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Tapas bar Mar i restaurant
Port de Torredembarra - local 4
Tel. 600 319 152

UN PIPI-CAN ANOMENAT
TORREDEMBARRA

Antoni Roig, 62
(antic Frankfurt La Torre)
Torredembarra
Informació y Reserves:
977 64 07 85

Impunitat total. A pesar de l’incompliment sistemàtic de l’ordenança, durant l’any
2017, la policia local no ha multat a cap propietari per no netejar de la via pública
els orins i els excrements del seu animal de companyia. P2

POLÍTICA

Rovira no
podrà posar
un inspector
a mida
La Generalitat
dictamina que s’ha
de fer oposicions
lliures P8
CULTURA

Canvis al
Carnaval
2018
Hi tornarà a
haver premis, no
econòmics, i l’enterro
de la sardina no serà
dimecres de cendra
P6

977 64 11 47
torredembarra

COL.LABORACIÓ

Polèmica
estelada nit
Tot i haver-hi una zona infantil, la zona d’esbarjo de Cal Llovet està plena d’excrements. (Foto: El Mònic).
DURA GARROTADA AL GOVERN: EL TRIBUNAL CATALÀ DE de Reis
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC TOMBA EL CONCURS
DE LA NETEJA VIÀRIA
Nordvert va presentar una oferta 60.000 € més econòmica que l’empresa que
va guanyar P3

Reaccions sobre
la presència de
l’estalada a l’entrega
de regals.
P15 i 16

ES VEN FINCA RÚSTICA A LA RIERA DE GAIÀ
Ideal per portar-la una persona sola!!!
Amb rafal, aigua, situada al costat del camí
Nombrosos arbres fruiters
(tarongers, mandariners, pomelo, figuera, perers, albercoc, presseguer, atmetller, codonyers, avellaner…).
40 Oliveres alberquines en plena producció
DE PARTICULAR A PARTICULAR

Tel. 661 680 478

muntura + vidres des de

195 euros
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Cap propietari ha estat multat per no netejar de
la via pública els orins i els excrements del seu
animal de companyia durant el 2017
L’ordenança de civisme i convivència ciutadana imposa multes de fins a 300 euros pels propietaris que no netegin les defecacions a
la via pública de les seves mascotes.
Redacció.- Torredembarra, passeig de la Sort, a
les 8:00 h. d’un dia qualsevol. Un veí del poble
passeja amb el seu gos.
Es tracta d’un de raça petita, ideal per tenir en un
pis. No li fa massa cas.
Potser, per l’hora encara
està mig adormit.
L’animal s’atura en la
cantonada d’una entrada i sortida de vehicles.
Orina durant uns pocs
segons. El propietari fa
com si no se n’adonés i
amb un cop de corretja
estira a la seva mascota
perquè avanci. Poc a poc,
un rajolí baixa groguenc
pel marbre de la façana i
envaeix els panots de la
vorera.
Sense donar importància, avancen uns metres.
El gos es passa tot el recorregut ensumant. Torna a aturar-se i aixeca la
pota. Orina una altra vegada. Aquest cop, l’amo
tampoc li dóna importància i continua. Giren pel
carrer Capella.
Encara no han desaparegut del tot, quan a l’altra
vorera apareix un altre
veí amb un gos d’una
mida considerable. Camina majestuosament al
costat del seu amo. Encara que va lligat, hom
adverteix que està ensinistrat i que està avesat
a anar sense corretja. Tot
i que està relativament
a prop d’un descampat,
s’orina en una farola. La
micció és considerable.
Acte seguit, marxen.
Són dos exemples d’una
pràctica que succeeix en
tots els carrers de Tor-

redembarra, durant tots
els dies de l’any, diversos
cops. Només cal passejar
per carrers i places o endinsar-se en parcs públics
o zones enjardinades per
comprovar-ho. És fastigós.
Taques d’orina, humides
i seques, apareixen en
qualsevol paret, element
del mobiliari urbà o, directament, al terra. No és
infreqüent trobar faroles
amb la base corroïda a
causa l’acidesa dels orins.
Els excrements també
sovintegen, però, després
d’algunes campanyes institucionals són molts els
qui fan el gest de recollir-los, quan es produeixen al mig de la vorera.
Un altre cas seria en zones verdes, parcs i descampats on no existeix la
mateixa conscienciació.
Per norma general, els
propietaris dels animals
no es fan responsables i
contradiuen l’ordenança
de civisme i convivència
ciutadana de l’Ajuntament. Una eina que podria evitar que Torredembarra sigui un pipi-can
en la seva totalitat i que
aquests propietaris incívics ignoressin com si res
l’acció de les seves mascotes.
Ordenança
Activa des de l’octubre de
2016, l’ordenança vigent
és clara en el seu article
58.
“Els portadors d’animals,
quan aquests defequin a
la via o als espais públics,
estan obligats a recollir
els excrements i a dipo-

Diferents instantànies on es pot veure la degradació provocada pels excrements i orins dels animals de companyia: Farola al Pg. de la
Sort; vorera del c/ Pere Badia; peu de farola al c/ Tarragona i excrement al camí Vell de la Pobla(Foto: JG - El Mònic)

sitar-los al contenidor corresponent. Així mateix,
evitaran que els animals
orinin sobre façanes, arbres, mobiliari urbà o elements ornamentals de la
via pública. En cas de no
poder-ho evitar, hauran de
netejar la zona amb aigua”.
La infracció està considerada lleu, per la qual cosa
la sanció pot anar dels 60
als 300 €, en cas de què
hi hagi reiteració o algun
altre agreujant.
Impunitat total
L’eina existeix, no obstant, no s’utilitza per part
de la policia local que és

qui ha de vetllar pel compliment de l’ordenança
municipal.
No es tracta de cap exageració. En tot l’any 2017,
no s’ha posat cap multa a
pesar de tractar-se d’una
infracció que és produeix
milers de cops a l’any.
La sensació d’impunitat
dels propietaris incívics
és màxima. Fins i tot, hi
ha qui s’encara amb les
persones que els hi retreuen la seva falta de
respecte pels demés. Va
passar fa pocs dies al carrer Antoni Roig.
No es tracta només de la
netedat dels carrers. Els

excrements també són
presents en parcs i zones
infantils; per tant, també
és una qüestió sanitària.
Falta de pipi-cans
Alguns infractors justifiquen la seva falta assegurant que a Torredembarra
no hi ha cap zona destinada a què les mascotes
hi puguin fer les seves
necessitats. No els hi falta una part de raó, encara que no justifica la seva
deixadesa.
S’ha de dir que en els dos
parcs socialitzadors per
animals de companyia hi
ha una zona destinada a

pipi-can de la que en té
cura directament l’Ajuntament. A més, l’ens té
instal•lats en punts estratègics uns 30 dispensadors de bosses per facilitar la recollida d’excrements. Hi ha queixes de
què les bosses s’acaben
de seguida.
Ara bé, la responsabilitat final és del propietari
que assumeix tenir una
mascota, amb totes les
obligacions que el fet
comporta. I l’ordenança
és clara, s’han de recollir
els excrements i netejar
els orins.

GENERALI
Seguros

· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS

David Vives Vernet
Agent Exclusiu
Aprofita la campanya d’assegurances
de llar, vehicles i decessos

Demana pressupost, li
millorem el preu!!!
Alt de Sant Pere, 47-A
Tel. 977 64 47 00 FAX 977 64 61 61

c/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra
Tel/Fax 977 644 601 - info@rovirafusters.es

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355
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Nordvert va presentar una oferta 60.000 € més econòmica que l’empresa que va guanyar.
Els carrers de Torredembarra continuaran igual de
bruts, o nets, segons es
miri. Com a mínim durant
el que queda de mandat
i és que un dels temes
claus en matèria de contractació se n’ha anat a l’aigua. I no és un tema me-

nor, perquè és el contracte
més important econòmicament de l’Ajuntament.
Es tracta del concurs que
s’havia iniciat per contractar un nou servei de neteja
viària i que el ple de l’Ajuntament va atorgar a Fomento de Construcciones

y Contratas per un valor de
2.185.469,33 €, el passat
27 d’abril.
Per un cantó, és un dur
cop al relat de l’equip de
govern que ha justificat
sistemàticament l’estat de
neteja dels carrers del nostre poble al fet que l’antic

contracte amb l’empresa
Nordvert, SL –que continua
vigent– està desfasat i no
contempla el creixement
experimentat pel municipi.
Precisament ha estat Nordvert, SL qui ha tombat el
procediment a través d’un
recurs especial al Tribunal

BAR - TAPES DE PEIX
POLLASTRES A L’AST
ENCÀRRECS

El 15 de gener,
començem la temporada del BULL!!!
MENJARS I TAPES PER EMPORTAR
ARROSSEJATS
ROMESCOS
FIDEUEJATS
BRANDADA DE BACALLÀ
PAELLES, SUQUETS
I BULL (temporada)
c/ Indústria, 4-6 · Tel. 977 640 180
BAIX A MAR · TORREDEMBARRA

Català de Contractes del
Sector Públic, l’ens que
ha de vetllar perquè no es
produeixin irregularitats a
l’hora d’atorgar contractes.
Una garrotada que deixa en
evidència l’equip de govern
i el departament tècnic de
l’Ajuntament perquè ens
remeten a les èpoques
més opaques viscudes en
el consistori.
Procés
El 15 de setembre de 2016,
l’Ajuntament va aprovar
l’expedient de contractació, el plec de clàusules
administratives i el plec de
prescripcions tècniques.
També va aprovar obrir la
convocatòria de licitació.
Un cop acomplert el termini es van presentar cinc
empreses: CESP SA, Fomento de Construcciones
y Contratas SA, Nordvert
SL, Urbaser SA i OHL Servicios Ingesan SA.
Al novembre d’aquell any,
es va reunir la mesa de
contractació per valorar les
diferents empreses. Es va
decidir que la proposta de
FCC era la més avantatjosa
per l’Ajuntament. No seria
fins l’abril de 2017 que
s’aprovaria l’adjudicació i es
publicaria en butlletins i diaris oficials.
El 23 de maig, l’empresa
Nordvert SL presenta un
recurs especial en matèria
de contractació davant del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic demanant que es declari nul tot
el procediment de licitació
per vicis de nul•litat dels
criteris de valoració subjectius.
Què vol dir?
Durant la mesa de contractació, hi ha dos criteris de
valoració: els objectius i
subjectius.
Els objectius estan centrats bàsicament la millora
en l’oferta econòmica i no
tenen cap tipus d’interpretació. Si una empresa
oferta un servei 10 euros
més econòmic, no es pot
discutir.
Els subjectius són bàsicament les millores que ofereixen les empreses al que
demana l’ajuntament en,
per exemple, organització

de servei, mitjans materials, mitjans humans i instal•lacions, etc. Són els
tècnics municipals els qui
les valoren.
Un exemple, els tècnics
de l’ajuntament han de
valorar el fet que les empreses utilitzin una maquinaria amb dispositius que
redueixin l’impacte ambiental i acústic. Per tant,
hauran de puntuar quina
és la millor proposta entre
la maquinaria oferta. Un altre, els tècnics han de valorar si és més convenient
una màquina o un número
indeterminat d’operaris.
Nordvert, l’oferta més
econòmica
És dóna la circumstància
que l’empresa Nordvert
SL, que és qui actualment
presta el servei de neteja,
va presentar l’oferta més
econòmica. 60.000 euros
per sota que FCC, que va
acabar guanyant el concurs al treure 95,09 punts
de 100.
Tot i haver puntuat el màxim possible en l’apartat
objectiu, on va treure els
60 punts, Nordvert va quedar segona, al ser la seva
oferta valorada globalment
amb 94,24 punts. Els tècnics municipals van creure que les seves millores
eren menors a les de FCC.
L’actual concessionària no
va estar d’acord, va considerar que se la perjudicava, i per això va impugnar
al TCCSP a l’apreciar vicis
de nul•litat en la licitació.
TCCSP
falla
contra
l’Ajuntament
El 22 de desembre, el Tribunal de Contractes del
Sector Públic va fallar en
contra de l’Ajuntament de
Torredembarra i va donar
la raó als arguments exposats per Nordvert. La sentència és tant favorable a
l’empresa que anul•la tot
el procediment de licitació.
És una dura garrotada que
demostra que no s’ha acabat amb les males praxis
municipals, per molt que
es vulgui transmetre el
contrari des de l’equip de
govern.
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TORREDEMBARRA NO ÉS TABARNIA
Les eleccions del passat 21 de desembre
han deixat un mapa de
Catalunya on ha quedat
perfectament
delimitat dues zones, segons
guanyin els partits polítics partidaris de la independència (ERC, JxCAT
i CUP) o els partidaris
dels partits que volen
continuar formant part
de l’Estat Espanyol (C’s,
PSC i PP).
L’Àrea Metropolitana de
Barcelona i les comarques costaneres que hi
confronten són on millors resultats han tret
els partits constitucionalistes. Per contra, l’independentisme s’ha imposat a les comarques
interiors, en alguns casos amb majories superiors al 80 %.
Tant és així, que hi ha
hagut qui per generar
polèmica ha proposat
Taula de vots per seccions

crear una nova província
que en cas d’independència es mantindria a
l’Estat Espanyol: Tabarnia.
El neologisme està creat a partir de Ta-rragona
i Bar-celona, atès que
les comarques que en
formarien part estan integrades en aquestes
províncies. Fins i tot, s’ha
creat una bandera.
El Tarragonès formaria
part d’aquesta realitat
irreal i, per tant, Torredembarra també. Però,
d’acord amb els resultats electorals, el nostre
poble no és Tabarnia.

PLÀNOL TORREDEMBARRA (VOT INDEPENDÈNCIA PER SECCIONS)

4
8
3

1

6

Número Secció
Majoria Absoluta Independista

2

Majoria Relativa Independista
Majoria Absoluta No-Independista
Majoria Relativa No-Independista

Plànol de Torredembarra amb les seccions electorals segons els
resultats del 21-D(Foto: JG- El Mònic)

vots més. 3964 a 3896
vots. La decisió estaria
en mans de les 612 persones que van votar a
partits que no s’han definit en aquest assumpte.
Aquesta igualtat també
és màxima si es mira per
seccions electorals.
De les 8 seccions electorals en què està dividit

Empat
A Torredembarra, la nit
del 21-D es va produir un
empat tècnic al 46% entre els dos blocs, encara
que els partidaris dels
partits constitucionalistes van treure gairebé 70
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Constitucional.
Independent.
No definits

460
623
79

283
372
57

369
531
70

605
638
85

488
445
69

854
532
105

497
483
79

408
272
68

Vots Totals

1162

712

970

1328

1002

1491

1059

748

Taula de % per seccions
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39,5869191

39,74719101

38,04123711

45,55722892

48,70259481

57,27699531

46,93106704

54,54545455

Independent.

53,61445783

52,24719101

54,74226804

48,04216867

44,41117764

35,68075117

45,60906516

36,36363636

No definits

6,798623064

8,005617978

7,216494845

6,40060241

6,886227545

7,042253521

7,4598678

9,090909091

Constitucional.

Groc= majoria absoluta

el poble, a 3 hi va haver
una victòria per majoria
absoluta dels independentistes; a 2 hi va haver una majoria absoluta
dels constitucionalistes.
En les altres tres seccions hi va haver una majoria relativa, 2 favorable
als constitucionalistes i 1
pels independentistes.
Dit d’una altra manera,
al centre del poble, als
Munts i Baix a Mar, guanya l’independentisme
per majora incontestable. A Sant Jordi ho fa
per majoria relativa. En
canvi les Marítimes i
l’Eixample, guanyen els
constitucionalistes ja sigui per majoria absoluta
o relativa.

TORREDEMBARRA SUPERA
ELS 16000 HABITANTS PER
PRIMERA VEGADA
Fa pocs dies que hem deixat enrere l’any 2017 i és
l’hora de fer el tancament
de l’any. Balanços, estadístiques i estudis estan a
l’ordre del dia en totes les
administracions, també a
l’Ajuntament de Torredembarra.
Una d’aquelles que primer
es fixa tothom és si s’ha incrementat el padró d’habitants. I la veritat és que sí,
i molt. Tant que ha permès
superar per primera vegada
a la història la barrera psicològica dels 16.000 veïns i

veïnes empadronades.
I és que després d’una
època amb un creixement
molt mitigat, on hi ha hagut anualitats amb un
creixement negatiu; l’any
passat, el padró d’habitants del nostre poble es
va incrementar en gairebé
700 persones; 692 per ser
exacte.
D’aquesta manera els
cens de la Torre a 31 de
desembre de 2017 és de
16152 persones, de les
quals 7908 són homes i
8244 dones.

Cs proposa que qui no
pugui assumir una sanció,
la pugui pagar amb treball
Actualment s’està redactant un reglament de treballs en benefici de la comunitat, que són sancions
alternatives per incompliment de les ordenances
municipals de l’Ajuntament
de Torredembarra.
Com bé s’està tractant en
aquesta comissió de treball, la redacció d’aquest
reglament busca que totes aquelles persones que
siguin sancionades per un
acte incívic i no puguin assumir el pagament de la
sanció imposada, atenent
a la carta europea de salva-

guarda dels drets humans
de la ciutat, tinguin l’opció
de realitzar tasques, activitats o treballs en benefici de la comunitat.
El portaveu de la formació
taronja, Toni Cruz, considera que el principal objectiu a l’hora de posar
una sanció per l’incompli-

ment de les ordenances
és que s’ha de tenir en
compte, la voluntarietat i
la bona fe de la persona
per tal de reparar el dany
i, no de la obligatorietat
que se li pugui imposar
econòmicament.

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.

PUBLICITAT
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NOVETATS AL CARNAVAL DE TORREDEMBARRA
La Regidoria de Cultura
dona a conèixer el programa del Carnaval 2018, que
tindrà lloc del 8 al 13 de
febrer, i que presenta novetats. Alguna de les més
destacades és la celebració de l’enterrament de la
sardina el dimarts, enlloc
del dimecres de cendra.
La regidora de Cultura,
Núria Batet, també ha explicat que s’ha dut a terme
un replantejament en el
concurs entre carrosses
i comparses participants
i, després de la pausa
de l’any passat, enguany
s’han previst un seguit de
reconeixements i s’han
produït canvis en el jurat,
que comptarà amb especialistes en les diferents
àrees (disseny, vestuari,
maquillatge) i amb experiència en d’altres carnavals, com el de Tarragona.
Altres novetats respecte
a l’any passat són el canvi d’hora de l’Arrivo de Sa
Majestat
Carnestoltes,
que serà a les 19 h, i finalitzarà amb la presa de
possessió del poder local
en un acte de carrer, a

la plaça de Mn. Joaquim
Boronat, amb degustació
de la tradicional coca de
llardons. Si el temps no
ho permet, es farà dins
del Casal. La regidora Núria Batet ha comentat que
amb aquestes petites variacions es vol potenciar,
a la manera tradicional, un
acte que compta amb un
element tan singular de
Torredembarra com és la
mascarada La Figa Te Fai.
A més, enguany arriba a
la seva quinzena edició un
altre element també diferenciador del Carnaval de
Torredembarra: el Concurs
de mascotes disfressades
(dissabte al matí) que anirà seguit de la Rua infantil.
L’organització preveu incrementar les indicacions als
acompanyants perquè la
participació dels nens i nenes sigui més lluïda.
La Batalla de confeti, de
diumenge a la tarda, canvia
de recorregut i passarà pel
carrer de la Capella, d’Antoni Roig, de Francesc Moragas i passeig de la Sort,
perquè les carrosses pugin
interaccionar més entre

elles, ja que el passeig de
la Sort té una amplitud que
no tenen altres vies.
Amb tot, es preveu com
en anys anteriors, que els
actes més multitudinaris
del Carnaval torrenc siguin
la Gran Rua de dissabte a
la nit i la Rua de diumenge
al migdia. En aquest enllaç podeu consultar les bases de participació.
Tot seguit, es detalla una
part del programa:
DIJOUS GRAS, 8 de febrer
A les 19 h, a la plaça del
Castell
Arrivo de Sa Majestat Carnestoltes, acompanyants
de la mascarada La Figa Te
Fai i de La Fanfara, de Torredembarra
DISSABTE, 10 de febrer
A les 11 h, a la plaça del
Castell
15a edició del Concurs de
mascotes disfressades.
En acabar, a la plaça del
Castell
Sortida de la Rua infantil acompanyats de La Fan-

Actuació de la Figa Te Fai (Foto: A. Fusté- Aj. Torredembarra)

fara,
A les 17.30 h, pels carrers
del nucli antic
Passada de La Figa Te Fai.
Repartiran figues i carxots
per a tothom!
A les 20.30 h,
Sortida de la Gran Rua de
Carnaval.
A les 23 h, al Casal Municipal

Ball de Carnaval amb el
grup CoverHits i en acabar
dj Enric.
DIUMENGE, 11 de febrer
A les 12 h,
Sortida de la Rua de Carnaval, pel passeig Marítim
fins a Cal Bofill.
A les 15 h, a l’envelat de
Cal Bofill
Dinar de Carnaval. Preu 6
€.
A les 17 h, aproximada-

ment
Batalla de confeti
DIMARTS, 13 de febrer
A les 19 h, al carrer de
Pompeu Fabra
Solemne
enterrament
de la sardina, encesa per
part del Ball de Diables
de Torredembarra. Es farà
públic el veredicte del jurat i lliurament de reconeixements i en acabar sardinada. Preu 1 € (fins a
exhaurir existències).
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INVERSIONES CON RENTA GARANTIZADA
del 7,5%

Adquiera una vivienda y rentabilice su inversión con una renta
garantizada del 7,5%
Inversión a partir de 56.000 Euros.

VENTA DE PLAZA DE APARCAMIENTO
DOBLE POR 21.000 Euros
EN EL PASSEIG DE LA SORT,
(junto edificio de La Caixa)

Infórmese llamando al teléfono 607.46.00.46
José Mª Crespo Álvarez, A.P.I.
Passeig de la Sort 44, bajos Torredembarra
T 977 641237 M 607 46 00 46
jmcrespoalvarez@gmail.com
Passeig de la Sort, 44. 43830 Torredembarra, TARRAGONA.

7

8

El Mònic

POLÍTICA

FEBRER DE 2018. NÚM. 234

ROVIRA ASSEGURA QUE LA SEGONA PLAÇA D’INSPECTOR ÉS
“UNA EINA” CONTRA GILI
La regidora del PDeCat diu que les paraules de l’alcalde “sonaven a amenaça”.
Redacció.- L’oposició va
carregar durament contra la modificació de la
RLT i la creació d’una
segona plaça d’inspector en el plenari ordinari
d’aquest mes de gener.
A l’octubre s’havia aprovat inicialment i unes
al•legacions de l’excap
de policia, Josep Gili
Barenys, van motivar
que s’hagués de canviar
la proposta inicial, que
pretenia que es pogués
dotar per promoció interna. Les al•legacions
de l’excap de policia van
ser assumides per la
Direcció General d’Administració de la Seguretat.
Des d’Avui Democràcia la veterana regidora
Rosa Ma. Guasch va ser
la primera en esgrimir
que la Policia torrenca
no estava dimensionada
per tenir dos inspectors,
un fet que no es dóna ni

El ple ordinari va esdevenir molt concorregut a causa de la
polèmica de l’estelada de la nit de Reis (Foto: JG- El Mònic)

en policies de ciutat, i va
proposar que en lloc de
crear aquesta plaça seria
més beneficiós pel poble
de Torredembarra crear dues places d’agent.
Un fet que el regidor de
governació, José García
(PSC), va estimar necessari al replicar la intervenció del PDeCat, que
havia assegurat que hi
havia un cos de la policia
sobredimensionat.
García va esgrimir que la

policia local està per sota
de la ràtio per habitant
que es considera òptima.
En la seva intervenció,
Anna Magrinyà (PDeCat)
va acollar a l’alcalde fins
el punt que va haver de
reconèixer que la segona plaça d’inspector era
una eina preventiva per
si l’Ajuntament de Torredembarra es veia obligat a reincorporar a Josep
Gili com a inspector de la
policia, un fet que de mo-

ment no és contemplat
pel consistori. Magrinyà
va assegurar que les paraules de l’alcalde “sonaven a amenaça”, fet que
va ser desmentit.
En la votació el govern
es va quedar sol, tota
l’oposició es va abstenir.
Neteja viària
També va ser un mal
tràngol pel govern el
punt sobre el concurs de
la neteja viària, que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha
tombat.
El regidor de serveis,
Valeriano Pino (PSC) va
voler ser conciliador des
del començament i va
assegurar que ja estava
treballant en una solució.
Pràcticament, cap partit
de l’oposició va recollir-li
el guant i es van sentir
retrets molt contundents
contra la actuació del govern.
Des d’Avui Democràcia

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Avda. Catalunya, 33 - Torredembarra
Tel. 977641233

es va preguntar quin
cost tindria i qui assumiria l’error. Fet que va desencadenar un intercanvi
bastant pujat de to entre
el regidor de serveis i la
portaveu de la formació
municipalista. Pino va retreure que Guasch aixecava la mà en l’època de
Masagué i la regidora va
recordar que va ser l’única regidora de l’anterior
equip de govern que li va
plantar cara a l’exalcalde
de CIU, motiu pel qual va
ser degradada i que és
l’única regidora de l’antiga convergència que no
va ser imputada.
Gómez (PP) va ser més
conciliadora i va agrair
que se la convidés a la
mesa de contractació
com a oient.
La CUP va reivindicar
la municipalització del
servei i va emmarcar la
sentència en una disputa
entre empreses per fer-

se amb el control d’un
contracte molt lucratiu.
Des del PDeCat, es va
acusar al govern de no
fer les coses bé.
La intervenció més
contundent va venir de
Ciutadans que van assegurar que després de
llegir la sentència s’entreveia que el contracte
havia estat teledirigit. El
regidor que va defensar
la intervenció, Javier
Ramírez, va recordar
que l’empresa Nordvert
va presentar una oferta
60.000 euros més econòmica que la guanyadora FCC.
L’alcalde Rovira es va limitar a defensar l’acció
de govern i va dir que
en totes les licitacions a
més del preu, es valorava les millores que oferien les empreses.
En aquest cas, el govern
es va tornar a quedar
sol.

NOU SERVEI DE TALLER
MECÀNIC A TORREDEMBARRA
Tot tipus de reparacions

REPARACIÓ TV
INSTAL·LACIÓ PARABÒLIQUES
-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

INSTAL·LACIÓ ANTENES
Al Polígon Industrial davant del Clarel

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

EL PALETA DE
LA TORRE SL
Jordi Ortiz Vila
c/ Filadors, 24 - Tel. 977 640866
Torredembarra
Construcció de xalets
Reparació d’obres, etc.

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

TELF.: 635867020 - 977644380

ANEM AL PLE

Déjà vu o el ple del cas Suñé
Jordi Guasch.- La sala de
plens va tornar a ser escenari d’un ple extraordinari
dedicat a la persona de
Lluís Suñé i el suposat frau
elèctric que va cometre
quan regentava un establiment de restauració. Uns
fets que van ser destapats
pel Diari de Tarragona.
Després d’un any de silenci
–que alguns interpretaven
com a culpable–, l’oposició
va decidir acabar el plenari que havia quedat interromput el febrer de 2017;
quan –durant el debat– va
aparèixer un reconeixement de deute del regidor
amb la companyia elèctrica
Endesa. Cal recordar que,
en aquella ocasió, Suñé va
abandonar el plenari molt
afectat i al cap d’uns dies
anunciava una sèrie d’accions legals sense especificar per defensar el seu bon
nom i que no han acabat
materialitzant-se en res.
A l’horitzó, el retret a l’alcalde de no haver acomplert
la seva paraula de donar
les explicacions corresponents, tal i com s’havia
compromès quan l’oposició va acceptar suspendre
el ple. Un any és molt de
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temps en política i la irritació
d’una part de l’oposició és
del tot comprensible.
El plenari va ser un Déjà Vu
que no va servir per esclarir
res que no se sàpigues: el
govern està disposat a menjar-se els gripaus que sigui
necessari en pro de garantir
una estabilitat, que es ven
com un bé superior. Anem
a pams.
A l’igual que el febrer de
2017, el ple va estar condicionat per l’aparició en premsa d’una notícia contraria als
interessos de Suñé i, en el
fons, del govern: l’empresa
havia presentat denúncia
contra el regidor al jutjat del
Vendrell l’octubre passat.
Déjà Vu.
L’expectació mediàtica va
tornar a ser molt alta i la sala
es van omplir de periodistes
i algun veí encuriosit. Com
l’altra vegada, també hi havia el propietari del local comercial que tenia arrendat
Suñé. Déjà Vu.
També hi van haver cadires
buides per part d’ABG. Clara
Solivellas s’asseia entre el
públic degut a què com a
advocada de Suñé podia incórrer en un conflicte d’interessos.

La tàctica va ser la mateixa... negar-ho tot, al•legar
una campanya orquestrada
a la contra i desviar el plenari
cap a altres debats.
Va funcionar, en part, perquè l’oposició es va tornar
a mostrar dividida davant de
l’interès en comú del govern
d’acabar amb el tràmit de la
manera menys costosa possible. Déjà Vu.
Hi va haver de tot. Intervencions molt dures contra el
regidor i l’alcalde, amb sol•licituds de dimissió. Altres de
draconianes que encara ara
es fan difícils d’interpretar.
Agres retrets entre govern
i oposició. Dures crítiques
entre partits de l’oposició
per com s’havia gestionat
la situació, etc. Hi va haver
regidors que van llegir fil per
randa la mateixa intervenció
que havien fet el febrer de
2017! Déjà Vu.
Potser, el canvi més significatiu va ser que el govern va
donar una explicació durant
el plenari, un fet que no es
va donar l’altre cop i que la
moció es va votar. Va quedar
rebutjada. Però en el fons,
van ser els mateixos arguments que s’havien donat.

CARTA OBERTA AL SR. NADAL PUJOL
Sr. Nadal Pujol contestant
al seu escrit del Diari El
Mònic amb data Desembre 2017, número 232 li
diem que:
-Les dades dels socis no
es poden donar ni a vostè,
ni a cap altre soci sense
autorització de cada associat per no infringir la llei
de protecció de dades.
-Els llibres de la Junta Directiva estan a disposició
de qualsevol membre de
la Junta o de qualsevol
soci, sempre i quan les
consultes es facin a la seu
de l’entitat a l’avinguda de
les Oliveres, 43.
-En data 5 de desembre
del 201 l’Assemblea ordinària va aprovar per unanimitat que vostè exerciria
els càrrecs de President i
Tresorer pels quals vostè
es va presentar i no dubtar ni un moment en acceptar.
-Per tant, qualsevol irregularitat, a la que vostè fa
esment a la carta adreçada als socis de Propietaris
dels Munts, és la seva res-

ponsabilitat.
-El compte bancari acabat
en 9203 del qual vostè
parla no és propietat de
l’Associació de Propietaris dels Munts, sinó d’uns
socis que van demanar
a l’Associació que se’n
fes càrrec eventualment
mentre es duien a terme
les accions legals per resoldre un problema de
contribucions especials
per les quals es van recollir els diners de l’esmentat compte.
-Els 920 € recollits de
donacions de comerços
i restaurants a canvi de
publicitat, són per fer
pagaments que no passen pel banc i dels quals
l’Associació en té tots els
comprovants.
-Li recordem que en el diari El Mònic número 229
acusava la Sra. Elòdia Miquel d’haver tret del banc
la quantitat de 3000 €
amb la sola firma d’ella.
Per tant, no pot acusar
l’Associació
d’explicar
mentides.
Pensi que vostè va utilit-

C./ PERE BADIA 23
43830 TORREDEMBARRA
977 64 01 25
www.jimenezyplaza.com

CASA ADOSADA EN VENTA
VENTA

En Urb. Las Ánforas(Ref 5070)
• 3 DORMITORIOS

SALÓN / COMEDOR
COCINA AMPLIA
1 BAÑO +1 ASEO
2 TERRAZAS + JARDÍN
AMPLIO GARAJE
•

•
•
•
•

CASA UNIFAMILIAR

9

2 plantas

En Torredembarra (Ref 5078)
• 3 DORMITORIOS
DORMITORIOS x2

SALÓN/COMEDOR x2
• COCINA x2
• CUARTO DE BAÑO x2
• JARDÍN con Barbacoa
•

• SUPERFICIE TERRENO 315 m2

Marsal-Pie S.L.
Tel. 977 642 959
Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra

zar 363 € del compte de
l’Associació per pagar la
factura d’un Buffet d’Advocats de Tarragona sense el permís de la Junta
i sense el Permís de l’Assemblea de socis.
-Sr. Nadal Pujol si hagués
assistit a les reunions
de Junta des del 10 de
desembre de 2016 fins
el 23 de maig del 2017
i si vostè hagués fet tal
com cal la seva feina de
Tresorer a la que es va
comprometre, estaria al
corrent de tots aquests
temes.
-La Junta també es pregunta quin interès té vostè en formar part de l’entitat, si després vostè no
ha exercit els càrrecs que
vostè va acceptar voluntàriament.
-També li diem, que
si tantes irregularitats
comptables o d’altra
mena ha observat, el
més adequat seria que
presentés denúncia al
Jutjat corresponent.
La Junta Directiva

10

El Mònic

SOCIETAT

FEBRER DE 2018. NÚM. 234

Recepció a l’Ajuntament

Xerrada refugis guerra civil

Un grup d’alumnes i professors de centres educatius europeus, encapçalats per l’Institut Torredembarra, que formen
part del programa Erasmus+ amb el projecte “Some but
Different” han estat rebuts aquest gener per l’Ajuntament.
A part de l’Institut Torredembarra com a centre coordinador, són els següents centres: Agrupamento de Escolas
de São Lourenço -Valongo (Portugal), Holbergskolen - Dianalund (Dinamarca), I.S.I.S.S. E-Mattei - Aversa (Itàlia),
Martin-Luther-King Gemamtschule - Ratigen (Alemanya).

En el marc de la commemoració dels vuitanta anys de
la Guerra Civil el Centre d’Estudis Sinibald de Mas ha
organitzat un seguit d’actes per tal de recuperar la memòria d’aquest esdeveniment. Per fer-ho s’ha recuperat
l’exposició: Patrimoni de la por. Els refugis antiaeris de
Torredembarra 1936-1939 i es va organitzar una xerrada a
de l’historiador Xavier G. Puerto.
També està prevista una visita guiada a l’exposició i passejada fins al refugi del Sabó els dies 3 i 17 de febrer i 3 de
març, de les 11 h a les 13 h, farà de guia l’arxiver Joaquim
Nolla. Cal fer reserva prèvia a la Regidoria de Cultura.

Concurs de Pessebres

La família Rovira millors
cultivadors de calçots

Els pagesos torrencs han guanyat per cinquè any consecutiu el concurs de cultivadors de calçots de Valls

Premi als Nois de la Torre

Donació a Càrites

En el transcurs de la Nit de Castells 2018, els Nois de la
Torre van rebre el premi Descarregat per haver aconseguit obrir –després d’una època convulsa– noves fites i
haver multiplicat els registres sense patir cap caiguda.

Un any més es va fer l’entrega de premis del Concurs
de Pessebres Memorial Mossèn Anton Morell. Els guanyadors per categories han estat: en categoria dels Caganers, Rodrigo Rodenas Sebastián; en la dels Pastorets: Abril i Carlota Mercadé Montaner i en n el concurs
d’Adults els guanyadors van ser: Joan Maria Busquets i
Enric Huguet amb el pessebre de l’Església de St. Pere
Apòstol de Torredembarra.

Com cada Nadal s’ha organitzat una cistella solidària en
benefici de Càrites a partir de donacions de diferents
establiments comercials dels nostre poble. A resulta
d’aquesta, s’han recaptat 1000 € que han estat entregats a l’entitat.
ASSESSORIA COMPTABLE

FISCAL

LABORAL

Ronda d’Altafulla, 53-55 - Altafulla
Tels. 977 65 18 37 - 677 523 668 - 627 401 009
e-mail: gabinetjcortes@telefonica.net

BAR PAULINO
de tota la vida
Moda infantil per a nens i nenes
Talles des de 0 mesos fins a 14 anys
LIQUIDACIÓ

50%

Dte.

Horari d’hivern:
De dimarts a divendres, de 09:30 a13:00 h i de 17:00 a 20:00 h
dissabte, de 10:00 a 13:00 h i de 17:30 a 20:30 h (Dilluns tarda tancat)

c/ Lleida, 19 Tel. 977 64 18 14 - 636 423 456
Torredembarra

c/. Francesc Moragas, 2 – 43830 Torredembarra
Tel. 977 910 667 – info@menuts.cat

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

L MÒNIC DE LA TORRE
DESEMBRE

1 Dijous. Tots Sants
2 Divendres
MAIG
3 Dissabte
4 Diumenge
5 Dilluns
6 Dimarts
7 Dimecres
8 Dijous
9 Divendres
10 Dissabte
11 Diumenge
12 Dilluns
13 Dimarts
14 Dimecres
15 Dijous
16 Divendres
17 Dissabte
18 Diumenge
19 Dilluns
20 Dimarts
21 Dimecres
22 Dijous
23 Divendres
24 Dissabte
25 Diumenge
26 Dilluns
27 Dimarts
28 Dimecres
29 Dijous
30 Divendres

1 Dissabte. Dia lluita sida
2 Diumenge
Dilluns. Dia discapacitats
3 dilluns
Dimarts
4 dimarts
dimecres
5 Dimecres
dijous
6 Dijous. Constitució
divendres. Medi Ambient
7 Divendres
dissabte
8 Dissabte.Immaculada
diumenge
9 Diumenge
dilluns
10 Dilluns. Dia drets humans
dimarts
Dimarts
11 dimecres
Dimecres
12 dijous
Dijous
13 divendres
Divendres
14 dissabte
Dissabte
15 diumenge
Diumenge
16 dilluns
Dilluns
17 dimarts
Dimarts
18 dimecres
Dimecres
19 dijous
Dijous
20 divendres
Divendres
21 dissabte
Dissabte
22 diumenge
Diumenge
23 dilluns
Dilluns Revetlla
24 dimarts.
dimecres. Sant Joan
25 Dimarts.Nadal
dijous
26 Dimecres.Sant Esteve
divendres. D.contra Drogues
27 Dijous
dissabte
28 Divendres. Innocents
diumenge
29 Dissabte
dilluns. Sant Pere
30 Diumenge
dimarts
31 Dilluns. Fi d‛Any

com
com

B

GENER 2019

NOVEMBRE

Pere Badia, 9 - TDB
977 120 925

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dimarts. Any Nou

Plaça Catalunya, 5
MENÚ DIARIO, 10 €
MENÚ FIN DE SEMANA, 12,50€

Dimecres
Tel. 977 075 712 - Mòbil: 671 328 659

Dijous

Ctra. de Barcelona a Tarragona s/n - cantonada Bonafilla

Divendres
Dissabte. Cavalcada

Torredembarra

Diumenge. Dia de Reis
Dilluns

CONSTRUCCIONS INTEGRALS

Dimarts

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Dimecres
Dijous

e-mail: rllima@tinet.org
c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

Divendres

Tel. 977 64 03 13
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30

Cocktels
Actuacions en directe

Dissabte
Diumenge

977 64 49 79
C/ Montmell s/n
Torredembarra

Dilluns
Dimarts

José Pérez Monteagudo
dirección@comercialjpm.com
Mob. 690 243 700

Dimecres
Dijous

Tel. 977 64 52 68
Av. Catalunya, 34
Torredembarra - Tarragona

Divendres
Dissabte
Diumenge.St Sebastià
Dilluns
Dimarts
Dimecres

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

Dijous
Divendres
Dissabte.

Dia educació ambiental

Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

c/ Ferran de Querol, 11 - Torredembarra - Tel. 977 640 995

TEL. 651 630 201
REPARACIONES Y
REFORMAS 24 H.
www.multiserviciosruiz.net
info@multiserviciosruiz.net
Torredembarra (Tarragona)

CALENDARI 2018 - EL M

Chari Blanco Reyes

FEBRER
C/ Joan Güell, 8
Torredembarra

eljardidelasort@gmail.com
Passeig de la Sort, 36 TDB

977 64 21 62

Pl. de la Vila, 4
Torredembarra

Cuina mediterrània
i marinera tradicional
Pg. Colom, 46 - Barri Marítim
Torredembarra (Tarragona)
restaurant-elvaixell@hotmail.com

977 646 499
torredembarra@cristalbox.es
Avda. Comarques Catalanes, 28 · Loc. 1

Torredembarra

Passeig de la Sort, 27
Torredembarra

blaudisper@gmail.com
Tel. 977 64 42 83

TOT TIPUS DE LLIBRES
REVISTES NACIONALS I ESTRANGERES
OBJECTES DE REGAL
C/ Pere Badia, 43 -Torredembarra Tel. 977 640050

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge. Dia contra el càncer

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous Gras
Divendres
Dissabte. Carnaval
Diumenge. Dia Malalt
Dilluns
Dimarts. Dia Solters
Dimecres de Cendra
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres. Dia idioma matern

Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres

MARÇ

ABRIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

c/ 11 de setembre, 11
TORREDEMBARRA
Tel. 639 261 332

Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous.Dia dona
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres.Dia son
Dijous. Dia Consumidor

Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns. Dia Pare
Dimarts. Dia sense carn

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge de Rams
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous Sant
Divendres Sant

Dissabte

Diumenge
Dilluns de Pasqua
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres. Dia Parkinson

Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous. Dia Bicicleta
Divendres
Dissabte
Diumenge. Dia de la Terra

Dilluns. Sant Jordi
Dimarts. Dia contra soroll

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte. Dia seguretat

Diumenge
Dilluns

Tel 977 64 02 59
C/ Bonastre, 2 Nau 42
Fax. 977 13 09 30
Pol. Roques Planes
fusteriaplana@gmail.com Torredembarra (Tgna)

MÒNIC TORREDEMBARRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JULIOL

JUNY

MAIG
Dimarts. Festa Treball

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge. Dia Mare
Dilluns
Dimarts. Dia Creu Roja

Dimecres. Dia Europa
Dijous
Divendres
Dissabte. Dia fibromialgia

Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres. Dia reciclatge

Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts. Dia Medi Ambient

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte. Revetlla
Diumenge. Sant Joan
Dilluns
Dimarts. Dia contra Drogues

Dimecres
Dijous
Divendres. Sant Pere
Dissabte

Dijous. Dia contra tabac

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Diumenge

c/ Antoni Roig, 40

Torredembarra

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

c/ Antoni Roig, 44

Divendres

Torredembarra

Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge.Festa Quadre

Cursos intensius d’Anglès (Frist, B1 PET)
Classes de conversa (Adults nens)
Classes de reforç i
recuperació (Primaria, ESO i Batxillerat)

T. 671 670 399

c/ 11 de Setembre, 3
Torredembarra

TENIM
AUTÈNTIQUES
SALSITXES

Dilluns.Festa Carme
Dimarts

LEO BOECK

Dimecres
Dijous

Av. Montserrat, 27 Torredembarra
(Al costat del Pub NOSE) Tel. 722418494

Divendres
Dissabte
Diumenge

www.lacasadelesfades.com

977 13 08 10

Dilluns
Dimarts

MATRICULA OBERTA TOT L’ANY
c/ Joaquim Torrens Ibern, 7 - local 1
43830 · Torredembarra

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge. Dia Valors humans

Dilluns. Dia Amistat
Dimarts

ABIERTO TODO EL AÑO
wifi gratis

zona fumadores

Port de Torredembarra - 1r Piso
Ascensor para minusválidos a 50 mts.

Pere Badia, 15 - TDB
mboutalliss@hotmail.com - 652 947 663

Pg. Rafael Campalans, 11 Tels: 977 644 528
617 726 381
Torredembarra

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

c/ Antoni Roig, 36
Torredembarra

Tel. 977 641 228

Venda i Reparació
Motocicletes, Quads i Accessoris
Av. Catalunya, 38 -Tel. 977 64 20 10
Torredembarra - www.cronomoto.cat

SE VACÍAN PISOS Y LOCALES
TRANSPORTES Y MUDANZAS
Camí de l’Era, 37 - Torredembarra
Tel. 977 507 274
Mov. 695 620 025

MENÚ DIARI
Av. Catalunya 4, baixos
TORREDEMBARRA

Tel. 977 64 00 68

www.hostalcoca.com

Tel. 977 640 055
c/ Antoni Roig, 97
TORREDEMBARRA

www.aluvitec.es
aluvitec@aluvitec.es
Almacén
Tel. 977 803 266
Oficina
c/Indians, 3 loc. 4 c/ Marc Antoni, 12 Móv. 671 407 214
Creixell
Móv. 671 345 526
Torredembarra

DISEÑOS PERSONALITZADOS
DIVERSOS ESTILOS
MATERIAL DESECHABLE
100% HIGIENE
977 780 296
oncletattoo@gmail.com
c/ 11 de setembre, 1
Torredembarra

CALENDARI 2018 - EL
AGOST

SETEMBRE

1 Dimecres
Dijous
2 FEBRER
3 Divendres
4 Dissabte
5 Diumenge
6 Dilluns
7 Dimarts
8 Dimecres
9 Dijous
10 Divendres
11 Dissabte
12 Diumenge
13 Dilluns
14 Dimarts
15 Dimecres.Mare de Déu
16 Dijous
17 Divendres
18 Dissabte
19 Diumege.Dia voluntariat
20 Dilluns
21 Dimarts
22 Dimecres
23 Dijous
24 Divendres
25 Dissabte
26 Diumenge
27 Dilluns
28 Dimarts
29 Dimecres
30 Dijous
31 Divendres

1 Dissabte
Diumenge
2MARÇ
3 Dilluns
4 Dimarts.Sta Rosalia
5 Dimecres. Sant Adrià
6 Dijous
7 Divendres
8 Dissabte.Dia alfabetització
9 Diumenge
10 Dilluns
11 Dimarts.Diada Nacional
12 Dimecres
13 Dijous
14 Divendres
15 Dissabte
16 Diumenge
17 Dilluns
18 Dimarts
19 Dimecres
20 Dijous
21 Divendres.Dia Alzheimer
22 Dissabte. Dia sense cotxe
23 Diumenge
24 Dilluns
25 Dimarts
26 Dimecres
27 Dijous
28 Divendres
29 Dissabte
30 Diumenge

OCTUBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dilluns. Dia gent gran
Dimarts. Dia no violència

Dimecres
Dijous. Dia rialla

Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres.Festa del Pilar

Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts.
Dimecres. Castanyada

ELECTRODOMÈSTICS D’ESTOC
Amb Petites Tares i Nous
-MASSATGES TERAPÈUTICS
-TAROT
-MEDITACIÓ GRUPAL
-CARTA ASTRAL
-REGISTRES AKÀSHICS …i molt més

Tel. 977 642 087
Segueix-nos al

c/ Antoni Roig, 63
Torredembarra

691 261 691
c/ Pompeu Fabra, 1
Torredembarra

www.instalacionesantonvalls.es
C/ Mercat, 2 baixos.
Torredembarra

977 640 798
info@tonvasl.es

www.ivetveterinaria.c
info@ivetveterinaria.c

c/ Capella 15 · TDB
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Editorial

TORREMACLET
Difama que alguna cosa queda
A la formació taronja de
Torredembarra li agrada
buscar la polèmica on
no existeix. Rotunda ha
estat la resposta de l’Associació de Veïns Sant
Joan de Baix a Mar després de l’atac que van
rebre a les xarxes socials per part de Ciudadanos i el seu portaveu a
l’ajuntament de la Torre.
Són únics en buscar
qualsevol informació esbiaixada i tergiversar els
fets per intentar treure
rèdit entre els seus. En
açò tenen un bon mestre on emmirallar-se. Ja
el passat mes de novembre de 2017, el seu
líder al Congrés dels
Diputats, l’Albert Rivera,
va ensenyar un mapa
lingüístic dels Països
Catalans per intentar
demostrar el suposat
adoctrinament a les
escoles catalanes. Les
mentida va caure per si
sola, primer no era un
mapa polític, que sí lingüístic, i segon no era
un llibre de text, sim-

El Mònic

Sento (Vicent Gómez)

plement era un llibre del
Club Super3.
Acusar als veïns de Baix
a Mar d’obligar «a los
niños y niñas a recoger
los regalos bajo estelades» és molt mesquí i l’únic que busca
és la manipulació. Si
els membres del partit
taronja es passejaren
més sovint per Baix a
Mar, hagueren pogut
comprovar com les estelades ja hi eren abans
de les eleccions del 21D.
Al cap i a la fi, l’únic objectiu que tenen és inventar-se polèmiques,
perquè així d’aquesta
manera ixen als mitjans
i de les difamacions
sempre queda un pòsit en la memòria dels
seus ultres.
En cap moment s’han
preocupat de la labor
que fa l’Associació de
Veïns de manera altruista, sense cap tipus
de subvenció econòmica per part de l’ajuntament. Simplement ho

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

carrer Pere Badia, 34
Torredembarra
www.elmonic.info
e-mail: elmonictorredembarra@gmail.com
Tels. 977 64 30 55 i 699 750 224

EQUIP DE REDACCIÓ i
COL·LABORADORS:
Jordi Guasch Gómez, Rafel
Hernàndez Sagarra, Rosa
Ma. Guasch, Rosina Boronat, Toni Cruz, Francesc
Mercadé,
Shiro, Adam
Núñez, Antoni Pinós, Jordi
Soler, Vicent Gómez.

pel bé dels nens, en un
dia màgic pels més petits.
I els que acusen d’adoctrinar el que podrien fer
és mirar les seues pròpies actuacions. O no és
adoctrinament col•locar
una carpa en període
electoral al costat d’un
col•legi?
D’altra banda, han repetit
en nombroses ocasions
en el ple de l’ajuntament
que ja estava bé de parlar de banderes, quan
són els primers que trauen aquest tema...
Només em queda donar
les gràcies als veïns del
Barri i esperar que continuen fent tan bon treball.

Istic est thesaurus stultis
in lingua situs, ut quaestui habeant male loqui de
melioribus.
Plaute, Paenulus 625.
«Els ximples tenen un
tresor a la llengua; es
fan una manera de guanyar-se la vida de malparlar dels qui són millor
que ells.»
PUBLICITAT:
Guasch Publicitat
(699750224)
IMPRESSIÓ:
INDUGRAF offset S.A.
Dip. Leg. T-991-2001
Imprès en paper ecològic
100%

UN PROJECTE D’ÈXIT
Ha passat una mica desapercebut a causa de les polèmiques amb què s’ha iniciat l’any
2018: Torredembarra ha superat per primera vegada en la seva història la xifra dels 16.000
vilatans i vilatanes empadronats. Una fita que ens demostra que és un projecte d’èxit.
A pesar dels pesars i dels desastrosos desgoverns que es van succeint cada cop són
més els qui decideixen venir a gaudir de les excel•lències que els hi pot oferir el nostre
municipi.
“S’han adonat que a Torredembarra el que realment funciona és allò on l’home no hi ha
posat la mà?”. Ho sentia dir en una conversa de carrer i l’argument és simpàtic, alhora
que simple. Quin és el gran motor del municipi? La platja i el clima... la resta un seguit
de despropòsits. Raó no els hi falta.
La nostra petita ciutat difícilment pot seduir per la netedat dels seus carrers, ni pels seus
baixos impostos, ni per un urbanisme integrador, ni... Tenim a favor una bona interconnexió viària, algun servei i una xarxa comercial cada vegada més precària.
I el que funciona, funciona “a pesar de...”, perquè intents per esguerrar-ho no han faltat.
Per exemple, les polítiques turístiques han estat del tot ineficaces... Amb quantes places
hoteleres comptem? I les que hi ha, són degut a una política activa? No. Un establiment
que data de mitjans del segle XVIII i dos petits hotels que “malviuen” gràcies a la perseverança de les famílies que els regenten, però, que difícilment estan dins dels estàndards actuals. Tampoc hem sabut crear una marca, ni altres actius complementaris... si
no fos per la platja!
Assumim que governar no és fàcil, però tenim la rèmora de governs que han actuat
lesivament contra els interessos generals dels torrencs i les torrenques. No ens referim
només als qui manifestament han saquejat la tresoreria municipal, sinó als qui no han
sabut interpretar el que realment necessitava la nostra població. Es succeeixen els personalismes i es van cremant etapes, però, la milloria no es nota; perquè les maneres i
els plantejaments continuen sent els mateixos.
En aquest moment, estem en un punt d’inflexió de l’actual mandat municipal, podem dir
que ja estem en precampanya – l’any vinent hi ha eleccions– i, a pesar de la propaganda
oficialista, els resultats obtinguts són els normals d’una gestió més o menys típica al
nostre poble: quatre carrers asfaltats a l’últim moment perquè la gent se’n recordi a l’hora de dipositar la papereta, s’ha guanyat un parell de zones verdes –abans dedicades als
infants i aquest mandat als animals de companyia–, un equipament inaugurat, algun de
vell renovat, un carrer del centre urbanitzat, alguna herència del passat solucionada i una
situació econòmica que ens asseguren que està “controlada”. Sempre està controlada!
Aquesta vegada pensem que la situació ha millorat perquè de moment ens hem estalviat el mausoleu de l’alcalde de torn (entenguis teatre, aparcament,...). Com que no s’ha
guanyat cap infraestructura de les moltes que necessita la nostra població, s’ha rebaixat
deute. No hi ha mal que per bé no vingui, no? Altres dirien falta d’ambició.
També els cants de sirena de sempre que s’ha solucionat les interioritats de l’administració, que ara ens la venen com a més eficient al ser més del gust del qui mana.
Però al final del sac, una gestió mediocre on les hi hagi. Mediocre d’estàndard. Una
gestió excel•lent seria rebaixar el deute, creant actius. Un fet que de moment, no ho
hem sabut percebre.
I a pesar de tot, hem esdevingut en una petita ciutat de 16.000 habitants perquè encara
hi ha coses on l’home no ha posat la mà.

Passeig Mediterrani, 1
977 64 36 78

www.finqueslatorre.com
info@finqueslatorre.com

-Som especialistes en lloguer turístic

-Busquem apartaments a la platja i cases amb piscina per cobrir l’alta demanda
per la temporada 2018
-Alta rendibilitat i seguretat respecte al lloguer anual
-Sense comprometre la vivenda un període superior al que tu no vulguis
-Fem difusió nacional i internacional per allargar la temporada d’estiu

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA. COMPRA, VENDA I LLOGUER
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JOC BRUT!
Dijous 17 de gener vaig
assistir per segon cop al
plenari de l’Ajuntament
de Torredembarra, he
de dir que els dos cops
han estat motivats per
un interès col•lectiu, i
no és d’estranyar que
hagi tant poca afluència
normalment, el primer
cop havien cinc persones incloent-me a mi,
però no és d’estranyar,
quatre hores i mitja
pràcticament per no resoldre res en aquesta
segona presència al plenari del municipi, on a
més de posar pals a les
rodes a les dos úniques
propostes que podien
afectar d’una manera
positiva a la ciutadania,
propostes presentades
pel representant de la
CUP Toni Sacristan que
apuntaven cap a una
municipalització,
tant
pel que fa al servei de
neteja, com la recollida
d’escombraries, pel demes debats tediosos i
disputes entre l’equip
de govern i l’oposició,
en alguns moment es
ratlla el to esperpèntic i
vull suposar que és per
cansament que a mesura que passa el temps
fins i tot el to és més
amenaçador.
Seguint la crida del CDR
de Torredembarra, vari-

Toni Pinós

es persones vam assistir
aquest plenari, on s’havia d’haver fet una pregunta a Ciutadans Torredembarra, arran de les
últimes manifestacions
dels seus membres a les
xarxes socials; Toni Cruz
a través del seu twitter
manifestava “Obligaron
a los niños y niñas a recoger los regalos bajo esteladas en Torredembarra”
aquest twit acompanyat
d’una fotografia on es
busca una posició i angle que fa l’efecte que
l’ajuntament la col•loqués sobre els trons que
havien d’assentar-se els
Reis Mags, quan la realitat és un altre, ja que
el símbol independentista, està situat al mig
de la plaça molt abans
de les eleccions del 21D
i va ser penjada per iniciativa pròpia dels veïns
de forma anònima com
s’ha fet en altres llocs
del barri. Aquestes acusacions que apuntaven
directament cap el equip
de govern de la ciutat,
ha indignat el veïnat de
baix a mar i el CDR de
Torredembarra.
El ROM no va permetre
que la pregunta que es
volia plantejar a C’s, la
pogués fer la pròpia ciutadania ja que estableix
un temps mínim neces-

sari perquè es pugui portar al ple, així que la opció va ésser a través dels
regidors Toni Sacristan a
càrrec de la CUP i Anna
Magrinyà del PDeCAT,
ells dos van ser els que
van llegir el document
acompanyat de multitud
de signatures recollides,
al final es preguntava, si
desprès de la indignació
produïda es retractaven
de les seves paraules,
C’s al•legar que ho havia de consultar que
no estava preparat per
aquesta pregunta i que
es comprometia a fer un
comunicat públic, però
la realitat és un altre, C’s
com sabia de la pregunta ha cridat al plenari als
seus votants omplint la
bancada de la dreta. Ciutadans no anava a retractar-se davant dels seus,
és molt més fàcil fer-ho
a través de la premsa,
buscant la millor ocasió,
si és que realment ho
pensen fer.
Des de les passades
eleccions celebrades el
21 de desembre, ja sigui
pel resultat obtingut que
els atorga la victòria amb
36 escons al Parlament,
o perquè ara per ara
aquesta resultat és del
tot estèril, ja que aquesta
primera posició no li permet a la cap de llista, ni

ésser proclamada presidenta de la Generalitat,
ni obtenir cap avantatge,
la crua realitat els hi ha
esclatat el passat 17 de
gener, on va assistir a la
primera derrota dins la
que pot ser la propera legislatura, Inés Arrimadas
que reclamava la presidència del Parlament per
C’s, va comprovar que
els números no sumen i
qui realment ha guanyat
aquestes eleccions, és
el bloc independentista que obtenen 70 dels
135 escons que formen
la totalitat del Parlament
de Catalunya, així que la
impotència per la que
passa la formació els ha
portat a utilitzar la barroeria i començar un atac
constant contra tot allò
que esmenti la paraula
independència o República, l’últim ha estat la
creació per part del bufo
Albert Boadella d’un país
imaginari (Tabarnia) a
través d’una suposada
independència entre Tarragona i Barcelona. Fins
que no estigui constituït
el govern de la Generalitat, no hi haurà un clima
polític assossegat i en
tot cas caldrà esperar
que el President de la
Generalitat, sigui escollit
aviat i no calgui unes segones eleccions.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
WWW.FINQUESLATORRE.COM

COMUNICAT A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE SANT JOAN
En vista de l’interès generat
sobre el posicionament de
Ciutadans respecte la cavalcada de Reis de Torredembarra celebrada al Barri de
Baix a Mar en vers a aquestes declaracions:
“¡¡¡OBLIGARON a los niños
y niñas a recoger los regalos
bajo esteladas en Torredembarra!!!
La frustración y el rencor
del Alcalde, Eduard Rovira,
y de la concejal de cultura,
Núria Batet, es tal después
de la victoria de Ciutadans
en #Torredembarra, que pretenden forzar y adoctrinar a
los niños del pueblo con un
único pensamiento. Intentan
llenar de banderas lo que no
llenaron en las urnas.”
Tal i com ens vam comprometre al finalitzar el ple del
mes de gener amb alguns
representants de l’associació i per tal de donar resposta a la petició dels veïns,
volem comunicar que:
1- El missatge que vol transmetre Ciutadans en aquestes declaracions és sobre,
quina necessitat hi havia de
que a la nit més màgica de
l’any, com és la cavalcada de
reis, hi hagués penjada una
estelada, en un acte festiu
i públic enfocat a la canalla,
depenent de la Regidoria de
Cultura.
2- En cap cas Ciutadans ha
al·ludit ni responsabilitzat a
l’Associació de Veïns Sant
Joan de Baix a Mar sobre
aquests fets. Les nostres
declaracions anaven dirigides als responsables de
vetllar pel correcte funcionament de la cavalcada;

l’Ajuntament, l’Alcalde i la
Regidora de Cultura. Ciutadans com a primer partit de
l’oposició a l’Ajuntament ha
de realitzar funcions de control, fiscalització i vigilància
a la tasca del govern per tal
de que els actes públics es
realitzin en espais de neutralitat i llibertat política.
3- És cert, que les paraules utilitzades en les nostres declaracions del dia 7
de gener, poden arribar a
ser desafortunades i conseqüentment
demanem
disculpes si algun veí s’ha
sentit ofès. En aquest sentit, el Grup Municipal de
Ciutadans, resta disposat a
reunir-se quan l’Associació
ho consideri adient per tal
d’arribar a una entesa i mostrar la nostra predisposició a
treballar conjuntament amb
totes les associacions de
Torredembarra.
4- Finalment volem remarcar que el nostre missatge
de fons era qüestionar la necessitat de que en aquest
acte tan màgic pels nens i
nenes hi hagués una estelada sota els seients dels reis.
Per tot això, des del Grup
Municipal de Ciutadans restem oberts a reunir-nos amb
vosaltres si ho desitgeu per
tractar aquest assumpte o
altres que us puguin afectar com a col·lectiu veïnal.
Podem concretar qualsevol
dia i hora través d’aquesta
mateixa adreça electrònica.
Atentament,
Toni Cruz – Portaveu de
Ciutadans Torredembarra

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

2618

COL·LABORACIÓ
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4311

4293

Estudio céntrico

4173

Torredembarra

Local / piso
Creixell

45.000€

60.000€

2648
4378

3148
3117

OPORTUNIDAD

OCASIÓN - PISO 3 HAB.

Piso de 60m², en Poblamar.
2 habitaciones,1 baño, terraza, soleado,
muy tranquilo, a 5minutos de la playa.

2 baños, parquing con
gran terraza exterior
En el centro de Torredembarra,

50.000€

105.000€

4095

Piso 3 Hab.
A 10min playa
76.000€

4388

Piso 2 Hab.
A 3 min. playa

85.000€
4160

2

262 m 3 hab.

Casa 83m2
2 hab. 1 baño

80.000€

80.000€

Casa de pueblo

Casa 2 Hab.

4232

Casa Pareada

A 2 min.playa

3Hab. 2baños

107.000€

160.000€

SOCIETAT

PÍCNIC PLATJA EL LLOC IDEAL PER CELEBRAR
LA PRIMERA COMUNIÓ DEL VOSTRE FILL
Ben aviat, amb l’arribada
de la primavera, molts
nens i nenes del nostre
poble celebraran la 1a.
comunió, una data molt
especial que en la majora de casos ha de concloure amb un bon àpat
familiar.
L’oferta al nostre poble
és variada. No obstant, hi
ha un restaurant que és
ideal per aquests tipus
de celebracions. És tracta del Restaurant Pícnic
Platja.
Ubicat dins del Port Esportiu de Torredembarra,
gaudeix d’un entorn privilegiat amb una magnifica perspectiva del Passeig Marítim i la platja. Té
un menjador interior amb
capacitat per a uns 40
comensals i una terrassa
exterior on hi caven unes
100 persones.
El que el fa ideal per
aquest tipus de celebracions és la versatilitat de
la seva cuina, atès que

el restaurant ofereix una
varietat important de
menús que s’adapten a
les necessitats de totes
les famílies. No en va,
quan aquest estiu l’establiment va participar
en el concurs televisiu
de Tv3 “Joc de Cartes”
va ser escollit com el
millor restaurant relació
qualitat-preu de la Costa
Daurada.
Espectacles infantils
A més de l’oferta gastronòmica, l’establiment
pot oferir espectacles
infantils de tot tipus. I
és que el gerent de l’establiment és el mag Jordi Puí, organitzador del
Festival de Màgia de Torredembarra. El que servirà per aconseguir un dia
inoblidable pels vostres
fills i els seus amics.
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L’AJUNTAMENT PERMET QUE
LES MAQUETES DONADES
PER ANTONI SASTRE ES
MALMETIN
Després de ser exposades a la Biblioteca, l’any
2009, el torrenc Antoni
Sastre Ribas va donar una
col•lecció de maquetes a
l’Ajuntament de Torredembarra. Les peces són singulars perquè estan fetes
amb les mateixes tècniques constructives que
els models originals degut
a què Sastre va ser paleta
de professió.
Volia que la seva obra pogués ser admirada pels
seus convilatans.
Principalment, les maquetes són reproduccions
d’edificis de Torredembarra (l’església de Clarà,
Cal Bofill) i també d’altres

poblacions, com ara l’església de la Vall de Boí.
Altres, com ara la masieta, la sínia o la barraca de
pedra seca, estan fetes
sense seguir cap model,
fruit de la inspiració de
l’artista.
En l’actualitat, estan exposades en la segona
planta de l’Ajuntament
de Torredembarra sense
cap tipus de protecció,
fet que fa que estiguin a
mercè d’actes vandàlics.
La veritat és que l’ajuntament no ha complert el
compromís adquirit amb
l’artista de protegir-les i
que les peces cada vegada estan més malmeses.

Podeu fer el vostre encàrrec al telèfon 600 319
152.

OUT
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NO DEIXIS DE COMPRAR QUALITAT AL MILLOR PREU
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El 5 de febrer comencen les obres per Obre la segona zona d’esbarjo i sociaconvertir el pas soterrat del carrer dels lització d’animals de companyia
Pescadors en un dipòsit d’aigües
Torredembarra ha obert
La Regidoria de Via Pública i Manteniment ha
informat que el pròxim 5
de febrer s’iniciaran les
obres de conversió del
pas soterrat existent en
l’antiga N-340 (passeig
de Miramar) situat a la
cruïlla del carrer de Pompeu Fabra i carrer dels
Pescadors en un dipòsit
d’aigües (també anomenat tanc de laminació de
tempestes). Aquesta actuació l’executarà l’empresa Sorea ja que està
emmarcada en el projecte de millores tècniques i ambientals de les
xarxes d’aigua potable i
clavegueram que conté
les inversions a realitzar
pel concessionari fruit del
contracte de concessió
amb l’Ajuntament. L’import d’aquestes obres en
concret és de 196.277,09
(IVA inclòs).
El projecte que s’executarà inclou les següents
accions:
Conversió del pas soterrani en tanc de laminació
Xarxa de captació de les
aigües pluvials en superfície mitjançant embornals, reixes interceptores
i les canalitzacions conse-

güents.
Estació de bombament i
sistema de buidat del dipòsit a través d’una nova
impulsió per tal d’abocar
a llera pública i dipòsit de
reserva d’aigües per a reg
de zones verdes.
Reurbanització de l’entorn
on es troba el pas inferior:
retirada de marquesines,
anul·lació de reixes, reposició de panot, reixes de
tràmex, lloses.
El dipòsit tindrà un volum
de 204,03 m³ dels quals
40,48 m³ seran del dipòsit
de reg i 163,55 m³ seran
del dipòsit de drenatge.
S’ha calculat per un període de retorn de cinc anys,
és a dir, per absorbir els
litres de precipitació de
la darrera pluja de més in-

tensitat dels darrers cinc
anys.
En aquest sentit, el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha
explicat que la conversió
del pas soterrat en dipòsit
d’aigües és una de els solucions previstes a la problemàtica que es genera
al passeig de Miramar en
episodis de pluges intenses, ja que aleshores les
aigües circulen per la superfície.
Es preveu que les obres
tinguin una durada de
quatre mesos. En alguns
moments, es produiran
afectacions puntuals de
pas alternatiu del trànsit,
sobre les quals se n’informarà en el transcurs de
les obres.

L’Ajuntament rep una subvenció de
37.500 € per desplegar el porta a porta
voluntari de l’orgànica a més barris
L’Agència de Residus
de Catalunya ha resolt
atorgar una subvenció
de 37.500 € a l’Ajuntament de Torredembarra pel projecte de

millora de la recollida
selectiva de la fracció
orgànica dels residus
municipals en la seva
primera fase que es
va iniciar l’any passat

i que s’allargarà fins al
desembre del 2020. El
pressupost total és de
49.500 €.

URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
C/ Envelat, 19
Tel: 977 641 800
Torredembarra

www.gatigos.es

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

les portes de la segona
zona d’esbarjo i socialització d’animals de
companyia del municipi,
que es troba ubicada al
carrer de Pompeu Fabra,
en un espai de prop de
560 m2. Després del
bon funcionament i de
la bona acceptació de la
primera zona que es va
obrir l’any 2015, les regidories de Via Pública i
Manteniment i de Sostenibilitat han decidit estendre aquest servei en
més àrees del municipi.
La zona d’esbarjo que
ara s’ha obert compta
amb una tanca perimetral i tancament, i s’hi
han instal•lat diferents
elements com una font
dual (per a persones i
per a gossos) i una passarel•la per a esbarjo de
gossos (del tipus agilitat
canina). També està contractada la instal•lació
de dos punts de llum
que s’instal•laran en
breu. En aquest sentit,

El parc té serveis específics per a mascotes (Foto: A. Fusté
-Ajuntament de Torredembarra)

el regidor de Via Pública i
Manteniment, Valeriano
Pino, ha explicat que en
un primer moment es
volia obrir amb tots els
serveis però s’ha optat
per avançar-ho, encara
que no estigui la il•luminació, per així ja posar
la zona a disposició dels
seus usuaris durant les
hores diürnes. Més enllà
del fet que els animals
de companyia disposin
d’un espai de pipi-can,
s’ofereix que puguin
gaudir d’un indret en
llibertat, jugar, relacionar-se amb d’altres ani-

mals, etc.
En aquests moments,
doncs, Torredembarra
compta amb dues zones d’esbarjo d’aquestes característiques (la
primera va ser una iniciativa pionera al Camp
de Tarragona i es troba
ubicada al carrer de
l’Hort de l’Oca en un
espai de 1.500 m2, ).
A més, l’Ajuntament
ja estudia la ubicació
d’una tercera zona. El
pressupost
d’aquest
nou equipament és de
15.500 €.

Instal·len un semàfor per millorar la seguretat i l’accés al camí vell de la Riera
La Regidoria de Via Pública
t ha executat les obres de
condicionament de l’entorn
del Pou de la Torre, i l’accés
rodat i per a vianants al camí
vell de la Riera de Gaià. Les
obres han consistit en la pavimentació de l’accés per a
vianants al voltant del Pou
de la Torre, en especial per
a persones amb mobilitat
reduïda, i l’enjardinament
de la zona. L’encreuament

de l’accés rodat al camí vell
de la Riera de Gaià s’ha millorat amb un semàfor a la
carretera de la Riera, antiga
T-214. El total de les obres
han suposat una inversió
de 40.000 €.
Aquest nou enllaç donarà
un accés més directe i segur, sortint del nucli de la
població, a l’aparcament
del Cementiri, i a l’entorn
del camí vell de la Riera,

com són els Horts Ecològics, el Centre d’Equitació
Torredembarra, el Club
Biketrial Costa Daurada,
etc. Cal tenir en compte
que aquest àmbit ha estat
un punt conflictiu i perillós
donat que existeix una
gran demanda dels veïns
per travessar la via i accedir a aquest espai, ja sigui
caminant, amb bicicleta o
amb accés rodat.

·Neteges de comunitats, aparcaments, vidres, etc.
·Servei de planxa per hores
·Venta de productes
C/ Indians, 22 local B
43830 Torredembarra
Tel.: 977 643 667 - 645 202 514
www.dalmanet.com - info@dalmanet.com
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LOCALITZEN UN DOCUMENT
INÈDIT DEL SEGLE XI
Redaccó.- No fa massa dies a internet, un fet que facilita
es va presentar el llibre molt la tasca dels qui es de“Quan la Torre fou dita d’en diquen a investigar la història.
Barres. Conquesta i feuda- D’aquí ha sorgit la troballa
lització del Baix Gaià, segles excepcional: un pergamí de
XI i XIII” de l’historiador me- l’any 1073, del qual fins ara
dievalista Ramon Serra. Un ningú tenia constància.
treball que va guanyar la XI I és que d’ençà que, a finals
Beca de Recerca Històrica del segle XIX, Emili Morera
Manuel Crehuet i que ha va publicar la notícia de la
aportat una nova visió sobre donació de la carta de poblacom es va consolidar Tor- ment de la quadra de Clarà,
redembarra i el seu entorn l’any 1057, no s’havia localitzat cap altre document del
durant l’època feudal.
L’exhaustiva investigació de segle XI relatiu a la colonitzaSerra ha donat a conèixer ció de Torredembarra.
documentació, que fins ara Des d’aquesta data fins a
restava inèdita i que prové l’any 1206, quan el senyor
de l’Arxiu Nacional de Cata- del lloc, Ramon de Tamarit,
lunya, a Sant Cugat del Va- va manar la fortificació del
llès. En concret del Fons de nucli de Torredembarra i es
l’Arxiu de la Família Desvalls. va separar del lloc de Clarà,
Els actuals Marquesos d’Al- hi ha un llarg silenci docufarràs van heretar bona part mental trencat per escasses
de la documentació de la notícies, la majoria indirectes.
nissaga Icard, que foren senyors de la vila del Baix Gaià Origen medieval
des de finals del segle XIV. Malgrat de l’existència de
Les cases nobiliàries con- jaciments més antics, hom
sideraven la documentació dóna per fet que l’origen de
que justificava la seva con- les diverses localitats de la
dició com una part valuosa contrada és medieval.
En el cas de Torredembardel seu patrimoni.
Va ser la publicació d’aquest ra està en l’atorgament de
treball el que va emprendre la carta de poblament de la
a l’historiador local Jordi quadra de Clarà per part del
Guasch a acarar les trans- comte Ramon Berenguer
cripcions que apareixen en I –El Vell–, i la seva esposa
el llibre amb els originals Almodís, a Guitard, Olomar,
conservats a l’ANC. En l’ac- Bonafilla i Ermengol, el 19 de
tualitat, no és massa com- març de l’any 1057. La ciutat
plicat perquè els pergamins de Tarragona encara estava
estan digitalitzats i penjats sota la influència de l’al-Àn-

amb les seves famílies i que
dalus.
Aquesta quadra, districte en efectivament hi van edificar
què es dividien els castrum el castell de Clarà.
–castells i els territoris que en Aquell dia, es va signar un
depenien–, estava integrada conveni entre Bonfill Guitard
dins del castell de Tamarit i i Giscafré per feixar i dividir
pertanyia al comtat de Bar- el terme entre els diferents
celona. Els donataris tenien propietaris del lloc de tal
l’obligació de fer conrear la manera que en endavant
terra, construir-hi una torre no fos necessari fer-ho més.
de pedra i calç, una fortalesa En comú quedaven les vies
i residir-hi a canvi de diversos i senders, el puig on estava
privilegis, com cobrar el del- construït el castell, les mujame als pagesos. La quadra des del territori, amb les bèsla rebien de part del comte ties i el reg, prats, estanys,
col·lectivament; una meitat pesca, el delme i la sal.
No obstant això, el docuen feu i l’altra en alou.
ment està sent estudiat pels
Els primers pobladors
historiadors Antoni Virgili i
Res se sabia de quin havia Ramon Serra que seran els
estat l’esdevenir d’aquells qui el transcriuran, traduiran
primers pobladors del lloc, del llatí, interpretaran i conencara que es creia que textualitzaran. Els resultats
l’empresa havia sigut exito- del seu treball es publicarà
sa. Ara, gràcies al document en uns mesos al recull de
localitzat per Guasch, se sap treballs del Centre d’Estudis
que el 28 de novembre de Sinibald de Mas.
l’any 1073 encara hi residien
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Trista cavalcada de Reis
La nit més màgica de
l’any pels nens i nenes
de Torredembarra, ha de
ser pels responsables
de l’ajuntament un mer
tràmit si és té en compte que cada any és més
pobre i trista. La cavalcada s’ha tornat en indigna, ni una sola aportació
en els darrers 5 anys. Ha
estat envoltada de polèmiques.
Molts dels assistents
van queixar-se de com
es va dur a terme l’acte:
les mateixes carrosses
de les estrelles. Més
atrotinades, és clar. És
com recular als anys 80
quan cada any sortien
les carrosses dels cignes... La diferència és
que Torredembarra tenia
6000 habitants.
Mentre arreu s’esforcen
a ampliar la comitiva, al
nostre poble el seguici
reial és cada any més
curt. Es limita a un parell
de vehicles del parc mòbil municipal que des-

filen amb desídia mal
dissimulada.
El fet, però, va quedar
en un segon terme
arran de la polèmica
engegada per Cs a les
xarxes socials sobre la
presència d’una estelada i llacets grocs en
l’acte de repartiment
de regals dels reis a
Baix a Mar.
Un twett del cap de
llista de Cs, Toni Cruz,
on s’acusava a l’Alcalde, Eduard Rovira, i a
la regidora de cultura,
Núria Batet, d’haver
permès que els reis
mags entreguessin els
obsequis als nens i nenes amb la simbologia
independentista ha generat una forta controvèrsia amb l’associació
de Veïns de Baix a Mar
que s’han sentit interpel•lats.
Fins i tot, s’ha organitzat una recollida de signatures.

Festa desangelada a Clarà
Clarà ha estat escenari d’una de les Festes de Sant
Sebastià més desangelades que es recorden degut al programa establert des de la Regidoria de
Cultura i en el que els veïns i veïnes gairebé no han
tingut decisió.
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Una exposició de Joana Bonan clou L’Ajuntament d’Altafulla aprova un
l’Any Jujol a Creixell
Pressupost Municipal d’uns 7.990.000
El passat dissabte, 27 de
euros per a l’exercici 2018
gener, a Cal Cabaler, s’ha
inaugurat l’exposició de
pintura “Homenatge a
Jujol”, de l’artista creixellenca Joana Bonan.
Aquest acte ha esdevingut l’acte de cloenda de
totes les activitats realitzades amb motiu de
l’Any del Centenari del
Campanar de Jujol que
s’han fet a Creixell al llarg
del 2017.
Creixell ha mantingut la
flama de Jujol el darrer
any i ha capitalitzat els
actes culturals, on hi ha
hagut conferències d’experts en la seva obra
o activitats infantils. El
campanar de l’església

de Sant Jaume és una
de les peces característiques de l’art jujol•lià. Jujol
es va distingir per realitzar obres de petit format
i això el va condemnar a
restar a l’ombra de Gaudí,
de qui va ser col•laborador. Però amb el pas del

temps, els experts han
redescobert la figura immensa d’un artista tarragoní d’expressions genials que va innovar en els
diferents camps artístics
en els que va treballar. Alguns el situen a la mateixa alçada que Gaudí.

Detecten 5 fraus a la Pobla que suposen 1,5 milions de litres d’aigua
Aqualia porta a terme una
campanya continua per
vigilar, controlar i detectar
possibles accions fraudulentes de consum d’aigua
amb el comptador manipulat o connexions sense
autorització a la xarxa general, donat que aquest
fet afecta negativament a
tots els usuaris.
El personal d’Aqualia inspecciona periòdicament
la xarxa d’abastament
d’aigua
per
realitzar
aquest control. Durant
el 2017 es van localitzar

cinc fraus, corresponents
a 1.562.000 litres d’aigua
defraudats.
Al moment en què els
inspectors del Servei Municipal d’Aigües detecten
un possible frau, s’estén acta, adjuntant fotos
per a l’estudi del mateix.
En confirmar-se el frau,
es procedeix al canvi de
comptador i a la comunicació certificada al propietari de l’habitatge. En els
casos més extrems, es
procedeix a iniciar un procediment judicial.

Les accions fraudulentes perjudiquen a tota la
població. Per això, l’Ajuntament i Aqualia demanen la col•laboració dels
veïns perquè, en cas de
tenir coneixement de situacions de connexions
il•legals, comptadors manipulats o ús inapropiat de
l’aigua, ho comuniquin a
l’empresa. Ho poden fer a
través del telèfon d’Atenció al Client 900 81 40 81-,
on també seran ateses
les consultes o dubtes al

El Ple de l’Ajuntament
d’Altafulla ha aprovat
aquest dilluns al vespre
el Pressupost General per a l’any 2018 que
consolida una xifra de
7.994.820,39 €. Ha estat
aprovat pels dos grups
que formen l’equip de
govern, Alternativa Altafulla – Entesa (AA-E) i el
Partit Demòcrata Català
(PDeCAT). Hi van votar
en contra els tres regidors de l’Esquerra Independentista d’Altafulla
(EINA) i el regidor no
adscrit Alberto Moreno,
de l’oposició.
Pel que fa al capítol d’inversions, la xifra se situa
en els 293.235,48 €, que
es destinaran principalment en la millora de la
via pública, arranjament

de voreres i asfaltat de
carrers (50.868,02 €);
renovació de l’enllumenat públic de la Ronda
d’Altafulla (28.000 €), i
l’ampliació dels darrers
treballs de millora a Via
Augusta (72.409,46 €).
En aquest sentit, dues
de les grans inversions
que es desenvoluparan
en aquest exercici 2018
són la reforma del Casal
La Violeta, i la construcció del gimnàs de l’escola la Portalada. Aquests
es podrien finançar en
part gràcies a la liquidació del Pressupost del
2017 que permetria una
xifra suficientment folgada per afrontar una
part important de la inversió.
Les principals variaci-

ons respecte el Pressupost del 2017 s’estableixen en el capítol
1 de despeses de personal (3.753.617,03 €),
que s’incrementa en
141.204,35 €. Aquest
augment respon a la voluntat del consistori en
incorporar i ocupar les
quatre places de tresorer, enginyer i arquitecte municipals, i un nou
agent per a la Policia
Local.
Quant al pressupost
d’ingressos, els impostos directes com l’IBI
segueixen tenint un
pes important assolint
la xifra de 4.733.000 €, i
on s’experimenta un increment de 71.680 €, el
que significa un 1,51%.

respecte.

TEMPORADA DE CALÇOTS
(Prèvia reserva)
- Pa de pagès amb all i tomacó
-25 calçots amb salsa feta a casa
-Varietat de carns a la brasa
(3 talls de corder, llonganissa,
botifarra negra, panxeta)
-Patata al caliu
-Fesols
-Postres
-Aigua/Vi

30 € Iva Inclòs

Horari:
Dilluns a diumenge, de 13 a 15:30 h i
divendres i dissabtes de 20 a 23:30 h.
Dimecres tancat.

