABG,
se
ciudadanos:
¿a
quién
votar?
Si
en
“Conócete
a
ti
mismo”
es
que vaig patir per part del re- buscat un altre destí al món
es va normalitzar i vam ser tot
dibar als Jutjats, i amb sentèn- tejar l´opció de tornar a launa
tienen
ante
la ciudadanía
reto ha “reinventado”
al
cambiar
toda
las
anteriores
elecciones
2011
famosarecció
frase inscrita
en elcosa
templo
gidor
Jordi
Solé,
recolzat per un immobiliari.
I després apareix
el dia als Jutjats del Vendrell, cia favorabledel
de la ràdio,
que
final
per vostè?
inconmensurable:
¿Qué almensaje
con caras
Internet,
Aplicacions
Publicitat
hubo
una
abstención
del
46,63%,
de Apolo
Delfos,
y se
al
altres
polítics que van entrar
al PSC, su
quanestructura
jo recordo interna
que
Internet,
Aplicacions
ii Publicitat
cobrint
permanentment
la inel en
govern
actual
va refiere
descartar,
Em va saber
molt greu haver
políticodesprés
transmitir
a los ciudadanos
ha que
cambiado
todo
para
govern,
del penós
cas
y
a
tenor
de
lo
argumentado
ideal
de
comprender
la
conducta
sempre nuevas:
m´havia dit
era
formació.
o bé la retribució econòmica
de tancar d’aquesta manera
Pàgines Web
Web
de Torredembarra?
Masagué.
Lamentablement, de tendència
Pàgines
que de
todo
sigamés
igual
partits
a con Suñe a la
anteriormente,
es dposible
que
humana,
la moral
y el
SABONS
NATURALS
DE
DISSENY
correcta
que
deia
la DISSENY
sentència
cicle
inoblidable,
però
d
e
s aquest
e
1 la8
8
5
SABONS
NATURALS
IIpensamiento,
DE
d
e
s
d
e
1
8
8
5
Programes
a
mida
es
van acabar
més de 5electoral
anys al puede
Ninguna
propuesta
l´esquerra.
VeuremElper
on sor- político
cabeza.
mensaje
los serdesazón
a
mida
política
vaya
en
aumento,
porque
comprenderse
uno
mismo
A partde de
regidorProgrames
a
sense
recurs
possible,
com
pel damunt de tot i havia la PRODUCTES
PRODUCTES PER
PER AL
AL
BANY
BANY
Assesorament
informàtic
capdavant
tirà en elpartidos
futur. Què
li sembla
informàtic
sustentard´Ona
esela Torre.
mensaje político
citados
es que
no hay un de
l´Ajuntament
Roda Assesorament
de
aixíCISTELLES
va ser. El
meu
a Onay
abriendo
aún más
brecha
entre
a REGAL
los cicle
demás
mevalahonorabilitat,
i els es
fetscomprender
CISTELLES
REGAL per què
Disseny
Gràfic
En
principi
vaig venir económico:
per 2
senyor
Disseny
Gràfic
sobre
un discurso
al Guasch?
des del los
passat
mes
mensaje político con Berà,
credibilidad
la Torre,
ja es història,
mal
portats políticament
des
políticos
y los
ciudadanos.
Esa viceversa,
sabiendo
que somos
Espectacle
Infantil
Parc
de
Joc
anys,
a
intentar
posar
al
seu
Imatge
Corporativa
Espectacle
Infantil
Parc
de
Joc
de maig, què
actualment
jo tornés hauriena de
canviar
estar intervenido judicialmente suficiente para gobernar
Imatgelleva
Corporativa
de
l´Ajuntament,
em van todos
con- pertenecientes
en fabrecha
política
implícitamente
la misma
lloc
l´emissora,
que no acabaVostè era
un homemás
de confiProtecció
desocial
dades
Joan
Enric Vidal?
moltes
coses
les actuals el
a
duirde
a dades
denunciar
tot el naturaleza.
que
nuestro
ayuntamiento,
es harto
solitario,
bien, se
intuye
la una fragmentación
Protecció
así como
Por
eso,deaprender
va
de funcionar,
al final
van
ança
Daniel Masagué?
Edito
i dirigeixo els
gratumolts
nivells.
havia
passat,
com
abans
ja
he
evidente
que i es
necesaria
una de mayor
Vídeo
i
Animació
3D
fragmentación de
la historia
undiaris
nihilismo
psicológico.
Nadie
verdadero
significado
de
la
frase
Vídeo i Animació 3D
ser molts més. Per la meva
Miri, jo no
sóc home
de confi- ïts Info Roda de Berà/Bonastre
diré que
explicat.
La en
justícia
em va
do- Sobrea sitila sintonitzo,
auditoría para conocer la situación
Xarxes
cablejats
política
de Torredembarra.
sabe
ya
a ciencia
cierta
quién
“Conócete
mismo” liconlleva
Xarxes
ii cablejats
part, tinc la consciència ben
ningú. Sóc un profes- i Info de Calafell. Per qüestions
ben
poc,
curiosament
narcreer
tota la(ideologías).
raó, i el tema ara
fa
financiera del municipio, ança
unade Ante
tal panorama, a las nuevas (personas) o qué
inevitablemente a versesempre
uno
tranquil·la de què ho vaig acon- sional del món de la ràdio i la
d’incompatibilitat
amb
el
meu
que l´escolto al cotxe o vinc a
unes
setmanes
es
va
tancar
a
Av.
Catalunya,
7-9
Local
3
Av. Catalunya,
7-9 en
Local
3 el mismo
cuestión que el propio Suñé dejó formaciones políticas se les abren El ritmo
vertiginoso
que
como
ser
humano
ante
seguir amb la col·laboració de
comunicació, que intento fer la
càrrec de regidor, he deixat
La Torre, està connectada amb
favor meu.
43830
Torredembarra
Torredembarra
clara en
el actoque
deespresentación
unas
expectativas
electorales sistema 43830
político
nos deshumaniza la verdad y descubrir nuestras
moltes
persones
van
meva feina
el millor
queALTAFULLA
sé. És
temporalment
el
càrrec
de
La Xarxa, no entenc que fa
Va
ser
una
pena
perquè
una
RONDA
D’ALTAFULLA,
53-55
49893
RONDA
D’ALTAFULLA,
53-55 49893 pues
ALTAFULLArecoger mediante la galopante corrupción miserias,
de la amb
candidatura
de ABG.
en gent
cómo
nos engañamos
bolcar
el meu projecte
de
cert que halagüeñas,
vaig venir a La Torrepueden
coordinador de Roda de Berà
tanta
treballant
a la ràdio,
immensa majoria de persones,
Detalls
per
batejos,
bodes ii comunions
comunions
977
64
25
46
Tampoco
se Ona
puede
lanzarsota
unl´alcaldia
en forma
de Masavotos laRàdio,
frustración
Detalls
per
batejos,
bodes
institucionalizada
(nacional,
y
mentimos
para
alimentar
ràdio,
i col·locar
la Torre,
del
senyor
on encara vaig a gravar inclòs el senyor Solé, i l´ara
amb aquesta reducciónuestro
d´hores
677
52
36
68
627
40
10
09
Tel.
977
65
18
31
Plaça de
de la
la Vila,
Vila,
14 -- Torredembarra
Torredembarra
677
52
36 68és
- 627
40
10e09
- Tel.
977 de
65
18 31
mensaje
político
enperò,
info@wad.cat
indignación
ciudadanos.
Plaça
14
yalcalde,
municipal),
está
sufrimiento
interno.
on
es mereixia.
La esperanzador
veritat
gué,
amb
el consens
delos
info@wad.cat
cada
setmana elautonómica
meu
prograde
programació,
abans
la proEduard
Rovira,
eren
PL.
DE
LA
VILA,
7
TEL.
977
64
04
26
43830
TORREDEMBARRA
Email:
gabinetjcortes@telefonica.net
Patge
Reial
Arribada
Reis
PL. DE LA VILA, 7
TEL. 977 64
04 26
info@lesbombolles.com
977641019
43830 TORREDEMBARRA
Email:
Reial
info@lesbombolles.com
·· 977641019
www.wad.cat
que estic Patge
molt agraït
delgabinetjcortes@telefonica.net
trac- tots els partits que Arribada
l´any 2009Reis
ma històric de música revival www.wad.cat
ducció pròpia s´iniciava
a les 8
coneixedors de què el meu
te rebut per part de tothom
eren al govern i amb l´objectiu “Para que no me olvides”, que cicle a Ona la Torre tenia cadu- del mati, fins les 10 de la nit
en aquests llargs 5 anys que
de rellançar Ona la Torre, com
em consta encara té molts se- citat després de les eleccions
sense interrupció. Jo només
recordaré sempre. Inclús un
així es va fer, passant
d´una
guidors a Torredembarra. Tam- municipals del passat 24 de
puc dir que sota la meva di·· PINTURA
PINTURA
TOT
TIPUS
DE com
TREBALL
AMB
FERRO
TOT
TIPUS
DE
TREBALLS
AMB
FERRO
grup d’oients, em van fer un
audiència mínima a obtenir
TOT
TIPUS
DE
TREBALL
AMB
FERRO
bé
continuo
amb
la
meva
vinrecció
tècnica, i la política del
maig.
Però,
és
clar
que
ELECTRICITAT
·· ELECTRICITAT
dinar de comiat.
uns valors d’audiència
que difí- culació a la popular Radio Tele ells no ho han de pagar de la
llavors
regidor
José Oviedo, es
·
AUTOMATISMES
MECÀNICS
·
SERRALLERIA
EN
GENERAL
·
AUTOMATISMES
·· SERRALLERIA
FONTANERIA
· AUTOMATISMES MECÀNICS
MECÀNICS
SERRALLERIA EN
EN GENERAL
GENERAL
·· FONTANERIA
cilment es podran superar.
Taxi de Justo Molinero.
Dins seva
van arribar
aINOXIDABLE
fregar
els deu mil
butxaca,
doncs,
tranquils
·
REBALLS
AMB
INOXIDABLE
·· BARANES,
BARANES,
REIXES,
PORTES
·
TREBALLS
AMB
INOXIDABLE
·
REIXES,
PORTES
·
REBALLS
AMB
BARANES, REIXES, PORTES
BRICOLATGE
A què atribueix les desavi·· BRICOLATGE
·
MOTORITZACIÓ
PORTES
d’aquest any vinent, ···espero
oients,
es
van
organitzar
uns
i
que
pagui
el
poble
els
seus
TANQUES
DE
JARDÍ
·· MOTORITZACIÓ
TANQUES
MOTORITZACIÓ PORTES
PORTES
TANQUES DE
DE JARDÍ
JARDÍ
JARDINERIA
nences amb el Sr. Solé i el
·
MANTENIMENT
I
REPARACIONS
Què en recorda ··d’aquell
ESCALES,
ALTELLS
que acabi de quallar un
nou
·
MANTENIMENT
I
REPARACIONS
JARDINERIA
brillants
actes
del
5è
aniversari
desgavells.
··· ESCALES,
ALTELLS
·
MANTENIMENT
I
REPARACIONS
ESCALES, ALTELLS
EN COMUNITATS
COMUNITATS
govern de transició, tenint
dia 26 de juny, quan
es van
EN
MENATGE
EN
COMUNITATS
projecte de comunicació que
de l´emissora,
es va
la
c/ Tarragona,
Tarragona,
3, 5,
5,canviar
·· MENATGE
c/
3,
77
JOSEP
RAMON
TURCH
en compte que ell va ser una
produir els fets de ·laLLUMS
deten- estic acabant de perfilar. Sap
JOSEP
RAMON
TURCH
JOSEP
RAMON
TURCH
ubicació
del
centre
emissor,
i
Hi
ha
alguna
opció
de
que
Tel.
693
26
89
16
665
615
644
· LLUMS
Tel. 693 26 89 16 - 665 615 644
de les seves persones de
ció de l´alcalde Masagué i
e-mail:
info@serralleriaturch.com
quina és la diferència
entreinfo@serralleriaturch.com
moltes
més
coses
que60
dubto
torni a Ona la Torre...la con- TEL.
e-mail:
e-mail:
info@serralleriaturch.com
43830
TORREDEMBARRA
609
72
09
43830
TORREDEMBARRA
609
72 09 60
confiança, arribant a fer pro- alguns dels seus regidors... molts polítics com elwww.serralleriaturch.com
www.serralleriaturch.com
Desembre
2014 TEL.
senyor Desembre
es tornin a(Tarragona)
fer hores d´ara...
tinua escoltant? 2014
www.serralleriaturch.com
c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

REPORTATGE
FESTES DE NADAL I REIS
EL MENSAJEFOTOGRÀFIC
POLÍTICO

publicitat

21

C
C

C
C

M
M

M
M

Y
Y

Y
Y

CM
CM

CM
CM

BOMBOLLES

US DESITJA
BONES FESTES
DE NADAL I
ANY NOU

MY
MY

MY
MY

CY
CY

CY
CY

CMY
CMY

CMY
CMY

K
K

K
K

Ropa de Fiesta
SERRALLERIA TURCH
Tallas Grandes

Complementos
Oferta en tallas sueltas

18
c/ Pere Badia, 34
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977 641 355

- Torredembarra

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

C.Pere Badia, 13
C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com
latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
977.641.134
630.476.390
630.476.390
WWW.FINQUESLATORRE.COM
WWW.FINQUESLATORRE.COM
3522
3522

3191
3191

Tallers TORVEN
3626
3626

2648
2648

MANTENIMENT
MANTENIMENT
MECÀNICA
MECÀNICA
DIAGNOSIS
DIAGNOSIS
ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
PNEUMÀTICS
PNEUMÀTICS
LLUNES .........
.........
LLUNES

MOTAQUIP us
us dóna
dóna la
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benvinguda
MOTAQUIP
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La NOVA
NOVA red
red multimarca
multimarca de
de PEUGEOT
PEUGEOT
“
“
La
“
CASA
OCASIÓN
CASA
ADOSADA
OCASIÓN
4 HABITACIONES,
HABITACIONES, GARAJE
GARAJE
4
PISO 1ª LINEA
2 BAÑOS,
BAÑOS,
TERRAZA
2
TERRAZA
Taller:
C/
Pere
Badia,
30
– Torredembarra
Torredembarra –
– 977
977 640
6403
028
– taller@torven.com
taller@torven.com
HAB.
TERRAZA
Taller: C/ Pere Badia, 30 –
–
3028
HAB.
TERRAZA

140.000€

LOCAL
LOCAL
ALTAFULLA
ALTAFULLA

3556
3556

OCASIÓN
OCASIÓN

Piso 3
3 hab.
hab.
Piso
A 100mts
100mts playa
playa
A

3332
3332

2 hab.
hab. Piscina
Piscina
2
pk
a
5m
playa
pk a 5m playa

2648
2648

Piso 3
3 Hab.
Hab.
Piso

A 10
10 min.
min. playa
playa
A

75.000€
75.000€

Piso 4
4 hab.
hab.
Piso
2 Baños,
Baños, pk
pk
2

95.000€
95.000€

85.000€
85.000€

3152
3152

105.000€
105.000€
INFORMACIÓ II VENDES
VENDES
INFORMACIÓ

2558
2558

Piso 3
3 hab.
hab.
Piso

3614
3614

2 baños,
baños, pk
pk
2
C/ Pere
Pere Badia,
Badia,
30 -- 977
977 640
640 028
028
C/
30

210.000€

OFERTAS BANCARIAS
BANCARIAS
OFERTAS
INTERESANTES
MUY
MUY INTERESANTES
LLAMENOS!!! 977.64.11.34
977.64.11.34
LLAMENOS!!!

3407
3407

75.000€
75.000€

Servei d’atenció al client PSA Car Maintenance, S.A.: atencion-cliente-motaquip@mpsa.com
Servei d’atenció al client PSA Car Maintenance, S.A.: atencion-cliente-motaquip@mpsa.com

2712
2712

Piso 2
2 hab.
hab.
Piso
Garaje, gas
gas nat.
nat.
Garaje,

125.000€
125.000€

3356
3356

Casa 3
3 Hab.
Hab.
Casa
terreno
terreno

110.000€
110.000€

3421
3421

Piso 2
2 hab.
hab.
Piso
2ª
Linea
playa
2ª Linea playa

110.000€
110.000€

Casa 2
2 Hab.
Hab.
Casa
PK,
Calefacció
PK, Calefacció
vendes@torven.com
-- vendes@torven.com

99.000€
99.000€

Casa 392m2
392m2
Casa
7 Habitaciones
Habitaciones
7

130.000€
130.000€

9/1/15
9/1/15

14:49
14:49
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L’ESTEL DEL DIA
Ardenya, era un dia cap el tard que la meva mare, a la meva germana
Mercè i a mi, quan érem petites, assenyalant el Cel, ens deia: Mireu
aquell estel com brilla, li diuen” l’Estel del dia”. Ell abans de què sigui fosc
ja és veu brillar, tot espurnejant, és com si tremolés. Veieu que és maco!
I un dia recordant a la meva mare, i aquelles paraules que va dir Jesús.
“Teniu ulls i no hi veieu, orelles i no sentiu”, vaig escriure aquest poema.
			

ARTICLES DE PERFUMERIA - PRIMERES MARQUES

L’ESTEL DEL DIA.					
Si mires al Infinit
quan la jornada s’acaba
i a l’horitzó, a poc a poc,
la claror del sol s’amaga,
veuràs com brilla amb neguit
un “Estel” fins a l’albada
per poder “ viure” a la nit
i donar gràcies a Déu
amb el cor i amb la mirada.
Si aquets dies de Nadal
amb el cor poguessis” veure”
aquell Estel del Portal...
Si sentíssim, al mirar,
aquell missatge d’amor,
que amb els ulls no podem veure
la” Llum” d’aquell resplendor,
que brilla també amb neguit
com aquell Estel del dia,
que no espera la foscor.
Però, aquesta gran meravella,
tan sols s’entén...amb l’amor.
Neus Esmel i Mercadé, d’Ardenya.

BONES FESTES!!!

Passeig de la Sort, 27
Torredembarra

blaudisper@gmail.com
Tel. 977 64 42 83

www.jaume-guasch.com

US DESITJA BON NADAL I
FELIÇ ANY 2016
C/ DE LA SORT, 28 BAIXOS
TORREDEMBARRA
Tel. 977 13 06 13 - Mòb. 667 76 66 55
e-mail: jaume.guasch@tinet.org
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“EN COMÚ PODEM” POT A TORREDEMBARRA
Un cop més, Torredembarra ha estat aconseguit en eleccions passades.
reflex de la situació política del País Fins a quatre forces han superat els
i els resultats a la nostra població no 1100 vots.
han distat tant de la tònica general. En Comú podem ha tret 1612 vots
Així, la marca de Podem a Catalu- (22,39%); ERC, 1320 vots (18,33%);
nya, En comú podem, ha guanyat les PSC, 1137 vots (15,79%) i Ciutaeleccions al Congrés als Diputats al dans, 1103 vots (15,32%). A molta
nostre poble obtenint uns resultats distància han quedat Democràcia i
importants, però molt lluny dels vo- Llibertat, la marca de Convergència,
luminosos resultats que el PSC havia 869 vots (12,07%) i el PP, 856 vots

Foto: Facebook E. Francesch

(11,89%). Unió s’ha enfonsat i ha
assolit uns resultats equiparables al
Partit Animalista, superant per poc el
centenar de vots.
En total han anat a votar 7251 electors, el 67,92%, per sota de la xifra
que es va aconseguir per les eleccions plebiscitàries del 27-S.
Al senat
Amb el 88,74% dels vots, les eleccions al senat les ha guanyat ERC, atès
que el seu candidat Miquel Aubà i

SERRALLERIA TURCH

Fleix ha obtingut 1234 vots. A continuació, ha quedat la representant de
En Comú podem, Celia Cánovas, seguida pels altres dos representants
d’ERC, Josep Rufà i Laura Castel.
La candidata torreca a senadora, Núria Gómez hauria quedat la 14à, amb
660 vots. Per sobre del seu company
de partit, José Juan Acero.
A la resta de la demarcació, Núria Gómez ha quedat en el lloc 15è,
essent la representant del PP que
menys sufragis ha aconseguit.

ALTA PERFUMERÍA A PRECIOS LOW COST

TOT TIPUS DE TREBALLS AMB FERRO

·
·
·
·

· AUTOMATISMES MECÀNICS
· TREBALLS AMB INOXIDABLE
· MOTORITZACIÓ PORTES
· MANTENIMENT I REPARACIONS
EN COMUNITATS

SERRALLERIA EN GENERAL
BARANES, REIXES, PORTES
TANQUES DE JARDÍ
ESCALES, ALTELLS

JOSEP RAMON TURCH
e-mail: info@serralleriaturch.com
www.serralleriaturch.com

d

e

s

d

e

1

8

TEL. 609 72 09 60

8

c/ Antoni Roig, 15 - Torredembarra

5

US DESITJA
BONES FESTES
DE NADAL I
ANY NOU

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL
i MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
PNEUMÀTICS, XAPA i PINTURA
e-mail: tallersiscu@hotmail.com

PL. DE LA VILA, 7

977 07 98 46

Espai Equivalenza Torredembarra

43830 TORREDEMBARRA TEL. 977 64 04 26

BONES FESTES

Tel./FAX 977 64 51 22

C/ Flamisell, nau 4 · Polígon Roques Planes
43830 Torredembarra
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opinió
JORDI SOLÉ EL DIA
TORREDEMBARRA
COMMEMORA
ES POSA EN MARXA EL VIVER MUNICIPAL
L’Ajuntament de Torredembarra ja per replantar al terreny que l’Ajunta- DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

compta amb el seu propi viver municipal. Aquesta nova instal·lació,
ubicada a la finca de Cal Dània, s’ha
iniciat amb la plantada d’alzines provinents del projecte col·laboratiu
“EL GRAN CAPITAL” de Jordi Bigues,
cosí germà del director de cinema
Bigas Luna, l’artista i cineasta que
va morir l’any 2013. Aquest projecte
procedeix de la collita de glans d’un
únic arbre: l’alzina dedicada a Bigas
Luna, situada a la plaça de la Vila
de Madrid, al centre de Barcelona.
Durant la tardor i hivern de 2013 en
Jordi Bigues va recol·lectar d’aquesta alzina un total 12.495 glans, 60
kg de collita dels quals han brotat
2.000 alzines, i 200 s’han lliurat
a l’Ajuntament de Torredembarra,
d’acord amb l’estreta relació del cineasta amb el municipi i tot el Baix
Gaià.
El viver municipal, amb una superfície útil de 1.200 metres quadrats, inclou una zona destinada a apadrinar
les alzines d’en Bigas Luna per part
del Grup de Reforestació Les Alzines, una altra per fer créixer arbres

ment de Torredembarra té prop del
riu Gaià en conveni de custòdia del
territori amb l’Associació Mediambiental La Sínia i una tercera zona destinada a fer créixer arbres i arbustos
per a la via pública, parcs i jardins.
Comptar amb un viver municipal suposarà un estalvi econòmic perquè
d’aquesta manera no caldrà adquirir
els arbres amb la mida necessària
per plantar-los a la via pública, la
qual cosa comporta que el seu preu
sigui més elevat que si les espècies
s’adquireixen petites i es fan créixer
al viver. A més de ser econòmicament més sostenible també és sostenible mediambientalment perquè
es faran créixer espècies autòctones.
De fet, en la presentació del viver
municipal i la posterior plantada
d’alzines del projecte “EL GRAN
CAPITAL”, Jordi Bigues ha ressaltat
la importància de l’alzina com a arbre ibèric per excel·lència, molt resistent a les sequeres i essencial
per absorbir diòxid de carboni i així
lluitar contra la contaminació.

NO EN SORTIM D’UNA QUE
JA EN TENIM UN ALTRE

Aquell poble carregat de pro- passar a la Sra. María i la
blemes on un dia un polític li seva neta amb una bossa
va prometre ser millor que el a la mà, cara trista i el cap amarg . El tiet Joan alçava
poble veí, i que temps ( anys baix. El seu pas lent, com cap mirant el cel, com
) més tard els que allà hi vivi- forçat, i els pensaments re- cant una solució miraculo
en seguien incrementant els comptant les coses que en- tot pensant “quina mena
seus problemes fins al punt cara tenien que pagar, i sen- gent ens mana que pot
que ni al poble veí miraven, se un euro a la butxaca. Pas aquestes coses”.
potser per enveja, potser per calmat tomben la cantonada -“Dons bé que se les fot
evitar comparacions o senzi- fins que topen amb una cua a les reunions” –deia el
llament per cansansi.
llarga i silenciosa plena de Joan
“No en sortim d’una que ja en gent amb les mateixes ca- - Sí, ja veus. Comèdia en
tenim un altre” comentaven res tristes, mirant-se de re- ells – li responia la tieta
per les places avis i avies, els üll uns als altres amb por a llegint un llibre anome
més savis del poble, esve- reconèixer o ser reconeguts, “El poble Avança” editat
Un
mes,diaTorredembarra
ció que
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ratsany
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ZONA D’ESBARJO I SOCIALITZACIÓ
D’ANIMALS DE COMPANYIA

Os desea...

RONDA D’ALTAFULLA, 53-55 49893 ALTAFULLA

www.maystar.es

677 52 36 68 - 627 40 10 09 - Tel. 977 65 18 31
Email: gabinetjcortes@telefonica.net
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de tota la vida
US
DESITJA
BONES FESTES

C/ Pere Badia, 27
Tel. 977 64 04 27
43830 -Torredembarra

MAQUINARIA PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

TECNOSAMO, S.L.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA
ALT PENEDÉS, BAIX PENEDÉS Y GARRAF

PERRUQUERIA UNISEX

US DESITJA BONES FESTES

LES DESEA
FELIZ NAVIDAD
Y
PROSPERO AÑO NUEVO
Tel. 977 64 49 37 - Fax 977 64 52 09
e-mail: tecnosamo@tecnosamosatgirbau.com
Polígon Industrial Roques Planes
c/ Ctra. Riera de Gaià, s/n -nau 2 43830 Torredembarra

C/ Capella 1 - TORREDEMBARRA

Tel. 977 64 40 21

TANATORI DE TORREDEMBARRA

al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA

BONES FESTES

TELEFON GRATUÏT

Tenim CURA dels seus PEUS!!!

900 506 712. SERVEI 24 h.

20
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DESTACADO PAPEL DE LA LLORENÇ GÓMEZ ES PROCLAMA CAMPIÓ DEL
ASOCIACIÓN COUNTRY LA MÓN DE CLUBS AMB EL FC BARCELONA
Llorenç Gómez ha tornat a
TORRE EN LOS CAMPEONATOS tancar
una temporada per
emmarcar.
Després d’assoDE ESPAÑA DE LINE DANCE
lir cinc competicions de cinc

El pasado sábado 28 de noviembre se celebraron, dentro del marco del Spanish
Event  de Lloret de Mar, los
Campeonatos de España de
Baile Deportivo en su modalidad de Line Dance. En
ellos, el Instructor y actual
Presidente de la Asociación,
Toni García, consiguió el título de Campeón de España
de Line Dance Country en
la categoría Senior.
También la Instructora y
coreógrafa Belén Márquez

destacó en el Concurso Internacional de Coreografías
obteniendo la Primera Posición en categoría Country,
Primera Posición en categoría FreeStyle y Segunda
Posición en categoría ABCTAG
Ese mismo Fin de Semana
se celebró la Gala Anual
de los Premios del Hall of
Fame del Line Dance donde
Toni García recibió el Premio
al Mejor Instructor de Line
Dance Nacional.

possibles amb el BSC Kristall, a Rússia, un dels països
més potents i de més nivell
de futbol platja, el torrenc
torna ara a alçar-se amb un
nou títol. Aquest diumenge a
la tarda s’ha proclamat Campió del Món de Clubs amb el
FC Barcelona. És la primera
vegada que els blau-granes
aconsegueixen aquesta fita,
i la primera en què hi pren
part el català.
Llorenç Gómez ha estat decisiu en la consecució del campionat, sobretot en aquells
moments en què l’equip necessitava determinar i deixar
les coses clares si volia acabar alçant-se amb el títol. Primer, en l’enfrontament contra la UD Levante, que es va
haver de decidir en la pròrro-

ga amb un gol, precisament,
de Gómez. També el partit
contra l’Al Alhi es va haver
de determinar en el temps
afegit. Una nova diana de
Gómez tornava a donar els
dos punts al Barça. Dues victòries, que juntament amb la
que van aconseguir contra
l’Sporting Clube de Portugal, els va donar accés a les
semifinals. En aquesta fase,

Gómez va aconseguir dos
dels tres gols de nou contra
l’Al Alhi que els van classificar per la gran final contra el
Vasco da Gama, que es va
decidir en la tanda de penals.
Els gols d’Ozu, Llorenç i Datinha, i l’aturada del porter
Jo van aconseguir que el FC
Barcelona hagi fet història en
aquest campionat.

CAMPUS MULTIESPORT DE NADAL A UN PREU
MOLT ACCESSIBLE

Torredembarra
comptarà
aquest Nadal amb un Campus Multiesport que organitza la Regidoria d’Esport i el
Consell Esportiu del Tarrago-

BON NADAL
-MONTATGE, VENDA I REPARACIÓ DE PERSIANES
-FUSTERIA A MIDA
Tel 977 64 02 59 - Fax. 977 13 09 30
fusteriaplana@gmail.com

nès i que tindrà lloc els dies
28, 29 i 30 de desembre. Les
inscripcions resten obertes
fins al pròxim dia 22 i el preu
de l’activitat és molt assequi-

ble (12 €) perquè tothom hi
pugui participar.
Es compta amb la col·
laboració de nombroses entitats i clubs esportius.

MERRY
CHRISTMAS

-VENDA I COL.LOCACIÓ VIDRES
-CUINES
C/ Bonastre, núm. 2 Nau 42
Polígon Roques Planes
Torredembarra

US DESITJA UN BON NADAL
I UN PRÒSPER ANY 2016
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Molt bones festes
i feliç 2016!
Us agraïm la confiança rebuda durant els 7 anys de
funcionament de l’Oxid i ens proposem seguir treballant dia a
dia perquè el nostre establiment continuï essent un referent
de la restauració a Torredembarra. Us esperem el 2016!

Passeig Colom 43
43830 Torredembarra
Tel. 977 641 952
www.restaurantoxid.com

OBERT CADA DIA!

nadal2015_24,5x16.indd 1

17/12/15 12:39
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El passat mes de Novem- celebrar un sopar de lo més una bona trobada i ho van
ritme passar d’allò més bé.
bre, el TorrecsDESHUMANIZACIÓN
que aquest divertit, i van
ENballar
LASalRELACIONES
del
DJ
Xavi
Espina.
Va
ser
any han fet 60 anys, van

SOCIALES, ECONOMICAS Y COMERCIALES( i II)

Los valores de la dignidad huma- pierda el sentido de vida.
na son elementos inamovibles
Frente a todo lo anterior el crisa los cuales no se les puede dar
tianismo muestra alternativas
un precio porque valen y no de- de verdadera vida, Juan 10,10.
pende de la oferta y la deman- Jesús enseño que el valor del
da como en el comercio. En ese
hombre no esta en los bienes
mundo sin valores se desarrolla
que posee, Lucas 12, 13-21.
la sociedad de consumo que
Esta sociedad de consumo
amarg . El tiet Joan alçava el uniforma y cosifica las personas. atenta contra la vida de manera
que aunque se poseen cosas
cap mirant el cel, com cer- Es que valores y sociedad de
hay una vida pobre, Ver 20. No
cant una solució miraculosa , consumo se convierten en dos
condiciones
absolutamente
ires
mi interés de hacer una apotot pensant “quina mena de
reconciliables
porque:
el
poder
logía
a la pobreza, es defensa
gent ens mana que pot fer
de una niega totalmente la otra. a la verdadera vida. Dios valora
aquestes coses”.
No es posible encontrar cami- las personas aunque no tengan
-“Dons bé que se les foten
nos para la otra en ninguna de
dinero y su mensaje no es que
a les reunions” –deia el tiet ellas.
prediquemos una prosperidad
Joan
Los valores y sociedad de con- material. Cuando se entiende
- Sí, ja veus. Comèdia
entre
y su diferencia:
esto se cambia el interés de la
El passat
12 desumo
desembre,
el bar-restauells – li responia
la
tieta
Lo uno permanece,
otro es
herencia que vamos a dejar a
rant Kult tot
va organitzar
per primerlo cop
llegint un llibre anomenat efímero.
nuestros hijos. Nuestros hijos
una actuació musical per descobrir al
no necesitan que les dejemos
“El poble Avança” editat per Uno busca la trascendencia, la
públic els jovesotra
talents
de Torredembarinmanencia.
dinero acumulado sino verdal’Ajuntament.
ra. Hi van participar
solistes/grups
Lo uno sis
ubica
las personas por
dero sentido de vida. Muchos
musicals
que
són
Martí
i
Aina;
Laura
encima
de
las
cosas,
el
otro
padres no dejan cosas pero dePotser si que aquell polític
le pone
precio
a las personas
jan una fe que los dignifica con
Omar
i Alexandra
i
tenia raó, i a lai fiAran;
i a laPaula;
cap Iban;
como
si
fueran
cosas.
la vida trascendente en Dios.
ara anaven perNacho.
davantCada
del participant va tocar tres
En la sociedad de consumo el
En el mundo hay cosas de pacançons
i a pesar de què es tractava
poble veí. Tenia
més judimundo es de las multinacio- sajera esperanza, Dios nos da
d’un primer contacte
amb
l’escenari
el se una esperanza duradera. Abracis, més manifestacions,
nales que
controlan
lo que
concentracions nivell
i pobres
(o sorprenent,
va ser
fet
que
garanconsume. Con la publicidad han
ham creyó esperanza (lo que
no), teníem un teix
teatre
ellspugui
quei es
tornar
a repetir.
hecho
del mundo
una aldea. En
Dios dice) contra esperanza (lo
no,tancat, però tenien tea- últimas nadie hace lo que qui- que el mundo propone) y por
eso fue llamado hombre justo,
tre, i tenien una gran piscina ere, siempre se es esclavo del
Romanos, 4,18.
coberta, sense cobrir, però: medio que direcciona todo. La
crianza
y
educación
publicitaria
Al bar
,
Qui mira aquests petits deEn Colombia:
Fernando
degustarLuis
els nostres
talls ?. Mireu si aquell poble de la sociedad de consumo con-podeu
Esteban. torrades
Pastor, Iglesia
Aposentrepans,
i taules,
carregat de problemes tenia vencen a las personas de que
poseyendo cosas puede algún
tólica de Jesucristo, e-mail:
elaborats amb productes
sort que disposava de locals
día ser alguien, que las cosas
pastoresteban@yahoo.com
locals i de la comarca.
soterrats...”oberts?, no tanmateriales son indispensables
En España: Jairo Cruz, tel.
cats”
para vivir. Pero el no logro crea
9642050, cel. 693678195, eTambé hi trobareu
frustración, sentimiento de pér- mail: jairokruz05@hotmail.com
vins i caves del País,
dida, inferioridad, ira, odio etc. www.iglesiaapostolicadejesulicors de la Terra i
En esa crianza el ser humano
cristo.com
se dedica a solo poseer cosas y
cervesa artesana.

E

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
El proper dimarts, 22 de
desembre, a les 18 h, la
Sala Gran del Casal Municipal acollirà el Concert de
Nadal de l’Escola Municipal
de Música de Torredembarra (EMM).
Per la seva banda, l’EMM
ha celebrat aquest mes
de desembre, audicions
de Nadal de diversos ins-

truments que s’estudien a
l‘escola. Obertes al públic
s’han portat a terme a la
Sala Cal Maiam.
L’última que queda per fer
tindrà lloc el proper 22 de
desembre, a les 17.15 h, a
la mateixa Escola de Música, i serà a càrrec dels
alumnes d’audició de sensibilització.

EL BAR-RESTAURANT KULT APOSTA PELS
JOVES TALENTS LOCALS
XII CONCURS DE PESSEBRES
MEMORIAL MN. ANTON MORELL
28 DE DESEMBRE DE 2015
Inscripcions fins el 27 de desembre,
als telèfons 616308865 (tardes) i 678553248. També,
després de les misses a l’església de St. Pere
Entrega de premis: 3 de gener de 2016, a les 12 del migdia,
a la Parròquia Sant Pere Apòstol de Torredembarra

AtZuR

Carrer Ample 12, Torredembarra

Jordi Ortiz

Tel. 977 80 02 03

CERRAMOS POR VACACIONES A
PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE
HASTA DESPUÉS DE REYES

FELIZ NAVIDAD

Creixell

Marsal-Pie
S.L.
Marsal-Pie
S.L.

de seguros
exclusiva
de Allianz
Agencia deAgencia
seguros
exclusiva
de Allianz

US DESITJA
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BON NADAL
I I
UN PRÒSPER
ANY 2016
UN PRÒSPER
ANY 2016

ULLA
31

Av. Catalunya,
Baixos
Av. Catalunya,
2020
Baixos
43830
Torredembarra
43830
Torredembarra

publicitat

Desembre 2015

1r BANY
DE L’ANY
Torredembarra, 1 de gener de 2016
Platja de Baix a Mar, davant l’església

A les 11.30 h. escalfament previ al bany amb una
sessió d’aeròbic, a les 12.00 h. bany, en acabar,
xocolata i coca per a tothom
El Patronat de Turisme no es responsabilitza de les conductes irresponsables
i de les precaucions bàsiques de cada participant a l’hora de banyar-se

Organitza:

Col·labora:

23

24

Desembre 2015

publicitat

MENÚS ESPECIALES DÍAS DE FIESTA
CENA DE FIN DE AÑO

MENÚ DE NAVIDAD Y
SAN ESTEBAN

Entrantes (a escoger)
Croquetas de carn d’Olla
Taquitos de lomo de bacalao sobre lecho de brotes
tiernos de ensalada en su vinagreta.
o
Rústicos de hojaldre caliente con ricotta fresca y
espinacas acompanyado de una ligera salsa
al queso de gorgonzola.
Primeros (a escoger)
Sopa de Galets con “pilotetes”
o
Canelones caseros rellenos de carne con su bechamel
o
Pasta fresca casera (Riviolacci) rellenos de mero
salteados
Segundos(a escoger)
Calamares frescos rellenos de carne en su salsita de
tomates, guisantes y zanahoria
o
Pollo de corral con ciruela y piñones
o
Zarzuela de marisco y pescado
Postre de Navidad casero
Una botella de vino cada 4 personas,
agua y café.

Precio: 30 €

Reserva anticipada. Plazas limitadas.

Passeig de Colom, 29 Torredembarra

Bienvenida
Voulevant relleno de delicada mousse de jamón con
germinado de ajo en cúpula
Entrantes
Trilogía de mar
Langostinos marinados sobre de ensalada, tomatito
pacchino, rúcola, láminas de cebolla de Tropea y apio rizado
+
Vieira al horno con reducción de crema de leche aromatizada al puerro braseado
+
Carpaccio de pulpo en vela con escarola crujiente y vivo de
citrus
Y de montaña
Sábanas de jamón de jabugo con perlas de mozzarella de
Búfala Campana
Primero
Saquito de crepe relleno de verduritas y ragú blanco en
foundue de queso parmesano
Segundos (a escoger)
Carrillera de Black Angnus estofada con moscatel acostada
sobre maché de patatas dorado a la plancha, verduritas
babay y reducción de vino tinto con frutos del bosque
o
Crujiente de lomo de bacalao en crema de guisantes y vela
de hojaldre a la trufa y sésamo blanco
o
Tierno de solomillo de cerdo a la Wellington con trifolado de
setas y salsa demi-glace
o
Pirámide de mar con emperador, sepia y gambas a la
plancha acompañado de pisto de verduras casero con
piñones
Postre
Brownie de chocolate casero con pintado de coulí de
frambuesa y esfera de helado de vainilla cubierto de galleta
caramelizada
Botella de vino a elegir y agua.
Uvas de medianoche, botella de cava y cotillón La
Sirga. Fiesta hasta el amanecer.

Precio: 50 €

Reserva anticipada. Plazas limitadas.

MENU DIA 1 Y 6
DE ENERO DE 2016

Aperitivos degustación
Tostadas variadas con salmón y queso fresco a las
finas hierbas y con jamón ibérico y nieve de
mozzarella
Primeros (a escoger)
Ensalada Merry Christmas cúpula de mesclún con
cascada de granada y caquis, en líneas jamón
ibérico al aliño de vinagreta de modena
o
Spaguettis con tomatito pachino, cubitos de
rape fresco y almejas
o
Chipirones a la plancha sobre crujiente de esparragos
y pintada de salsa romesco
Segundos (a escoger)
Tataki de atun con cobertura de semillas de sésamo
con salsa de soja
o
Costillas de cordero de lechal a la brasa y
patas crujientes
o
Lenguado al horno con delicada salsa de mejillones y
tomate cherry
o
Entrecot de angus a la brasa con foie
y pera caramelizada
Postre
Brownie de chocolate casero con pintado de couli de
frambuesa y esfera de helado de vainilla
cubierto de galleta caramelizada
Copa de cava con el postre.
Cafecito y turroncitos
Una bebida por persona

Precio: 35 €

Reserva anticipada. Plazas limitadas.

Tel. 977 64 07 27 reservas@sirgarestaurant.com
www.sirgarestaurant.com
facebook: LaSirgaRestaurant

HORARI 2015 ACTIVITATS DIRIGIDES

NOVA PROMOCIÓ

INSCRiU-TE DEL
1 AL 31 DE GENER
i EMPORTA’T DE REGAL*
1 MASSATGE
1 SESSIÓ D’ENTRENAMENT
PERaSONAL
1A VISITA A LA NUTRICIONISTA
*Consulta les bases de la promoció
a l’interior de l’establiment

Carrer Alt de Sant Pere, 62, 43830, Torredembarra (Tarragona) · 977 64 47 62 · fitness@fitnessclubanura.com · www.fitnessclubanura.com

