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Obert tots els dies de l’any,
des de les 8 del matí

www.picnicport.com
www.picnicport.com

el teu referent des de l’any 2001

TRACTE DE FAVOR?

VINS, SIDRA I TAPES

ANEM AL PLE

L’Ajuntament permet a la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Monteixo construir
una rampa sobre una zona verda pública per accedir directament al passeig.
Familiars directes de l’alcalde són propietaris d’algun apartament. P2

Obert de 08:00- 00:00
(dimecres tancat)

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA

S’aprova un
pressupost
de 21,66 M€
L’Ajuntament preveu
que serà un any on
hi haurà una gran
quantitat d’inversions
P10
SOCIETAT

Perilla
l’Associació
de Jubilats
L’entitat passa per
un mal moment
degut a què no sap
com fer front a una
indemnització P6

977 64 11 47
torredembarra

CULTURA

Casa-Museu
Can Joanet

Les obres han començat aquest mes de febrer. (Foto: El Mònic).

Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

EL CAP DE LA POLICIA PORTA A L’ALCALDE A FISCALIA
Rovira hauria impedit que la grua s’endugués un vehicle mal estacionat, però nega
que en cap moment hagi donat una ordre il•legal a agents de la Policia Local. Tot i que
l’Ajuntament assegura que el cap de la policia no ha presentat cap denúncia al respecte, no aclareix amb quina intencionalitat l’agent hauria fet arribar l’escrit a Fiscalia. P4

Visitem la CasaMuseu Can Joanet.
Una col·lecció
privada sobre la vida
tradicional a pagès.
P8i9

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
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L’ALCALDE CEDEIX PART D’UNA ZONA VERDA A UNS
APARTAMENTS, ON LA SEVA FAMÍLIA TÉ INTERESSOS,
PER FER UNA SORTIDA A LA PLATJA

La propietat llinda amb el passeig però hagués hagut de sacrificar part del jardí privat. Segons la llei, l’alcalde s’hauria d’haver abstingut per un conflicte d’interessos.
Redacció.- “Monteixo”
és una muntanya del Pririneu català de més de
2900 metres d’altitud.
A Torredembarra, però,
és un gran bloc d’apartaments de sis plantes
construït
segurament
durant l’època del desarrollisme, o com a mínim
amb les seves normes
urbanístiques, atès que
té més plantes del que
l’actual legislació permet.
És un lloc privilegiat situat a primera línia de mar,
que en bona part és lloga
com a apartaments turístics, i en aquest moment
l’epicentre d’una polèmica que presenta tints
d’una presumpta prevaricació i tracte de favor que
podria afectar a l’alcalde,
Eduard Rovira, i a part de
l’equip tècnic de l’Ajuntament de Torredembarra.
I és que l’Ajuntament ha
concedit a la Comunitat
de Propietaris construir
una sortida de la finca directa al passeig marítim
i a la platja. La controvèrsia està en què se’ls
hi ha concedit fer-ho per
damunt d’una zona verda
pública, o sigui un espai
de tots els torrencs i les
torrenques, destinat a

embellir l’espai públic.
A tothom li queda clar el
benefici que representa
pels propietaris dels apartaments el fet de disposar
d’una sortida directa a la
platja, enlloc de fer-ho per
l’actual pas lateral.
L’excusa utilitzada ha estat la de crear una rampa
d’accés per a persones
amb mobilitat reduïda, un
fet molt noble, però que
en cap cas justifica que
l’Ajuntament cedeixi un bé
públic a un privat.
Els intents d’aconseguir
una sortida directa a la
platja per part de la Comunitat de Propietaris de
l’edifici Monteixo venen
de lluny. De fet, a començaments de l’any 2012,
el llavors alcalde de Torredembarra i en l’actualitat investigat entre altres
delictes per corrupció i
prevaricació, Daniel Masagué va concedir llicència
d’ús de la zona verda a través d’un decret d’alcaldia.
El projecte no té res a veure amb el que actualment
s’està realitzant, però
aquella concessió serveix
per legitimar l’actual i forma part dels antecedents
que la justifiquen.

La finca de l’edifici Monteixo llinda amb el Pg. Campalans.
(Foto: Google Maps)

Ja aleshores, l’informe de
l’arquitecte municipal entrava en una contradicció.
Com no pot ser d’una altra
manera, assegura –com
marca la normativa– que
“les obres sol•licitades
es fan sobre sòl qualificat
com a Pjj (Parcs i jardins
públics) per la qual cosa
no és possible atorgar
llicencia d’obres en particulars”, però, adduint a
què les obres “milloren
l’accessibilitat general a la
platja” n’acaba informant
favorablement.
En realitat, la millora només és pels usuaris dels
apartaments i els propietaris que veuen com augmenta de valor el seu bé.
Segons els experts consultats pel Mònic, la llicència estaria mal donada i
caducada pel temps transcorregut. A més, comptava amb altres mancances
com que no hi figurava ni
l’espai donat, ni la duració
de la llicència.
El maig de 2015, es produeix un altre intent i es
demana una nova llicència
d’obres. Comença un llarg
periple administratiu. Segons la llei, un expedient
administratiu s’ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos. Aquesta llicència es va donar
15 mesos després: el 22
d’agost de 2016. Aquest
fet, ja denota que es tracta d’un tema espinós.
Sovintegen els informes
tècnics i jurídics que interpreten si es pot atorgar
la llicència i si és vigent el
decret de Masagué.
Com que es detecten

Imatge aèria on s’han dibuixat l’espai de la zona verda (en verd), l’espai aproximat on s’ha ubicat el
pas (en negre) i la part del jardí que dóna al passeig i pel que s’hagués pogut fer l’accés sense tocar
l’espai públic (vermell). (Foto: Google Maps)

mancances, el 2 de març
de 2016, l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, dicta un nou decret en
què concedeix “llicència
per a ús comú especial
del domini públic local”
d’uns 7 m2. La concessió
està subjecta a algunes
condicions.
Cinc mesos després, la
regidora
d’urbanisme
Clara Solivellas concedeix
la llicència d’obres que
per sorpresa de molts
s’han començat a executar aquest passat mes de
febrer.
Alternatives
Un fet que encara sorprèn
més és que la finca on estan construïts els apartaments limita en part amb
el passeig Rafael de Campalans. De fet, la placa
del nom del passeig està
col•locada en el seu mur
perimetral. Per tant, si la

Comunitat hagués volgut,
podia haver fet la rampa
sense necessitar ni un
pam d’espai públic, però,
hagués hagut de sacrificar
una part important del seu
jardí privat i, a més, el pas
hagués estat molt proper
a alguns apartaments, un
fet que podia provocar
molèsties a llogaters i propietaris.
Abstenció de l’alcalde
Un altre punt fosc és que
l’alcalde s’havia d’haver
abstingut en el moment
d’atorgar la llicència d’ús.
El motiu està en què
membres de la seva família, i amb interessos
comuns, posseeixen apartaments en propietat a
l’edifici Monteixo. Com a
mínim, un apartament de
la segona planta.
La llei marca que les autoritats s’han d’abstenir
d’intervenir en els pro-

cediments quan tinguin
un interès personal o bé
un vincle de parentesc
de consanguinitat fins el
quart grau amb persones
que en tinguin. Això és
fins a cosins germans.
Preguntat sobre aquest
fet, Rovira ha respost
que no hi té cap interès
que posi en risc la pèrdua
d’objectivitat, ni li reporta benefici o avantatge
personal, i que el decret
signat no hi ha marge
per a la discrecionalitat
política, ja que la decisió
està basada en informes
tècnics d’acord amb la
normativa.
El fet, però, és que la llei
és molt clara i havia d’haver delegat la signatura.
La pregunta que es pot
formular també és clara:
a un altre ciutadà de Torredembarra se li deixaria
construir damunt d’una
zona verda?

MENÚ CALÇOTADA
Calçots, parrillada de carn,
pa torrat, beguda, postre i cafè
Obert:
Caps de setmana de 13:30 a 15:30 h

Jardí, Parc Infantil i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA

CELEBRACIONS – CASAMENTS
REUNIONS D’EMPRESA – FESTES

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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L’ALCALDE A FISCALIA PER UNA
PRESSUMPTA ORDRE IL·LEGAL
El comunicat d’alcaldia no aclareix amb quina intencionalitat el sotsinspector hauria fet
arribar l’escrit a Fiscalia.
Redacció.- El diari digital
La República Checa ha
donat a conèixer que la
Fiscalia està investigant a
l’Alcalde de Torredembarra
per haver impedit a uns
agents que multessin a
un vehicle que estava mal
estacionat a Baix a Mar.
En concret al carrer del
Comerç.
Segons el digital, els fets
s’haurien produït el passat dissabte 3 de febrer
quan l’edil va interceptar
a una patrulla policial que
estava sancionant i a punt
d’endur-se al dipòsit municipal un vehicle estacionat
en una zona de càrrega i
descàrrega. L’alcalde els
hauria manat que no retiressin el vehicle perquè
“la senyalització vertical
donava pas a la seva confusió”.
Els policies i el gruista van
obeir, però, un cop a la
comissaria, van informar
als seus superiors de les
discrepàncies generades
per la senyalística existent al carrer del Comerç i
que el cotxe –mal aparcat
a tots els efectes legals–
havia marxat sense ser
denunciat degut a l’ordre
donada.

Davant aquesta casuística, l’actual Cap de la Policia, Miguel Àngel Marchal,
hauria fet arribar un escrit a
la Fiscalia, acompanyat de
fotografies que acrediten
l’existència de la senyalització i on s’observa que es
tracta d’una zona de càrrega i descàrrega i també
s’aprecia la presència del
vehicle mal aparcat. Ho va
fer el 9 de febrer.
En aquests moments, la
justícia estaria investigant
per saber si l’alcalde va
incórrer en algun il•lícit penal i si va donar una “ordre
il•legal”. Els agents policials aniran a declarar properament.
L’alcalde confirma els fets
L’alcalde Eduard Rovira “ha
reiterat amb rotunditat que
en cap moment ha donat
una ordre il•legal a agents
de la Policia Local”.
També ha volgut deixar
clar, per evitar males interpretacions, que el cap
de la Policia Local no ha
presentat cap denúncia
al respecte, encara que el
comunicat no aclareix amb
quina intencionalitat el sotsinspector hauria fet arribar
l’escrit a Fiscalia.
Segons el text fet públic,

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

l’incident al qual fa referència la informació es va
produir el 3 de febrer passat quan uns agents de la
Policia Local havien demanat l’actuació de la grua
municipal a Baix a Mar per
a retirar un vehicle que es
trobava aparcat en zona
d’horari limitat. L’alcalde
va assenyalar als agents
que aturessin la petició de
grua per a retirar un vehicle
que es trobava aparcat en
zona d’horari limitat, ja que
no considerava que aquest
espai fos “zona reservada
de càrrega i descàrrega”
(on sí és prevista l’actuació
de la grua) i que esperessin
ordres mentre parlava amb
el cap de la Policia Local,
però en cap moment va
ordenar que no se’l sancionés per trobar-se aparcat

fora de l’horari permès.
Mentre l’alcalde parlava
telefònicament amb el cap
de la Policia Local, el propietari del vehicle va arribar i
va marxar amb aquest. De
fet, l’alcalde va indicar als
agents que el propietari del
vehicle havia marxat sense
que li posessin cap multa.
A dia d’avui s’han retirat les
llegendes “excepte càrrega i descàrrega” per evitar
més confusions. Ha estat
una decisió col•legiada de
l’equip de govern de Torredembarra, basant-se en
un informe de la prefectura
de la Policia Local.
L’oposició vol saber què va
passar el dia 3 de febrer.
Per aquest motiu, diferents
partits han demanat les actes i altra documentació.

POLÍTICA
MOR ANTONI PIJUAN, JUTGE
DE PAU DE TORREDEMBARRA
Antoni Ramon Pijuan, jutge
de pau de Torredembarra i
més conegut a la vila com
a ‘Thomy’, ha mort aquesta
passada nit a l’edat de 62
anys després de lluitar els
últims mesos contra una
malaltia.
Pijuan era una persona molt
coneguda a Torredembarra.
A més, d’ocupar el càrrec
de jutge de pau des de l’any
2011, també ha estat vinculat als àmbits educatiu, esportiu i polític de la vila.
Va ser un dels patrons del
Patronat Antoni Roig i als
anys 70 va ser jugador de
la Unió Deportiva Torredembarra. En l’àmbit polític, va

ser un dels fundadors i militant històric del Grup d’Independents per Torredembarra (GIT). De fet, havia
estat membre de la llista
d’aquest partit en diverses
eleccions municipals.

Josep Francesc Ferrer Val
presentarà l’Opuscle de la
Setmana Santa
El president de la Germandat de Nostre Pare Jesús
de la Passió de Tarragona,
Josep Francesc Ferrer Val,
presentarà l’Opuscle de la
Setmana Santa 2018. L’acte
es farà el pròxim divendres
23 de març, a dos quarts
de 9 del vespre al pati del
Castell.
Ferrer Val, de 63 anys, és
una persona molt coneguda i implicada en el teixit
lúdic, esportiu i cultural de
Tarragona. Ha ocupat càrrecs en diverses entitats

des de ben jove.
És president de la Germandat Nostre Pare de
Jesús de la Passió des de
1990. A més, actualment
és vicepresident del Nàstic
de Tarragona, del Consell
Esportiu del Tarragonès i
de l’Ateneu de Tarragona.
També ha ocupat càrrecs
al Club Ciclista Tarragona,
al grup teatral Rauxa i al
Patronat Municipal d’Esports. Entre 2008 i 2012 va
ser Síndic de Greuges Municipal de Tarragona.

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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L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TORREDEMBARRA
A UN PAS DE DESAPARÈIXER

L’any 2012, Anna Maria Pijoan va deixar més de 15.000 euros de romanent, però l’entitat viu un moment econòmic molt complicat
degut a una sentència judicial.
Redacció.- El gener de
2012 és un punt d’inflexió
per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Torredembarra, una entitat
que va néixer l’any 1984
amb l’objectiu de fomentar les activitats de les
que gaudien la gent gran
del municipi. Després de
molts estires i arronses,
aquell mes, l’Ajuntament
presidit per Daniel Masagué desnonava a la Junta
de l’entitat, que presidia
Anna Maria Pijoan, imposava una junta gestora
i forçava una nova orientació de la llar, cap a una
remunicipalització.
Al llarg dels anys, l’entitat
ha complert el seu propòsit amb escreix, fet que
l’ha convertit en blanc de
l’interès dels polítics. I
aquell va ser el punt àlgid.
El conflicte entre la Junta encapçalada per Pijoan
i l’Ajuntament va viure
molts episodis. Un d’ells

va ser que l’administració
es va negar a satisfer la
subvenció a l’entitat, uns
8.000 euros a l’any.
Part d’aquests diners servien per pagar el sou de
la persona que s’encarregava del servei de bar que
s’ofereix a la llar.
Al veure’s privats d’aquesta entrada econòmica la
Junta va decidir reduir
l’emolument de la treballadora autònoma que no va
estar d’acord amb el canvi
de condicions i va decidir
acomiadar-se i emprendre
accions legals contra l’entitat.
Demanda   
Per aquest motiu, l’entitat va rebre una demanda
que, si no hagués estat
per la situació convulsa
que vivia, no havia de tenir
un recorregut massa llarg.
Però, l’entitat no es va personar i la justícia va fallar
a favor de la treballadora,

l’any 2014. Des de llavors
carrega un deute amb la
seguretat social de més
de 20.000 euros. Una
quantitat a la que difícilment pot afrontar.
Fins aquell moment, l’entitat tenia una comptabilitat envejable, encara que
portada d’una manera poc
professional.
15.000 euros
Tant és així que, en el
moment en què Anna
Maria Pijoan va deixar la
presidència, l’entitat tenia
12.676 euros dipositats en
tres entitats bancàries i en
la caixa forta es van comptabilitzar uns 3.600 euros
més.
L’ajuntament es desentén
La situació actual és molt
diferent. Després d’una
administració deslleial del
president que va substituir
a Pijoan, l’entitat no pot

utilitzar les entitats bancàries degut als embargaments i la seva activitat
es basa en mantenir les
activitats que s’organitzen
pels socis amb una economia de subsistència. El
control de l’Ajuntament,
s’ha convertit en una col·
laboració de mínims i l’entitat no rep cap subvenció,
fet que també la lastra i
l’impedeix satisfer el deute contret.
Segons fons de l’Associació, tot i haver comunicat
la greu situació de l’entitat
a l’Ajuntament, per mitjà
de l’alcalde, l’ens s’ha desentès de la problemàtica
i la circumscriu a l’àmbit
privat sense aportar cap
solució.
Des de l’Ajuntament es
veu d’una altra manera.
Asseguren que no poden
ajudar a l’entitat perquè té
el deute amb l’administració, però mantenen 8500
€ per fer activitats a la llar

A la Llar l’associació hi realitza activitats de tot tipus
(Foto: cedida)

de jubilats. Un fet que no
ajuda en massa a l’Associació, que veu com cada
dia que passa l’endeutament augmenta, degut als
recàrrecs i comissions de
demora.
Assemblea
Fa uns dies, la Junta actual va fer una assemblea
per proposar tres possibles solucions a la delicada situació econòmica de
l’entitat, que compta amb

més de 600 associats:
derrama extraordinària,
negociació amb la Seguretat Social o extinció.
Els socis es van decantar
per aquesta darrera proposta.
L’Ajuntament no contempla la possibilitat i valora
la feina feta per l’actual
Junta, però, recorda que
la Llar de Jubilats és un
equipament públic municipal que podria gestionar
directament.
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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.
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VISITA A LA CASA MUSEU CAN JOANET
Redacció.-Qualsevol
usuari que busqui per
internet “Museu” i “Torredembarra” és trobarà
moltíssimes referències
a una botiga de decoració i souvenirs ubicada
al centre de la població.
Això és perquè Torredembarra no té cap
museu, entès com a lloc
on s’exposen objectes
de valor. Un valor que
tampoc ha de ser exclusivament econòmic,
pot ser artístic, cultural,
etnogràfic, etc.
Fa molts anys, més de
30, l’Ajuntament va fer
un intent de crear-ne un.
Algú se li va ocórrer que,
com a Torredembarra no
tenim res interessant
per ensenyar –això s’ha
dit molt–, era oportú adquirir una col•lecció de
peces d’art precolombí.
Faltaven pocs anys per
la commemoració del
500 aniversari del descobriment d’Amèrica i
és de suposar que es va
trobar adient per aquest

motiu.
Durant un temps, van
estar exposades a la
planta baixa de l’edifici
La Golfa, al carrer Muralla, que s’anunciava
com a Museu, però, al
cap d’un temps, l’interès
per “les pedres” –que
era com se les coneixia
popularment– va decaure, la col•lecció va desaparèixer i no s’ha pogut
veure mai més, i el projecte de “Museu” es va
difuminar.
La Casa Museu “Can
Joanet”
El cert és que a Torredembarra sí hi ha un
Museu, més enllà de la
botiga. I també es troba
al carrer Muralla, molt
a prop de l’edifici de La
Golfa, que ara acull les
dependències de la regidoria de Benestar Social.
És tracta de la Casa-Museu Can Joanet que un
particular, Jordi Rovira,
ha condicionat al llarg
dels anys.

Ho ha fet sense cap
mena d’ajuda de l’administració local, és més,
gairebé lluitant contra
ella, degut a un litigi que
afecta a l’edifici on esta
ubicat la Casa-Museu i la
sortida que tenia pel corraló de Sant Antoni.
Que ningú s’esperi un
gran casalici. La casa és
la típica edificació tradicional d’una família modesta dels segles XVIII, XIX i
principis del XX, però té
molt d’encant i es nota la
dedicació i l’amor que hi
ha esmerçat en Jordi per
recuperar-la. No en va,
l’objectiu era homenatjar
a la persona que ell considera el seu avi, tot i que
no eren família, en Joan
Fortuny, conegut com
“Joanet Sereno”. Assegura que ho va aprendre

tot d’ell i, per això, encara avui se li trenca la veu
quan parla del seu avi i
com el va acollir un cop
en Joanet es va cansar
de viure sol; va perdre
gairebé a tota la seva família a conseqüència de
la Guerra Civil.
Rovira és un gran col•leccionista. La seva col•lecció de carruatges és una
de les més importants
del món. També porta el
nom de “Can Joanet”. La
majoria de les vuitantena
llarga de peces que la
confeccionen han estat
restaurades per ell mateix.
Per aquest motiu, no és
d’estranyar que a l’entrada de la casa hi trobem
una tartana. És possiblement la peça més gran i
la primera on se’n va la
vista quan s’accedeix a la
casa, però, no l’única. Tot
està relacionat amb com
es vivia abans en els pobles i en el camp.
Hi ha des d’estris de
conreu a objectes quoti-

dians; des d’unes espardenyes a una vitrina on
hi ha peces relacionades
amb món del tabac. Destaquen dues fotografies
on es pot veure en Jo-

anet i en Jordi, de nen.
Entrar a la casa és com
viatjar 100 anys enrere, quan la pagesia era
el veritable motor de la
vila.

BAR PAULINO

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Jordi Rovira ha restaurat la casa del seu avi Joanet i ha fet un
museu dedicat a la pagesia (Foto: JG- El Mònic)

Avda. Catalunya, 33 - Torredembarra
Tel. 977641233

de tota la vida

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

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

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

REPORTATGE
El que antigament era
l’estable pel matxo ha
estat transformat en
una bodega, on sovintegen botes i porrons,
però també cistells de
vímet, gerres, mesures,
gàbies, trampes per a
caçar ocells, ensulfatadores de llautó, claus de
porta, etc. Molts objectes han perdut la seva
funcionalitat amb la
modernitat, alguns fins
i tot costa intuir per a
què servien. Totes elles
són un tresor que s’ha
de preservar per saber
d’on venim.
Sota l’escala per on
s’accedeix als pisos
superiors hi ha una latrina, és el que hi havia
abans dels vàters moderns. Un altre vestigi.
A l’entresol, s’hi troba
la cuina-menjador. Observant-la es pot contemplar l’evolució que
ha patit aquest espai
al llarg del temps. Des
de la llar de foc, a les
cuines econòmiques o
els primers fogons de
petroli. També hi ha els
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antecedents dels electrodomèstics moderns:
morters, molinets i picadores manuals enlloc de
turmixs i robots; fresqueres i nevera de gel enlloc
frigorífics; cossis, fusta i
pala de rentar enlloc de
rentadora, etc.
No hi falta res: la típica
imatge del sant sopar,
també hi ha la ràdio, la
premsa de l’època, la
vaixella, etc.
Al primer pis hi trobem el
dormitori principal, és el
lloc on la presència d’en
Joanet i la seva família
es fa més pressent. Sobre una calaixera de les
d’abans, retrats i objectes personals nodreixen
l’estança. Potser, el més
colpidor és el que està
relacionat amb la filla que
va morir a conseqüència
d’un bombardeig a l’igual
que la seva muller.
El robust armari de fusta
guarda la roba que s’ha
conservat de la família
Fortuny. Damunt del llit
una imatge religiosa.
En aquest mateix replà,
també si troba una es-

tança que Rovira ha convertit en el seu despatx.
Criden l’atenció una gran
fotografia d’una plaça
plena de carros i un retrat
seu format per lletres on
es pot llegir la biografia d’en Jordi, possiblement, el reconeixement
d’alguna col•laboració.
Tarragoní de naixement,
torrenc d’adopció i cor la
seva família es va traslladar a la nostra població
quan era nen pel que
va cursar part dels seus
estudis al col•legi Antoni
Roig. És a la sortida de
l’escola que coneix a en
Joanet, un dia que trepitjava raïm. És l’inici d’una
gran amistat i la transmissió d’un respecte i
amor absolut per la terra i les feines del camp.
Retornat a Tarragona per
motius laborals del seu
pare, al cap d’un temps,
el seu amic i mentor el
reclamà per anar a viure
amb ell i fer-li companyia.
Només la mort els podrà
separar.
El primer carruatge que
restaura és el carret del

seu avi i és el que li permet introduir-se a un
món que al final serà el
seu: el dels carruatges.
Participa en la majoria
dels Tres Tombs que es
fan al País mentre augmenta la seva col•lecció, que esdevindrà en
una de les més importants del món; passeja l’Home dels Nassos
de Tarragona; organitza
concursos d’enganxada
de carruatges, participa
en el rodatge de pel•lícules, etc.
En del despatx s’hi troba
un bon conjunt de documents antics que està
organitzant. I en una paret l’escopeta de caça i
les cartutxeres.
A la darrera planta de
la casa, hi ha una segon dormitori en forma
d’alcova on destaca un
lavabo palanganer antic.
En aquest hi ha els objectes de la seva família,
en particular d’un germà
difunt.
L’últim espai per visitar
és la golfa on es pot veure com es conservaven
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Totes les estances presenten objectes quotidians de l’antiguitat
(Foto: JG- El Mònic)

els productes del camp a
les cases de pagès. Però
no només això.
En un racó, hi guarda joguines antigues, destaca
un cavall de cartró, unes
figures de pessebre i
les eines de fuster del
seu pare, un dels millors
ebenistes de Tarragona.
Unes eines que es va fer
ell mateix amb gran mestratge.
S’ha acabat la visita. El
temps ha passat ràpidament, explicant anècdotes. Queda una sensació estranya, la de no
entendre com és que

tenint una Casa-Museu
tant ben posada; només
resta oberta a coneguts
i amics.
Com és que des de
l’Ajuntament, que no
ha estat capaç de tirar
endavant un museu del
poble, no es fa res promocionar aquesta completíssima
col•lecció
que ja està muntada?
A Torredembarra no és
que no hi hagi res per
ensenyar, és que hem
tingut i tenim polítics
molt curt de mires per
les coses de cultura.

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

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

9

Marsal-Pie S.L.

Agencia Allianz i Adeslas
Tel. 977 642 959 - 673090305
Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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TORREDEMBARRA SURT DE LA CRISI

S’aprova un pressupost per al 2018 que creix en despesa i inversions.
Redacció.- El ple de l’Ajuntament de Torredembarra
ha aprovat el pressupost
pel present exercici fiscal.
Ascendeix a un total de
21.669.555,45 €, el que
representa un increment
del 7,35 % respecte al del
2017. Hi ha votat a favor
l’equip de govern (ERC,
PSC I ABG); Avui Democràcia s’ha abstingut i la
resta de grups (Cs, PDeCat i Unió, CUP I PP) han
votat en contra.
L’augment ve donat per la
previsió d’un increment
d’un 7,8 % en impostos
directes i un 85 % en indirectes.
I és que es preveu cobrar
mig milió d’euros per la
revisió del cadastre endegada pel Govern, que
ha fet aflorar alguns casos de frau fiscal. Des
de la regidoria d’Hisenda
calculen que això suposarà uns ingressos extra
de 105.000 euros anuals
per l’actualització ja aplicada i preveu cobrar els
darrers quatre anys. Tot i
amb això, l’IBI s’ha anat
baixant fins a un 5,5 %
acumulat per a la majoria
de contribuents.
Pel que fa a la despesa,
s’ha previst un augment
de gairebé un 6 % en
despesa corrent i també
s’han previst inversions
finançades amb ingressos corrents, cosa que no
va succeir el 2017. També
està previst un increment
del 1,7% en despeses de
personal degut a l’augment salarial.
Pel que fa a les inversions, el pressupost del
2018 preveu un total de

976.901,12 €. La quantitat
més gran (511.513,80 €) es
destinarà a projectes de la
Regidoria de Via Pública i
Manteniment. També destaquen les partides per a
la millora de les comunicacions, dels sistemes informàtics municipals, equips
i programari informàtic i el
desenvolupament de l’administració electrònica.
Sobre el romanent de tresoreria positiu que es preveu amb el tancament del
2017, l’alcalde ha comentat
que, si la llei de pressupostos de l’Estat o alguna
altra normativa estatal ho
permet, pot servir per finançar inversions i que es
podria obrir un procés participatiu per a determinar
el seu destí. Precisament
sobre pressupostos participatius, ha explicat que
fins al moment no s’han
pogut dur a terme per la
precària situació de l’Ajuntament i de la vila a l’inici
del mandat, la qual cosa
no va deixar marge per a
la tria d’actuacions, ja que
s’han hagut de realitzar les
necessitats evidents i més
urgents.
La ràtio d’endeutament
de l’Ajuntament de Torredembarra se situarà en
el 58,56 % a finals de l’any
2018, millorant en més de
14 punts les previsions del
pla de sanejament que es
va aprovar l’any 2015. Cal
tenir en compte que l’any
2014 es va tancar amb un
romanent de tresoreria
negatiu de 2.046.230,20 €
i una ràtio d’endeutament
de 102,93 %. El 2016 el romanent va ser positiu fins
arribar a 2.880.098,20 € i

Moment del ple de pressupostos. (Foto: JG -El Mònic)

la ràtio d’endeutament va
baixar al 77,99 €%. El 2017
resta pendent de tancar i
encara no es compta amb
una xifra definitiva del romanent de tresoreria, tot i
que tornarà a ser positiu.
La ràtio d’endeutament a
31 de desembre de 2017
se situarà, segons les previsions, al 59 %.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, els va
presentar com el pressupost més atrevit que fins
ara havia fet l’equip de govern.
Debat
El plenari va ser l’escenari d’un llarg debat. On els
partits de l’oposició van
esgrimir els seus arguments.
Des d’Avui Democràcia,
Rosa Maria Guasch va
reivindicar la recuperació
dels Pressupostos Participatius i es va mostrar satisfeta de què l’equip de
govern hagi acceptat dotar una partida per aquest
efecte amb l’objectiu de
dedicar-hi una part del
romanent de tresoreria
amb què es preveu tancar
l’exercici 2017.
Guasch també es va mos-

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

trar esperançada de què
la proposta del partit municipalista relativa a crear
una ajuda econòmica pel
pagament de l’IBI adreçada a les famílies amb pocs
recursos, i que l’equip de
govern està estudiant, tiri
endavant. Va recordar que
ha estat Avui Democràcia qui ha desencallat la
proposta, que els tècnics
municipals asseguraven
que no es podia portar a
terme.
Va assegurar que Torredembarra avança i va
reconèixer que el govern
havia portat bé el tema
de l’endeutament, encara
que va pronosticar que en
el moment que es portessin a terme les inversions
que el poble necessita tornarà a pujar.
La regidora del PP, Núria
Gómez va assegurar que
l’actual govern no sap
quines són les prioritats
del poble i que no està planificant la Torredembarra
del futur. En aquest aspecte va demanar més sensibilitat per cuidar el patrimoni arquitectònic i que
es dediquin més recursos
econòmics destinats a millorar la via pública. També

es va queixar de la lentitud
i falta d’interès per tirar
endavant projectes importants.
Des de la CUP, Toni Sacristan ha destacat que els
comptes són continuistes,
tècnics, neoliberals i allunyats del que vol la ciutadania. Va demanar que es
congeli la partida per pagar
deute i es dediqui a millorar les polítiques socials.
També ha criticat que no
s’hagi fomentat els pressupostos participatius.
Per la seva banda, des del
PDeCat i Unió, Joel Navas
va argumentar que el govern no està planificant el
futur i que no s’està definint cap projecte de poble
per manca d’un pla de
mandat. També va denunciar la falta d’ambició i que
els números són positius
perquè el govern no ha
gastat tot el que ha pressupostat. Navas va rematar assegurant que reduir
les despeses no és sinò-

nim d’una bona gestió.
El portaveu de Cs, Toni
Cruz va retreure a l’equip
de govern que faci uns
pressupostos de cara la
galeria, amb l’únic objectiu de mantenir l’estructura municipal, sense treballar en les grans
inversions que necessita
Torredembarra.
Va reclamar que es rebaixi més la pressió fiscal i
va titllar de ridícul el descens aplicat a l’IBI en els
darrers anys, degut a què
aquest any es preveu un
augment de la recaptació
per aquest concepte del
7,5%.
Tot i estar previst que
fos un ple monogràfic
de pressupostos, s’ha
votat una moció del Partit Popular en referència
als drets de les dones de
cara al 8 de març. Només
el PP hi ha votat a favor.
Ciutadans s’ha abstingut.
La resta de partits l’ha rebutjat.

·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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Informació als nostres clients.
A partir del 12 de març el nou horari de les botigues:

C

M

Y

CM

• Passeig De La Sort, 27 de Torredembarra
• Carrer Barques, 5 de Cambrils
• Carrer Sant Joan de Deu, 68 de Calafell
• Avinguda Sant Vicenç, 32 de El Vendrell,

MY

CY

CMY

K

serà:
MATINS: de 9:30 a 13:30
TARDES: de 16:00 a 19:30

www.reformahoraria.cat
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EL CARNAVAL DE TORREDEMBARRA, CARA I CREU
Redacció.- L’edició del Carnaval ha presentat dues
cares. Una molt pobre i
una altra com es mereix el
nostre poble.
El mal temps va deslluir
l’arribada del Carnestoltes, que enguany no va
tenir carrossa degut a
què l’any passat no es va
convocar el concurs i en
els últims anys era la colla
guanyadora la responsable de confeccionar-la.
La pitjor cara ha estat per
la Rua Infantil que no va
congregar a la gernació
d’altres anys. L’horari matinal no va convèncer als
participants. També va ser
més migrat el Concurs de
mascotes
disfressades
amb 11 mascotes participants i que van ser totes
premiades amb vals de
regal les botigues patrocinadores. Ha estat la quinzena edició.
Amb tot, com en anys anteriors, els actes més mul-

titudinaris del Carnaval torrenc van ser la Gran Rua de
dissabte a la nit i la Rua de
diumenge al migdia. És va
poder veure el bon fer de
les colles amb disfresses i
carrosses molt treballades.
Potser la novetat més destacable ha estat que, després de la pausa de l’any
passat, s’ha dut a terme
un replantejament en el
concurs entre carrosses
i comparses participants.
S’han lliurat un seguit de
reconeixements i s’han
produït canvis en el jurat,
que ha comptat amb especialistes en les diferents
àrees (disseny, vestuari,
maquillatge) i amb experiència en d’altres carnavals.
Els resultats d’aquests han
estat els següents:
Premi a la millor coreografia: Els Reciclats
Valoració del Jurat: Han
brillat, ja que la posada en
escena era molt divertida,
la Jane damunt de la car-

rossa i King Kong animant
al públic. I tots, en conjunt,
com a comparsa anaven
coordinats en les passes
de ball i en l’execució de
les diferents figures.
Premi al millor maquillatge: Els Reciclats
Valoració del Jurat: Molt
treballat, ja que la temàtica té certes dificultats. Un
gran esforç per maquillar a
tothom de negre i que els
detalls estiguessin tan polits i iguals. Ens ha cridat
molt l’atenció a tots els
membres del jurat.
Premi al millor vestuari:
La Cucanya
Valoració del Jurat: Molt
original, el vestuari té diferents teixits, tant a la part
de davant com la de darrere, amb diferents colors.
Molt treballat i els detalls
perfectes.
Premi millor idea més
original: Volare
Valoració del Jurat: Molt
bona idea, és molt creatiu

i original, no només en el
concepte de la pluja si no
també en la seva posada
en escena.
Premi al tema més satíric: Spaindereta
Premi a la millor carrossa
Els Reciclats
Valoració del Jurat: Es
mereix el premi perquè:
1.-El tema escollit és molt
original.
2.-La música és actual i
festiva.
3.-Molt bona il•luminació
4.-El modelatge dels edificis estan molt bé executats.
5.-Molt bon conjunt escultòric.
6.-I per la figura externa del
King Kong.
Votació popular millor
comparsa: La Matinada
Votació popular millor
carrossa: Eksi
La Batalla de confeti, de
diumenge a la tarda, que
va canviar de recorregut
passant pel carrer de la

Capella, d’Antoni Roig, de
Francesc Moragas i passeig de la Sort, perquè les
carrosses poguessin interaccionar més entre elles.

La festa va acabar amb
la celebració de l’enterrament de la sardina el
dimarts, enlloc del dimecres de cendra.

Un any més les colles van demostrar el seu bon fer (Foto: AF - Ajuntament de Torredembarra i RMG - El Mònic)

GENERALI

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

Seguros

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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EL BUS URBÀ DONARÀ SERVEI La Torre és un dels tres únics municipis
ELS CAPS DE SETMANA
catalans triats per participar en el
A partir del 3 de març, la
projecte MITOMED+
línia 1 del transport urbà
de Torredembarra també
funcionarà els caps de
setmana. Així ho ha explicat el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, assenyalant que
el servei de dissabtes,
diumenges i festius que
només circulava de juny a
setembre ara s’estendrà
a tots els caps de setmana, en una prova pilot que
pretén conèixer la demanda d’usuaris per tenir-la en
compte en el proper procés de contractació del
servei.
De fet, la prova pilot es
posa en marxa paral•lelament a l’elaboració d’un
nou procés de contractació del servei de transport
urbà després que l’actual
contracte hagi caducat.
Aquest nou procés servirà per modernitzar i ampliar el servei. A més de
l’ampliació del transport

Es dóna compliment a una reivindicació veïnal
(Foto: AF - Aj. de Torredembarra)

públic a tots els dies de
l’any, el regidor també ha
comentat que s’incrementarà el nombre de parades, especialment al barri
dels Munts.
En la redacció del plec de
clàusules que s’iniciarà a
curt termini també s’incorporaran noves prestacions com la de disposar
de vehicles més sostenibles mediambientalment
i adaptats per al transport
de persones amb mobilitat reduïda, la millora de

les parades amb ampliació
de les que disposaran de
marquesines i canvi en
els pals de senyalització.
A més es comptarà amb
una aplicació de geolocalització perquè els usuaris
coneguin si l’autobús es
troba prop de la parada.
Actualment, el servei de
transport urbà té un cost
de 115.000 euros l’any per
a l’Ajuntament. En matèria
econòmica, l’Ajuntament
es planteja la reducció de
les actuals tarifes.

Torredembarra (Tarragona),
junt amb Sant Antoni de
Calonge (Girona) i Sitges
(Barcelona), ha estat escollida per a participar en la
fase pilot del projecte “Models of Integrated Tourism
in the Mediterranean+ (MITOMED+), liderat a Catalunya per l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)
de la Facultat de Turisme
de la Universitat de Girona (UdG). Aquest projecte
està finançat per la Unió
Europea i té com a objectiu
promoure la sostenibilitat i
la responsabilitat en el turisme marítim i costaner
a la zona del Mediterrani.
L’alcalde, Eduard Rovira,
ha destacat que Torredembarra ha estat el municipi
triat pels responsables del
projecte per representar el
litoral tarragoní pel seu reconegut camí en l’àmbit de
la sostenibilitat.

El MITOMED+ desenvoluparà indicadors pràctics
per facilitar la presa de decisions i millorar la governabilitat dels municipis mediterranis. El funcionament
d’aquest sistema d’indicadors i la plataforma online
que permetrà la seva visualització s’han presentat
recentment en una jornada
de treball a la Facultat de
Turisme, on han participat
la resta de socis del projecte procedents d’Itàlia, Croàcia, Xipre i Andalusia.
Per aconseguir-ho, el projecte augmentarà el coneixement i el debat social
entorn a la sostenibilitat
turística, aconseguint una
millora de la presa de decisions i de la planificació
d’aquesta modalitat de turisme.
Des del mes de novembre
passat, aquestes poblacions ja recullen dades dels

indicadors del projecte.
Aquesta informació serà
una eina per a la presa de
decisions per assolir millors nivells de sostenibilitat a nivell global, incloent
els eixos social, econòmic
i ambiental.
A partir d’aquest any, superada la fase pilot, tots
els municipis costaners
catalans que estiguin
compromesos amb la
gestió sostenible del turisme podran accedir a
aquests indicadors per fer
la seva recollida i el posterior tractament de dades.
El projecte MITOMED+
compta amb el suport de
l’Agenda per un Turisme
Sostenible i Competitiu,
en una Política Marítima
Integrada (Agenda for
Sustainable and Competitive Tourism and Integrated Maritime Policy).

BORSA DE TREBALL
La Junta de Govern de
l’Ajuntament
de Torredembarra del 28 de
febrer de 2018 va aprovar les bases específiques que han de regir el
procés selectiu per a la
constitució d’una borsa
de treball de mestres de

Música de diferents especialitats per a l’Escola
Municipal de Música.
El termini de presentació
de les instàncies serà de
20 dies naturals a partir
de l’endemà de la publicació al BOPT (publicació
pendent).

AtZuR

Al bar
,
podeu degustar els nostres
entrepans, torrades i taules,
elaborats amb productes
locals i de la comarca.

Les bases específiques
es poden consultar al
web municipal www.torredembarra.cat (Apartat
treball / Processos municipals de selecció/ Interinitats i borses de treball).

CUINES, BANYS I RAJOLES
info@comercialjpm.com
Mob. 690 243 700

També hi trobareu
vins i caves del País,
licors de la Terra i
cervesa artesana.

Tel. 977 64 52 68
Av. Catalunya, 43
Torredembarra - Tarragona

Carrer Ample 12, Torredembarra

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL, PNEUMÀTICS, XAPA i PINTURA

e-mail: tallersiscu@hotmail.com Tel./FAX 977 64 51 22
C/ Flamisell, nau 4 · P.I. Roques Planes · Torredembarra

ELECTRODOMÈSTICS D’ESTOC
Amb Petites Tares i Nous

eljardidelasort@gmail.com

677 522 402
Passeig de la Sort, 36 TDB

DISEÑOS PERSONALIZADOS
DIVERSOS ESTILOS
MATERIAL DESECHABLE
100% HIGIENE

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

977 780 296
oncletattoo@gmail.com
c/ 11 de setembre, 1
Torredembarra

TENIM ELS MILLORS PREUS; VINE A VEURE -HO!!!
c/ Pompeu Fabra, 1
Tel. 691 261 691
Torredembarra
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L’ALCALDE ES NEGA A LLEGIR LA PREGUNTA
SOBRE EL MÒNIC AL PLE
En el plenari ordinari
d’aquest mes de febrer,
el Mònic de la Torre va
presentar una pregunta
al ser exclòs per motius
purament polítics de la
publicitat
institucional
per part de l’equip de
govern des del passat
mes de novembre. Un
fet que discrimina al nostre mitjà de comunicació.
Després d’haver demanat audiència i no ser
contestat vam exercir el
dret que té tot ciutadà
de preguntar al plenari
municipal segons el reglament de Participació
Ciutadana.
L’alcalde, Eduard Rovira
va tornar a fer un exercici
dèspota i es va negar a
llegir de manera integra
la pregunta formulada
pel Mònic. Que és la següent:
“El Mònic de la Torre és
un mitjà de comunicació
periòdic d’informació local que s’edita en paper
a Torredembarra des de
l’any 2001. En l’actualitat
és el més antic i l’únic
que ha estat capaç de resistir la crisis economia
iniciada l’any 2007.
El 13 de novembre de
2017 vaig ser informat telefònicament que la Junta de Govern Local havia
decidit anul•lar les campanyes publicitàries re-

latives a la Fira de Nadal,
contractat per la regidoria
de comerç, i 1r. Bany de
l’Any, contractat per la regidoria de Turisme, que
havien estat compromeses en les Autoritzacions/
Disposicions de Despesa números 13/2017 i
14/2017, compromeses
des del mes de febrer
de 2017. També se’ns va
advertir que des d’aquell
moment quedava prohibit
inserir publicitat municipal al Mònic de la Torre.
Els diners estaven reservats, els actes es van realitzar i, segons se’ns van
dir, la decisió no corresponia a criteris tècnics, sinó
a una decisió arbitrària i
partidista dels membres
de la Junta de Govern Local (decisió política).
Una actuació semblant
només s’havia produït
durant el govern del Sr.
Daniel Masagué, quan El
Mònic de la Torre va ser
l’únic mitjà de comunicació que es va atrevir a
advertir a la ciutadania de
les irregularitats que estava portant a terme l’exalcalde i la Junta de Govern
Local i que van acabar
amb la seva detenció, el
26 de juny de 2013. Estem en el mateix cas.
Des del mes de novembre que, a través del departament de Premsa de

l’Ajuntament, he intentat
que la Junta de Govern
em rebi perquè m’expliqui els veritables motius
de la decisió, que en cap
moment se m’han donat.
No ho he aconseguit... fet
que m’obliga a traslladar
la pregunta al Plenari Municipal.
Il•lustríssim Sr. Alcalde de
Torredembarra, pot explicar els motius tècnics per
deixar d’inserir publicitat
al Mònic de la Torre i no
fer-ho a altres mitjans de
comunicació local i digitals?”
A més de no llegir la pregunta, l’alcalde Rovira es
va negar a deixar la còpia
de la carta perquè pogués
ser elegida.
La contesta de Rovira va
ser completament política
i va demostrar que des de
l’equip de govern el que
es busca és perjudicar al
nostre mitjà de comunicació local i acabar amb la
pluralitat ideològica de la
nostra població.
Des del Mònic, demanarem a l’alcalde que ens
faci entrega dels informes
tècnics per prendre la decisió d’eliminar la publicitat al Mònic.
6300 euros al gener
Heus aquí la contractació
de publicitat del mes de
gener segons surt referida

EN QUI RECAU LA RESPONSABILITAT
ÚLTIMA DELS ANIMALS FERÉSTECS?

a la pàgina web de l’Ajuntament de Torredembarra:
Comerç, Indústria i Activitats
Anunci 1⁄2 plana color
Mostra Ranxets al Diari
El Punt. Hermes Comunicació, SA 26/01/2018
363,00 €
Anunci Crida portada
Mostra Ranxets Diari
Més Tgna. Tamediaxa, SA
29/01/2018 151,25 €
Falques Ràdio Mostra
dels Ranxets a Tgna Ràdio. Empresa de mitjans
de Comunicació Tarragona, SA - 29/01/2018 251,68 €
Anunci revista La Ciutat
de Reus i Tgna Mostra
Ranxets. Casguamedia,
SL 30/01/2018 356,95 €
Anunci 2x2 i baner Mostra Ranxets Diari de Tarragona.
PROMICSA
31/01/2018 435,60 €
Baners, reportatge, xarxes socials i agenda Mostra Ranxets al Delcamp.
cat.
Edicions
Digitals
del
Camp, SL 31/01/2018
632,23 €
Turisme
Publicitat Revista Cap
Catalogne
08/01/2018
2.904,00 €
Anunci + Reportatge revista Magazine Experience CD Edimark07,SL
19/01/2018 1.210,00 €
En total 6300 euros.

Al començament d’aquest
mes de febrer vam trobar
que tant l’aigua com el pinso que havíem col•locat a
la colònia de gats del carrer
Pàndols havien estat manipulats: l’aigua de color
verd florescent i el pinso
amb pols blancs.
Tot va passar després d’haver discutit amb un home,
veí d’aquell carrer. Mitja
hora més tard vam tornar
i ens ho vam trobar. Vam
recollir part i la resta la van
llençar.
La nostre pensada va ser
demanar ajuda a l’Ajuntament, que segons diuen
és com la mare protectora,
que ens cuida i ens protegeix. Senyors i senyores
no s’ho creguin pas. La
persona responsable del
departament de sostenibilitat no ens va rebre. A través de la seva ajudant ens
va fer arribar el missatge
que l’Ajuntament no es feia
càrrec, que si nosaltres ho
volien analitzar per veure si
era verí era cosa nostra. La
seva ajudanta ens va aconsellar fer fotos i anar a la
policia.
Què hi podíem perdre?
Tot al contrari; segur que

s’interessaven. La nostra
sorpresa va ser quan a l’arribar se’ns va indicar que si
volíem fer una denúncia la
féssim però que quedaria
arxivada. Que ells no farien
analitzar les mostres que
hi portàvem. Sense cap
prova d’animal mort (poc
saben ells de gats feréstecs, ja que s’amaguen per
morir), ni nom de ningú (la
gent quan fa un fet com
aquest no deixa la tarja) no
havia res a fer. Vam fer la
denúncia i ens vam anar.
Les proves ningú les ha
analitzat.
Després de totes les despeses que ens representa
mantenir i controlar les colònies de gats, de no saber
d’un lloc on portar les mostres i del poc suport de les
autoritats sols ens queda
denunciar-ho públicament.
On comença i on acaba la
responsabilitat de les institucions? Qui és el responsable de la salut pública?
No hi ha dubte que aquest
fet ho és. Qualsevol persona o animal que toqui un
producte amb verí es pot
enverinar.
Associació Torrecat

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.
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Editorial

TORREMACLET
Netejant Creixell
Estem veient en els
últims temps com tenim a la vila de Creixell dos models ben
diferenciats de poble.
Comencem pels representants
polítics
del Partit Popular, els
quals han manifestat
obertament a la sala
de plens com és el seu
model excloent de vila.
La manera de fer-ho
és molt simple, alhora
que populista i demagògica,
simplement
creant alarma social
entre la població. Per
a aquest partit polític
els integrants de les
comunitats gitana, magrebí i llatinoamericana
són “gente de mal vivir”.
Menys mal que ells són
part del grup de “gente de bién”. D’aquesta
manera ja poden tenir
el seu eslògan per les
eleccions municipals
de l’any que ve, “Netejant Creixell”. Seguint
el model del seu cap
de llista badaloní, inci-

Sento (Vicent Gómez)

deixen en un discurs
xenòfob i excloent que
tant els hi agrada. Per
contra, són els primers
que parlen d’unitat,
però sembla ser que
aquesta unitat té molt
a vore amb l’extracció
social de les persones.
Estigmatitzar diferents
col•lectius per la seua
procedència o diferent
cultura no és la millor
manera de cohesionar
la nostra societat. Per
cert, cosa que si que
ha fet, per molt que
els pese, l’escola catalana amb el seu model
inclusiu d’immersió lingüística.
Existeixen moltes altres maneres d’intentar millorar el poble
de Creixell. Almenys
un grup de persones
es dedica, el tercer
diumenge de cada
mes, a netejar alguns
dels camins i indrets
del poble que estan
plens de brutícia. Casualment els encarregats de portar-ho a

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
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terme són membres
de l’Assemblea Local
de la CUP, juntament
amb altres associacions. Sí, sí, aquests de
la CUP que sovint som
titllats de “perroflautas”,
“guarros” i de “no trabajar”. Doncs així és, es
pot criticar amb facilitat
i en canvi no actuar per
modificar res, vers al
contrari, es dediquen a
crear alarma social atacant a les classes més
febles i desfavorides.
Els defensors d’aquestes idees excloents són
els membres del Partit
del 155, juntament amb
els aliats taronges, que
ja comencen a deixar-se
vore a nivell polític.
Oportunisme? El temps
ho dirà.
Si quid agas, prudenter
agas et respice finem.
Faules esòpiques, 22,
5.
“Si emprens alguna
cosa, obra amb prudència i tingues present el
fi.”
PUBLICITAT:
Guasch Publicitat
(699750224)
IMPRESSIÓ:
INDUGRAF offset S.A.
Dip. Leg. T-991-2001
Imprès en paper ecològic
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CONFIEM QUE EL TEMPS POSARÀ A
TOTHOM AL SEU LLOC
Aquest mes de febrer vam participar per primera vegada en la vida del nostre
mitjà de comunicació en un plenari municipal. En gairebé 18 anys, mai havíem tingut la necessitat de fer-ho, normalment, els mitjans de comunicació
ja tenim altres mecanismes per contactar amb l’administració, a través del
gabinet de premsa. Ho vam fer després de no ser rebuts per la Junta de Govern Local i acollint-nos al Reglament de Participació Ciutadana que permet
que els ciutadans puguin interactuar amb els seus representants públics. És
un dret que tenim tots, però, que rarament s’utilitza, possiblement perquè la
major part de la ciutadania viu d’esquena a la política municipal.
És molt normal sentir en el dia a dia queixes i laments de com funciona el
nostre Ajuntament, però, a l’hora de la veritat, la majoria no utilitzem les
eines de què disposem i es una llàstima, perquè usant-les es reduiria la gran
distància que hi ha entre administradors públics i administrats.
La nostra intervenció volia denunciar al tracte pejoratiu que rep la nostra publicació per part de l’actual equip de govern i Ajuntament en matèria d’inserció publicitària: l’equip de govern ens ha vetat perquè no els hi agrada el que
escrivim. És una manera de censura perversa que busca que desapareixem.
Naturalment, ho podrien fer sense donar explicacions si ho fessin amb diners
de la seva butxaca; el cas és que són diners públics i tenim el mateix dret
que els demés mitjans de comunicació a rebre les campanyes publicitàries
que s’organitzen des de l’Ajuntament. No volem ser més, ni menys. Per cert,
som l’únic mitja de premsa escrita d’informació local que hi ha a Torredembarra, el que ha publicat més edicions, el que més exemplars ha tirat i, dintre
de poc, el que més anys ininterromputs s’ha editat.
No som premsa amiga, no ho hem estat mai de ningú, per bé que intentem
ser amics de tothom, sempre hem treballat per fer que la veritat prevalgui i
garantir una informació veraç als torrencs i les torrenques, respectant l’opinió de tothom.
En 18 anys podem congratular-nos de què mai hem rebut una denúncia per
haver calumniat a ningú ni ens hem vist obligats a rectificar una informació
publicada al Mònic.
Tornant al plenari, l’Alcalde no va voler llegir de manera integra la nostra pregunta i ens va contestar amb vaguetats.
Vam acabar la nostra intervenció agraint a l’Alcalde el fet d’actuar amb el
principi de bona fe, amb criteris objectius i transparents i, per damunt de tot,
vigilant sempre per l’interès general dels ciutadans de Torredembarra, enlloc
d’afavorir els seus i els dels seus. No feia falta afegir res més.
Confiem que el temps posarà tothom al seu lloc.
Per acabar, i en un altre ordre de coses, aquest mes de febre ha fet 1 any que
ens va deixar la col•laboradora d’aquest mitjà i ex-regidora Montse Gassull,
ningú es pot imaginar quan la trobem a faltar.

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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Victimisme, NO Gràcies!
Vagi per davant que vull
que tornin a casa el Jordi
Cuixart i el Jordi Sánchez,
a l’igual que han de poder estar amb les seves
famílies, en Joaquin Forn
i l’Oriol Junqueras, així
com el nostre president
Carles Puigdemont i els
altres consellers que amb
ell es van exiliar de Catalunya, com també volem
que s’acabi la repressió de
l’Estat espanyol. No volem
cap encausat més, ni a través del 155, ni amb l’aplicació de la Llei mordassa,
però això no ha de servir
d’argument quan fas una
pregunta molesta a algun
polític.
El dissabte 17 de febrer,
ERC va organitzar una tertúlia, amb el diputat per
Madrid Gabriel Rufián, he
de dir que sempre m’ha
caigut força bé el seu discurs, no puc dir el mateix
de com va respondre’m.
Vaig preguntar si no creia
que s’estaven baixant els
pantalons ERC i el PDeCAT, ja que els últims dies,
s’havien produït declaracions per part de les dues
formacions que apuntaven
cap a una investidura d’un
candidat a la presidència
de la Generalitat, que no
seria Carles Puigdemont,
decisió que obvia allò que
el bloc independentista havia pactat per les eleccions
del 21-D, la meva pregunta
anava precedida del relat
dels fets de l-O i la posterior proclamació de la República, que va acabar amb

COL·LABORACIÓ
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l’exili d’uns i l’empresonament d’altres; doncs bé, la
resposta va ser la següent:
Si creus que és abaixar-se
els pantalons, que l’Oriol
Junqueras, porti 4 mesos a
la presó i que només hagi
vist el seu fill 3 cops durant
aquest temps? Crec va caure amb el victimisme. Tots
estem exposats a ésser
detinguts per defensar les
nostres idees que no és un
altre que la llibertat de tots
els presos polítics i l’aplicació de la República. Al final
d’aquell acte m’esperava
un fet insòlit, una senyora
d’avançada edat es va dirigir
cap a mi, i amb un to amenaçant hem va etzibar —
Com t’atreveixes a dir que
s’han baixat els pantalons,
si arribo a tenir el micròfon
a la mà t’he l’esclafo al cap.
Quina gran mostra de llibertat d’expressió que tenia la
senyora. Amb la resposta
del Diputat i l’improperi de
la senyora; jo hem pregunto, i que l’hi diem al Roger
Español, que va perdre
l’ull a causa d’una pilota de
goma dispararà per la policia nacional espanyola? No
Gabriel, la teva no va ser
una resposta adequada per
molt malament que la trobessis.
Quan va començar la campanya en defensa de l’1O,
en els actes públics que
es van celebrar arreu del
territori, hi havia una sensació d’unitat entre totes les
formacions que es pronunciaven a favor de la seva celebració, si ve quedava clar

que havia alguns partits que
no sempre havien actuat a
favor dels interessos de la
ciutadania. Possiblement,
si el vaixell que havia de
conduir-nos cap a la Independència de Catalunya, a
arribat tant lluny, és gràcies
a la CUP, una formació dins
del Parlament Català, que
amb 11 diputats a condicionat el govern de la Generalitat de Catalunya, gràcies
a aquesta actuació es van
aprovar fins a 26 Lleis que
amb un govern autonòmic
format per una majoria
absoluta de CIU, moltes
d’elles, mai haguessin estat
aprovades pel Parlament de
Catalunya.
La defensa de l’1O va portar
a la creació dels Comitès de
Defensa del Referèndum
(CDR) que han estat els
verdaders artífex de l’organització per part de la ciutadania, la seva acció aquestes últimes setmanes, no
ha estat acompanyada de
les decisions que s’esperaven per part d’alguns dels
partits polítics que formen
el bloc independentista.
Els CDR’s es reuneixen
totes les setmanes d’una
forma tossuda però alhora
convençuts dels seus objectius. Entre manifestos,
cançons i poesies, trobem
els seus crits incansables,
PER LA LLIBERTAT DELS
PRESOS POLÍTICS I LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA
REPÚBLICA CATALANA.

Toni Pinós

Una segunda oportunidad
La mayoría de ciudadanos
desconocen que la
Ley
25/2015 abre un marco
de soluciones ante las dificultades de pago de hipoteca, créditos
tarjetas
etc, permitiendo ademas
suspender ejecuciones y
embargos. Es un potente
mecanismo de defensa para
las personas físicas y las Pymes que no pueden atender
sus compromisos económicos.
LA CONDONACIÓN O LIBERACIÓN DE LA DEUDA es una causa por la que
se extingue legalmente la
obligación de pagar.
Hasta ahora, en España, la
Personas Físicas respondían
de por vida de sus deudas,
( Art. 1911 del Código Civil).
Con esta modificación se libera al deudor de pagar las
deudas tras un Procedimiento de Segunda Oportunidad (Concurso de acreedores), y solo con el inicio del
procedimiento ya es posible
paralizar embargos y ejecuciones hipotecarias.
“Ciudadanos ,ha registrado
la Ley de Segunda Oportunidad, con la que se facilitará
la reestructuración y el perdón judicial de las deudas, la
dación en pago y el alquiler
social. Es una Ley, en definitiva, para ayudar a quienes
lo han perdido todo.
La Ley de Segunda Oportunidad es una prioridad para
Cs y por eso estaba incluida
en los dos pactos de investidura, con el PP (punto 35)
y con el PSOE (pág. 9). Con
esta Ley, Cs ofrece un salvavidas a las casi 400.000 familias que se han quedado
sin nada a causa de la crisis.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390

4457

2618

Piso 2 hab.

4326

Poblamar

4293

50.000€

2648

3702

3148
3117

Piso 2 Hab.
Altafulla
75.600€
Casa de pueblo

4388

4360

56.000€

80.000€

OCASIÓN - PISO 3 HAB.
2 baños, parquing con
gran terraza exterior
En el centro de Torredembarra,

105.000€

C’s Torredembarra

4095

Casa 2 Hab.

A 2 min.playa

107.000€

Piso 3 hab.
Centro

Piso 2 Hab.
A 3 min. playa

85.000€

262 m 3 hab.
Piso de 66m², en Rincón del César
3 habitaciones,1 baño, terraza, soleado,
muy tranquilo, a 5minutos de la playa.

Toni Cruz

69.750€
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OPORTUNIDAD

de sus ingresos familiares .
La pregunta tambien sería
,¿la asistencia juridica quien la paga? ,proponemos
asistencia gratuïta a las personas fisicas y juridicas que
se declaren en concurso de
acreedores y carezcan de
recursos .
Esta propuesta de Ley ,que
propones Cs ofrece una
salida digna a las familias
más vulnerables ‘para que
tengan una segunda opción
quienes han sufrido o van a
sufrir un desahucio, entregando en dación en pago su
vivienda habitual, y en caso
de que no tengan alternativa habitacional, se puedan
quedar en su domicilio durante un periodo transitorio
de tres años con un alquiler
social, y no tener que verse
así en la calle’.
Otro de los puntos que ha
destacados de esta Ley es
la ayuda a los emprendedores, porque, ‘en España si
emprendes te arriesgas a
pagar esas deudas toda tu
vida, lo que hace que muchos autónomos o posibles
autónomos no se arriesguen’. Para acabar con esta
situación, Cs plantea una
alternativa que ‘reestructure sus deudas de manera
más sencilla y que estas familias, deudores de buena
fe, tengan una alternativa
para responder a sus apuros económicos’.
‘Queremos que los autónomos que se han caído
se puedan volver a levantar para tirar adelante sus
proyectos y sus sueños’.

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Esta Ley de Cs tiene dos prioridades:
En primer lugar, las familias
que han sufrido o van a sufrir
un desahucio. Gracias a esta
Ley de Cs podrán cancelar
su deuda hipotecaria con la
dación de pago de la vivienda en caso de ejecución
y quedarse en su domicilio
durante un plazo mínimo de
3 años con un alquiler social
que no superará el 30% de
sus ingresos.
En segundo lugar, esta Ley
de Cs permitirá a las personas y familias que se encuentren en situación de insolvencia por circunstancias
sobrevenidas, como sufrir
un accidente o haberse quedado en paro, a reestructurar y, en último término,
obtener el perdón judicial de
sus deudas de forma más
sencilla.
Con ello se conseguirá que
cientos de miles de familias
puedan rehacer su vida y
que los autónomos y emprendedores que sufran un
fracaso empresarial puedan
volver a levantarse y crear
riqueza y empleo en un futuro sin verse ahogados de
por vida por unas deudas
que nunca podrían llegar a
pagar.”
Gracias a la Ley de Ciudadanos de segunda opotunidad ,se permitirá el acceso
al acuerdo extrajudicial de
pagos de todas las personas físicas con independencia de su patrimonio y que
permita cancelar su deuda
con la dación en pago de la
vivenda ,teniendo en cuanta
que si esta familia son vulnerables opten a un alquiler
social que no supere el 30%

Casa 205m2
5 hab. 2 baños

90.000€

2643

Casa Adosada

3Hab. 2baños

125.000€

SOCIETAT
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OLTECAR COMUNICACIONS ADAPTA ELS
SEUS HORARIS A LA REFORMA HORÀRIA
Es tracta d’una iniciativa pionera en la nostra població que busca millorar la qualitat de
vida i augmentar la productivitat.
I si poguéssim afegir
temps a la nostra vida?
La reforma horària és una
iniciativa ciutadana que
impulsa canvis horaris
perquè puguem gaudir de
més llibertat en la gestió
del nostre temps. Perquè
sincronitzant els nostres
hàbits horaris amb els de
la resta del món i amb un
ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps
al temps i, en definitiva,
millorar en salut i qualitat
de vida.
La reforma horària impulsa uns hàbits horaris
cívics, potenciant la igualtat entre les persones,
les nostres capacitats de
bona relació i, sobretot, la
nostra salut i benestar.
Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa:
-Compactar la jornada laboral per sortir abans de
la feina.
-Introduir horaris laborals
més flexibles d’entrada i
sortida.

-Avançar les hores dels
àpats, tant del dinar com
del sopar.
-Sincronitzar els horaris de
les empreses, institucions
i actors socials i culturals.
El 17 de juliol 2017 el
president Carles Puigdemont proposa la signatura
del Pacte per a la Reforma Horària a institucions,
actors i ciutadania en un
acte solemne al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat. 110 institucions i organitzacions promotores
es comprometen a caminar cap a l’Objectiu 2025,
any en què es vol que estigui implantada aquesta
iniciativa.
Pioners
OLTECAR
COMUNICACIONS, SL com a distribuïdor oficial Movistar a
la província de Tarragona,
adapta els seus horaris
amb l’objectiu d’adherir-se
al projecte de reforma horària a les 4 botigues que

La botiga del passeig de la Sort canviarà els horaris a partir del 12
de març (Foto: Cedida)

actualment gestiona (Torredembarra, Vendrell, Calafell i Cambrils).
En aquesta línia, el nou
horari de les 4 botigues
serà: matins de 9:30 a
13:30 i tardes de 16:00 a
19:30; per tant l’horari de
tancament s’avança mitja
hora respecte a l’horari
anterior, tal i com s’ha dit,
buscant aquesta conciliació de la vida professional
i personal dels treballadors, i per altra banda, a
les tardes s’ofereix una

nova franja de 16:00 a
17:00 per donar servei als
clients que per diferents
causes els pugui encaixar
fer les seves gestions dins
aquest horari en la que la
majoria
d’establiments
encara resten tancats.
El pacte de la reforma horària disposa d’una web:
www.reformahoraria.cat,
on s’expliquen en detall
els objectius que persegueix i quines entitats tant
públiques com privades
s’hi han acollit.

ENCARREGEN UNA DIAGNOSI
COMERCIAL PER ESTABLIR
LES PRINCIPALS LÍNIES
ESTRATÈGIQUES DEL SECTOR
La Regidoria de Comerç,
Indústria i Activitats ha
encarregat la realització
d’una diagnosi comercial
de Torredembarra. A grans
trets, es tracta de fer una
mirada molt focalitzada a
les variables comercials
que permetran indicar les
línies estratègiques principals que s’haurien de
desenvolupar en el sector
del comerç torrenc, tal
com ha explicat el regidor
responsable
d’aquesta
àrea, Josep Maria Guasch.
Les tasques que es duran
a terme per a obtenir les

499 €

NO DEIXIS DE COMPRAR QUALITAT AL MILLOR PREU
OUT

LET

De dilluns a dissabte de 10 a 13:30 h
Divendres i dissabte també de 17 a 20h

propostes de línies estratègiques a seguir són les
de detectar les característiques i condicionants
de les diferents àrees
comercials,
caracteritzar la demanda potencial resident, quantificar
el mercat econòmic de
residents al què potencialment poden arribar els
diferents sectors comercials, analitzar la situació
i activitat dels col•lectius
d’empreses i comerciants i extreure conclusions.

El regidor i el president de la UCEP amb els professionals del sector
privat que realitzaran la diagnosi. (Foto: AF- Aj. Torredembarra)

PVP

De 9 a 13:30 h i de 17 a 20h
Diumenge i festius tancat

17

De 9:30 a 13:30 h i de 17 a 20h
Dissabte per la tarda i festius tancat

18
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TERTÚLIA POLÍTICA

50 ANYS SACERDOCI

Convidat per la secció local d’ERC, el passat 17 de febrer
el diputat Gabriel Rufián va passar per Torredembarra per
explicar de primera mà com estaven les negociacions per
formar govern a la Generalitat de Catalunya. Va ser al Bar
La Zona de la Zona Esportiva Municipal i s’ha de dir que el
recinte es va quedar petit i que molta gent es va quedar
fora. Agraïm que tingués l’amabilitat de signar un exemplar
del Mònic, per la nostra col•lecció d’il·lustres.

CANVI JUNTA GRUP DE
DONES

El passat 4 de febrer la Parròquia de Sant Pere Apòstol de
Torredembarra va estar de festa per celebrar i homenatjar
a Mossèn Agustí pels seus 50 anys de capellà. Sacerdot,
entranyable senzill i humil, ara acaba la seva vida sacerdotal a la nostra vila. Va rebre diferents obsequis com una
reproducció del vitrall col•locat en la Capella de Santa Rosalia.

CANVI DE PRESIDENT

El passat 2 de febrer va tenir lloc l’elecció de la nova
Junta Directiva del Grup de Dones de Torredembarra.
Després de més d’una dècada presidint l’entitat, Pilar
de la Rosa es rellevada per Àngels Barrera.

PREMI DISSENY ARTÍSTIC

VISITA REFUGI DEL SABÓ

Tal i com avançàvem en el passat número, l’historiador
i arxiver Joaquim Nolla ha fet diferents visites guiades
al refugi del Sabó en el marc de la commemoració dels
80 anys de la Guerra Civil. S’ha de dir que els tres torns
van estar complets i que hom va gaudir molt de l’experiència

Víctor Zarzo i Aitor Úbeda són, respectivament, els nous
president i cap de colla dels Nois de la Torre després que
les seves candidatures fossin aprovades a l’Assemblea
Ordinària General celebrada el passat dissabte 24 de febrer. Les noves juntes directiva i tècnica van rebre 50
vots a favor. Substitueixen a Rodrigo Sicilia i Lluís Batet.
Altres nom de la nova junta són: Lourdes Llima, Antoni
Tolrà, Carles Miracle, Aleix Núñez, Sílvia Muñoz i Marta
Recasens.

Paula Baumann, una jove estudiant de Disseny Gràfic de
Torredembarra, ha guanyat un destacat premi en aquesta matèria organitzat per la prestigiosa revista d’arts gràfiques Neobis Press. La convocatòria havia rebut gairebé 90 projectes de 25 centres diferents. Paula s’ha alçat
guanyadora, amb 2.306 «m’agrada» a Facebook i el seu
disseny il•lustrarà la popera portada.
A la foto, celebrant l’èxit.

El Capitan Restaurant
www.restaurantelcapitan.com
VINE A PROBAR EL NOSTRE MENÚ DE
CAP DE SETMANA
Peixs i Mariscs
de la lonja

Arrossos i Paelles

CARTA D’HIVERN

MENÚ DIARI AL MIGDIA

Pssg. Rafael de Campalans, 11 - local 7
Torredembarra

Telèfon: 977 644 983
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LA CULTURA I EL DIÀLEG
És notori i manifest que un
dels problemes que té la
societat actual és informar.
Vull dir fer arribar noticies
concretes, valorades i que
encetin una reflexió. Fer
saber es planteja complex.
Les xarxes socials, no
en tenen tota la responsabilitat per descomptat,
contribueixen però a omplir d’estels o meteorits
qualsevol trajectòria que
busqui connectar un emissor amb la societat. Així,
d’aquesta manera, també
sembla complicat sentir
d’altres veus o endegar
espais de participació.
Quan es van plantejar
pressupostos participatius,
ja fa alguns anys, la Comissió d’Economia Municipal i
Pressupostos Participatius
es va constituir tan ràpid
com plena a vessar. Entitats i veïns s’acostaven al
Consell Municipal de Sostenibilitat per primer cop
per a vetllar en el repartiment d’ajuts i col•laboracions.
No és pas una crítica, és
evident que la primera empresa de Torredembarra
esdevé clau per a seguir o
tirar endavant les propostes dels diferents grups
promotors de la vila. L’èxit
venia perquè hi havia un
marc i un pressupost des
d’on treballar. Cal tenir-ho
en compte.
És en aquesta situació on
es clarifica el veritable tarannà dels responsables
en cada moment.

Poden creure que “Qui vulgui opinar, que guanyi les
eleccions”, també poden
dir “Tinc una responsabilitat
i penso en la totalitat de la
ciutadania”, també poden
al•legar sobre l’èxit de cada
activitat en relació a la totalitat del cens o resumir-ho
tot dient “Qui vulgui fer “X”
que s’ho pagui”. Aquests
exemples són reals, han
estat sentits en diferents
èpoques.
Cal dir també que els antecedents dels pressupostos
no deixen un bon regust.
Com a obra menor es va
relacionar la piscina municipal... i fins aquí vull llegir per
a no caure en un altre tema.
La cultura és una despesa o
una inversió?
És una afirmació clàssica.
Però se’n desprèn molta
informació. Calen mesures
estructurals per a donar un
paper a la cultura dins de la
societat torrenca? No sempre es pot planificar, a voltes la improvisació aporta
quelcom de màgia i oferta
encisadora com l’art en general. Però tenir-ho clar, faria
possible la col•laboració i la
difusió de tots i cadascun
dels diferents projectes que
es treballen a la vila. Des
d’iniciatives des de la regidoria fins a recolzar tota la
feina que es fa.
A modus d’exemple, aniversaris d’entitats han de lluitar
per obrir-se pas enmig de la
desinformació, tant l’Antina
com la Coral Santa Rosalia

fan una feina tan digna que
ens dignifica a tots pel sol
fet de coincidir en l’espai
torrenc. Totes les entitats
comunicant als seus socis
aquestes celebracions o
l’agenda en general podria
ser un reforç molt important. El suport és un concepte ampli però sempre
basat en la feina i la planificació.
Cal parlar de Patrimoni Històric, tant li fa l’oportunitat
o si era muralla o tanca de
totxo, és un exemple que
cal una feina prèvia molt
important que no depèn
inicialment de pressupost.
Ens permetria definir un pla
consensuat i que es consolidaria definint una partida
raonable per treballar en
els següents pressupostos.
Sense aquest inici l’ajornament ens deixarà extenuats
d’esperar.
La creació d’un espai a modus d’oficina tècnica des
d’on treballar i consultar,
des d’on rebre i analitzar les
propostes o les denúncies
, o les preocupacions o les
ganes d’ajudar, esdevindria
un inici. Sense oblidar que
unes persones que s’especialitzin poden trobar recursos per a projectes i recuperar el protagonisme de
Torredembarra en aquests
àmbits. Ara, ja des de fa
temps, la defensa o previsió
del nostre patrimoni reposa
en la memòria d’alguns veïns molt treballadors o en
comentaris enmig d’altres
actes encomanant-nos a

tornar a veure’ns.
Crec que cal l’elaboració
d’un programa de recolzament a les empreses i entitats culturals, desenvolupar una pàgina web oberta
i participativa de cultura a
Torredembarra, la creació
d’un espai per a divulgar la
història de la vila. A parlar
des de zero, no sigui que
barrejant el que val i el que
cal ho tornem a perdre tot.
Recolzar, reconèixer i tractar millor les iniciatives individuals que han fet una feina molt destacable. Parlem
de museus i ja en tenim un
d’interessant i que cal recolzar.
L’oferta i la seva difusió també ha de generar “afecció
per la cultura” en els joves
després d’haver detectat
que entre 15 i 30 anys són
“poc consumidors”.
Un pla “ambiciós” és un
acte “valent”, ha de comptar però amb la “fortalesa”
que sigui un projecte recolzat “per tots” els agents
culturals i “realista” pel que
faci al cronograma i al pressupost que vagi necessitant
en la seva implementació.
Un treball “històric” per
l’aproximació entre el sector públic i el privat. Malgrat
que els interessos dels dos
àmbits semblen diferents
o hi hagi diferents punts
de vista, si el treball és
“constructiu” hi guanya Torredembarra. Això, segur.
Albert Bonet
President del Centre d’Estudis Sinibald de Mas.
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LA CORAL CONQUISTA
MONTSERRAT AMB UN
CONCERT SUBLIM
Els acords de la missa
Brevis a Santa Rosalia
encara ressonen dins la
Basílica de la Mare de
Déu de Montserrat. Un
concert emmarcat dins
de la romeria anual al
sant lloc organitzada per
la parròquia de l’església
de Sant Pere Apòstol,
però, que dóna el tret de
sortida a la commemoració del 40è aniversari de
la coral Santa Rosalia.
El concert perdurarà en
la memòria dels nostres

per l’autor vendrellenc
Albert Solé expressament per la coral, té la
peculiaritat que introdueix per primera vegada
en aquest tipus de composicions un instrument
tradicionalment festiu
com és la gralla.
S’ha de ressenyar que
l’organista parroquial,
Montserrat Miracle, ha
tocat per primera vegada l’impressionant orgue de la basílica, que
es va construir fa pocs

El concert, que ha estat especial per molts motius, ha acabat amb
un emotiu Virolai (Foto: RMG - El Mònic)

cantaires i també de les
persones que van presenciar l’actuació. Un
cop més, la coral ha demostrat la seva solvència
musical aconseguida en
els darrers anys, en un
concert especial i és que
no cada dia es canta en
un lloc tant emblemàtic
com Montserrat, sota
l’atenta mirada de la Moreneta.
I ho han fet interpretant
una peça que des de què
es va estrenar forma part
del patrimoni cultural de
Torredembarra, la Missa
Brevis a Santa Rosalia; la
composició que es canta
per la nostra Festa Major. L’obra, composada

anys.
A part de la Missa, la
coral ha cantat altres
peces i ha finalitzat el
concert entonant el Virolai. En aquest moment,
l’emoció s’ha fet palpable.
La Coral Santa Rosalia
inicia amb el concert
d’aquest diumenge, la
celebració del seu aniversari. Els actes seguiran el pròxim dia 11
a les 11 del matí amb
una missa d’acció de
gràcies pels 40 anys de
la Coral i un acte de reconeixement a tots els
cantaires que han passat per l’entitat, al Pati
del Castell.

20

El Mònic

COMARCA

MARÇ DE 2018. NÚM. 235

L’ermita de Berà celebrarà el seu Paco Ibáñez omple de poesia
Tricentenari a partir de l’11 de març
reivindicació el Casal La Violeta
La regidoria de Cultura,
encapçalada per Teresa
Ferré, ha presentat el
programa d’actes de celebració del Tricentenari
de l’Ermita de la Mare de
Déu de Berà, per commemorar els tres-cents
anys de la col·locació de
la primera pedra, el qual
va servir per reconstruir
el temple, un acte que,
segons les fonts històriques, va tenir lloc el 12
de març de 1718.
L’Ajuntament ha elaborat
el programa conjuntament amb la parròquia
de Sant Bartomeu i la
col·laboració d’entitats
locals. S’iniciarà l’11 de
març amb una missa
especialment
oficiada
per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol; i
pel rector de la parròquia
de Sant Bartomeu, Jaume Roig. Seguidament,
Els Nens del Vendrell
oferiran una demostració de les seves figures
i se servirà una copa de
cava.
Per continuar amb la celebració, el 2 d’abril, en
el marc del 29è Aplec de
Sardanes del Grup Sardanista de Roda de Berà,
tindrà lloc durant tot el
dia un concurs de pintura ràpida amb l’ermita de Berà com a tema
principal de les obres. A
més a més, a dos quarts
d’una es presentarà la
rosa commemorativa del
Tricentenari, elaborada
amb punta de coixí per
les puntaires de Roda
de Berà, sota la direcció
de la professora Pilar de
la Muñoza. Finalment, a
les cinc de la tarda el jurat del concurs decidirà
les tres obres guanyadores, i a les sis es lliuraran
els premis.
La commemoració del
Tricentenari continuarà
el diumenge 17 de juny
a la tarda, amb una trobada de cristians de l’arxiprestat del Tarragonès
Llevant, a l’ermita de
Berà. Tindran lloc tallers i
conferències amb la participació de l’arquebisbe
Jaume Pujol, i del rector
de Roda de Berà, Jaume
Roig. Seguidament, a
la plaça de l’ermita, se
celebrarà un concert de

cançons líriques amb la
soprano, Miracle Seguí;
el baríton, Miquel Font; i
el pianista Josep Mateu.
Història
L’ermita de Berà va ser
fundada l’any 1121 sota
la invocació de Sant Pere,
en un indret on hi havia
una comunitat de pescadors, a Berà. Anys més
tard, però, les freqüents
incursions dels pirates
van obligar als pescadors
a buscar feina terra endins, al poblat de Roda.
Al segle XVI l’altar major
dedicat a Sant Pere i la
pila baptismal de l’ermita van ser traslladades a
Roda, que ja tenia com a
patró Sant Bartomeu, i la
capella costera va quedar
deserta.
Va ser al segle XVIII quan
es va produir una reacció
per part dels rodencs i es
va iniciar un moviment
per tal de reconstruir
l’ermita, gràcies a les
col·lectes de tota la població. Així, el 12 de març
de 1718 es va col·locar la
primera pedra a la nova
capella de la Nostra Senyora de Berà.
El 25 d’agost de 1727 va
ser beneïda i es va oficiar
la primera missa. L’antic
retaule de Sant Pere va
ser retornat al seu origen
i es va instal·lar a la primera capella de l’esquerra, per tal que a l’altar major es col·loqués la Verge.
La tradició explica que la
imatge de la Mare de Déu
de Berà va ser trovada
per uns pescadors en un
indret al peu del santuari,
dins del mar, anomenat la
Roca Plana. Al marge de
les creences populars, la
talla, d’uns 60 cm de fusta, datada al segle XIII,
va ser destruïda, com la
majoria dels elements

ornamentals del temple,
durant la Guerra Civil, un
conflicte durant el qual
també van ser destrossats l’altar major i dos altars laterals. En finalitzar
la guerra, es va adquirir
una nova imatge, una talla de fusta, comprada a
un antiquari tarragoní.
Durant els anys 1960 i
70, l’ermita va tornar a
ser motiu de controvèrsia
a causa de l’adquisició
dels terrenys del “Hostal
de los Reyes de Aragón”
que en va fer el Banc
d’Espanya. Les accions
de l’entitat bancària tenien per finalitat tancar
els camins d’accés a l’ermita de Berà i convertir-la
en una propietat privada.
La rèplica popular per defensar el temple no es va
fer esperar i es va iniciar
una lluita que duraria fins
l’any 1979, quan el Banc
d’Espanya i l’Ajuntament,
amb l’alcalde Fèlix Martorell, van arribar a un
acord.
Que avui els rodencs
puguin accedir de forma
lliure a l’ermita va ser
gràcies a la reacció de tot
un poble unit, que va iniciar una forta campanya
en contra de la voluntat
del banc; als regidors de
l’Ajuntament en les distintes etapes que va durar
el conflicte; i a l’actuació
del Jutge de Pau, Josep
Martorell, qui va defensar
el drets del poble davant
de moltes pressions oficials.
L’ermita de Berà ha estat tradicionalment un
lloc de trobades festives,
de diferents romeries i
l’escenari del tradicional
Aplec de Pasqua, el qual,
segons les fonts, es remunta a l’últim terç del
segle XIX.

El
cantautor
Paco
Ibáñez, de 83 anys, va
omplir ahir al vespre de
poesia i reivindicació el
Casal La Violeta d’Altafulla en el primer concert
del Barnasants al municipi, en un recital que va
durar dues hores. Amb
un públic totalment entregat que va fer petita la sala –més de 350
persones van omplir la
Violeta-, el cantautor valencià va acabar amb un
dels himnes de la música contemporània com
és “A galopar”.
Paco Ibáñez va interpretar poemes de Federico
García Lorca, José Agustín Goytisolo, Luís Cernuda, García Márquez,
Gustavo Adolfo Bécquer, León Felipe, Jorge
Manrique, El Arcipreste
de Hita i Rafael Alberti. Amb la fidelitat d’un
públic incondicional, els
assistents van emocionar-se
especialment
quan el veterà cantautor va entonar el “Txoria
txori”, de Joxean Arce i
Mikel Laboa, en una tarda on l’artista va cantar
amb els quatre idiomes
de l’Estat espanyol i ho
va fer amb un nivell indiscutible.

i

El veterà cantautor va fer una memorable acuació (Foto: Cedida)

Ibáñez va estar acompanyat en part del concert pel guitarrista Mario Bas, amb ‘Soldadito
boliviano’, dedicada al
Che Guevara, i que va
ser també especialment
aplaudida pel públic assistent; així com també
la de Luis Cernuda amb
“Un español habla de su
tierra”, on Paco Ibáñez va
aprofitar per diferenciar
“la España de charanga
y pandereta de la otra
España
republicana”.
Gent vinguda d’arreu
del territori va gaudir del
concert de Paco Ibáñez
a Altafulla on, un cop
acabat, es van poder fotografia amb ell a la sortida del casal.

El segon i darrer concert del Barnasants a
Altafulla serà l’actuació
de Rusó Sala i Sakapatú, que presentaran
el seu darrer disc el 8
d’abril a les 19h, també al Casal La Violeta.
Es tracta d’un treball
on canten a Víctor Jara
i Violeta Parra de la mà
de la dolça veu de l’empordanesa Rusó Sala i
les harmonies renovades de Sakapatú, amb
aires mediterranis i
sud-americans. Les entrades es poden adquirir a un preu de 7 € a taquilla, i de 5 € en venda
anticipada a través de
barnasantstickets.cat.

Més de 60 joves han participat de
l’esquiada Trac

El passat cap de setmana un total de 64 joves
dels municipis de Torredembarra, Roda de
Berà, Altafulla i Creixell
van participar de l’esquiada a Vallnord que organitzen anualment els
seus ajuntaments des
de les regidories de Joventut.
Aquesta sortida de dos

dies és una aposta forta
del projecte de dinamització compartit “Propera
parada” perquè amb els
anys que es fa s’ha pogut comprovar que afavoreix la interrelació del
jovent de la zona, ofereix
l’impuls de la pràctica de
l’esport com a alternativa d’oci saludable i permet als professionals de

joventut que hi assisteixen mantenir el vincle i
detectar i recollir les
necessitats del jovent
a tots els nivells.
L’experiència ha estat
valorada molt positivament per totes les persones participants i les
xarxes s’han omplert
d’imatges de l’activitat.

