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ACTUACIÓ CASTELLERA FESTA DEL QUADRE

NOVA OBERTURA

ARTICLES DE PERFUMERIA
PRIMERES MARQUES
Passeig de la Sort, 27
Torredembarra

blaudisper@gmail.com
Tel. 977 64 42 83

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

Torredembarra ja està en festes. Durant
tot el cap de setmana s’han anat succeint
les diferents activitats proposades per la
regidoria de cultura i la comissió de festes.
Ja hem gaudit del correfoc i de la diada
castellera d’aquest diumenge. Un any
més, Torredembarra torna a ser plaça de
9 gràcies a les actuacions dels Castellers
de Vilafranca i la Jove de Tarragona. Els
primers varen descarregar el 3de 9 amb
folre, 4 de 9 amb folre i un 7de 8 amb agulla. Els de Tarragona no s’ha quedat enrere
i han descarregat el 3 de 9 amb folre, 4 de
9 amb folre i un 4 de 8 amb agulla. Després d’alguns intents, els Nois de la Torre
han descarregat un 4 de 7, un 3 de 7 i un
4 de 6 amb agulla. Ha tancat l’actuació els
pilars de rigor.
Ara encara queda el fort de la festa, amb
l’actuació del seguici, el concert i ball de
vigília, i la processó votiva del 15 de juliol.
No ens podem oblidar de la processó de
la Mare de Déu del Carme a Baix a Mar.

Pl. de la Font, 7 - Torredembarra
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UNA HISTÒRIA CERTA, UNA EFEMÈRIDE ERRÒNIA
Torredembarra està de festa, la del Quadre de santa Rosalia. Segurament, és la més “torrenca” de totes pel que
significa i la que desprèn més devoció.
Tots els habitants de la vila coneixem la llegenda que ens han transmès els avantpassats, generació rere generació: Un pelegrí misteriós va trucar a la porta de la casa on habitava la “nena Mòra” per tal de mostrar el remei
a l’epidèmia que afligia la població local. La troballa del Quadre a casa d’un mercader anomenat Serrahima de
Tarragona i la intervenció de la santa haurien de posar final als tràgics moments que la Torre estava vivint. Així
va ser: entrant el Quadre a la Vila, el mal fugí i els torrencs i torrenques es guariren. Segons la tradició era un 15
de juliol de 1640. Enguany, es celebraria el 375è aniversari de l’arribada a la Torre del Quadre miraculós. Així és
fa, tot i que d’una manera una mica tèbia.
Encara que revestit de llegenda, el relat dels nostres avantpassats és cert. Els torrencs anaren a cercar la intermediació de santa Rosalia davant l’assot d’una mortífera pesta que delmà la població de manera considerable.
L’estampa miraculosa, que els nostres avis creien pintada per àngels, i que “miraculosament” ha sobreviscut
fins els nostres dies, és una proba palpable. N’hi ha més, la casa on la tradició assenyala que aparegué el peregrí, la certesa d’un fort contagi a mitjans del segle XVII, l’existència del fuster Gaspar Serrahima, fins i tot, han
aparegut indicis d’un possible peregrí, d’una persona que pel seus orígens podia saber de l’existència de la
verge de Palerm a l’aïllada Torredembarra del segle XVII: el palermità Vicencio Bertrulla que s’establí a la nostra
població.
El que és errònia és la data que la tradició indica. Definitivament, els fets no van ocórrer l’any 1640, sinó uns
anys després, possiblement el 1653. Està estudiat que la pesta es va produir en els anys 1651 i 1652. Per la qual
cosa fins el 2028 no es celebraria el 375è aniversari de tan notable acció.
L’important, però, és que la història és certa i que santa Rosalia és un dels símbols que més ens cohesionen,
atès que tants anys després el Quadre continua aplegant els torrencs i les torrenques en l’alegria de la seva
festa.
Dit això, desitjar a tothom una bona Festa del Quadre de Santa Rosalia!!!
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Terraza Interior y Exterior
Menú diario y Tapas
Salones para Eventos y Reuniones
Sala de Juegos: Pantalla en HD – Billar – Futbolín - Dardos

Tel. 977 643 793
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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

SOPAR EN FAMÍLIA
(PARC GRATUÏT)
DE 21:00 h a 23:00 h

RESERVES PER CELEBRACIONS
Obert de 18:00 h a 24:00 h (Dilluns tancat)

Tel. 977 64 08 03 - 605 15 59 16
c/ de la Riera de Gaià, 16 nau 4
Polígon Roques Planes - Torredembarra
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LES CONVERSES TELEFÒNIQUES DEL “CAS TORREDEMBARRA”
Nou gir al cas Torredembarra, en
aquest cas relatiu a l’aixecament
del secret del sumari. I és que si en
l’edició passada del Mònic afirmàvem
que el jutge havia aixecat el secret
el passat 19 de juny; el cert és que
l’auto no es va fer efectiu perquè uns
nous informes aportats a darrera hora,
relatius a temes de contractació de
l’Ajuntament de Torredembarra, van
fer que el jutge reconsiderés la seva
decisió. Fonts consultades pel Mònic
asseguren que no es trigarà massa
temps a fer-se públic la causa del Cas
Torredembarra, possiblement, en el
transcurs d’aquest mes de juliol.
El que sí es va fer públic van ser algunes de les transcripcions de les intervencions telefòniques que va realitzar
la Guardia Civil durant la investigació.
Aquestes van començar al mes de
març de 2014 i van finalitzar al cap de
quatre mesos, el mes de juny. Els telèfons intervinguts van ser els de l’exalcalde Daniel Masagué (4 línies) i els
regidors Francisca Felguera (2 línies),
Ignasi Duran (2 línies), José Oviedo (2
línies), Santiago Ardevol i Pere Font.
Posteriorment, també es va intervenir
la línia telefònica de l’empresari Blas
Niubó.
EFIAL i la declaració de la interventora
Un tema de què parlen moltes de les
converses transcrites és de la declaració que la interventora, Ester Agulló, havia de fer davant del jutge respecte a la contractació de l’empresa
assessora EFIAL. Manat per l’alcalde,
Agulló es va reunir amb diferents persones per tal de consensuar quin havia de ser el seu testimoni davant del
jutge. A l’acabar la declaració, Agulló
trucà a l’alcalde per assabentar-lo que

havia anat molt bé i que no havia dit
“cap barbaritat de les meves”.
També és de destacar la conversa
entre l’exalcalde i l’advocat Oscar Bru
referent a perquè aquest segon no
ha assistit a la declaració en seu judicial d’Agulló. Bru recorda a l’alcalde
que EFIAL i l’empresa Rambla Vella
Advocats, de la que Bru és propietari,
tenen contractes d’assessorament
de l’alcaldia i, per tant, no quedava bé
que hi estigués present per si en un
moment o altre es descobria aquesta
doble contractació per realitzar el mateix servei.
NORVERD I EL SUBORN
Potser el tema més recorrent de les
converses versa sobre el nou contracte de la neteja que es vol signar amb
l’empresa Nordvert i que és obstaculitzat per l’actitud dels regidors Santiago Ardèvol i Igansi Duran que no volen votar-lo a favor aconsellats per la
interventora, que va fer un informe en
contra. Segons comenta Niubó, creuen que es vol fer una il·legalitat que
s’explicaria perquè aquesta empresa
ha de pagar a Masagué la campanya
electoral.
La tensió entre les parts és palpable
en les converses i Blas Niubó, que és
qui avisa a l’alcalde de la possible abstenció dels seus regidors, s’ofereix
per reconduir la situació. Organitza
diferents trobades i menjars per acostar postures i fa un bon número de
trucades per convèncer a uns i altres.
En el transcurs de les mateixes, Masagué pressiona a la interventora perquè canviï el sentit del seu informe, li
retreu que ell la va col·locar a l’Ajuntament i l’acusa d’espantar als seus
regidors. També es parla d’abaixar-li el
sou tant d’ella com de la seva perso-

na de confiança, el tècnic Vicenç Ruiz.
Una actitud que enfada a Niubó que li
recrimina a l’alcalde, segons explica a
Agulló, que ell no li ha retret mai res
tot i que “a mi me has hecho hacer alguna chapuza y no te lo he tirado nunca en cara, digo de sobornar a gente”.
L’àtic il·legal i el cap de la policia
Un altre aspecte de què es parla en
les converses és d’un àtic il·legal que
és propietat de Niubó i que aquest té
deixat al cap de la Policia, Josep Gili.
Joel Navas i les reunions d’empresaris
L’actual regidor d’Unió apareix fent
d’intermediari entre Masagué i Blas
Niubó. Segons sembla Masagué esta
interessat a què Niubó organitzi una
reunió amb empresaris locals, però
aquest es nega si abans no es solucionen alguns tràmits relacionats amb
uns tallers il·legals. Navas s’ofereix
per fer d’intermediari.
Contractació de M.O.V.
Una part que afecta a Francisca Felguera són unes converses en què es
parla de la contractació de la filla d’un
militant de CDC, M.O.V. Aquesta no
es pot fer perquè la interventora informa desfavorablement però Felguera
truca a la interessada i li diu que no
pateixi que la contractaran igual.
Masagué i la tienda de l’espia
Segons sembla Masagué estava interessat en gravar conversacions, per
la qual cosa fa dues trucades a un
treballador d’una empresa dedicada
a la venda de material d’espionatge
de nom Mohamed. Aquest el tracta
d’una manera preferent perquè és un
bon client.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390

2826

te i judicialmente era inminente” i li
assegurava “yo me hice el loco como
que no tenia ni idea y que nos llegaba
a los medios no era eso”. La conversa
és del 17 de juny, pocs dies abans de
la intervenció policial.
Jordi Jané, el tren i la imputació de
Josep Poblet
Dues de les converses transcrites
són entre l’exalcalde i l’exvicepresident del Congrés dels Diputats i
actual Conseller de l’Interior de la
Generalitat, Jordi Jané. Jané estava
gestionant que el ministeri de foment
dediqués una partida pressupostària
a la construcció d’una nova estació
de tren a Torredembarra o a la fi que
es fes algun tipus de remodelació. En
realitat era una maniobra merament
propagandística. Jané assegurava:
“una de nova no ens la faran. En canvi, d’aquesta manera –fent petites
remodelacions– ens podrem apuntar
el tanto”.
No obstant, el més curiós de les
converses es la part dedicada a la
imputació de l’alcalde de Vila-seca
i president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. Jané assegura
que el fet es deu a que Convergència
s’ha tornat independentista, atès que
feia pocs dies que el president de la
Diputació havia anat al parlament ha
defensar-ho, juntament amb altres
presidents.
En una altra conversa, Masagué i
Felguera es mostren contents per la
imputació de Poblet i del fet que no
ha dimitit; atès que creuen que els
permetrà continuar en política encara
que els imputin. Poc es pensaven de
la seva detenció i de les conseqüències que tindria.

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

3729

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Pressió al Mònic i relació amb els
mitjans de comunicació
Les converses també deixen clar la
pressió que l’equip de govern exerceix sobre el Mònic de la Torre perquè canviï la seva línia editorial. Per
aconseguir-ho se li treu la publicitat
institucional per bé que es manté a
l’altre mitjà de comunicació local el
DDT. Oviedo, en una conversa amb
Jordi Guasch, propietari del Mònic,
reconeix que no li sembla bé l’actitud
de l’equip de govern i li explica que
”con el tema de los periodicos se lío
la de san Quintin cuando yo le dije
al Santi y al Dani, le dije que no me
parecía bien, que se retire a uno y se
mantenga a otro, y me dijeron, no el
otro acabará cayendo también”. Per la
seva banda, Guasch aconsella a Oviedo que deixi el govern perquè ja hi ha
rumors d’una intervenció contundent
per part de la Guàrdia Civil: “José tu
porque no sabes lo que hay porque
de dentro no se ve y no te lo puedo
explicar, pero como amigo te diria que
marca distancia ya!”.
També queda patent el nerviosisme
de Masagué i Felguera per alguns
escrits publicats al País i la bona sintonia entre l’exalcalde i el periodista
local Guillem Bargalló, que li feia de
confident. En una transcripció, Bargalló explica a Masagué quines són les
propostes d’ABG de cara les municipals, encara que el motiu de la trucada resulta ser que ha parlat amb una
persona vinculada amb CIU i que li ha
comentat que Masagué no encapçalarà la llista de CIU perquè s’espera
que l’imputin judicialment: “Y estuvimos hablando de política y el me
daba a entender como seguro que
tu imputación o el hecho de que te
cogieran politicamente era inminen-
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Piso 2 hab.

3248

Piso 3 Hab.
2 Baños

Solarium

3676

70.000€

70.000€

2648
3407

Piso 3 hab.
A 5 min. playa

3556

Piso 2 hab.
2ª Linea playa

3569

80.000€

75.000€

2648

OCASIÓN

PISO 1ª LÍNEA

DESDE140.000€
LOCAL
ALTAFULLA

OCASIÓN
3725

OCASIÓN

Piso 3 hab.
43m²

40.000€

2558

2 HAB., BALCÓN

2 HAB., 2 BAÑOS, AIRE, GARAJE

2712

95.000€

OCASIÓN

PISOS EN NOVA TORREDEMBARRA
A 100M. DE LA PLAYA

2678

Piso 2 hab.
Piscina

56.000€

3572

Casa 3 Hab.
terreno

2 baños, pk

3421

110.000€

3641

Casa 4 Hab.
100mts playa

180.000€

Piso 3 Hab.

140.000€

125.000€
3565

Piso 3 hab.
Terraza

110.000€

2 baños, pk

120.000€

OFERTAS BANCARIAS
MUY INTERESANTES
LLAMENOS!!! 977.64.11.34

Piso 3 hab.

Piso 3 hab.
A 100mts playa

Casa 392m²
7 Habitaciones

130.000€

3097

Chalet 210m²
4 hab. Garaje

243.900€
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Horari
Dilluns a dijous de 10:00 h a 01:00 h
Divendres, dissabte i vigilies de 10:00 h a 02:00 h
Diumenge i festius de 10:00 h a 02:00 h
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EL NOU GOVERN DE TORREDEMBARRA REDUEIX LES RETRIBUCIONS
ECONÒMIQUES D’ALCALDE I REGIDORS
L’Ajuntament de Torredembarra va celebrar el passat
25 de juny el ple extraordi-

ple comportaran un seguit
de reduccions.

nari en matèria d’organització per al funcionament
ordinari de la Corporació
Municipal en aquest nou
mandat. La sessió plenària

Retribucions
Mantenir l’exercici del càrrec d’alcalde en règim de
dedicació exclusiva percebent la retribució anual de

va tractar qüestions com
les retribucions econòmiques d’alcalde i regidors,
la periodicitat dels plens
o la Comissió Especial de

40.000 € en dotze pagues.
Aquesta xifra representa
una reducció important
respecte a la que percebia
Daniel Masagué quan era

Comptes. En la mateixa
sessió, es va donar compte
de la constitució dels grups
polítics municipals, de la
periodicitat dels plens i de

alcalde (54.042,74 €).
Fixar en cinc el nombre de
dedicacions dels regidors
que seran parcials (del
70%) els quals percebran

les juntes de govern local i
de les delegacions de competències. Cal destacar
que les retribucions econòmiques que es tractaran al

una retribució de 18.000 €
anuals. Aquesta xifra representa també una reducció
del que percebien els regidors del govern Masagué

(40.437,37

€

els que tenien dedicació
exclusiva
i
25.714,29
€
els que tenien
dedicació del
50 %).
Els
regidors
que exerciran
les seves funcions en règim
de dedicació
parcial seran:
Jordi Solé, Núria Batet, Raúl García, Vale-

efectives: Ple 550 € (anteriorment 800 €), Junta de
Govern Local 200 € (250 €
abans), Comissió d’Estudi,

riano Pino i Clara Solivellas.
La resta de membres de
la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva Informe i Consulta General
ni parcial cobraran els se- 150 € (250 € abans) i Cogüents imports per sessió missió Especial de Compen concepte d’assistències tes 150 € (250 € abans).

D’altra banda, els plens
ordinaris tindran lloc cada
mes, el tercer dijous, a
les 20 h, excepte el mes
d’agost. Les juntes ordinàries de govern local es duran a terme setmanalment
els dijous, a les 13 h.

L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS LLIURA 195 LITRES DE NOU HORARI D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA I LA
BIBLIOPLATJA DE TORREDEMBARRA
LLET A CÀRITAS DE TORREDEMBARRA
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Torredembarra amb la col·
laboració de l’Ajuntament ha dut a
terme una nova iniciativa per ajudar
les persones més desafavorides del
municipi. La iniciativa ha consistit en
una recollida de llet entre el col·lectiu
de persones usuàries de la Llar, entre els dies 15 i 28 de juny, destinada
a satisfer les necessitats dels usuaris de Càritas parroquial de Torredem-

barra. En total, s’han aconseguit 195
litres de llet.
Així, el passat dia 6 de juliol, a les
instal·lacions de la Llar de Jubilats,
es va dur a terme l’acte de lliurament
dels 195 litres de llet amb l’assistència del regidor d’Acció Social, Lluís
Suñé; el president de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes, Hilario Expósito; la regidora Clara Solivellas, i
Esteve Morros, director de Càritas.

La Biblioteca Mestra Maria Antònia i la Biblioplatja inicien, des de l’1 de juliol fins
al 10 de setembre, un nou horari d’estiu, més ampli, per atendre millor el servei,
segons la demanda dels darrers 7 anys.
L’horari de la biblioteca serà, de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h i, a més, els dimecres de    16 h a 21 h. El de la Biblioplatja serà, de dilluns a divendres, de 16 h a
21 h. Entre els dos equipaments s’obre al públic 60 hores a la setmana, 10 hores
més que a l’hivern, i entre 20 i 30 més que les poblacions de la província similars

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, en sessió extraordinària
duta a terme en data 25 de juny de 2015, ha adoptat l’acord del qual
es transcriu literalment la seva part resolutiva:
“Primer.- Les sessions ordinàries del Ple, de periodicitat
mensual (excepte el mes d’agost, en què no es celebrarà)
d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal, tindran lloc el
tercer dijous de cada mes a les 20 hores.
Segon.- Excepcionalment, per coincidir amb festiu o quan
qüestions de calendari així ho aconsellin, prèvia consulta a la
Junta de Portaveus, i dintre del mateix mes, l’alcalde podrà
canviar la data de celebració de la sessió ordinària.
Tercer.- Publicar el present acord per a general coneixement en
el Butlletí Oficial de la Província, així com en els mitjans de
difusió municipal.”

La qual cosa es fa pública en compliment de l’acord transcrit.
Torredembarra, 26 de juny de 2015
L’alcalde,
Eduard Rovira Gual
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PROGRAMA ACTIVITATS PATRONAT DE TURISME JULIOL 2015
PORTAVENTURA ON TOUR
Aquest estiu els personatges més
coneguts de PortAventura visiten
Torredembarra. Durant alguns dissabtes de juny ( 27 de juny) juliol ( 18
de juliol) i 1 d’agost, l’alegria i la festa arribarà a Torredembarra amb l’espectacle Sésamo Aventura On Tour i
tindrà un cantant + un animador + 4
personatges de Barrio Sésamo els
quals portaran el seu Show musical
al Pg. Marítim de Torredembarra (davant del Patronat de Turisme)..

CARRILET
A partir del 20 de juny i fins al 6 de
setembre , el Carrilet turístic tornarà
a circular diàriament per Torredembarra.
Sortides des del Patronat de Turisme:

Dates: 27 de juny, 18 de juliol, 1
d’agost.
Horaris: a les 18.30 i a les 20 h. (Passis de 30 minuts)
ACTIVITATS D’ANIMACIÓ
TURÍSTICA
El Patronat de Turisme torna a omplir
d’activitats d’animació turística els
mesos de juliol i agost, un estiu ple
d’activitats per gaudir amb tota la família. A continuació us detallem les
activitats més destacades:
Gimnàstica a la Platja de la Paella (de
l’1 de juliol al 3 de setembre):
Dilluns, dimecres i divendres , de 8
a 9 h : Gimnàstica de manteniment
Dimarts i dijous, de 8 a 9 h : Chi Kung
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a
10 h: Pilates
Dimarts i dijous, de 9 a 10 h: Ioga
Cinema a la fresca (de juliol i agost a
les 22 h):

- Dijous 23 de juliol , Plaça del Castell- EL GRAN HOTEL BUDAPEST
VISITA GUIADA AL FAR DE TORREDEMBARRA
A partir del 19 de juny i fins el 13 de
setembre es realitzaran visites guiades al Far de Torredembarra amb
tres torns de visites, 20 h, 20.30 h
i 21 hores. La visita es realitzarà en
diversos idiomes, tindran una durada de trenta minuts i seran en grups
màxims de 5 persones.

11.00 h., 12.00 h. i 13.00 h. / 18.00 h.,
19.00 h., 20.00 h. i 21:00 h.
Preu: 3 € adult / 2.5 € nens i majors
de 65 anys.
Parades:
1.-Patronat de Turisme
2.-Passeig Marítim ( davant les rst.
Las Palmeras)
3-Església Baix a mar
4.-Cal Bofill
5.-Clarà
6-Cal Llovet
7.-Pg. De la Sort, davant la Caixa
8.-Portal de Padrines.

Inscripcions i reserves al Patronat
Municipal de Turisme al telèfon
977.64.45.80 o a la nostra pàgina
web : www.turismetorredembarra.
cat

PLENILUNI, EL CIRC
Estrenem la tretzena edició nèixer el món del circ al públic en
del Pleniluni, tres dies, del di- general; un circ que s’allunya de
jous 30 al dissabte 1 d’agost, el més tradicional per tal de donar
en que el món del circ envairà lloc a espectacles vistosos plens
els carrers de Torredembarra. de màgia i virtuosisme. El PleniAquest festival concentra diver- luni intenta arrencar un somriure
ses activitats aptes per a tots a l’espectador així com deixar-lo
els públics, com per exemple, fascinat amb els diversos númetallers infantils, cercaviles, ma- ros que es duen a terme.
El festival finalitza el dissabte al
labars, equilibristes...
És una de les activitats estrella vespre amb una gran gala que
organitzades pel Patronat de comptarà amb diverses actuaciTurisme, per la seva importàn- ons de luxe. Un final de festa que
cia i pel gran nombre d’espec- no us podeu perdre.
tadors que aplega de totes les La programació és la següent: nit
edats i procedències. Artistes de circ ha arribar a la seva tretde diverses nacionalitats es- zena edició (del 30 de juliol a l’1
taran mostrant les seves habi- d’agost): Durant tres dies Torrelitats per diferents punts de la dembarra gaudirà d’un festival de
circ amb activitats programades
vila.
Any rere any, es busca fer una per a tots els públics.
combinació
d’espectacles
nous, diferents i sorprenents. Dijous 30 de juliol:
És una manera de donar a co- Taller infantil de circ, a les 19.30h.

en la Pl. Mn. Joaquim Boronat.
Espectacle d’inauguració, a les
22.30 h. en la Pl. del Castell
Divendres 31 de juliol:
Taller infantil de circ a les 19.30 h.
Baix a Mar , davant la Biblioplatja.
Espectacle itinerant de circ amb
música en directe, a les 21 h.
Des del Pg. Rafael Campalans
(davant del Patronat de Turisme)
fins a Cal Bofill.
Espectacle de circ a les 22 h a
Cal Bofill.
Dissabte 1 d’agost:
Taller infantil de circ, a les 19.30 h.
, en la Pl. Mn. Joaquim Boronat.
Gran gala de Circ (Actuacions de
clowns, acròbates, màgia i molt
més...) a les 22.30 h. a la Pl. del
Castell.
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ENTREVISTA NÚRIA BATET, REGIDORA DE CULTURA.
En portes de les festes majors, com has trobat la regidoria de Cultura?
L’avantatge que he tingut és
que he trobat que la regidoria
tenia molt avançat les festes i
la programació dels concerts
d’estiu. Per tant, moltes coses només se m’ha posat en
antecedents. Ara cal tirar-ho
endavant i començar a treballar en els projectes de futur.
El funcionament de la regidoria, el trobes correcte o
vols canviar-lo?
El funcionament el trobo correctíssim. Jo amb la regidoria
hi havia participat des de l’altra banda, perquè jo sempre
he estat vinculada a entitats,
i el funcionament el bo. Naturalment, com més recursos
tens més bé pots funcionar.
Crec que s’optimitza molt.
He de dir que fa poc que he
arribat a la regidoria.
Quines són les línies bàsiques d’aquest mandat?
Bàsicament, és que la cultura
pugui arribar a tothom i que
sigui molt tranversal, que no
ens casem amb una manera de fer. Hi ha una voluntat
d’obrir-se a tothom i a totes
les maneres d’entendre Torredembarra, sempre des
de la participació. Després
el que és vol és que hi hagi
una programació estable i de
qualitat.
Un fet que també pretenem
és que hi hagi una separació
pressupostaria entre el que
és difusió de la cultura i les
festes populars.
Per últim, s’incidirà molt en
crear unes bases per atorgar
subvencions, creiem que han
de ser molt transparents en
aquest tema.
Quan es va signar el nou
pacte de govern, es va parlar que es volia que les àrees fossin tranversals i que
els diferents partits que
formen el pacte de govern

participessin activament.
Aquesta
transversalitat
també és dóna amb cultura?
A Cultura, la transversalitat
ens ve donada per les propostes de la ciutadania i, a nivell de regidories, per la col·
laboració que hi ha d’haver
a l’hora d’organitzar les diferents activitats; més ara que
ha desaparegut la regidoria
de participació ciutadana
En aquest mandat, Cultura té associat la Biblioteca,
l’Arxiu i, segons em comenten, també les festes
de barris?
A Torredembarra hi ha unes
festes molt definides, com
són Baix a Mar, Clarà i les
dues festes grans de dalt la
Torre; les festes de barri encara s’ha de definir i estudiar
com s’articulen. El que està
clar que la regidoria de cultura, en tant que promou els
actes cultuals a la vila, hi tindrà part. Com ho farem, amb
quina dotació econòmica,
amb quines altres regidories
es col·laborarà… és un tema
que s’ha de discutir amb el
govern.
Pressupostàriament, la regidoria de cultura té els recursos necessaris?
Està clar que si parlem de diners sempre en fan falta més,
perquè et sap greu haver de
dir que no a propostes que et
fan. Està clar que els recursos sempre són limitats i el
que s’ha d’intentar és optimitzar al màxim i que les entitats trobin recolzament, no
només en la part econòmica.
Entenc que una de les inquietuds teves com a regidora
serà treballar per augmentar
els recursos que es destinen
a cultura?
És evident que entenem la
cultura com un bé bàsic, com
un servei de primera necessitat, i per això ha de tenir els

recursos adequats. A partir
d’aquí, també s’han de fer
polítiques actives per fomentar la cultura. Per exemple,
considerem que és gravíssim el 21% de l’IVA cultural.
És un perjudici tant pels artistes com pels programadors;
tots estem limitats. En un
futur Estat Català és un tema
que s’haurà de revisar.
Estem a punt de començar
la Festa del Quadre de Santa Rosalia, com seran?
Hi haurà una mica de tot i per
a tots els públics. Començant pel pre-barrakes, amb el
grup que va guanyar el concurs de l’any passat. També
hi ha activitats pels més petits, l’actuació castellera, el
correfoc, el seguici popular,
l’ofici i la processó, el concert i ball, etc.
S’ha fet públic que durà 7
dies? Quin pressupost té?
Durà 7 dies si es té amb
compte l’assaig obert dels
castellers, que per nosaltres
és una activitat que fa molt
de festa major i que enllaça
amb la Festa de la Mare de
Déu del Carme. Els gruix
dels actes seran dissabte,
diumenge, la vigília i el 15
de juliol. El cost és d’uns
35.000 euros.
Quins són els actes més
forts?
La diada castellera, es preveu que hi hauran castells de
9, perquè venen la Jove de
Tarragona i els Castellers de
Vilafranca, i som una plaça
castellera molt consolidada.
Després hi ha la riquesa del
seguici, tant l’infantil que és
molt ric, com de l’adult. El
concert de la Festa Major per
l’orquestra Jamaica i la processó votiva.
Està tancat el programa de
la festa de setembre? Com
serà?
El programa encara l’estem

· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS
c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355

treballant amb diferents propostes que s’han fet i, per
tant, no em puc avançar al
que decideixi la comissió.
Entenc que serà continuista
a la dels altres anys.
Parlem de les altres activitats que organitza Cultura?
Ara estem amb els concerts
de la Roca Forada. El primer
va ser fa uns dies i va anar
molt bé. Va ser molt proper
al públic i la gent va quedar
molt contenta i l’espai físic
ens va agradar molt.
És fa una mica estrany el
Roca Foradada lluny de la
Roca Foradada?
És una aposta de l’anterior
regidor que jo secundo. S’ha
volgut mantenir el nom de
Roca Foradada al cicle de
concerts estivals perquè és

una denominació que ens caracteritza molt. El fet d’obrirlo a altres espais creiem que
ajudarà a obrir-lo al públic.
El Cartell de Premis…
Ja estan arribant obres. El
termini de presentació de la
majoria de modalitats s’acaba el 31 de juliol, encara que
n’hi ha d’altres que s’acaben
el 31 d’agost. Abans hi ha el
premi de música Joaquim
Gallofre Roig.
Per acabar, com veus la cultura torrenca tu que formés
part de moltes associacions?
Jo la veig molt bé. Hi ha moltes propostes que estan consolidades. Potser s’ha d’incidir més en alguns aspectes
com la difusió o obrir-se a les
propostes dels més joves.

SERRALLERIA TURCH
TOT TIPUS DE TREBALLS AMB FERRO

·
·
·
·

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

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

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

TEL. 609 72 09 60
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AVUI DEMOCRÀCIA PROPOSA DESTINAR UNA PARTIDA
DE 300.00 EUROS PER CREAR 40 LLOCS DE TREBALL
Avui Democràcia Torredembarra
demana que s’inclogui en els pressupostos que s’estan elaborant al
municipi una partida destinada a
la “creació de plans ocupacionals
de treball des del propi Ajuntament
de Torredembarra” i via ajuda a les
empreses locals,tal com es fa en al-

tres poblacions similars. Rosa Maria
Guasch, regidora d’Avui Democràcia a
Torredembarra,demana que els plans
d’ocupació es puguin concedir des
d’altres institucions supramunicipals
com són la Generalitat o el Govern
de l’Estat. La proposta del partit es
destinar una partida de 300.000 €

EL 20 DE JULIOL S’OBRE EL PERÍODE DE
PREINSCRIPCIONS DE L’ESCOLA MUNICIPAL

La Regidoria d’Ensenyament obre el
període de Preinscripcions de l’Escola Municipal d’Adults Mar de Lletres
que es durà a terme del 20 de juliol
al 10 de setembre, de 8.30 h a 14 h,
al Patronat Antoni Roig (c/ Alt de Sant
Pere, 35 – Tel. 977 64 00 25 ext.881884).
Les classes que s’impartiran el pròxim curs seran: neolectors, alfabe-

tització en català, llengua catalana:
acollida, nivell A, nivell B1 (elemental), nivell B2 (intermedi) i nivell C (suficiència), llengua castellana nivell A,
introducció a la llengua anglesa, preparació per a la prova d’accés a CF
de Grau Mitjà i preparació per a les
proves lliures de graduat en educació
secundària (GES).   

EL BATXILLERAT ARTÍSTIC DE L’INSTITUT
TORREDEMBARRA EXPOSA ELS SEUS TREBALLS
Entre els dies 4 i 25 de juliol, a la balls del món de la pintura: olis,
Sala Lluís d’Icart de l’Ajuntament acrílics, aquarel·les, pastels, linòde Torredembarra i amb el suport leum, etc. Obres realitzades amb
de les regidories d’Ensenyament volum: fang, guix, cartó, ferro, etc.
i Cultura, els i les alumnes del I també treballs fotogràfics i videBatxillerat Artístic i de Disseny de ogràfics.
l’Institut Torredembarra exposa- La inauguració de l’exposició, que
ran les obres que han realitzat al és oberta a tothom, tindrà lloc el
proper divendres 3 de juliol a les
llarg del curs.
Durant tres cursos l’alumnat de 19.30 h, a la Sala Lluís d’Icart.
l’Institut Torredembarra ha expe- Horari de visites:
rimentat amb diferents suports, Dijous i divendres, de 17 h a 20 h
materials i tècniques per desen- Dissabtes, d’11 h a 13.30 h i de 17
volupar la seva creativitat. A l’ex- h a 20 h
posició es podran observar tre-

que, segons Guasch, crearia uns 40
llocs de treball durant 6 mesos.
La regidora d’Avui Democràcia aprofita per exposar la realitat social de
moltes families que no tenen cap ingrés i posa en relleu la tasca de l’Ajuntament per fer polítiques actives en
aquest sentit.

INCENDI EN UN
PÀRQUING DE LA
URBANITZACIÓ
DELS MUNTS DE
TORREDEMBARRA
El passat 9 de juliol, sobre les
21.57 h, s’ha produït un incendi
en la zona del pàrquing del soterrani d’un edifici, al carrer del Tràngol de la urbanització dels Munts.
Tot i l’aparatositat del fet, tant pel
que fa a la quantitat de fum com
pel gran nombre de dotacions de
bombers i membres dels cossos
policials que han participat en el
dispositiu, no s’han hagut de lamentar danys personals.
De forma preventiva, la Policia Local va procedir a l’evacuació dels
pisos ocupats fins a la revisió dels
habitatges per part del Cos de
Bombers. Al voltant de la 1 de la
matinada, s’ha donat per finalitzat
l’operatiu en el què a més de Policia Local i Bombers, han participat
unitats de Mossos d’Esquadra i
d’assistència mèdica.

-Carn de Gaià i Pistraques
-El·laboració pròpia
-Varietat d’Hamburgueses -Tot tipus d’Embotits i Formatges

692 727 159
c/ Joan Güell, 5 (davant l’Església)

Obert tots els dies

Torredembarra

Tel. 977 80 02 03

Creixell
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OBERT EL TERMINI
PER INSCRIURE’S
A LA JORNADA
TORREDEMBARRA ÉS
MÚSICA
La Regidoria d’Educació, la Regidoria de Cultura i el Patronat Municipal
de Turisme de Torredembarra han
obert el termini de presentació de
sol·licituds per inscriure’s a la jornada
Torredembarra és música que es durà
a terme la primera setmana del mes
d’octubre.
La jornada resta oberta a tot tipus
de formacions musicals, sigui quin
sigui el seu estil i el nombre de components (grups o solistes). L’únic requisit indispensable per participar a
la jornada és que almenys un dels
integrants de cada formació estigui
empadronat a Torredembarra.
Les sol·licituds s’han de presentar a
la Regidoria d’Educació de Torredembarra (ubicada al carrer Alt de Sant
Pere, 35) o a l’Ajuntament de Torredembarra (plaça del Castell, 8) en horari de 8.30 h a 14 h, fins al pròxim16
de juliol.

SORTEIG DE 3 SAMARRETES DE LA
FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA

La Regidoria de Cultura promou el sorteig de
3 samarretes de la Festa de Santa Rosalia
entre tots aquells usuaris de Twitter que piulin, entre avui 10 de juliol i el proper dia 16,
amb el coixinet #QuadreTdb amb motiu de la
Festa del Quadre de Santa Rosalia. L’objectiu
és potenciar la presència de les festes de la
Vila a les xarxes socials.
El sorteig es realitzarà durant la primera reunió posterior a la Festa del Quadre de la comissió de Festa Major de la Regidoria de Cultura i el resultat serà comunicat via Twitter (@
AjTorredembarra) i a l’apartat de notícies del
web municipal www.torredembarra.cat

Tots els dies
MENÚ
Ciuna de mercat

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

c/ de la Sort, 24
Torredembarra

Tel. 977 64 12 45
Horario: de 8:00 h a cierre
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC FESTES SANT JOAN

informació

Baix a Mar ha tornat a celebrar les festes al seu patró Sant Joan i com és tradició ha donat la benvinguda a l’estiu amb l’encesa de la foguera de la platja.
Organitzada per la regidoria de Cultura i l’Associació de Veïns fa temps que la celebració és una de les diades festives més importants de la nostra vila
i enguany es pot dir que hi ha hagut de tot: pregó, correfoc, seguici, activitats esportives, exposicions, presentacions de llibres, sopar de germanor,
concert i ball, havaneres, etc.

GRANS DESCOMPTES EN TREBALLS
DE TALLER I REPARACIÓ MULTIMARCA

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

C/ Bonastre, núm. 2 Nau 42
Polígon Roques Planes
43830- Torredembarra (Tarragona)

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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EL DIA QUE L’ARMADA VA HOMENATJAR ALS PESCADORS DE BAIX A MAR EL CENTRE
Després de la llarga dic- Mar. Va ser una tot un estadura, l’any 1978 eren deveniment.
temps de canvis. Va ser Qui va rebre més honors
quan es va establir que els va ser Jaume Biscamps,
exercits de l’Estat Espa- pescador que en aquell
nyol tinguessin una festa moment tenia 103 anys, i
de caràcter anual que en que havia servit de soldat
fomentés el coneixement i d’infanteria en la fragata
la integració amb la socie- “Numancia” durant la Guertat democràtica que s’esta- ra de Cuba, l’any 1898. Exva forjant.
plicava que s’havia salvat
El Dia de les Forces Arma- d’una mort segura perquè
des encara avui es celebra, feia poc temps que estava
encara que potser sense la fent el servei militar a Carvistositat d’altres temps.
tagena quan es va originar
Dit Això, l’any 1981, la Ma- el conflicte i només varen
rina de Guerra va voler-se partir de la base naval els
fer present a Tarragona soldats veterans. La flota
i província amb la visita que va salpar va ser end’una flota composta per fonsada el 3 de juliol de
1700 militars, 1 fragata, 6 1898.
destructors i 2 patrulles.
Biscamps, que era molt
A part de la capital, l’expe- conegut i va ser “abuelo
dició va visitar Sant Carles de la província” una colla
de la Ràpita, Tortosa, Flix, d’anys, va rebre de mans
El Vendrell, i altres poblaci- del cotraalmirall Tomàs
ons.
Gómez Arroyo la Creu del
A Torredembarra es va fer Mèrit Naval, amb distintiu
un homenatge als pesca- blanc.
dors veterans de Baix a

PREN NOTA!!! NOU PUNT DE VENDA
Loto Ràpid · Lotto 6/49 · Trio · Super 10 ·
Loto Express · Super Toc · Binjocs · Grossa

PREN NOTA!!!

TOTA MENA DE
NETEJA TÈXTIL DE
MANTES
EDREDONS
CORTINES
VIA
VESTITS DE NÚ
COMUNIÓ
FESTA

BUGADERIA INDUSTR
IAL
PER RESTAURACIÓ,
HOTELS I APARTAMEN
– SERVEI DE PLANXAT
TS
– NETEJA DE TAPICERIES DE SOFÀ

– NETEJA I CONSERVACIÓ DE
CATIFES
MOQUETES
PELLS
– NETEJA EN SEC HIGIENITZADA

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

Establiment al Vendrell: c/ del Peix, 15 - TEL. 977 66 77 45

D’ESTUDIS EDITA
“LES CANÇONS
DE TAVERNA A
TORREDEMBARRA”
Coincidint amb la Festa de
Sant Joan, el Centre d’Estudis Sinibald de Mas ha
publicat la seva monografia
número 14: «Les cançons
de taverna a Torredembarra», un recull d’algunes de
les cançons que cantaven
els pescadors de Baix a Mar
entre finals del segle XIX i
començaments del segle
XX.
El llibre recull més de 60
composicions populars que
parlen de successos polítics,
fets històrics, particularitats
de Torredembarra i el seu
entorn, temes picants, etc.
Incorpora un CD amb algunes peces enregistrades i la
seva transcripció musical.
El preu és de 15 € i es pot
trobar en diferents llibreries
de Torredembarra.
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PROGRAMA FESTA DEL QUADRE 2015
Dilluns 13 de juliol
A les sis de la tarda, a la plaça del Castell
Jocs gegants i inflable.
A dos quarts de nou del vespre, a la plaça
Mossèn Joaquim Boronat
VIII Mostra de Balls Country, a càrrec dels
alumnes de l’Associació Country la Torre &
Friends. * En cas de pluja, l’acte es traslladarà al Casal Municipal.
Organitza: Ass. Country la Torre.
Dimarts 14 de juliol - La vigília i el ball de
Festa Major
A les dotze del migdia
Tritlleig de campanes des del campanar de
l’església de Sant Pere Apòstol i enlairament de coets des de la Torre del Castell.
En acabar, pels carrers del nucli antic
Passacarrers amb la xaranga Tocabemolls
de Tarragona.

A les set de la tarda, pl. de l’Escorxador,
baixada de Sant Antoni, c/ de Santa Rosalia, c/ de Gibert, c/ d’Antoni Roig, pl. de la
Font, pl. de la Vila, c/ de Carnisseria, c/ del
Freginal, baixada de Sant Antoni i pl. de
l’Escorxador
Cercavila del Seguici Popular Infantil, amb
el Ball de Diables Infantil, la Mulasseta, el
Ball de Bastonets, el Ball de Pastorets Infantils, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets i la Colla Infantil dels Nois de la Torre.
A dos quarts d’onze de la nit, a l’aparcament de Mañé i Flaquer
Concert i ball amb l’Orquestra Jamaica
Show.
Seguidament, a l’aparcament de Mañé i
Flaquer
Ball jove amb l’Orquestra Jamaica Show.
Dimecres 15 de juliol - La festa. La proces-

só votiva
A les vuit del matí, pl. de la vila, c/ Major, c/
Ample, pl. del Castell, c/ Freginal, baixada
de Sant Antoni, c/ Alt de Sant Pere, c/ Filadors, c/ Envelat, c/ Lleida, c/ Pere Badia,
Fundació Pere Badia, c/ Antoni Roig, pl. de
la Font i pl. de la Vila
Matinades, amb els Grallers de la Torre.
A les nou del matí, a l’església de Sant Pere
Apòstol
Missa Primera.
A les onze del matí, a l’església de Sant
Pere Apòstol
Solemne Ofici Eucarístic, acompanyat per
la Coral Santa Rosalia i veneració de la relíquia de la patrona.
A dos quarts de vuit del vespre, des de
l’església de Sant Pere Apòstol, c/ de Joan
Güell, c/ Ample, c/ Major, pl. de la Vila, c/
d’Antoni Roig, c/ de Gibert, c/ de Santa Ro-

informació

salia, baixada de Sant Antoni, c/ del Freginal, c/ Carnisseria, c/ Joan Güell i església
de Sant Pere Apòstol
Processó votiva del Quadre de Santa Rosalia, precedida del Seguici Popular de la vila.
El Quadre anirà acompanyat per la Fanfara
de Torredembarra i serà portat per la Confraria de l’Hermandad del Nazareno.
La Coral Santa Rosalia interpretarà els Villancets, acompanyada per La Fanfara, al
c/ Ample i a la pl. de la Vila.
En arribar, a l’església de Sant Pere Apòstol
Veneració del Quadre i cant dels Goigs a
Santa Rosalia.
A dos quarts de deu de la nit, al claustre de
la Fundació Pere Badia
Concert Clàssics a la fresca, a càrrec de
l’alumnat de l’Escola Municipal de Música
de Torredembarra.
Organitza: Regidora d’Ensenyament.
Dijous 16 de juliol – Festa de la Mare de
Déu del Carme i Processó Marinera.
A les set de la tarda, a l’església de Sant
Joan Baptista de Baix a Mar
Missa de la Mare de Déu del Carme, precedida pel vicari general de l’arquebisbat
de Tarragona mossèn Joaquim Fortuny
Vizcarro.
A tres quarts de vuit del vespre, a Baix a
Mar
Processó marinera, amb la sagrada imatge de la Mare de Déu del Carme, portada
pels pescadors fins a la mar, benedicció
de l’aigua i cant de la salve, amb l’acompanyament de la banda dels timbals de
l’Hermandad del Nazareno.
Seguidament, trasllat al port per a la processó marítima.
Seguidament, al passeig Colom
Ballada de sardanes, amb La Cobla La Principal de Tarragona.
En tornar de la processó marítima, de Cal
Bofill a la plaça de Valls Ibern
Processó, besamans, cant dels Goigs i enlairament de coets.
Organitza: Parròquia de Sant Joan Baptista
de Baix a Mar.
En cas de condicions marítimes adverses,
se suspendrà la processó marítima.
Organitza:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra.
Agraïments:
Comissió de Festa Major, Comissió de Protocol,
Parròquia de Sant Pere Apòstol, Regidoria de
Governació i Voluntaris de Protecció Civil, Regidoria
de Via Pública i Brigada de muntatge, Ona La Torre
i a totes les entitats i associacions que ens ajuden,
any rere any, en l’organització dels diferents actes
del programa.
Recomanacions:
Us recomanem el consum moderat i responsable
de begudes alcohòliques
Recomanacions de seguretat que cal seguir als
llocs on es fan les actuacions de foc:
Mantingueu portes i finestres tancades, persianes
abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals
recollits i protegits, i no tingueu roba estesa o altres
elements similars.
No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar
l’actuació o el pas fluid de la gent.
No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o
els carretons de material pirotècnic.
No envaïu l’espai on facin l’actuació i no agafeu ni
destorbeu cap dels seus membres.
Mantingueu les distàncies de seguretat adients
per prevenir-se de les espurnes i detonacions dels
productes pirotècnics.
Seguiu les indicacions de l’organització.
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NOVA SEU DE CÀRITAS A TORREDEMBARRA
Càritas parroquial de Torredembarra va inaugurar la vigília de
sant Pere una nova seu al carrer
Camp Vell, 14. Uns nous espais
que han estat possibles gràcies a la donació que Maria Farré
Gual va fer a favor de Càritas.
L’acte inaugural va començar a

les set de la tarda amb la cele- “aquests nous espais oferiran; Després dels parlaments, es van
bració de l’eucaristia a la parrò- a més dels serveis que fins ara visitar les instal·lacions, que tinquia de Sant Pere Apòstol. Una s’estaven realitzant, com el ser- dran per nom Casa Sant Josep, i
missa que, presidida per l’arque- vei d’Acollida, Servei de distribu- es va cloure l’acte amb un sopar
bisbe Jaume Pujol, també va ce- ció d’aliments (SDA), Filigrana, de germanor.
lebrar l’acomiadament de Noèlia el Magatzem de la Llar; la posPulido i Aida Solé que marxen de sibilitat de fer front als reptes
pendents, com disposar de més
missions cap a Hondures.
espai
per a l’atenció i acompaUn cop finalitzada l’eucaristia, a les vuit del nyament així com potenciar la
vespre, els voluntaris, formació per tal d’ajudar a les
treballadors i partici- persones en el seu desenvolupants de Càritas es pament integral”.
van apropar a la nova L’alcalde la localitat, Eduard Roseu per tal de compar- vira també va tenir paraules
tir l’acte d’inauguració d’agraïment per la tasca que
i benedicció dels nous porta a terme Càritas i els seus
voluntaris.
locals.
Joan Cañas, rector de El director de Càritas diocesana
la parròquia va agrair de Tarragona, Francesc Roig, va
a tots els voluntaris i fer referència a l’apòstol Sant
també a l’Ajuntament Pere comentant que si avui es
las tasca realitzada en dirigís als torrencs, els diria eviaquest projecte. “Una dentment amb altres paraules:”
implicació que ha es- estimats en el senyor de Tortat la suma i l’esforç de redembarra, la gran riquesa de
l’església no és allò que poséstots”, va explicar.
Segons el responsa- sim sinó el que ens acompanya,
ble de la Càritas parro- i paradoxalment, la gran riquesa
quial, Esteve Morros, de l’església són els pobres”.

Tasta la tapa
guanyadora de l’edició
del DTapes 2015.
Forma part dels plats
de la nova carta

JA POTS GAUDIR DE LES NOSTRES TERRASSES D’ESTIU
Horari estiu:
de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i de 20:00h. a 23:30 h. Dimecres migdia tancat.
Obert, dimecres 15 de juliol, Festa del Quadre de santa Rosalia.
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LES PLATGES DE TORREDEMBARRA INICIEN LA TEMPORADA D’ESTIU AMB
ELS MÀXIMS SEGELLS DE QUALITAT
Les platges de Torredembarra ja llueixen les principals banderes que certifiquen la seva alta qualitat, després
que aquest matí s’ha procedit a la
seva hissada: bandera blava, EMAS i
ISO 14001 i Ecoplayas. Totes les platges del municipi (Canyadell, la Paella,
Barri Marítim i Muntanyans) compten amb les banderes EMAS i ISO
14001; les platges urbanes de la Paella i Barri Marítim també han renovat
l’Ecoplayas, i les platges de la Paella,
Baix a Mar i els Muntanyans han tornat a obtenir la distinció de bandera
blava. En els propers dies, s’optarà,
un any més per la Bandera Platges
Verges a Muntanyans.
El regidor de Sostenibilitat, Josep
Maria Guasch, ha destacat i agraït
la tasca realitzada per les diferents
regidories i personal de l’Ajuntament
la qual comporta aconseguir i conservar tots aquests distintius que
certifiquen Torredembarra com a
destí de turisme familiar que busca
qualitat. En aquest sentit, Josep Maria Guasch ha ressaltat la labor de la
Brigada amb el servei de neteja diari
de les platges que s’inicia a les 5 h
del matí i amb el manteniment i reparació del mobiliari.
Un altre aspecte destacat de la temporada de platges és el servei de
vigilància i socorrisme que enguany,

com a novetat, es mantindrà amb
un servei mínim fins al 12 d’octubre.
D’aquesta manera en aquests moments el servei el presten 8 socorristes i un coordinador a les platges del
Barri Marítim i de la Paella que arribaran fins a 16 socorristes i un coordinador del 17 de juliol al 31 d’agost a
les platges del Barri Marítim, la Paella, Muntanyans i Canyadell. De l’1 al
13 de setembre l’operatiu tornarà a
ser de 8 socorristes i un coordinador
a les platges del Barri Marítim i de
la Paella, i fins al 30 de setembre 4
socorristes i un coordinador. De l’1 al
12 d’octubre es mantindrà un servei
mínim únicament a les platges de la
Paella i Barri Marítim.
Tipologia de banderes:
Bandera Blava: És un guardó i un
sistema de certificació de la qualitat
ambiental creat i gestionat per la Fundació per a l’Educació Ambiental. Es
tenen en compte criteris cada vegada més exigents de legalitat, sanitat,
neteja, seguretat, informació i gestió
ambiental. Més info: www.adeac.es
Certificacions de Qualitat ISO
14001 i EMAS: La norma ISO 140012004 és una norma internacionalment acceptada que expressa com
establir un sistema de gestió ambiental efectiu. La norma està disse-

nyada per aconseguir un equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i
la reducció dels impactes en l’ambient. El Reglament EMAS és una normativa voluntària que reconeix aquelles organitzacions que han assolit el
compromís de millora continua del
sistema de gestió ambiental i la fan
pública mitjançant una declaració
ambiental. Més info: www.aenor.es
Bandera Ecoplayas: És un guardó
a nivell de l’Estat espanyol que reconeix a aquells municipis i entitats
supramunicipals que es distingeixen

EN MARXA EL DISPOSITIU D’ESTIU EN MATÈRIA POLICIAL
L’Ajuntament de Torredembarra ha
presentat aquest matí el dispositiu
d’estiu en matèria policial que té
com a principals eines l’oficina de denúncies a la platja, el reforç d’agents
d’estiu i les patrulles mitxtes de
Policia Local i Mossos d’Esquadra.
Com a principal novetat, els agents
de l’oficina de denúncies a la platja
comptaran amb unitats morotitzades
per desplaçar-se a d’altres zones del
municipi (Baix a Mar, Marítima i d’altres urbanitzacions) quan no estiguin
atenent cap denúncia.
La Policia Local compta, fins al pròxim 5 d’octubre, amb quatre agents
interins que es destinen a les platges
del municipi, en horari de matí i tarda
i en cap de setmana. Les principals
funcions d’aquests agents són d’informació i atenció al ciutadà; increment de seguretat dels banyistes i
a la zona costanera; disciplina viària
i prevenció de la venda ambulant il·
legal. Cada agent disposa de motocicleta.
Pel que fa a l’oficina de denúncies
especial d’estiu, aquesta s’ubica a la
seu del Patronat Municipal de Turisme (a l’edifici de la Casona) en horari
de 10 h a 18 h, i compta amb dos
agents de Policia Local i dos agents

dels Mossos
d’Esquadra motoritzats.
El regidor de
Governació,
José García, ha
explicat
que
Torredembarra
ha iniciat el dispositiu d’estiu
en termes policials tenint en
compte que es
tracta d’una localitat costanera amb un augment considerable de població en
aquesta època de l’any. El dispositiu
previst, segons García, permet donar
un millor servei, més proper al ciutadà i genera confiança en la població.
Per la seva part, el sotsinspector cap
de la Policia Local de Torredembarra,
Miguel Ángel Marchal, també ha comentat que el dispositiu d’estiu no
se centra només en la platja sinó que
comporta una reestructuració del
servei a nivell de tota la població amb
altres actuacions provocades per un
major nombre de persones i també
de vehicles, com ara campanyes de
trànist i controls específics (consum

de estupefaents, sonometries, etc.).
A més, ha destacat l’estreta col·
laboració amb els Mossos i les patrulles mixtes.
Ramon Franquès, inspector sotscap
de l’Àrea Bàsica del Tarragonès dels
Mossos d’Esquadra, ha ressaltat la
labor de prevenció i qualitat que du
a terme l’oficina de denúncies a la
platja, així com el tracte de proximitat
que s’ofereix a la ciutadania.
El dispositiu d’estiu es complementa amb el servei de socorrisme a les
platges que coordina la Policia Local,
la qual disposa també d’una embarcació pròpia.

per la qualitat de les seves platges
des del punt de vista ambiental, turístic i de sostenibilitat. Es tracta de
promoure l’excel·lència. Més info:
www.ategrus.org
Bandera Platges Verges: Es tracta
d’un guardó entregat per l’entitat
Ecologistes en Acció de Catalunya
amb la idea de ressaltar el valor
d’aquelles platges que encara es
mantenen amb el seu estat natural el
màxim d’inalterable. Més info: www.
tarragona.ecologistesenaccio.cat

LA PISCINA MUNICIPAL
DE TORREDEMBARRA
AMPLIA HORARIS A
L’ESTIU
La temporada d’estiu de la piscina
municipal s’estrena amb la principal
novetat d’ampliació d’horaris, que
enguany serà de dilluns a divendres,
de 7 h a 21 h; els dissabtes, de 9 h a
21 h, i els diumenges, de 10 h a 20 h,
amb servei de socorrisme. Una altra
novetat destacada és el servei de bar
per als usuaris a la guingueta de la
piscina.
Per accedir a la piscina hi ha diferents
tipus d’entrada: una entrada diària,
abonaments de 10 banys, mensual, trimestral o anual, diferenciat per
grups d’edats, i també per a famílies.
A més, disposa de servei de vestuaris amb armariet per a poder guardar
les pertinences personals.
Enguany els carrils estan senyalitzats
amb sureres i banderoles i els usuaris poden visualitzar en els cartells informatius quin carril disposen, ja que
n’hi ha uns destinats al bany lliure i
esbarjo, altres per als cursets i campus d’entitats, i altres per a abonats.
A l’oficina, hi ha un punt de venda de
material aquàtic (casquet, pinces nas,
ulleres).   
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INMOBILIARIA

Marsal-Pie S.L.

Agencia de seguros exclusiva de Allianz

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
Demana informació.

BONA FESTA
DEL QUADRE
Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra

US DESITJA UNA BONA FESTA
DEL QUADRE DE SANTA ROSALIA
www.guaschinmobiliaria.com
c/ Antoni Roig, 83
Torredembarra

Tel. 977 642 362 / 616 023 501
e-mail: info@guaschinmobiliaria.com

c/ Major, 2 - Tel. 977 640 930 - Torredembarra
E-mail: egibert@tinet.org

TANATORI DE TORREDEMBARRA

al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA

TELEFON GRATUÏT

Tenim CURA dels seus PEUS!!!

900 506 712. SERVEI 24 h.
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latorre@finqueslatorre.com
latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
977.641.134
630.476.390
630.476.390

3522
3522

3191
3191

Tallers TORVEN
3626
3626

3556
3556

MOTAQUIP us
us dóna
dóna la
la benvinguda
benvinguda
MOTAQUIP
Horaris d’obertura:
d’obertura:
Horaris
De dilluns
dilluns a
a divendres
divendres de
de 08:30
08:30 a
a 13:00
13:00
De
de 15:30
15:30 a
a 19:30
19:30
de
ii dissabtes
dissabtes de
de 08:30
08:30 a
a 13:00
13:00

3152
3152

2558
2558

Presentant aquest anunci 10% de descompte en mà d’obra

Clinica micro

2678
2678

2 Hab.
Hab.
2
A
5min
playa
A 5min playa

Piso 2 hab.
Piscina
Piscina
de llibres

-Tot tipus de llibres
65.000€
75.000€
Ampliació, reparació 75.000€
65.000€
-Revistes
i venda d’ ordinadors i
-Articles de papereria
-Objectes de regalequips informàtics
Instal·lació i manteniment
-Jocs didàctics
de càmeres de vigilància IP.
-Material Escolar
Amb control remot
-Llaminadures
des d’ Internet
Sense cap tipus de quota mensual afegida.

El teu ordinador falla? T'ho recollim al teu
US DESITJA
domicili a Torredembarra, ho traslladem al
BONES
FESTES
nostre
servei tècnic i t'ho retornem, sense cost extra

C/
Pereamb
Badia,
43 de
-Torredembarra
Tel. 977
977 640050
640050
C/
Pere
Badia,
43
-Torredembarra
Tel.
Problemes
la cobertura
wiﬁ? Et fem un estudi i
pressupost gratuït de ampliació de cobertura i
funcionament de xarxa

www.clinicamicro.com - info@clinicamicro.com - 618 053 207

Passeighora)
Miramar
(Demanar
(Demanar
hora)

160 Local 1 - Torredembarra

- Sanacions
- Arquetips

3332
3332

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

2648
2648

75.000€
75.000€

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

95.000€
95.000€

3614
3614

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

125.000€
125.000€

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

OCASIÓN
OCASIÓN
3455
El Hospital para tu
3455PC
Piso 2 hab.

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

Piso 3
3 Hab.
Hab.
Piso

A 10
10 min.
min. playa
playa
A

Piso 3
3 hab.
hab.
Piso

210.000€

LOCAL
LOCAL
ALTAFULLA
ALTAFULLA

3407
3407

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

105.000€
105.000€
INFORMACIÓ II VENDES
VENDES
INFORMACIÓ

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
nat.
Garaje, gas nat.

85.000€
85.000€

“ ADOSADA
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,
TERRAZA
2
BAÑOS,
TERRAZA
Taller: C/
C/ Pere
Pere Badia,
Badia, 30
30 –
– Torredembarra
Torredembarra –
– 977
977 640
6403
028
– taller@torven.com
taller@torven.com
HAB.
TERRAZA
Taller:
–
3028
HAB.
TERRAZA

140.000€
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75.000€
75.000€

2648
2648

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

c/ Tarragona, 3, 5, 7
Tel. 693
693 26
26 89
89 16
16 -- 665
665 615
615 644
644
Tel.
43830
TORREDEMBARRA
TEL.
609
72 09
09 60
60
43830
TORREDEMBARRA
TEL.
609
72
(Tarragona)
2015 (Tarragona)

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

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

WWW.FINQUESLATORRE.COM
WWW.FINQUESLATORRE.COM

Oferta en tallas sueltas

JOSEP RAMON
RAMON TURCH
TURCH
JOSEP
JOSEP
RAMON
TURCH
e-mail: info@serralleriaturch.com
info@serralleriaturch.com
e-mail:
e-mail:
info@serralleriaturch.com
www.serralleriaturch.com
Desembre Juliol
2014
www.serralleriaturch.com
Desembre
2014
www.serralleriaturch.com

977 641 355
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c/ Pere
Pere Badia,
Badia, 34
34 -- Torredembarra
Torredembarra
publicitat
c/

REBALLS AMB
AMB
INOXIDABLE
··· TREBALLS
AMBINOXIDABLE
INOXIDABLE
REBALLS
MOTORITZACIÓ PORTES
PORTES
··· MOTORITZACIÓ
MOTORITZACIÓ
PORTES
MANTENIMENT
REPARACIONS
··· MANTENIMENT
I
MANTENIMENT II REPARACIONS
REPARACIONS
EN COMUNITATS
COMUNITATS
EN
EN
COMUNITATS
c/ Tarragona, 3, 5, 7

BARANES, REIXES,
REIXES, PORTES
PORTES
··· BARANES,
BARANES,
REIXES,
PORTES
TANQUES DE
DE JARDÍ
JARDÍ
··· TANQUES
TANQUES
DE
JARDÍ
ESCALES, ALTELLS
ALTELLS
··· ESCALES,
ESCALES,
ALTELLS

BRICOLATGE
·· BRICOLATGE
JARDINERIA
·· JARDINERIA
·· MENATGE
MENATGE
·· LLUMS
LLUMS

3356
3356

inf

3323
3323

om

ca.c

uby
o@c

110.000€
110.000€

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

99.000€
99.000€

A
T
M
RE
TES

3421
3421

Casa 3
3 Hab.
Hab.
Casa
terreno
terreno

C
U110.000€
D
110.000€
O
PR
Casa Pareada
Pareada
Marsal-Pie
S.L.
Casa
NAllianz
4 hab.
hab. Garaje
Garaje
4
Agencia de seguros
exclusivaEde

P
M
I
´

d

Casa 392m2
392m2
Casa
7
Habitaciones
7 Habitaciones

130.000€
130.000€

Ó
I
C
LA

3298
3298

O
T
E
R

Chalet 177m2
177m2
Chalet
3 hab.
hab. Garaje
Garaje
3

135.000€
745€/Mes
TOT
135.000€
745€/Mes
US DESITJA
BON
NADAL
I
nts
Y
a
r
N
u
E
a
t
S
DIS
UN
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r
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GEOTERMAL
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(Massatge amb pedres volcàniques calentes)
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nivell profund,
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Estimula
dirigeix el
el flux
flux vital
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bloquejades
dirigeix
CELEBRA AQUESTES
AQUESTES
CELEBRA
FESTES
AMB OR
OR
FESTES AMB
(CAVA
AMB
OR)
(CAVA AMB OR)

SEL·LECCIÓ DE
DE TES
TES
SEL·LECCIÓ
GROUMET
TERAPÈUTICS
GROUMET TERAPÈUTICS
+ de
de 20
20 varietats
varietats
+

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL
i MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
PNEUMÀTICS, XAPA i PINTURA
AMB EFECTES
EFECTES
AMB
DIURÈTICS,
DIURÈTICS,
ANTIOXIDANTS,
ANTIOXIDANTS,
REVITALITZANTS,
REVITALITZANTS,
RELAXANTS,
RELAXANTS,
DIGESTIUS, ETC
ETC
DIGESTIUS,

e-mail: tallersiscu@hotmail.com

Tel./FAX 977 64 51 22

C/ Flamisell, nau 4 · Polígon Roques Planes
43830 Torredembarra

MULTIDESCOMPTES EN COTXE NOU
SEGUIM AMB LA LÍNEA
DE DESCOMPTES EN
TREBALLS DE TALLER
I REPARACIÓ MULTIMARCA
Ctra. La
La Riera
Riera
Ctra.
Pol.
Roques
Planes, nau
nau 5
5
Pol. Roques Planes,
Torredembarra
Torredembarra

Tel. 977
977 642
642 580
580
Tel.
Fax
977
643
987
Fax 977 643 987
e-mail: casinomotorsl@opel.e.telefonica.net
casinomotorsl@opel.e.telefonica.net
e-mail:
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informació
GRAN PARTICIPACIÓ A L’11A EDICIÓ DEL MÉS DE 170 PILOTS AL CAMPIONAT
TORNEIG DE TENNIS PLATJA DE SANT JOAN D’ESPANYA DE TRIAL A LA TORRE
El passat diumenge 21 de juny, el TennisTDB va organitzar la 11a edició del
clàssic Torneig de Tennis Platja de Sant
Joan a la platja de Baix a Mar dins el marc
de les Festes de Sant Joan. La prova, que
era puntuable dins el Circuit Català de
Tennis Platja de la Federació Catalana de
Tennis (FCT), va acollir més de 70 parelles de tot Catalunya, a la platja de Baix a
Mar, que van ocupar un total de 12 pistes
durant les gairebé 12 hores que va durar
el torneig.
En un dia radiant, sense inclemències
meteorològiques i amb molt bon ambient
entre tots els participants, el públic assistent va gaudir d’un alt nivell de tennis platja. Cal destacar, també, que en aquesta
edició s’ha comptat amb una categoria
infantil, amb nombrosa participació.
Els guanyadors/res de les diferents categories van ser:

- Masculí Federat: Pol Murciano i Martí
Magriñà (guanyadors) - David Meana i
Dani Aguilar (finalistes)
- Femení Federat: Tania González i Begoña
De Toro (guanyadores) - Maria Enguix i
Stephanie Carles (finalistes)
- Mixta Federat: Tània González i Víctor
Martínez (guanyadors) - Stephanie Carles
i Gerard Torres (finalistes)
- Masculí Amateur: Joan Baldrich i Manel
Mañé (guanyadors) - David Rius i Francesc Collado (finalistes)
- Femení Amateur: Blau Clapés i Sílvia Nadal (guanyadores) - Cris Hurtado i Noèlia
Gómez (finalistes)
- Mixta Amateur: Martina Llobet i Gerard
Rodríguez (guanyadors) - Noèlia Gómez i
David Meana (finalistes)
- Categoria Infantil: Joan Casas (guanyador).

Torredembarra va acollir el Campionat d’Espanya de Trial, que es disputa a una sola
prova, amb un gran èxit de participació amb
170 pilots arribats de tota Espanya. La prova
va ser organitzada pel Club Costa Daurada
Torredembarra.
La competició va suposar el desè títol absolut de campió d’Espanya per a Benito
Ros. El resultat va poder ser favorable per
a Abel Mustieles, ja que tots dos van acabar
empatats a set punts, encara que el desempat afavoria al navarrès. També hi va haver
igualtat en la lluita pel bronze, encara que
allunyats dels primers: 22 punts per a Oriol
Roca i per a Bernat Seuba.
El format de competició contemplava una
semifinal matinal -excepte per als quatre millors del 2014-, una final amb 12 pilots, amb
els dos formats (20 “i 26”) conjunts, i dues
superfinals, una per a les rodes petites i una
altra per a les grans. Cal ressenyar que a la
final, Mustieles va ser superior a Ros (4,4 a
8), encara que en la màniga decisiva la igualtat entre els dos millors pilots del món actuals es va desencantar pel més veterà.

OBERT CADA DIA
A PARTIR DE LES 5 DE LA TARDA.

TREBALLS EN FERRO, ACER INOXIDABLE, ALUMINI I PVC
PORTES METÀL·LIQUES I MOTORITZACIÓ

TREBALLS EN FERRO I
ACER INOXIDABLE

Construïm portes de jardí, reixes,
baranes, escales, venecianes

- Cocktels
- Tapes
- Brotxetes
Un lloc diferent, agradable i tranquil

Av. de les Oliveres, 26
TORREDEMBARRA

977 13 04 14
saxotaverna@hotmail.com

Pel que fa a la final de 26 “, també es va viure un bonic i ajustat duel, entre els catalans
Rafa Tibau i Pol Tarrés, que es va resoldre per
un punt (16 a 17) a favor del primer. El podi el
completava l’andalús Jerónimo Fernández.
Passant als júniors, victòria del català Eloi
Palau, un corredor que no era el favorit, però
la victòria no pot sorprendre a ningú i més
després de la superioritat mostrada dissabte
a Torredembarra: 5 punts, enfront dels 11 del
seu paisà Jordi Araque i els 15 de l’andalús
Sebastián Ruiz Jarillo.
I pel que fa a les fèmines, absent finalment
Gemma Abant, el triomf va correspondre a
la catalana Carla Caballé (17,2 punts) per davant de la basca Irene Camins (25).
El màster 30 Juan Pedro García Furió (Múrcia), el cadet Domènec Lladó (Catalunya),
l’infantil Toni Guillén (Catalunya), l’aleví Alan
Rovira (Catalunya) i el principiant Martí Rusiñol (Catalunya) van aconseguir la resta dels
títols oficials, en una competició que també
va posar en joc categories de promoció no
oficials per als més joves, el que va suposar
un èxit de participació.

PORTES METÀL·LIQUES

Enrotllables
Basculants: de contrapesos i de molles
Extensibles de ballesta
Correderes
Seccionals

PRESSUPOSTOS

SENSE COMPROMÍS

TREBALLS EN ALUMINI, PVC I VIDRE

Oficines i Exposició
C/ Alt de Sant Pere, 62-70
43830 Torredembarra
Tel: 977 643 547 / 655 011 209
Email: info@f-nuevo.com
Web: www.f-nuevo.com

MAMPARES DE BANY

Fàbrica
Poligon Industrial Roques Planes
C/ Nou de Gaià s/n
43830 Torredembarra

MOTORITZACIÓ DE PORTES
Tancaments d’alumini en general, portes,
finestres, venecianes, baranes, persianes,
mosquiteres
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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

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

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
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OFICINA-EXPOSICIÓ
EN TORREDEMBARRA
Camí de la Pobla, 11 Tel/Fax: 977 64 24 28
e-mail: ramsensl@gmail.com - www.ram-sen.com

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

FINESTRES D’ALUMINI
FINESTRES DE PVC
ROTURA DE PONT TÈRMIC
BARANES ALUMINI
MALLORQUINES
VENECIANES
MAMPARES DE BANY
TENDALS

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
BARANES DE FERRO
PORTES DE GRATGE
REIXES
BALLESTES
TANCAMENTS
AUTOMATISMES
MOSQUITERES

informació
CONCERT “LLEGENDES
Abril 2014
EL
22 RESTAURANT-PIZZERIA DI NAPOLI TORNA A GRAN
col·laboracióI
CANÇONS D’ARREU
DERELACIONES
CATALUNYA”
GUANYAR EL DTAPES PER TORREDEMBARRA
DESHUMANIZACIÓN
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NO EN SORTIM D’UNA QUE
JA EN TENIM UN ALTRE

evitar comparacions o senzillament per cansansi.
“No en sortim d’una que ja en
tenim un altre” comentaven
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més savis del poble, esverats al veure, dia si i un altre
també, com desenes, centenars de persones, fins i tot
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Qui mira aquests petits detalls ?. Mireu si aquell poble
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dicional concert d’estiu amb una proposta que entrellaça un reper-
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masses
TAXIS: cridar “Volem una les màximes autoritats ja tre, i tenien una gran piscina
gustao quan
mucho tener que ver las verNova
estació”, dies més tard feia tres o més anys,
Núria			619.773.789
coberta,
senseno
cobrir,
güenzas
de los
demás,
le diperò:
denens
i
nenes,
també
del
pos’imaginava
la
representació
Rodrigo			608.835.458
Qui
mira
aquests
petits
demasiada
importancia.
Pero
luego
ble,
alçaven les petites veus de qualsevol obra de teatre
Reche			609.841.425
talls
?.
Mireu
si
aquell
poble
X. Garcia			620.859.548
per
demanar que una escola (qui sap, potsercomencé
Terra Baixa) a saber que algunas amicarregat
de problemes
Gabarró			607.864.644
gasalycostat
señoras
se quejaban
de tenia
que
no
es tanqués, “I més a més en un gran edifici
sort
que
disposava
de
AMBULÀNCIES:
veces iban al lugar locals
homm’han dit, deia l’avi amb pipa, de la carretera muchas
que allà era,
Sta. Rosalia		
977-643434
soterrats...
no tanbres. Potser
que utilizaban
la”oberts?,
playa nudista
uns
quants han agafat
galle- però que res feia
Creu Roja		
977-244769
cats”
escusa para mostrarse grodes per poder obrir-se pas per si que el tiet como
Joan tenia
El Vendrell		
977-661141
seramente
y abusar del derecho
anar
a
la
platja”
.
Bocabadats
motius
per
riure-se’n,
però
SEM			977-222222
estaven
els
avis
i
les
avies.
creieu-me
si
us
dic
que
el
que
alguien
les había concedido
FARMÀCIES:
Se’n
feien creus tot veien seu riure no eraa sincer,
era
los nudistas
para ponerse en el
Cogul			977-640003
paso obligado del que quiere ca- resto nos tengamos que callar. He
Miró			977-640735
Arasa			977-642704
minar por aquellos predios. Estuve visto muchas familias con niños y
Escude			977-130735
observando que casi siempre eran niñas que han de contemplar el
Sant Jordi			977-642750

Jordi Ortiz

RONDA D’ALTAFULLA, 53-55 49893 ALTAFULLA
677 52 36 68 - 627 40 10 09 - Tel. 977 65 18 31
Email: gabinetjcortes@telefonica.net

* En totes les ofertes, material i mà d’obra inclòs.

de los demás.

Ligia Pastori.
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