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UN INFORME EXTERN REOBRE LA
POLÈMICA SOBRE MONTEIXO

VINS, SIDRA I TAPES
Obert de 08:00- 00:00
(dimecres tancat)

Cs i Avui Democràcia demanen un informe extern a un arquitecte urbanista per aclarir
si es podia donar la llicència de Monteixo. Portaran a ple que sigui anul·lada. P4
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Amaguen
alguna
cosa, els
regidors?
L’Ajuntament posa
traves a l’accés de les
seves declaracions de
béns P2

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA
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Retiren la
denúncia
per les
creus
grogues a
la platja P7

977 64 11 47
torredembarra

TURISME

Comencen
els

El canvi a la zona verda és molt evident. (Foto: El Mònic).

PRESSIONS PER TANCAR EL PAS ENTRE L’AVINGUDA
DE MONTSERRAT I EL PASSEIG MARÍTIM

La campanya
gastronòmica
Carns – Embotits – Formatges
es presenten en
– Elaboració pròpia –
una multitudinària
Productes artesans – Vins
Un veí assegura que va ser pressionat per l’alcalde perquè es va oposar a què degustació a la carpa
Aliments Groumet...
I molt més!!! es tanqués el pas entre l’Avinguda de Montserrat i el Passeig Marítim. L’edil té un de Can Bofill P12

c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

habitatge en propietat en un dels blocs d’apartaments P4

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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Què amaguen els nostres regidors?
Perquè posen traves a què es pugui accedir a l’original de les seves declaracions de béns? La Comissió del Dret d’Accés a la
Informació Pública (GAIP) estima que s’hi ha de poder accedir.
Redacció.- La transparència és un principi
d’actuació de l’administració en virtut del
qual ha de fer pública
la informació necessària perquè els ciutadans
puguin avaluar-ne la
gestió. Inclou tant l’obligació de fer explícites
determinades informacions de manera proactiva, o sigui, en forma
de publicitat activa, com
l’obligació d’atendre les
sol•licituds que facin els
ciutadans, emparant-se
en el seu dret d’accés a
la informació.
El principi de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, està regulat per
una llei estatal, la Llei
19/2013, de 9 de desembre, i una catalana,
la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.
El que hauria de ser fàcil i ràpid, però, es pot
veure obstaculitzat per
una administració o uns
càrrecs electes que no
tinguin massa interès en
ser transparents, com a
mínim en determinats
aspectes.
Per llei, els regidors han
de fer una declaració
de béns quan accedeixen al càrrec. Per llei,
aquesta ha de ser publicada i, de fet, l’Ajuntament de Torredembarra cobreix l’expedient a
través del portal web de
la corporació.
Ara bé, el que es penja és un resum fet pel
secretari municipal de
la informació aportada
pels regidors, mitjançant una declaració jurada, que ningú es fa
responsable de certifi-

car que sigui certa. Per
tant, els criteris i escrupolositat de les dades
queden a la bona fe dels
càrrec electes.
Es produeixen fets inversemblants. Un exemple
escandalós és que l’alcalde Eduard Rovira no
inclou els seus comptes
bancaris, ni les seves
hipoteques, com fan els
altres, i en canvi, a l’altre extrem, la regidora de
cultura, Núria Batet, fins
i tot, declara ser propietària d’una flauta travessera.
El 8 de gener, el Mònic
va demanar poder accedir als originals i modificacions posteriors de
les declaracions de béns
dels càrrecs electes. Es
volia comprovar “algunes
incidències” que s’havien
detectat.
Comença el periple
En data 17 de gener, es
notifica per part del secretari municipal, Rafael
Orihuel, com a custodi
del registre de béns patrimonials dels representants locals de l’Ajuntament, que no es pot
accedir a la documentació, perquè “l’Ajuntament
publica i actualitza anualment les declaracions
i activitats dels membres
de la corporació, en les
condicions exigides per
la llei”. També s’informa
que durant el primer trimestre de l’any es publiquen les modificacions a
la pàgina web municipal,
segons un acord de ple
de 18 de febrer de 2016.
Davant la negativa, el
24 de gener es presenta
una reclamació davant la
Comissió del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública (GAIP), un organisme de la Generalitat de
Catalunya, que vetlla pel
compliment de la llei de
transparència.
El GAIP comença les seves actuacions. Primer
demana a l’alcalde que
motivi la negativa. El 21
de febrer, Eduard Rovira
assumeix els criteris del
secretari.
Vista la resposta, com
que afecta a dades personals, el GAIP demana
un informe a l’Agència
Catalana de Protecció de
Dades, i per l’altre cantó,
dóna un termini de 10
dies a l’alcalde perquè
faci extensiu als regidors
el seu dret a presentar
al•legacions i donar els
motius pels quals s’hauria d’impedir accedir a la
documentació sol•licitada.
Un fet que es compleix el
8 de març. Només presenten al•legacions per
impedir que El Mònic pugui exercir el seu dret a
la informació i a la transparència, els regidors de
l’equip de govern, Eduard Rovira, Jordi Solé,
Núria Batet, Lluís Suñé,
Josep Ma. Guasch, José
García, Raúl García i
Clara Solivellas. O sigui,
la major part dels representants de l’esquerra
local.
Les al•legacions es fan
arribar al GAIP perquè
les estudiï i prengui una
resolució.
Resolució
La resolució arriba el 5
d’abril, gairebé 3 mesos
després d’un tràmit que
hauria de ser immediat.
La petició del Mònic és

estimada.
El GAIP constata que
cap de les al•legacions
formulades pels càrrec
electes “aporta circumstàncies personals o singulars que puguin dur a
pensar que la difusió de
la informació pugui causar un perjudici determinat a algun dels electes
afectats”.
I afegeix “algunes de les
al•legacions posen de
manifest que la persona
reclamant dirigeix un mitjà de comunicació local i
que, per tant, si demana aquesta informació
segurament deu ser per
fer-la objecte d’ús periodístic”. Segons el GAIP,
aquesta circumstància
“reforça el dret d’accés
a la persona reclamant,
ja que al dret d’accés a
la informació pública hi
afegeix l’exercici del dret
constitucional a la informació, que és un dret
essencial a tota societat democràtica i que no
necessita major factor
ponderatiu que l’interès
informatiu que podrien
tenir les eventuals irregularitats que es podrien
detectar a resultes de
l’accés a la informació
sol•licitada”.
Què amaguen?
El 18 d’abril, el secretari ens comunica que
podem accedir a la documentació
d’aquells
regidors que no han presentat al•legacions. Això
sí, l’accés és restringit
“es produirà en forma de
vista i sota la supervisió
de personal d’aquesta
secretaria, sense que es
permeti cap tipus de fotocòpia o reproducció”.

Han passat tres anys de la constitució del consistori.
(Foto: JG- El Mònic)

Per la resta de regidors,
s’ha d’esperar que passi
un termini de tres mesos, el temps que tenen
per presentar un recurs
davant el jutjat contenciós-administratiu. Si és
el cas, en què el període
s’allargarà encara més.
Fins que hi hagi sentència.
Des del Mònic, s’esperarà a comprovar la
documentació conjunta
de tots els regidors. La
pregunta és clara: ¿què
amaga l’alcalde i resta
de regidors, amb anuència del secretari municipal, per posar tants impediments al que hauria
de ser un senzill tràmit
per constatar l’honestedat dels nostres càrrecs
electes?
No tots són iguals
Els qui no amaguen res,
perquè no s’han oposat
que es pugui accedir a
la seva declaració de
béns són: Valeriano Pino

(PSC), l’únic membre de
l’equip de govern, Toni
Cruz (Cs), Juan Carlos Hurtado (Cs), Javier Ramírez (CS), Anna
Magrinyà (Pdecat), Joel
Navas (Unió), Antoni
Sacristan (CUP), Núria
Gómez (PP) i Rosa Ma.
Guasch (Avui-D).
Incompliment final
En la seva negativa del
17 de gener, el secretari
va informar que durant
el primer trimestre de
l’any es publiquen les
modificacions de les declaracions de béns a la
pàgina web municipal,
segons un acord de ple
de 18 de febrer de 2016.
El 17 d’abril de 2018,
per registre d’entrada
es va notificar l’incompliment de l’acord, atès
que les noves dades no
han estat publicades.
Ni amb aquestes. A dia
d’avui, la informació
tampoc hi és.

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats
Horari:
Caps de setmana de 13:30 a 15:30 h

CUINA TÍPICA CATALANA
Jardí, Parc Infantil i Aparcament

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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Un informe extern sobre Monteixo avala
que no es podia donar la llicència
Cs i Avui Democràcia demanen un informe extern a un arquitecte urbanista per aclarir si es podia donar la llicència de Monteixo.
Portaran a ple que sigui anul·lada.
Redacció.- Quan l’equip
de govern ja donava per
neutralitzada la polèmica sobre l’obertura d’un
pas en una zona verda
del passeig Marítim a
l’alçada de l’edifici Monteixo, un nou element
reobre la polèmica.
Es tracta d’un informe
extern que Ciutadans i
Avui Democràcia han
demanat a un arquitecte urbanista davant
l’evidència que des de
l’Ajuntament no hi havia
interès per aprofundir
sobre la legalitat de la
llicència donada.
De fet, després que El
Mònic fes públic que
Eduard Rovira no podia
signar la llicència per a
ús comú de domini públic perquè beneficiava
a uns familiars seus,
tota l’oposició es va
unir per demanar diferents informes tècnics i
jurídics als funcionaris
municipals per aclarir
l’assumpte i, fins i tot, el
tema es va tractar en un
tens plenari de la corporació.
En el seu informe, el se-

cretari municipal va detectar que l’alcalde tenia
l’obligació d’abstenir-se i
no podia signar la llicència, no obstant, assegurava que el vici comés, o
il•legalitat, no era el suficientment greu com per
haver d’anul•lar l’atorgament de la llicència i que
n’hi havia prou amb què
el decret de l’alcalde fos
convalidat per un altre
decret signat pel primer
tinent d’alcalde, Jordi
Solé. Tal i com es va fer.
D’aquesta manera, el
secretari donava per bo
els criteris de l’arquitecte municipal, la cap dels
serveis jurídics de l’àrea
d’urbanisme i de la cap
de contractació i patrimoni.
Els informes però més
concloents, havien de
ser realitzats pels departaments d’urbanisme
i de patrimoni de l’Ajuntament, però, un cop entregats, la seva falta de
concreció no va deixar
satisfets als edils de Ciutadans i Avui Democràcia que van decidir contractar els serveis d’un

Consulting
Group

arquitecte extern perquè
avalués la llicència.
Sobretot, va causar sorpresa l’informe “no reglat”
de la cap dels serveis jurídics de l’àrea d’urbanisme que es va limitar a fer
un regest cronològic dels
fets, molt lluny del propòsit final dels edils.
Informe extern
L’informe extern que han
lliurat a l’Ajuntament és
molt concloent. Assegura
que en cap cas es podia
donar llicència perquè el
pla general de Torredembarra impedeix que en
les zones de parcs i jardins urbans, zones verdes, si pugui realitzar
cap tipus d’aprofitament
ni en el subsòl, el sòl o
la volada, per part d’un
particular.
A més, arriba a la conclusió que l’únic objecte
de les obres realitzades
és dotar a l’edifici Monteixo d’un nou accés al
passeig, per tant, és un
aprofitament privat, que
en cap cas és compatible amb el planejament
actual.

Asesoría
de Empresas

Te ofrecemos más de 15 años de experiencia
en ASESORAMIENTO a empresas,
autónomos y particulares.

A més, certifica que hi ha
hagut una greu alteració
que ha sofert la zona verda, inclosa en el sistema
Parcs i Jardins (PJJ), arran de la construcció de
l’accés.
Anul•lació
És pel contingut de l’informe que Ciutadans i
Avui Democràcia presentaran en el proper plenari
una moció per començar
els tràmits per declarar
nul de ple dret, tant els
decrets de concessió del
pas, com el d’atorgament
d’obres per realitzar-lo.
Atès de la gravetat dels
fets, l’evident perjudici
pel poble, i la reiteració
de vicis que hi ha a l’expedient, confien a tenir el
suport de la resta de partits del consistori.
Fiscalia
Ciutadans i Avui Democràcia no han amagat la
possibilitat que, depenent del posicionament
de l’Ajuntament, l’assumpte pugui acabar a
fiscalia, atès que a tenor
de l’informe hi veuen una

Gestión
Inmobiliaria

Rosa Ma. Guasch i Toni Cruz mostren part de l’informe extern que
han manat fer a un arquitecte urbanista (Foto: JG- El Mònic)

presumpta prevaricació i Alguns vicis que té
tracte de favor.
l’expedient
-El pla general impedeix
Reacció alcalde
que un privat construeixi
Un cop assabentat de en una zona verda.
l’acció dels dos partits de -L’alcalde signa sabent
l’oposició, Rovira ha car- que s’havia d’abstenir.
regat durament contra -L’arquitecte confon l’esl’estratègia seguida, i ha pai i el qualifica de zona
assegurat que el que es viària.
vol és el trencament del -L’arquitecte assumeix
govern. Tot i que ha afir- com a seu l’informe del
mat que encara no havi- peticionari.
en pogut valorar el docu- -S’arrenca part de la vement, sí ha volgut mos- getació.
trar la seva confiança -L’expedient no es resol
en el criteri dels tècnics en el temps que marca
municipals, que a partir la llei.
d’ara hauran de valorar -Es construeix amb la llil’informe aportat.
cència caducada.

venta
de alquiler o
a la gestión
6
Si nos encarg de su vivienda (durante
a
siv
en exclu
mínimo).
meses como
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Vivienda adosada en Altafulla. Cerca de la escuela y de la zona
de supermercados, en estado original de construcción, comedor con
mucha luminosidad, cocina independiente, aseo, lavadero, parte
trasera y delantera de jardín, 3 habitaciones dobles, una de ellas con
salida a un balcón y un baño. Garaje con capacidad para un vehículo.
195.000 €

Vivienda adosada en Altafulla, de 130 m2. Comedor, cocina
independiente, terraza con acceso al jardín comunitario, 1
habitación con baño, 2 habitaciones dobles, otro baño, solarium,
garaje para dos coches y trastero. Piscina y zona ajardinada
comunitaria. 215.000 €

Vivienda adosada en Altafulla. Dispone de comedor

Empresas

Autónomos

Particulares

con porche que accede al jardín privado, cocina indepen
diente, 2 habitaciones dobles, 2 habitaciones individuales,
2 baños, solarium con vistas al mar, gran garaje. 280.000 €

Tels. 977 650 469 · 678 292 188 · 627 401 009

www.csconsulting-group.com
Ronda de Altafulla nº 53-57 asesoria@csconsulting-group.com inmobiliaria@csconsulting-group.com

Vivienda con jardín y piscina en Altafulla, de 200 m2.
Cocina independiente con cuarto de lavadero o despensa,
comedor con balconera hacia el porche y piscina, aseo,
1 habitación tipo suite con baño y terraza, 3 habitaciones dobles,
solarium, garaje con trastero. 353.000 €

4

El Mònic

POLÍTICA

MAIG DE 2018. NÚM. 237

Un veí es va sentir pressionat per l’alcalde perquè es va oposar a què es
tanqués el pas entre l’Avinguda de Montserrat i el Passeig Marítim
L’Ajuntament va concedir que es tanqués el pas el mes de març de 2016.
Redacció.- El cas Monteixo té una prèvia, que pot
esdevenir, tant o més polèmica que la construcció
d’un pas damunt d’una
zona verda i, que situa
aquesta comunitat en
l’epicentre d’un nou escàndol que també afecta
a l’alcalde Eduard Rovira.
I és que l’Ajuntament va
donar permís a la comunitat de propietaris de l’edifici Monteixo a instal•lar
unes portes i tancar el pas
que uneix l’Avinguda de la
Mare de Déu de Montserrat amb el passeig Rafael
Campalans a pesar de
l’oposició d’una de les
propietats i que no es pot
fer per llei.
Una mica d’història
Aquesta zona d’apartaments turístics va desenvolupar-se durant les dècades dels anys seixanta
i setanta. La finca original
era un hort de cultiu anomenat Clos de Parenou a
la partida de la Martineta,
propietat de la mateixa família.
En diferents promocions,
es feren diferents blocs
d’apartaments per a l’ús
turístic. A tots se’ls hi
posà noms una mica extravagants, però, que al

cap de poc temps formaven part de la idiosincràsia
torrenca. D’aquesta manera, més o menys, tothom
del poble sap on situar els
apartaments Ona, Doryl,
Boabi, Monteixo i la casa
de colònies Dortmund.
Per l’orografia del terreny,
menys dels edificis construïts a tocar de l’Avinguda de la Mare de Déu de
Montserrat, l’accés es va
situar a través d’un camí
de pas d’entre 6 i 4 metres
d’amplada que travessa
de punta a punta l’antiga
propietat agrícola i del que
tots els propietaris n’esdevenien mereixedors a través d’una servitud de pas,
recollida a les diferents escriptures de propietat.
Com a culminació del pas,
i per saltar un desnivell
d’un parell de metres, a
principis dels anys setanta
es va construir una escalinata que facilitava l’accés
a la platja. Mai consta que
es tanqués i des del primer
moment va convertir-se en
una drecera pels qui volien
anar a la platja de la Paella, al roquer o, més recentment, al Port Esportiu.
Tancament
Encara que privat, l’ús del
pas era obert a tothom.

Aquest fet es va voler
canviar a mitjans de l’any
2014, quan l’administrador
de la comunitat de propietaris de l’Edifici Monteixo,
va demanar poder tancar
el camí amb la instal•lació
d’unes portes metàl•liques.
Al novembre d’aquell any,
una de les propietats, que
és hereva de la família a
qui pertanyia l’horta, va entrar un registre d’entrada
oposant-se a l’atorgament
de la llicència i aportà una
sèrie de documents. Textualment diu que “seria il•legal” permetre el tancament
i que de produir-se l’afectaria “negativament”.
La llicència va reactivar-se
després de les eleccions
de 2015, un cop Eduard
Rovira va ser escollit alcalde i Clara Solivellas,
regidora d’Urbanisme. Va
ser concedida el març de
2016, gairebé dos anys
després de ser demanada,
sense que en els antecedents de fet de la notificació aparegui l’advertiment
del propietari.
Pressions de l’Alcalde
Una mica abans de donar-se la llicència, el propietari disconforme va entrevistar-se amb l’alcalde,
a l’alcaldia, per intentar

Detall del pas (Foto: JG- El Mònic)

solucionar una altra problemàtica que té amb
l’Ajuntament. Va ser quan,
sense venir al cas, Eduard
Rovira va retreure-li que
es negués al tancament
del pas.
“Jo no entenia res, i em va
estranyar moltíssim aquella pressió per part d’una
persona que aparentment
ni li anava, ni li venia. Després he sabut que l’alcalde
té un apartament de propietat a l’edifici Boabi i, per
tant, sí hi tenia un interès”.
Preguntat a l’Ajuntament
per aquest assumpte, la
resposta donada és que
“no consta a l’expedient
que cap alcalde exercint
les funcions d’alcalde hagi
interpel•lat ningú”, però “sí”

reconeixen que l’alcalde té
interessos a l’edifici Boabi.
“La meva mare que està
morta, i que va ser qui va
vendre part dels terrenys,
sempre em va dir que el
camí no es podia tancar
mai. Pertany a tots els torrencs i les torrenques i no
accepto que uns privats
se’n vulguin apropiar per
benefici propi”, afegeix el
veí que, de moment, prefereix guardar l’anonimat.
Usucapió
La llicència esta donada,
però, el pas no es va tancar i continua obert, com
ho ha estat sempre. Des
de l’Ajuntament asseguren
que no consta a l’expedient el motiu pel qual no

s’ha produït el tancament.
Ara bé, si no fos prou la
paraula de l’antiga propietària, la llei és clara.
Quan un camí privat està
sotmès a un ús públic, pacífic i ininterromput per un
període de 30 anys, pot
esdevenir públic. Aquest
procediment d’adquisició
a través de l’ús, que contempla tant el Dret Civil
català com el Codi Civil
espanyol, i la Llei municipal i de règim local,
s’anomena usucapió o
prescripció adquisitiva, o
sigui, “capturar” o adquirir
per l’ús.
El veí afegeix que ja està
fart que hi hagi persones
que es pensin que Torredembarra és el seu jardí

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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LA GESTIÓ DE GARCÍA CONVERTEIX LA POLICIA EN UN POLVORÍ
El cos viu una instal•lat en una permanent incertesa. En l’actualitat 10 membres volen marxar a altres destins.

Redacció.- Quan José
García va arribar a la policia, el cos viva una situació de calma tensa entre les diverses faccions
que l’integren. La exregidora del PSC, Olga González havia sabut torejar
un col•lectiu que sempre
ha estat dels més complicats de l’Ajuntament.
Les concessions sobre el
quadrant, aprovades pels
llavors quatre regidors de
PSC i ERC, a pocs mesos de les eleccions, van
ser excessives segons
els comandaments, atès
que a la llarga posaven
en dificultat poder cobrir
tots els serveis a no ser
que s’ampliés la plantilla, o bé, s’autoritzessin
un gran número d’hores
extres.
Amb el nou pacte, els
partits que havien donat
per bo el quadrant, van
entrar amb la voluntat de
canviar i deixar en no-res
les prebendes atorgades
i decapitar el cos, cessant
a l’inspector Josep Gili,
en aquell moment molt

desacreditat per la seva
vinculació amb l’exalcalde
Masagué. Així es va fer,
prometent una negociació
ràpida d’un nou conveni
laboral que havia de millorar, entre d’altres, la retribució dels agents que és
bastant menys del que es
cobren en altres policies.
El que havia de ser unes
actuacions encaminades
a regenerar el cos, han
acabat sent el començament d’una sèrie de
desencontres que s’han
anat complicant per la
poca cintura negociadora de García, primer, i
de l’Alcalde, després, i la
bel•ligerància dels sindicats que no s’han torçat a
la voluntat política.
Agreujant més la situació, s’han iniciat una sèrie
d’expedients disciplinaris
contra diferents agents i
s’ha permès que la convivència interna s’hagi anat
deteriorant fins a extrems
insospitats, on uns i altres
fan cops de força.
A resultes de tot, el malestar que es viu al cos ha

generat que bona part de
la plantilla vulgui marxar a
altres policies a través de
comissions de servei.
En aquest moment, ja han
marxat tres agents a Tarragona, i deu més han demanat marxar. És un èxode que no s’havia vist mai,
atès que significa que la
plantilla perd gairebé un
40 % dels efectius, doncs,
s’hi sumen la jubilació
de dos agents i la marxa
d’un interí que ha aprovat
les oposicions de Mossos
d’Esquadra.
El gran problema és que
amb aquesta fuga, perilla
que es pugui assegurar el
funcionament correcte del
cos, per la qual cosa es
pretén que els Mossos assumeixin part de les funcions que ara es porten
a terme des de la Policia
Local. Un fet que és poc
probable.
Patata calenta
La clau ara està en saber
quina serà la determinació final de l’Alcalde, que
es va comprometre a au-

toritzar totes les comissions de servei demanades, però, que davant de
l’allau de peticions, s’ha
trobat amb una “patata
calenta” que no s’esperava. O traeix la seva paraula o precariaritza el cos.
De moment, de les deu;
és ja segur que tres no
s’acceptaran perquè es
van sol•licitar fora del termini atorgat per les parts.
Ara la batalla està que fa
amb els set agents que sí
tenien aprovada la comissió de serveis, però, tot i
que havien de marxar a
començaments de maig,
de moment se’ls hi ha donat allargues amb l’excusa que s’havia de celebrar
una junta de seguretat,
que havia de permetre de
conèixer la disposició dels
Mossos.
Reunió amb l’oposició
Davant els incompliments
del govern, els representants sindicals de la policia local (CSIF i UGT) van
mantenir una reunió amb
els partits assistents de

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

l’oposició, que fins ara havien quedat al marge per
decisió de l’equip de govern. Hi van assistir Cs,
PP i Avui Democràcia i va
quedar patent la manca
d’entesa entre sindicats i
equip de govern.
Per aquest motiu i tal com
es va acordar entre els
representants
sindicals
Cs, PP i Avui Democràcia,
han fet la petició formal
d’una una reunió entre els
representants dels sindicats de la policia local
i tots els partits polítics
amb representació en el
plenari municipal.
Seguretat en prerill
Segons els partits, el motiu per fer aquesta petició
és la voluntat d’encarrilar
i desencallar la situació
generada. Les posicions
irreconciliables no es poden permetre ja que perjudiquen seriosament i
poden arribar a posar en
perill la seguretat dels vilatans i vilatanes de Torredembarra. I és que a
ningú se li escapa que el

país es troba en un nivell
4 d’alerta terrorista(alt) i
s’està a les portes d’un
esdeveniment potencial
de ser atacat com són els
Jocs del Mediterrani.
Hom destaca el galdós
paper que ha portat a terme el regidor de governació, José Garcia.
S’està depurant la policia?
La relació del cos i l’equip
de govern s’ha vist compromesa en diferents
ocasions. No fa massa
l’alcalde va ser portat a
Fiscalia per donar una ordre il•legal a uns agents.
Ara bé, quan es va enxampar conduint beguda
a la regidora Clara Solivellas, Lluís Suñé va assegurar que el cos patia
una malaltia interna i va
reclamar que s’havia de
fer una depuració del cos.
La pregunta és: s’està
davant d’això?
El que és segur és que
el cos passarà de 29 a
19 agents en qüestió de
setmanes.

BAR PAULINO

de tota la vida

EL PALETA DE
LA TORRE SL

Jordi Ortiz Vila
c/ Filadors, 24 - Tel. 977 640866
Torredembarra
Construcció de xalets
Reparació d’obres, etc.

-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

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

PULPO GALLEGA - BRAVAS - MONTADITOS
BOQUERONES - SEPIA - PINCHOS - REJOS
SEVILLANOS - CHOCOS - Y MÁS...
RESERVAS 977 640 995
C/ FERRAN DE QUEROL, 11 - TORREDEMBARRA
LUNES CERRADO

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

TELF.: 635867020 - 977644380

Tel. 977 64 04 27
C/ Pere Badia, 27
Torredembarra
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Retiren la denúncia per la suposada
agressió per les creus a la platja
Redacció.- En no res ha
quedat la denúncia per
agressió que es va presentar contra el membre
del Comitè de Defensa
de la República de Torredembarra, Toni Pinós, i
que s’havia de jutjar en la
sala 2 del jutjat del Vendrell.
L’enrenou ve de l’acte
reivindicatiu que el CDR
torrenc va portar a terme
el passat dissabte, quan
va col·locar un centenar
de creus grogues a la
platja de Torredembarra,
amb la intenció de fer un
vídeo i fotografies per
promocionar l’acció.
En aquell moment, una
veïna de la Torre que
passejava pel passeig
amb el seus gossos, G.J.
N. va increpar verbalment
a diferents membres dels
CRD de manera violenta
i va intentar arrencar les
creus.
Pinós va defensar com va
poder les creus i, segons

les imatges que s’han pogut veure per les xarxes
socials, va ser la veïna qui
li va etzibar un fort cop al
ventre a l’interposar-se.
Tot i amb això, G.J.N. va
aconseguir arrencar diferents creus a cops de peu
i en va llençar algunes a
la brossa.
Posteriorment, va assegurar que havia estat ella
la agredida, mostrant diferents blaus a la zona de
les cames, que segons la
seva versió havien estat
provocats per diferents
cops de peu. Després
d’una revisió mèdica, va
presentar una denúncia a
la Policia Local.
Imatges i testimonis ho
desmenteixen
Finalment, després d’una
llarga espera, la denúncia
ha estat retirada.
Toni Pinós no ha estat sol,
un vintena de persones
l’han volgut acompanyar
en aquest mal tràngol.

S’ha mostrat en tot moment tranquil, convençut
de què el judici aniria bé,
atès que tant les imatges
filmades, com els testimonis presencials desmentien que ell hagués agredit
a ningú.

Un cop s’ha sabut la resolució, les demostracions
d’alegria s’han fet evident
entre els acompanyants.
S’ha de dir que hi ha hagut una forta polèmica a
les xarxes socials.

L ’Ajuntament ha dut a
terme en les darreres
setmanes un seguit d’actuacions de millora en
parcs infantils principalment encaminades a ferlos més integradors. Per
aquest motiu, s’han instal•lat gronxadors adaptats per a nens i nenes
amb diversitat funcional
motriu amb l’objectiu que
tots els infants puguin
gaudir de les zones d’oci
i esbarjo pensades per a
ells.
Aquest tipus de gronxadors ja es poden trobar
al parc de Cal Llovet, al
Molí de Vent, a Sant Jordi i a la plaça Ultramar.
La intenció és anar instal•lant gradualment més
gronxadors d’aquest ti-

pus als parcs infantils del
municipi. S’ha optat per
ubicar gronxadors adaptats en diferents zones (i
no pas crear un únic parc
d’aquesta tipologia) amb
la voluntat d’integrar i potenciar que nens i nenes
juguin junts en un mateix
espai siguin quines siguin
les seves capacitats, posant en valor el respecte
a la diversitat.
D’altra banda, la regidoria també ha instal•lat
aquests dies tanques en
dos parcs del municipi: el
del Molí de Vent i el del
carrer del Cap de Tortosa
(a Marítima Residencial
Nord).
Totes aquestes actuacions han tingut un cost de
50.000 €.
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Gronxadors
adaptats
als parcs infantils

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















Toni Pinós ha estat recolzat en tot moment per membres del CDR
Local i altres ciutadans (Foto: JG- El Mònic)
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Marsal-Pie S.L.

Agencia Allianz i Adeslas
Tel. 977 642 959 - 673090305
Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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Pl. Catalunya, 3
977 64 42 96
c/ Mercat, 12

Port de Torredembarra
600 319 152

Pl. de la Font, 2

Pl. de la Font, 2
977 64 39 25

Vaixell amb cobertura
de “salmorejo
cordovés” amb llençol
de pernil, ou de guatlla
i vela de patata amanit
amb vinagre balsàmic
de mòdena

Más que pan

La Torre del Kult
Mini hamburguesa de
vedella amb orenga i
farigola, llit de mouse
de pebrot, patata i
bombeta de ceba

Pg. Colom, s/n
647 974 664
Bacallà amb
salsa d’ostres

Port Torredembarra
977 644 537

c/ Antoni Roig, 79

La més bomba

c/ Pere Badia, 1

Port de Torredembarra
Hamburgesa
600 319 152

P
d
p
P
j
o
s

c/ Ample, 12

Llit de
xapata de
vidre

Barrilero
carn mitxa,
melmelada,
tomàquet, foie,
formatge
cheedar i ceba
cruixent

D
t
L
A

Av. Catalunya, 4
977 64 00 68

Arròs negre
de popets i
sipietes

Pg. Miramar, 220
Xips1-2de
local
977
644 947
patata
amb

romescú

amb rosbif i
formatge

Niu d’Ibèric

Des de l’any 1820
c/ Antoni Roig, 97
- 977 640 055

Pg. Colom, 34 - 625 520 161

Port de Torredembarra
600 319 152

Pl. de la Font, 1
977 130 221

Marmitataki

Sol, arròs
i mar

Cruixent de
calamar

Explosió de Marisc
diverses textures de marisc

Av. Catalunya, 27
- 977 641 542
Minimandonguilles
fregides
amb salsa barbacoa

c/ de la Sort, 2
977 640 451

Semifred de
xocolata, amb
crocant i crema
Chantilly

Av. Catalunya, 5
977 640 271

PUBLICITAT
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2 ,5

TAPA +

Del 11 al 27 de maig de 2018

BEGUDA

De l’11 al 27 de maig tindrà lloc la sisena edició del Dtapes per Torredembarra. La ruta
tapera manté el mateix preu que en d’altres ocasions: 2,5 € tapa + beguda.
L’organització va a càrrec de les regidories de Turisme, i de Comerç, Indústria i
Activitats.

Per incentivar la participació, es tornaran a realitzar diferents sorteigs: amb un mínim
de 10/tapes segells podreu votar i participar en els diferents sortejos: lots de
productes Maystar Cosmètica o lots de Cervesa Estraperlo o sortides amb catamarà.
Per participar en el sorteig, cal emplenar la butlleta de participació i dipositar-la
juntament amb els segells corresponents a l’urna o bústia de la Regidoria de Turisme
o de cada un dels 53 establiments participants. La data límit per entregar les butlletes
serà el 31 de maig, a les 14 h.

c/ Ferran de Querol, 4 - 977 64 52 11
Carrer del Forn, 20
tel. 977 645 879

Arepa Reina
Pepiada

Pg. Rafael Campalans, 11-13
977 64 21 53

Panet de farina de
blat de moro, farcit
de fina crema
d’alvocat, pollastre i
coriandre fresc

Montadito de Luna
amb ou de guatlla i
pernil serrà

Bocadito La
Palmera

acompanyat de patates
ranxeres

Port de
Torredembarra
600 319 152

Pasta de full de bolets silvestres

Port de Torredembarra
encenalls de pernil ibèric i
600amb
319 152

reducció de vermut vermell

Pg. Colom, 43
977 641 952
Pl. de la Font, 8

Coca amb sardines i escalivada
amb oli d’all cremat

Llaminadura
de pop
de la Torre
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Un treball sobre com crear un ball parlat guanya el Primer classificat de les
Premi de Recerca de Batxillerat Sinibald de Mas proves Cangur

Redacció.-El treball “Creació del Ball del Quadre
de Santa Rosalia” d’Anna
Flores Rimbau, alumna
de l’Institut Torredembarra, ha estat el guanyador
del XIII Premi de Recerca de Batxillerat Sinibald
de Mas. La recerca ha
comptat amb la tutoria del
professor Josep Maria
Queralt. En aquesta ocasió, també s’ha concedit un accèssit al treball
“De la terna a l’urna. La
transició municipal a Torredembarra” d’Oriol Juan
Batet, alumne de l’Institut
Torredembarra, que ha
comptat amb la tutoria del
professor Carlos Blanco.
L’acte de lliurament del
premi va tenir lloc aquest
divendres passat, 20

d’abril, a la Sala Cal Maiam. A més del premi i
l’accèssit, es van entregar
un total de 53 reconeixements als millors treballs
escollits per cada institut
de la comarca.
Cal recordar que aquest
premi té com a objectiu
fomentar l’estudi científic
de temes relacionats amb
Torredembarra i el seu
entorn entre els joves i
s’atorga al millor treball de
recerca de batxillerat en
qualsevol dels camps de
coneixement (economia,
història, lingüística, matemàtica, medi ambient, sociologia, etc.) que tinguin
com a àmbit Torredembarra i/o el seu entorn
geogràfic més proper: Altafulla, Bonastre, Creixell,

La sala de Cal Maiam es va omplir de jove talent (Foto: JG- El Mònic)

el Catllar, la Nou de Gaià,
la Pobla de Montornès, la
Riera de Gaià, Salomó,
Vespella de Gaià. Els treballs guanyadors seran
publicats al Recull de Treballs que edita el Centre
d’Estudis i en les diferents
pàgines webs de consulta de la Coordinadora de

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

www.gatigos.es

Centres d’Estudis de parla catalana i la de l’Institut Ramon Muntaner. El
treball premiat està dotat
amb de 400 €. Els accèssits seran publicats en el
mateix Recull de Treballs
si compten amb la recomanació del jurat.

C/ Indians, 22 local B
43830 Torredembarra
Tel.: 977 643 667 - 645 202 514
www.dalmanet.com - info@dalmanet.com

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

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

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
WWW.FINQUESLATORRE.COM

3432

Dúplex 2 hab.

4544

Roda Barà

4293

65.000€

2648

4453

3148
4160

Piso 2 Hab.
Centro
85.000€
Casa de pueblo

3426

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

50.000€

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

4360

80.000€

105.000€

4095

Casa 2 Hab.

A 2 min.playa

107.000€

Piso 3 Hab.
Centro

89.900€

84 m 2 hab.

OCASIÓN - PISO 3 HAB.

Piso 2 hab.
Centro

85.000€

2

OPORTUNIDAD

Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament
el coneixement de fórmules. La primera edició a
Catalunya es realitzà l’any
1996. En les anteriors edicions, el centre ha obtingut
bons resultats, però aquest
curs ha estat excepcional.

·Neteges de comunitats, aparcaments, vidres, etc.
·Servei de planxa per hores
·Venta de productes

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

2618

L’Escola Molí de Vent fa uns
anys que participa a les proves Cangur que organitza la
Societat Catalana de Matemàtiques en col•laboració
amb altres institucions. Enguany l’alumne de 12 anys
David Lara Martínez, fent
una prova perfecta, ha obtingut el primer lloc de tot
Catalunya del nivell de sisè
d’educació primària, d’entre
uns quinze mil alumnes que
s’hi han presentat.
El Cangur és un concurs
preuniversitari de matemàtiques que s’organitza en
més de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès.
Segons l’opinió dels organitzadors, les competències
que es posen a prova en el

Casa 205m2
5 hab. 2 baños

90.000€

3644

Casa Adosada

3Hab. 2baños

120.000€
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Sant Jordi

Un any més, Torredembarra ha sortit al carrer per la diada
de Sant Jordi. La plaça de mossèn Joaquim Boronat ha
estat on s’han col•locat les paradetes de llibres, flors, associacions i partits polítics.
Al Barri de Sant Jordi, també han estat de festa grossa.
Enguany condicionada per la incertesa de què passarà
amb la junta veïnal.

El Mònic
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Èxit del Festival Màgia

Dia de la dansa

El mal temps no ha impedit que la segona edició del Festival de Màgia hagi estat un èxit. Un cop més, el públic va
quedar embadalit amb la qualitat de les actuacions programades.

Iniciativa incoporada fa uns quants anys per Centrescènic, Escola de Dansa i Teatre de Torredembarra, la plaça
del Castell va ser l’escenari de les actuacions dels alumnes del centre i també del Club Anura, Dansclas, AMPA
de l’Escola Molí de Vent, C.E. Fitkidance Torredembarra i
Fundació Onada.

Feria de Abril

Sopar sagristanes de la Dolorosa

El casal es va engalanar per acollir la Feria de Abril a Torredembarra organitzada per l’associació andalusa local.

¿Cuánto te ofrecen los bancos por tus ahorros?
¿Quieres una rentabilidad asegurada durante 5 años del 7,5%?

Inversión a partir de 56.000 Euros. Ven e informate
Se vende plaza de
parquing doble
en Passeig de la Sort,
edificio junto a la Caixa.

PROTECTORA DE ANIMALES
DE TORREDEMBARRA

¿Quieres una mascota?
No compres animales de compañía
en tiendas
¡¡¡Adopta tu mascota en la Protectora!!!
Ven a visitarnos y comprueba el amor que te
pueden ofrecer.
Se regala estiercol de caballo. Horario de lunes a domingo de 9 a 13 horas.

T 977 641237 M 607 46 00 46
jmcrespoalvarez@gmail.com
Passeig de la Sort, 44.
43830 Torredembarra, TARRAGONA.

Móvil 637.338.011 Móvil 607.343.737
protectoratorredembarra@hotmail.com
camí de la Protectora s/n - Torredembarra
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REQUIEM PER LA DEMOCRÀCIA!

El Partit Popular al llarg
d’aquests anys ha traçat
una estratègia per acabar poc a poc amb els
drets que tants anys de
lluita havien costat conquerir. S’ha valgut d’una
crisi financera, provocada per aprovar les reformes més brutals de les
últimes dècades, protegint els poderosos i criminalitzant els més desprotegits. Mentre aplicava una reforma laboral
que ha destruït milers de
llocs de treball, abaratint els acomiadaments
d’una forma insultant,
per l’altre aprovava una
Llei d’amnistia fiscal que
protegia els defraudadors de grans fortunes.
Quan les protestes al
carrer han estat un clam
popular per revertir les
accions de govern, el
gabinet presidit per M.
Rajoy prenia mesures
legislatives per criminalitzar els manifestants,
com la reforma de la Llei
Orgànica de Protecció
de la Seguretat Ciutadana, més coneguda com
Llei mordassa, pels seus

efectes que vulneren la
llibertat d’expressió i manifestació. Una Llei per la
qual hi ha més de 300 encausats per la Vaga General del 29 de març de
2012. Avui fruit d’aquesta
ignomínia de Llei, està a
punt d’entrar a presó el
cantant raper Valtònyc,
mentre altres cantants i
grups, s’espera que segueixin les mateixes passes.
L’àtac al col•lectiu dedicat
a l’espectacle que en tot
moment ha sabut fer del
seu art una crítica àcida
davant de la irresponsabilitat dels governants,
no és nova, l’augment del
IVA al 21% per la seva activitat, va deixar el sector
amb una crisi que encara
paguen avui en dia. Però
el pitjor és que ha tornat la censura que ens
recorda el funcionament
del Règim de Franco, tornen a la palestra delictes
per odi o enaltiment del
terrorisme, com els hi va
passar els dos titellaires
empresonats a Madrid
acusats d’enaltiment del
terrorisme que van ser

alliberats gràcies a la
pressió popular exercida.
Les mentides del Partit Popular aixequen les
ires per tot arreu, Murcia
on havia el compromís
de soterrat l’AVE, al seu
pas per la ciutat, aquest
divendres farà 200 dies
que el poble murcià, lluita
de forma heroica contra
l’alçament d’un mur que
dividirà la ciutat en dos,
cada nit a partir de les
vuit de la nit, desafiant
els cops de porres de la
Policia Nacional, s’ajunta el veïnat per protestar
contra una gran massa
de vidre que amenaça a
aïllar a prop de 100.000
murcians.
L’esquarterament
de
l’Estatut
d’Autonomia,
amb les esmenes del
Congrés dels Diputats,
junt amb la sentència
del Tribunal Constitucional a requeriment del
PP, és la llavor que farà
créixer de forma imparable el procés català,
a partir d’aquell moment
els àtacs constants del
govern espanyol, multipliquen el nombre d’adep-

Nucli de Active Air
Viscoelàstica 1 cara
Viscografè

tes a favor del trencament
amb l’estat. La Diada Nacional de Catalunya, es
converteix any rere any,
amb riuades de catalans i
catalanes demanant la independència. Fins arribar
a l’1-0, on 2.200.000 persones participen en un
Referèndum que des de
Madrid no van poder impedir. El PP va enviar les
forces repressores per
impedir-ho, les imatges
de guàrdies civils i policies nacionals acarnissant-se amb la població
per impedir que votessin,
va estar portada de tota
la premsa internacional.
Els esdeveniments posteriors d’abans i desprès de
l’1 d’octubre són sobradament coneguts, en uns
casos han portat a la presó i en altres a exiliar-se.
Res és casual sinó que
forma part d’aquella estratègia del partit que governa Espanya, un partit
amb més de 700 casos
de corrupció que nomena
els jutges i quan no interessen els canvia sense
despentinar-se com el del
cas Gurtel. No és casual

que el cas dels 27 encausats per tancar-se a la
UAB, sigui per aquestes
dates, com tampoc ho
és que sigui en aquestes dates que els rapes
seran jutjats o empresonats, com també coincideix el cas dels nois
d’Altsasu, a qui la jutge
Carmen Lamela els acusa d’un delicte d’odi, per
una suposada baralla en
un bar entre guàrdies civils de paisà, com tampoc ho és la criminalització dels CDRs, dient que
les seves accions són
violentes, els mateixos
mitjans han estat utilitzats

Muelles Ensacados
Reversible
Viscografè
135 cm x 190 cm
Disponible en altres mides

135 cm x 190 cm
Disponible en altres mides
OUT

LET

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

De 10 a 13:30 h i de 17 a 20:30h
Diumenge i festius tancat

De 9:30 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h
Dissabte, diumenge i festius tancat

històricament i ningú ha
gosat nomenar-ho terrorisme com ha fet el PP,
però d’aquesta estratègia hi ha un còmplices
necessaris, els mitjans
mediàtics espanyols atiant el foc i un PSOE en
hores baixes que intenta
salvar els votants de fora
de Catalunya. Sense
aquesta ajuda la trama
ordida per la dreta reaccionària del PP, no hagués estat possible. Avui
en dia la democràcia no
existeix l’han matat el PP
i C’s, però el PSOE ha
contribuït. Toni Pinós
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TORREMACLET
Quan no podem normalitzar la situació
Quan portar un nas de
pallasso és delicte.
Quan per “plantar” creus
a la platja es demanen
mesures.
Quan cantar porta gent a
la presó.
Quan un color està prohibit.
Quan defensar la teua
llengua és ser maleducat.
Quan debatre a les aules
és adoctrinar.
Quan una baralla de bar
és terrorisme.
Quan entrevistar al president de la Generalitat és
malversació.
Quan dius que ets d’esquerres i recolzes polítiques de dretes.
Quan falsificar un màster
universitari és normal.
Quan embrutar la via pública arrancant llaços és
llibertat.
Quan un jutge veta candidats a la presidència de
la Generalitat.
Quan hi ha persones exiliades per les seues idees.
Quan impedeixen al Parlament votar un president.
Quan piular a twitter és

delicte.
Quan fer acudits de Carrero Blanco et porta a judici.
Quan la resistència pacífica és violència.
Quan aixecar barreres
als peatges és terrorisme.
Quan s’intenta per la força que el poble no vote.
És quan la teua ideologia
et porta a la presó.
És quan l’extrema dreta
campa lliurement.
És quan l’assassí de Guillem Agulló està en llibertat.
És quan els atacant de
Blanquerna no van a la
presó.
És quan es banalitza el
terme terrorisme.
És quan el govern és el
causant de la violència.
És quan pots amenaçar
de posar bombes a les
cerveseries alemanyes.
És quan parles d’ostatges alemanys amb total
impunitat.
És quan ets un corrupte
condemnat i el govern
t’indulta.
És quan el silenci et fa
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còmplice.
És quan no accepten els
resultats electorals.
És quan no es respecten
les decisions de jutges
d’altres països.
És quan t’assembles al règim turc.
És quan et poden arrancar
pancartes del teu balcó.
És quan et poden disparar amb perdigons a casa
teua.
És quan existeix una manca de llibertats.
És quan el virrei avisa que
hi haurà destitucions pels
mitjans de comunicació.
És quan s’inventen un relat violent.
És quan els mitjans de
comunicació es posen al
servei del règim.
És quan no es té en compte la voluntat d’un poble.
És quan ja no ens faran
callar mai més!
#LlibertatPresosPolítics
Violentia nemo imperia
continuit diu.
(Sèneca, Troades 258)
“Ningú no ha conservat
gaire tempa un poder basat en la violència.”
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Editorial
Ja estem en precampanya?

El Mònic
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Hi ha politòlegs que creuen que la campanya electoral no s’acaba mai, per la
qual cosa, els polítics estan en una campanya permanent durant el mandat. No
obstant, jurídicament es considera que aquesta dura els 15 dies abans de les
votacions i un temps abans, hi ha la precampanya.
Sempre s’ha tractat d’una temporalitat indefinida, però que s’assimilava als mesos previs de les eleccions.
En les eleccions municipals, que per llei sempre s’escauen al mes de maig, es
considerava que a finals de la tardor n’era l’inici atès que era quan es començaven a escollir els caps de llista de les diferents formacions polítiques i es
començaven a configurar els equips de treball i, finalment, les llistes electorals.
Tot això està canviant, com a mínim al nostre poble, i des de fa algunes setmanes veiem com els partits polítics comencen a designar qui els encapçalarà. És
com una voràgine, de la que potser els mitjans de comunicació en tinguem una
part de culpa.
En pocs dies, han estat escollits per assemblea Eduard Rovira per Esquerra
Republicana; Anna Magrinyà, per PDCat; Clarà Solivellas, per ABG. També han
mostrat la seva voluntat de repetir Toni Cruz, de Cs i Rosa Ma. Guasch, d’Avui
Democràcia.
Queda més obert el futur del PSC, que sembla estarà encapçalat per Valeriano
Pino, la CUP i el PP, on és molt possible que continuïn els actuals portaveus.
També notem a nivell de carrer un neguit entre els diferents sectors polítics, per
començar a bastir noves candidatures.
Per no dir, que a la casa gran s’aprecia una política més gestual. El govern mostrant els seus mèrits i l’oposició destacant les mancances i omissions. La batalla
a començat, però, encara queda un any!
A dia d’avui, Rovira sembla que és el més ben posicionat. Ha aconseguit fer virtut de les seves mancances i tot i les seves poques qualitats. Faltat de carisma,
amb una fatxa d’anar per casa, sense saber estar, no tenint una intel•ligència
prodigiosa... ha aconseguit aguantar. Recorda a l’emperador Claudi. Fins i tot,
ha escollit –o li han escollit– un eslògan un xic agosarat atorgant-se el títol de primer alcalde que compleix el mandat sencer dels veïns. Desitgem que no caigui
per les escales de l’Ajuntament, perquè... com no acabi, hi haurà mofa per anys.
Rovira s’ha beneficiat de la inexperiència del seu principal competidor, Ciutadans. El partit amb qui no hi contava ningú el 2015, també sembla que està en
bona posició de guanyar les municipals, doncs, han guanyat a les del Parlament.
Això no vol dir res, ho sap perfectament el PSC, que no està en les seves hores
més altes. A l’igual que l’Alternativa o el PP, per diferents motius.
Semblen una mica millor posicionats, com a mínim sobre la teoria, la CUP, Avui
Democràcia i el PDCat.
Els dos primers perquè han consolidat el projecte i el PDCat perquè sembla que
pot haver superat la llosa de la causa Masagué.
Són sensacions, no hi ha ciència al darrera. Hi haurà temps per corroborar-ho,
falta saber si hi haurà noves formacions.
Contestant a la pregunta: Sí, ja estem en precampanya; parlem de política.
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-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
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