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LA CORAL ES TORNA A POSAR EL PÚBLIC
A LA BUTXACA AMB UNA ÒPERA
VINS, SIDRA I TAPES

“Orfeo ed Euridce” va ser l’obra escollida per l’habitual concert estival, un acte més per
commemorar el 40è aniversari de l’entitat. P19

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

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA

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

www.picnicport.com
www.picnicport.com
SOCIETAT

Programa
festa del
Quadre
La processó votiva
tornarà a ser el centre
d’una festivitat que
serveix com a preludi
de la Festa Major. P8
POLÍTICA

Declaració
béns de
l’alcalde
Rovira ha multiplicat
per 7 les propietats
declarades des que
és alcalde i té 5
comptes bancaris. Una
informació que havia
estat oculta P3

as s essors · c onsultors

c/Antoni Roig 8, TORREDEMBARRA
977 64 63 63 · info@sumoy.cat

SOCIETAT

El casal municipal es va omplir de públic per gaudir de l’espectacle. (Foto: RMG - El Mònic).

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

Mala praxis a cultura: Batet cobrava d’una associació a
qui li va signar factures per valor de més de 30.000 €
La regidora de cultura, Núria Batet, hauria comés un presumpte acte il•legal al signar
les factures de l’Associació Cultural Dos per Quatre, atès que ha cobrat d’aquesta
entitat durant el present mandat. P2

Banderes
Blaves ja
llueixen
Un any més,
les platges de
Torredembarra han
aconseguit un gran
número de distincions
P4
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Batet va signar factures per valor de més de
30.000 € d’una associació de la que cobrava
Redacció.- Quan els regidors prenen possessió del
seu càrrec tenen l’obligació
per llei de declarar els seus
bens i els seus ingressos
així com també les possibles causes d’incompatibilitat en què podrien incórrer
en l’exercici de les seves
responsabilitats públiques.
Les dades són publicades
al portal de transparència
i s’han d’actualitzar si es
produeix alguna modificació. D’aquesta manera s’intenta preservar el bé comú
i controlar les males praxis
de regidors i regidores.
La llei és clara, es va veure quan l’afer Monteixo i
el decret “mal signat” per
l’alcalde que va haver de
ser esmenat. Lluny de ser
enterrat, el cas està sent
investigat per fiscalia per
esbrinar si es va produir un
(presumpte) tracte de favor, atès que l’alcalde tenia
l’obligació d’abstenir-se.

Cas aïllat?
El que es va vendre com
un cas aïllat, podria no serho. El Mònic ha detectat un
cas semblant, però, que en
aquest cas afecta a la regidora de cultura, Núria Batet.
La regidora d’ERC hauria
signat durant gairebé tres
anys els ADs –reserva de
crèdit– i les factures de l’Associació Cultural Dos per
Quatre. Un fet que, segons
les fonts jurídiques consultades pel Mònic, no podia fer,
atès que vulnera l’article 23
de la llei 40/2015 i que regula el règim Jurídic del Sector
Públic. És el mateix cas que
l’alcalde, però, afecta a altres apartats.
I és que la pròpia Batet reconeixia en les seves declaracions de 12 de juliol
de 2015, de 29 de febrer de
2016 i 23 de març de 2017,
que rebia una remuneració
anual d’aquesta entitat per
valor d’entre 1.000 i 1.100 €,

MODA INTERIOR HOME - DONA

FUNDADA L’ANY 1979
les millors marques en llenceria, cotilleria i bany.
Ajustem a la mida de cada persona

per activitats esporàdiques.
En l’última declaració de
Batet, efectuada el 20 de
febrer de 2018, quan el Mònic ja havia mostrat interès
per les esmentades factures, l’activitat és donada de
baixa.
Les factures signades per
Batet corresponen als exercicis de 2015, 2016, 2017 i
2018 i la quantitat total té un
valor superior als 30.000 €.
Què és l’Associació Cultural Dos per Quatre?
És una entitat que pot facturar sense IVA les actuacions de música popular,
tradicional catalana i d’animació infantil. Té la seva
seu a Girona i és utilitzada
per molts músics d’arreu de
Catalunya. Aquest motiu fa
que sigui la fórmula perfecta per facturar per part de
molts músics –a títol individual– i per grups musicals,
vinculats amb el seguici de

la Festa Major i de Folk.
L’Associació té entitat jurídica pròpia.
Què diu l’Ajuntament?
Posat en coneixement l’assumpte; a través del departament de Premsa, Batet va
reconèixer que havia cobrat
de l’entitat durant el present
mandat per haver tocat durant la Festa Major de Tarragona.
Per la mateixa via, des dels
serveis jurídics municipals
s’afirma que la pràctica portada a terme per la regidora
no incompliria la llei perquè
Batet no és sòcia de l’entitat,
per bé que la pròpia regidora admetia que hi mantenia
una vinculació econòmica –esporàdica–, i perquè
aquesta entitat ha facturat
a l’Ajuntament de Torredembarra des de l’any 2010.
S’havia d’abstenir?
En aquest cas, el fet que

Detall de la factura A201933. En el segon caixetí es pot apreciar la
signatura de la regidora.

Batet tingués un vincle econòmic amb l’entitat, podria
vulnerar l’apartat A de l’article 23 de la llei 40/2015 i
que diu que les autoritats i el
personal al servei de les administracions s’han d’abstenir si poden tenir “un interès
personal en l’assumpte tractat” i, sobretot, en l’apartat
E, que textualment diu que
s’han d’abstenir aquelles
autoritats que puguin “Tenir relació de servei amb
persona natural o jurídica
interessada directament en

l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys
serveis professionals de
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”.
Una altra vegada, la llei
deixa poc marge per a la
interpretació i els polítics
de l’Ajuntament i els seus
serveis jurídics –secretaria i intervenció– haurien
de donar les explicacions
oportunes a la ciutadania.
El Mònic està investigant
altres casos similars.

ES BUSCA ADMINISTRATIU
amb dots comercials i
carnet amb vehicle propi
Es valorarà coneixements
d’anglès i informàtica
630 47 63 90 - 639 313 052

TENIM
AUTÈNTIQUES
SALSITXES

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

c/ Antoni Roig, 10 - Tel. 977 640 831
43830.- TORREDEMBARRA

Us desitgen bona Festa del
Quadre de Santa Rosalia
AMBIENT FAMILIAR

MENÚ DIARI

MENÚ DIARI AL MIGDIA
Peix i Mariscs
de la llotja

Arrossos i Paelles

US DESITJA BONA
FESTA DEL QUADRE
www.larbreda.cat

roger@larbreda.cat

Pg. Rafael de Campalans, 11
Local 7 - Torredembarra

Telèfon:
977 644 983

Especialitats:
* Esmorzars
* Gran assortiment de tapes
* Torrades de tot tipus

BONA FESTA DEL QUADRE
Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

CUINA TÍPICA CATALANA
Jardí, Parc Infantil i Aparcament

Horari juliol i agost:
Obert tots els dies de 13:30 a 15:30 h
i de 20:30 a 22:30 h.
Dimecres i diumenge nit, tancat.

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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Rovira ha multiplicat per 7 les
propietats declarades des que és
alcalde i té 5 comptes bancaris
tit un canvi més important
ha estat la de l’alcalde,
que s’ha vist incrementada amb informació que
fins ara era ocultada a la
ciutadania.
I és que des de la primera
declaració de Rovira, feta
el 12 de juny de 2015,
quan reconeixia que era
propietari al 100% d’una
finca urbana a Torredembarra, el patrimoni immobiliari declarat per l’alcalde s’ha multiplicat per set
en la seva última declaració, efectuada el 16 d’abril
de 2018.
Es tracta d’un increment
significatiu, produït bàsicament a causa de deixes, però que bona part
d’ell no s’ha regularitzat
fins ara i això que segons
la declaració parts dels
immobles van ser adquirits entre els anys 2015 i
2016. Rovira va fer una
declaració complementa-

ria per actualitzar les dades de 2015, el mes de
març de 2016.
Segons les dades de
2018, l’alcalde torrenc és
propietari al 100% de tres
finques urbanes a Torredembarra i té un 25%
de tres finques urbanes
a Torredembarra i una a
Barcelona.
Comptes bancaris
Un altre apartat de la declaració que s’ha vist modificat ha estat el relatiu
als seus comptes bancaris. L’alcalde ha passat
de no tenir comptes a tenir-ne cinc, amb diferents
percentatges de titularitat
i on té un saldo reconegut
d’uns 9000 €.
Edurard Rovira no només
ha aflorat patrimoni, també ha fet públic que és
titular de quatre préstecs
personals el deute total
és de 40.000 €.
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Us desitja
Bona Festa
del Quadre
de Santa
Rosalia

És un dels motius de la negativa municipal a què El Mònic pugui accedir
a la declaració de béns dels càrrecs electes?
Redacció.- Fa pocs dies,
després d’haver tornat
a insistir, l’Ajuntament
de Torredembarra ha fet
públics els resums de
les declaracions de béns
dels regidors a través
del seu Portal de Transparència. I la veritat és
que hi ha hagut molt de
moviment, sobretot, entre els regidors de l’equip
de govern, els qui s’han
oposat al fet que es pugui accedir als originals
de les seves declaracions de béns.
Poc dubte queda que la
petició feta des del Mònic, la resolució favorable de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accès a la Informació Pública i la divulgació del
que ha passat, ha estat
un detonant perquè els
regidors afinin la seva
declaració.
La declaració que ha pa-

El Mònic

CELEBREM EL NOSTRE 5è ANIVERSARI!
MANTENIM LA IL·LUSSIÓ DEL PRIMER DIA
C/ Capella, 8 - local 1
43830 - Torredembarra

877 013 990
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LES PLATGES DE TORREDEMBARRA JA COMPTEN
AMB ELS MÀXIMS SEGELLS DE QUALITAT
Fa pocs dies, es va
procedir a la hissada
de banderes que certifiquen la qualitat de les
platges de Torredembarra: bandera blava,
EMAS i ISO 14001 i
Ecoplayas.
Totes les platges del
municipi (Canyadell, la
Paella, Baix a Mar i Mutanyans) compten amb
les banderes EMAS i
ISO 14001; les platges
de la Paella i Baix a Mar
també han renovat la
bandera Ecoplayas, i
aquestes dues junt amb
la dels Muntanyans han
tornat a obtenir la distinció de bandera blava.
En els propers dies, la
platja dels Muntanyans
i la del Canyadell optaran un any més per la
Bandera Platges Verges.
Cal recordar que aquest
estiu, les platges torrenques compten amb els

Les banderes ja onejen al vent (Foto: A. Fusté- Aj. Torredembarra)

següents serveis:
Platja dels Muntanyans:
5 dutxes, 2 rentapeus, 5
passeres, 8 pals senyalitzadors de banderes,
10 papereres i 1 caseta
de socorrisme.
Platja de Baix a Mar: 3
dutxes, 2 rentapeus, 3
passeres, 8 papereres, 7
pals de banderes i 1 caseta de socorrisme.
Platja de la Paella: 5
dutxes, 3 rentapeus, 7
passeres, 18 papereres,
7 pals de banderes, 1

lloc de socorristes, 3 sanitaris fixos (amb horari
d’obertura al públic de 8
a 20 h), 2 guinguetes de
servei de bar i 1 caseta
de socorrisme.
Platja del Canyadell: 6
papereres, 2 pals de
banderes i 1 dutxa.
A més, durant el mes de
juny s’han incorporat 5
WC portàtils que es sumen als 3 sanitaris fixos
que l’Ajuntament ha instal•lat enguany.

La temporada de platges
2018, que s’allargarà fins
al proper 30 de setembre, compta amb un servei de vigilància i socorrisme format per 11 socorristes i 1 coordinador
per a les platges de Baix
a Mar i la Paella; aquest
servei s’ampliarà fins a
18 socorristes durant la
temporada alta, del 15
de juliol al 26 d’agost, i
es mantindrà en 3 socorristes i 1 coordinador del
30 de setembre fins al 12
d’octubre. En el cas de la
platja del Canyadell, el
servei s’ha previst exclusivament en temporada
alta.
Cal recordar que entre l’1
de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos,
està prohibida l’entrada
d’animals de companyia
a la platja, amb l’excepció de gossos d’assistència sense cap mena de
limitació.

SOCIETAT
S’inicia el Camp de Treball
dels Muntanyans
Ja s’ha donat la benvinguda
als 26 joves que del 2 al 15
de juliol participen en el segon Camp de Treball de la
Zona EIN dels Muntanyans.
Els participants, d’entre 13 i
17 anys, provenen d’arreu
del territori català, i durant
l’estada al Camp de Treball
s’allotgen a l’escola L’Antina. El Camp l’ha organitzat
la Direcció General de Joventut, i està dirigit per l’entitat ecologista GETE-Ecologistes en Acció amb el
suport de les Regidories de
Joventut i Sostenibilitat.
Els joves, que compaginen
els treballs ambientals amb
activitats lúdiques, realitzen
tasques de neteja i col•la-

boren amb els operaris de
la brigada ambiental en
tasques de manteniment,
consistents en canviar els
plafons informatius i arranjar les fustes i cordes que
serveixen de delimitació de
la zona de nidificació del
corriol camanegre, una au
que compta amb especial
protecció a la zona i que
enguany ha nidificat també
a les dunes experimentals
de la Platja de la Paella,
àrea que també es senyalitzarà aprofitant el Camp
de Treball. Complementàriament, es durà a terme
una campanya de comptatge de burilles i repartiment de cendrers de platja.

Foto de família dels integrants (Foto: A. Fusté- Aj. Torredembarra)

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

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

977 641 355

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.

PUBLICITAT
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RESTAURANT
BONA FESTA DEL QUADRE 2018

BONA FESTA DEL QUADRE
DE SANTA ROSALIA 2018
Av. Catalunya, 27
977 641 542
Torredembarra

Per més comoditat, demáneu hora per telèfon

US DESITJA BONA FESTA
DEL QUDRE DE SANTA ROSALIA 2018
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CIUTADANS ES POSICIONA EN CONTRA DE L’ORDENANÇA DE Avui Democràcia tornarà a
LES TERRASSES PERQUÈ PERJUDICA L’OCI NOCTURN
demanar la reducció de l’IBI
En la darrera sessió
plenària es va debatre
declarar la nul•litat de
ple dret d’un decret que
notificava al propietari
del Bar NOSE l’aplicació de la nova ordenança de terrasses. Aquesta ordenança regula
els horaris d’obertura i
tancament dels establiments, però, en aquest
cas, ho fa contra legem, atès que hi ha
una llei que ja els regula, Llei 11/2009. Doncs
bé, l’Ajuntament fa cas
omís a la llei emanada
del Parlament de Catalunya i opta per aplicar
una norma més restrictiva, provocant un perjudici notable a un negoci que porta obert 35
anys a la Torre i altres
de similars.
El regidor de Ciutadans, Javier Ramírez,
va donar una lliçó de
dret a l’Alcalde. Rovira

no va saber rebatre els
arguments del regidor
en sessió plenària i va
declinar les preguntes
formulades per aquest
grup municipal. Es va
escudar en unes pobres
argumentacions polítiques, que no tècniques.
Ciutadans va demanar
més facilitats per als
comerciants i petits negocis de la nostra vila, i
va retreure a l’equip de
govern que la seva administració només posa
pals a les rodes amb
una sobre regulació en
aspectes on l’Ajuntament no té competència.
El vot de qualitat de l’alcalde va inclinar la balança per desestimar la
incoació de nul•litat de
ple dret, cosa què, com
van explicar des de Cs,
quan s’incoa un procediment de nul•litat és
dona trasllat a la comis-

sió jurídica assessora
de la Generalitat i emet
un informe vinculant per
l’Ajuntament. Per tant,
provocaria que un tercer
es pronunciés i aclarís
els dubtes jurídics plantejats per les diferents
parts.
Rovira, al contrari, va
optar per l’opacitat i va
fer servir el seu vot per
desempatar una votació
a 7 en la que els regidors
José García i Josep Mª
Guasch van al•legar la

seva abstenció perquè
tenen processos judicials oberts contra el propietari del negoci.
Una veada més, l’equip
de govern format per
ERC, PSC i ABG va
rebutjar esgotar la via
administrativa i obliga
als administrats a iniciar
processos judicials molt
costosos, també per
l’administració, encara
que es paguin amb els
diners de tots els torrencs i les torrenques.

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

A les portes que es comencin a redactar les ordenances fiscals per al 2019, Avui
Democràcia continua amb
de la seva campanya permanent per demanar
la reducció de l’Impost de
Béns Immobles, l’IBI.
Des de començament del
present mandat, el partit torrenc s’ha mobilitzat per a recollir suports a la reivindicació que des de l’Ajuntament
es rebaixi l’impost.
La regidora d’Avui Democràcia, Rosa Maria Guasch,
explica que enguany el seu
objectiu és aconseguir que
el govern abaixi encara més
aquest impost. I és que tot
i els avenços que hi ha hagut, i que són valorats molt
positivament per la formació
municipalista, l’impost encara és molt alt en relació
a altres poblacions similars
a Torredembarra i, fins i tot,
més grans.
Si l’any 2015 es va reduir un
1%, l’any següent el percentatge va augmentar fins al
3% i l’any passat la rebaixa
va ser d’1,5%, Guasch confia que davant de la inqüestionable millora de la situa-

ció econòmica de l’Ajuntament, l’equip de govern
facilitarà aquesta reducció.
Assegura que si es pot
concloure el present mandat amb una rebaixa global
d’entre el 6,5 i el 7% la feina de reivindicació d’Avui
Democràcia ja haurà valgut la pena.
La regidora ha destacat
que en el moment en què
Avui Democràcia va començar la campanya de
recollida de signatures,
l’any 2015, molt poques
persones creien possible la
rebaixa i, fins i tot, alguns
es mostraren hostils; però
a partir de l’entrega de gairebé 1500 signatures, recollides en pocs mesos, es
van anar sumant sinergies
i l’equip de govern s’ha
mostrat receptiu.

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.

US DESITJA
BONA FESTA
DEL QUADRE
DE SANTA
ROSALIA

-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

PUBLICITAT
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¿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
T 607 46 00 46 – 977 64 12 37

Cédulas
dedeHabitabilidad
Cédulas
Habitabilidad
Certificados
eficiencia
Certiﬁcadosde
de eﬁciencia

PROTECTORA DE ANIMALES
DE TORREDEMBARRA

Energética

Proyectos de Obra Nueva y
Proyectos de Obra Nueva y
Rehabilitación
Rehabilitación
Tasaciones
Tasaciones

I.T.E.

(Inspec. técnica de ediﬁcios de más de 45 años)
(Inspec. técnica de edificios de más de 45 años)

¿Quiere vender su vivienda?
¿Quiere
vender su vivienda?

¿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.

Infórmese
Teléfono607
607 46
4646
Teléfono
4600
00
José Mª Crespo Álvarez - Arquitécto
A.P.I.

Se regala estiercol de caballo. Horario de lunes a domingo de 9 a 13 horas.

José Mª Crespo Álvarez - Arquitécto
A.P.I.

Móvil 637.338.011 Móvil 607.343.737
protectoratorredembarra@hotmail.com
camí de la Protectora s/n - Torredembarra

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

Marsal-Pie S.L.
Agencia de seguros exclusiva de Allianz

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES

2 plantas

En Torredembarra (Ref 5078)
• 3 DORMITORIOS
DORMITORIOS x2
•

SALÓN/COMEDOR x2

• COCINA x2
• CUARTO DE BAÑO x2
•

JARDÍN con Barbacoa

Demana informació!

• SUPERFICIE TERRENO 315 m2

2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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FESTA DEL QUADRE DE SANTA ROSALIA
Del 7 al 15 de juliol de 2018. PROGRAMA
Dijous, 12 de juliol
A dos quarts de nou del
vespre, a la plaça Mossèn
Joaquim Boronat
Actuació del Cor de l’Associació Cultural Andaluza de
Torredembarra - Baix Gaià,
de Carmen Sayago, del
quadre de ball Sentimiento
Andaluz de Paco Alegría i
Loli Tarraco. A la guitarra
Ángel Barrera i presentació
Emilio Giráldez.
Divendres, 13 de juliol
A les set de la tarda, des
de la plaça de l’Escorxador,
passant per la baixada de
Sant Antoni, carrer Santa
Rosalia, carrer de Gibert,
carrer d’Antoni Roig, plaça
de la Font, plaça de la Vila,
carrer Carnisseria, carrer
Freginal, baixada de Sant
Antoni i plaça de l’Escorxador Cercavila del Seguici
Popular Infantil amb el Ball
de Diables Infantil, la Mulasseta, el Ball de Bastonets,
el Ball de Pastorets Infantil,
el Ball del Patatuf, el Ball de
Cercolets i la Colla Infantil
dels Nois de la Torre.

En arribar a la plaça de l’Escorxador
Presentació de la samarreta
de la Festa de Santa Rosalia
2018.
A les deu de la nit, a l’Espai
Cultural Sala del Mar
Representació teatral de
l’obra Ràdio Senectut a càrrec del Nus Escènc. Preu:
socis 8 €, no socis: 10 €
(venda d’entrades una hora
abans a taquilla)
A les dotze de la nit, a l’aparcament del carrer Filadors
Gira Fricandera.
Dissabte, 14 de juliol - La
vigília i el ball de Festa Major
A les dotze del migdia, a la
plaça del Castell
Tritlleig de camanes des del
campanar de l’església de
Sant Pere Apòstol i enlairament de coets des de la Torre del Castell.
A les dotze del migdia, a la
plaça de l’Escorxador

Vermut Escorxatrònic amb
els Djs Ethian Guerrero i Roger Núñez, II Concurs d’estirar la Corda i dinar popular.
Preu del dinar: 8 €. Venda
anticipada del 6 al 12 de juliol, al Bar Atzur, Bar Astut i
Gelateria Gelatiamo.
A les sis de la tarda, a la plaça de la Vila
Actuació castellera, amb la
Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets
de Valls i els Nois de la Torre.
A dos quarts d’onze de la nit,
des del passeig de la Sort
passant per carrer de la Sort,
plaça de la Font, plaça de la
Vila, carrer de Joan Güell i
plaça del Castell
Correfoc a càrrec del Ball de
Diables de Torredembarra, la
Virgília de Torredembarra, el
Ball de Diables de Vilafranca, el Ball de Diables de la
Ràpita, el Basilisc de Mataró
i el Ball de Diables de Granollers.
A dos quarts d’onze de la nit,
a l’aparcament Filadors

DONA - HOME
Perruqueria
Assumpció
us desitja
Bona Festa
del Quadre

C/ Ferran de Querol, 9 - bxs.
43830 - Torredembarra

977 64 43 27

Concert, amb
Selvatana.

l’orquestra

A les dotze de la nit, a l’aparcament Filadors
Ball, amb l’orquestra Selvatana.
A les dotze de la nit, a la plaça del Castell
Concert jove, amb els grups
Sherpah i La Banda del Coche Rojo.
Diumenge, 15 de juliol - La
festa. La processó votiva
De les vuit del matí fins les
tres de la tarda, al Casal Municipal
Open de dòmino.
A les vuit del matí, des de la
plaça de la Vila, carrer Major,
carrer Ample, plaça del Castell, carrer Freginal, baixada
de Sant Antoni, carrer d’Alt
de Sant Pere, carrer de Filadors, carrer de l’Envelat,
carrer Lleida, carrer de Pere
Badia, Fundació Pere Badia,
carrer d’Antoni Roig, plaça
de la Font i plaça de la Vila
Matinades, amb els Grallers

de la Torre.
A les onze del matí, a l’església de Sant Pere Apòstol
Solemne Ofici Eucarístic,
acompanyat per la Coral
Santa Rosalia i veneració de
la relíquia de la patronat.
A dos quarts de vuit del vespre, des de l’església de
Sant Pere Apòstol, carrer de
Joan Güell, carrer Ample,
carrer Major, plaça de la Vila,
carrer d’Antoni Roig, carrer
de Gibert, carrer de Santa
Rosalia, baixada de Sant Antoni, carrer de Freginal, carrer de Carnisseria, carrer de
Joan Güell i església de Sant
Pere Apòstol
Processó votiva del Quadre
de Santa Rosalia, precedida del Seguici Popular de la
vila. El Quadre anirà acompanyat per la Fanfara de Torredembarra serà portat per
membres de la Confraria de
la Dolorosa i de la Confraria
de la Creu de les Missions.
La Coral Santa Rosalia interpretarà els villancets, acompanyada per la Fanfara al

carrer Ample (davant de Cal
Saya) i a la plaça de la Vila.
En arribar a l’església de
Sant Pere Apòstol
Esclat de músiques, focs,
balls i danses dels elements
del seguici i veneració del
Quadre i cant dels Goigs a
Santa Rosalia, dins l’església.
Seguidament, a la plaça del
Castell
Vine a ballar amb les Gitanes.
A dos quarts de nou de la
nit, al Bluegrass la Traviesa
Concert, amb el grup, Sardinas Golden Rule.
Organitza: Associació Cultural La Traviesa.
A les deu de la nti, a l’Espai
Cultural Sala del Mar
Representació teatral de
l’obra Ràdio Senectud a
càrrec del Nus Escènic.
Preu: socis 8 €, no socis: 10
€ (venda d’entrdes 1 hora
abans a taquilla)
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Campanya de difusió de la Unitat de La sergent Maite Tovar
Mediació Policial
possessió del seu càrrec
La Policia Local de Torredembarra ha iniciat una
campanya de promoció de
la Unitat de Mediació Policial mitjançant l’edició i difusió d’un tríptic informatiu
on s’explica, a grans trets,
què és la mediació policial,
en quins casos es pot utilitzar la mediació, els seus
avantatges i com i on es pot
sol•licitar aquesta mediació.
Cal recordar que aquesta
unitat es va crear a finals
de l’any 2016 i que prop del
80% dels expedients oberts
s’han resolt amb acord entre
les parts.
Actualment la Unitat compta amb un caporal i dos
agents, els quals a més de
fer mediació, fan proximitat
i reunions amb les escoles,
instituts i associacions de
veïns.
La Unitat pot rebre una
sol•licitud de mediació com
a conseqüència d’un problema veïnal, o d’altra índole.
Un cop estudiada la petició,
es posen en contacte amb
la persona sol•licitant per tal
d’extreure més informació
de la problemàtica existent i
explicar-li en què consisteix
la mediació. Seguidament

i segons la problemàtica, la
Unitat s’informa de la normativa existent i en cas de dubte
es demana col•laboració al
departament corresponent.
Després es contacta amb
l’altra part del conflicte o cas,
mitjançant carta, on se l’informa que un/a veí/na ha sol•licitat la mediació, exposant el
problema i explicant les característiques de la mediació,
donant-li un termini de 7 dies
per respondre si accepta la
mediació.
Si aquesta part accepta la
mediació, es concerta una
entrevista amb aquesta persona per tal de saber la seva
versió i explicar-li més detalladament el procés d’una
mediació. A més signa un document d’acceptació de participar en la mediació sol•licitada i del mediador/s que
intervindran.
A partir d’aquí, es busca una
data per a la primera reunió
conjunta. En aquesta reunió
participen la part sol•licitant,
la part que accepta participar
i els mediadors, encara que
tant una part com l’altre poden portar assessors, però
sempre en igualtat de condicions. Es faran les reunions

que calguin.
Un cop hagin aportat solucions i acords es finalitzarà la
reunió, fixant un altre dia per
signar l’acord o acords a que
hagin arribat. D’aquest acord
se’n farà un seguiment per
part dels agents mediadors
per constatar que s’està complint, en cas contrari la part
que es pugui sentir afectada
pot iniciar la denúncia judicial
pertinent.
Si el cas de mediació pogués
venir derivat d’un estament
judicial (per delictes lleus o
familiars) un cop arribat a un
acord, aquest serà elevat a
l’autoritat judicial.
La petició de mediació pot
arribar per tres vies diferents:
Formulari de sol•licitud presentat al registre d’entrada
de l’Ajuntament.
Petició derivada d’algun
agent de policia, després
d’haver intervingut en algun
requeriment.
O per part de la mateixa unitat en revisar les novetats de
servei i observar una novetat
en la qual podria ser necessària una mediació. Aleshores es contacta amb la part
que ha efectuat la queixa o el
requeriment.

La sergent Maite Tovar va
prendre possessió del seu
càrrec el passat divendres,
dia 6, davant l’alcalde de
Torredembarra, Eduard Rovira, el regidor de Governació, José García, el cap de
la Policia Local, Miquel Àngel Marchal, i el secretari de
l’Ajuntament.
Maite Tovar es va incorporar
al cos de la Policia Local de
Torredembarra l’any 1989,
posteriorment, l’any 1997,
va obtenir per oposició la
plaça de caporal, càrrec que
ha mantingut fins al maig de
2016, quan va accedir a la
plaça de sergent a través
de les oposicions convocades per l’Ajuntament de Torredembarra. L’assoliment
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Moment de la signatura (Foto: A. Fusté - Aj. Torredembarra)

de la plaça comporta un
període de formació que ha
implicat el seu pas per l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya i un període

de pràctiques de sis mesos que, un cop finalitzat,
ha permès la presa de
possessió del càrrec, el
passat divendres.

Dos nous processos selectius
La Junta de Govern ha aprovat, en les darreres setmanes, dur a terme dos nous
processos
selectius.
El
passat 27 de juny va aprovar les bases específiques
que han de regir el procés
selectiu per a cobrir, amb
caràcter laboral interí, una

plaça de Professor/a d’Escola d’Adults mitjançant concurs oposició lliure i ahir, 4
de juliol, es van aprovar les
bases que regiran el procés
de creació d’una borsa de
treball de Tècnics d’Administració General mitjançant
concurs-oposició lliure.

El termini de presentació
de les instàncies serà de
20 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació al
BOPT (publicació pendent).
Les bases específiques es
poden consultar al web municipal www.torredembarra.
cat.

arquitectura - construccions - reformes
TREBALLS EN FERRO, ACER INOXIDABLE, ALUMINI I PVC
PORTES METÀL·LIQUES I MOTORITZACIÓ

Antonio Arnó Fortit
Direcció

TREBALLS EN FERRO I
ACER INOXIDABLE
Construïm portes de jardí, reixes,
baranes, escales, venecianes

PORTES METÀL·LIQUES
Enrotllables
Basculants: de contrapesos i de molles
Extensibles de ballesta
Correderes
Seccionals

MOTORITZACIÓ DE PORTES
TREBALLS EN ALUMINI, PVC I VIDRE
Tancaments d’alumini en general, portes,
finestres, venecianes, baranes, persianes,
mosquiteres

MAMPARES DE BANY

PRESSUPOSTOS

SENSE COMPROMÍS

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

www.cmarno.eu - arno@cmarno.eu
Tels. 677 473 687 - 977 64 05 75
c/ Ramon de la Torre, 47 · 43830 Torredembarra

BONA FESTA DEL QUADRE
Arquitecte tècnic - Col. Nº 1572

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

Tel. 677 473 687 - santi@cmarno.eu

TENDALS

LA POBLA DE MONTORNÈS (TGN)
-

Cisterna a pressió
Banyera de cereals
Tautliner
- Trituradora forestal
Cuba de pinso
- Recol·lectora de cereal
Góndola
amb picador de palla
- Sembradora pneumàtica 4m
- Vibrocultivador
- Abonadora pendular 5Tn
- Aplicació de fitosanitaris amb gps
- Arades de volteig
EM

MÉS DE

ANYS
AL SEU SERVEI

INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS
FONTANERIA / GAS
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT
ANTENES

C/ SANTA ROSALIA, 13
Tel./ FAX 977 64 03 70
Torredembarra
comercial@guaschinstal-lacions.com

PORTERS AUTOMÀTICS
REGS AUTOMÀTICS
ENERGIA SOLAR
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Guardons de la VI Edició dels Premis Fernando Valdelvira i l’expressió de
les emocions, a la Sala Lluís d’Icart
Joaquim Gallofré Roig
Aquest divendres, 6 de
juliol, el Pati del Castell
va acollir el lliurament
de premis i concert dels
guanyadors de la VI Edició dels Premis Joaquim
Gallofré Roig de l’Escola
Municipal de Música de
Torredembarra. Aquest
guardó l’organitza i patrocina la Regidoria d’Educació. Són participants
directes d’aquest guardó
l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Torredembarra,
matriculat
durant el curs 2017-2018.
En la Modalitat A (superació de programa d’estudis amb bona nota), van
resultar guanyadors amb
un premi de 75 € cadascú
i diploma acreditatiu: Roger Garcia Doncel (gui-

tarra), Bernat Pitarch Castellà (guitarra) i Phoebe
Iglesias Cividanes (flauta
travessera).
En la Modalitat B (premi
a l’esforç i treball), van resultar guanyadors amb un
premi de 50 € cadascú i
diploma acreditatiu: Germán Garcia Doncel (violí),
Martí Boada Mateos (pia-

no) i Biuse Batet Lamoga
(violoncel).
En la Modalitat C (premi a
la creativitat musical), van
resultar guanyadors amb
un premi de 50 € cadascú
i diploma acreditatiu: Elena
Baches Baches (saxofon),
Abril Olaortua Rallo (flauta
travessera), Arnau Ferré
Calero (guitarra).

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

www.gatigos.es

La Sala Lluís d’Icart acull
fins al proper 13 de juliol,
un recull pictòric de l’artista
barceloní, resident a Tarragona, Fernando Valdelvira
Stubbs.
Valdelvira ha crescut de la
mà de l’art, vocació per la
que es va sentir atret des de
ben petit, especialment per
les disciplines de pintura i
dibuix. Tal era la connexió
que sentia amb l’expressió
artística, que els seus pares van decidir apuntar-lo
a una escola d’art, a l’Hospitalet de Llobregat. El seu
pas per l’escola refermà la
seva vocació, així que va
decidir continuar la seva
formació a l’Escola d’Arts
i Oficis de la zona i, simultàniament, rebé classes del
mestre Josep Mallofré Por-

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
4100

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Pel que fa les tècniques
emprades, en la faceta de
dibuixant treballa còmodament amb carbó, cretes i
pastels; mentre que com a
pintor, l’oli li permet expressar el millor de si mateix, si
bé li agrada experimentar
amb altres tècniques, com
l’acrílic i l’aquarel•la.
Fernando Valdelvira ha
participat en diverses exposicions, les més properes han sigut a Cal Cabaler, a Creixell, i a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès.
L’horari de visita de l’exposició és de dilluns a divendres, de 8.30 h a 20.30 h
(accés pel Pati del Castell),
i dissabtes, d’11 h a 13.30
h i de 17 h a 20.30 h (accés
pel Camí de l’Era).

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

3432

ras. Després de diversos
anys instruint-se, va iniciar
una etapa de creixement
autodidacta fins l’actualitat,
moment en que està perfeccionant la tècnica de l’oli
de la mà de la pintora Joana
Bonan. A dia d’avui es dedica a la pintura a temps complet, ha descobert i entès
que la pintura l’omple com
a ésser humà, i que l’art ha
sigut una constant més que
present al llarg de la seva
trajectòria vital.
L’artista se sent identificat
amb l’impressionisme i l’art
figuratiu, estils que combina
amb matisos surrealistes.
Les seves obres plasmen
les emocions i l’espiritualitat dels éssers vius, així
com palesen la seva forta
connexió amb la natura.

3426

Piso 2 hab.
Creixell

4464

76.500€

Piso 2 hab.
Creixell

84.000€

2648
4544

Piso 2 Hab.
Centro

4509

90.000€

85.000€
3148
4497

Casa de pueblo

4095

229 m2 4 hab.

OPORTUNIDAD

OCASIÓN - PISO 3 HAB.

Dúplex de 60m², en Roda de Bará
Cocina americana, 1 habitacion,1 baño,
buhardilla de 30m2, soleado, tranquilo.

Gran salón, cocina independiente,
lavadero, terraza, muy soleado.
En el centro de Torredembarra.

65.000€

89.900€

75.000€
3644

Adosada

Piso 2 Hab.
Creixell

Casa 2 Hab.
A 2 min. playa

106.000€
4590

Adosada

3 Hab. 2 Baños

3 Hab. 2 Baños

120.000€

139.000€

PUBLICITAT
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Nucli de làtex 100%

Nucli de Active Air
Viscoelàstica 1 cara
Viscografè

105x190 cm

90x190 cm

Muelles Ensacados
Reversible
Viscografè

135x190 cm

Capacitat:
697 L (150 x 190)

Capacitat:
831 L (150 x 190)

90x190 cm

105x190 cm

150x190 cm

135x190 cm

Tub de 40x30 cm
4 Barres de reforç
Encoixinat 3D beige amb dibuix
*Potes no incloses

Tub de 30x30 cm
5 Barres de reforç
Encoixinat 3D gris llis
*Potes no incloses

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

90x190 cm

105x190 cm

150x190 cm

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

PUBLICITAT

El Mònic

JULIOL DE 2018. NÚM. 239

CHAISE
LONGUE

13

Articul·la

t

CHAISE
LONGUE
CHAISE LONGUE

SOFÀ LLIT
LLIBRE

SILLÓ RELAX
POWERLIFT

SOFÀ LLIT
SISTEMA ITALIÀ

OUT

LET
c/ El Catllar, 14 nau 48

De 10 a 13:30 h i de 17 a 20:30h
Diumenge i festius tancat
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CEMENTIRI GROC!
Fa poques setmanes,
amb les primeres llums
de l’alba, la platja de
Torredembarra es va
veure sorpresa per un
escenari de creus grogues amb unes inscripcions que feien referència a drets sostrets amb
el vendaval del 155 a
casa nostra.
Un cementiri groc simbolitzant la mort de la
democràcia,
imposat
per un Estat espaÑol,
un lloc on anomenà
separació de poders,
resulta macabre. EspaÑistan, territori invasor, on la justícia està
al servei del poderós i al
govern corrupte del PP;
utilitzen els tribunals,
amb una doble vara de
mesurar, de la qual Catalunya ha rebut el tracte més desigual, mentre
corruptes com Iñaqui
Urdangarín viuen lliures dins de les seves
cases luxoses, pagades amb diners públics;
s’inventen condemnes
de rebel•lió, sedició o
malversació per tractar

de segrestar els nostres
representants a l’exili, i
ho fan sense cap mena
de pudor, amb un jutge
(Llarena) que utilitza les
Euroordres com si estigués amb una partida de
poker. Aquest tafur que
molts volem veure inhabilitat per prevaricació,
amb les seves accions
lesives s’ha guanyat la
ira de gran part del poble
català.
Mentre escric aquest
article, no puc deixar de
pensar amb Valtònyc, el
cantant raper que assaboreix les seves últimes
hores de llibertat. Possiblement quan aquests
mots siguin llegits, haurà
ingressat a alguna presó
de l’Estat espaÑol, però
per si de cas, estigueu
atents a les xarxes socials, Tarragona té previst
fer l’últim acte en llibertat
d’ell. La llibertat d’expressió és un altre dret
usurpat, amb la dictadura del PP. Ara podem
cremar fotografies del
Rei, així ho va sentenciar el tribunal dels DDHH

europeus, absolent de
la seva condemna i obligant a l’Estat veí, a indemnitzar els encausats.
Però en canvi escriure
cançons està prohibit,
mori el Borbó s’ha dit fins
i tot al Parlament! Això
no és més que una frase històrica i no per dir-la
s’haurien de sacsejar els
fonaments de la Democràcia.
Entre la barreja d’inscripcions, podíem llegir “Llibertat de Vaga”,
i és que fa pocs dies,
un dret fonamental com
és aquest, es va veure
qüestionat, al•ludint que
la vaga del 8-N, no havia
estat per motius laborals, sinó que responia al
moment polític que vivíem a Catalunya, com si
els efectes de qualsevol
vaga, no anessin acompanyats dels seus motius polítics. Finalment
va ésser declarada legal,
però els seus efectes
colaterals, han deixat 39
encausats per participar
activament, dels quals 3
viuen a Torredembarra.

Flagrant com poques
paraules és la inscripció
Presumpció d’innocència, aquest principi sagrat s’ha vulnerat i manté
a la presó persones per
delictes que no han estat provats i que només
són mantinguts en el seu
captiveri, pels deliris d’un
jutge al servei del PP. I
mentre això passa, un
periodista ultradretà que
hauria de ser inhabilitat
es permet el luxe d’insultar Catalunya, demanar
que sigui bombardejada,
i ni tant sols un missatge de repulsa per part
d’un executiu que només
criminalitza una de les
parts.
Intolerància aquest mot
entre l’improvisat cementiri grog, expressa
més fidelment la simbologia d’unes creus que
van ésser arrancades
amb ràbia per alguna
d’aquelles persones que
no entenen que per molt
que ho intentin, res impedirà que la veu dels
que no pensen com ells,
sigui escoltada. No hi ha

prou presons per tancar
a totes aquelles persones que van fer possible
que l’1-O, a Catalunya es
celebrés un referèndum,
com tampoc podran esborrar les imatges reproduïdes, amb totes les
creus plantades, podeu
accedir-hi aquí http://
ves.catem3q
La decisió de no aixecar
el 155, tot i que el Parlament ha escollit el 131è
president de la Generalitat de Catalunya i que
aquest, ja ha escollit el
seu govern, és un nou
atac cap a les nostres
institucions i els seus
representants legítims.
La democràcia ha està
greument atacada, i els

responsables directes,
segueixen sent les formacions que formen el
bloc del 155, la història
ens jutjarà a tots, d’els
partits de dreta PP i C’s,
només podem esperar
el seu tarannà dictatorial amb un enduriment
del 155, especialment,
Albert Ribera que cada
dia recorda més a Franco o Hitler, el seu discurs, tant sols necessita
el petit cop estètic del
bigoti. Però dubto molt
que Pedro Sánchez,
aprovi i el temps dirà,
sinó serà el responsable de la desaparició del
PSC.
Toni Pinós

NOVA TENDA!!!

c/ Antoni Roig, 40

Torredembarra
¡Novetat!
Talles a partir de 6 mesos

MODA DONA I NENA
c/ Antoni Roig, 61

TORREDEMBARRA

c/ Antoni Roig, 44
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TORREMACLET
Violència

Sento (Vicent Gómez)

Els debats parlamentaris a Catalunya s’estan
tornant grollers i barroers gràcies a l’acció
d’algun dels partits de
l’hemicicle. S’estan portant al seu terreny el
pseudo debat perquè
els partits del govern
català cauen en els
seus paranys contínuament. Si sabem que
els hi agrada la bronca
i el joc brut, no cal perdre el temps en intentar
contestar. No acaba ací
el seu parany, perquè
el que aconsegueixen
d’aquesta manera és el
desprestigi de la política
cercant contínuament el
cos a cos i la brega.
Malauradament va haver un punt d’inflexió
que encara va anar més
enllà, la pantomima que
van protagonitzar amb
els llaços grocs, llevant-los dels escons i
amagant-los a la seua
bancada. Aquell dia
es va obrir la veda per
«caçar el groc». Des de

aleshores estem comprovant com l’escala
d’atacs i actes vandàlics van en augment.
Problemes a Baix a
Mar, arranquen la forja
del parc 1 d’octubre de
2017, arranquen els llaços del balcó de l’ajuntament de Creixell o
treuen la pancarta de la
façana de l’ajuntament
de Torredembarra.
El que queda palès és
que la violència és unidireccional, sempre són
els mateixos els que
intenten alterar la convivència pacífica buscant
el conflicte violent, tant
físic com verbal.
Cal recordar que en
molts
casos
estan
anant en contra del que
s’ha decidit per votació
al ple de l’ajuntament.
Aquesta és la realitat,
no respecten les idees
que siguen diferents.
Són els mateixos que
«sólo ven españoles»,
els que no són ni d’esquerres ni de dretes, els
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mateixos als que no els
hi agraden les urnes per
poder votar lliurement.
Aquesta deriva ideològica em fa pensar en
temps passats, en concret a un discurs de
1933 que parlava de
«La Patria es una unidad total...», o que deia
també «¿Quién ha dicho
que cuando insultan nuestros sentimientos,...,
estamos obligados a ser
amables?»
No condemnar la violència, siga contra qui
siga, té el perill de veure com pot anar a més,
està molt a prop una frase d’aquest discurs que
parlava de la «dialéctica
de los puños».
Cum pare contendere
anceps est; cum superiore furiosum; cum
inferiore sordidum. Sèneca, De Ira 2, 34, 1.
“Barallar-se amb un igual
és perillós; amb un superior, insensat; amb un inferior, lleig.”
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Editorial
L’Ajuntament vol coaccionar al Mònic?
El passat mes de novembre, ja vam explicar que l’Ajuntament de Torredembarra
va decidir castigar-nos i excloure-nos de la llista de mitjans de comunicació que
reben publicitat institucional. Un fet que diu molt poc de l’actual equip de govern
que tant transparent, obert, just i equànime vol fer veure que és.
Resulta que el mitjà de comunicació més antic de Torredembarra, aprofitem per
explicar que en aquest exemplar complim 17 anys de vida, i som la publicació
periòdica torrenca d’informació més longeva i que més edicions ha tret –240
(239 mensuals +1 especial eleccions)– en tota la història del nostre poble, no rep
cap aportació econòmica municipal, com sí reben altres mitjans de comunicació
amb una línia editorial més afí a qui mana.
A aquest mitjà de comunicació, que des de l’any 2001 ha retratat la vida política,
social, cultural i esportiva del nostre poble, se l’està discriminant per noticiar que
un regidor el van enxampar sense assegurança, ni ITV; una altra conduïa borratxa; un tercer tenia presumptament la llum del seu negoci punxada, etc.
Aquest fet inicial, es va explicar una editorial titulada “L’Ajuntament torna a prevaricar”. Una editorial que ara ha estat excusa perquè l’equip de govern del
Sr. Rovira (ERC, PSC i ABG) hagi iniciat els tràmits per portar-nos davant dels
tribunals de justícia, per primera vegada. Tot un honor que uns càrrecs electes
d’una “catadura moral” i un nivell de gestió tant baix actuïn d’aquesta manera.
El dia 30 de juliol hem d’acudir al Jutjat de Pau per reconciliar-nos i abjurar del
que vam defensar en aquella editorial. No ho farem, ens mantenim amb el que
vam escriure i entenem que l’equip de govern tornà a abusar de les seves competències gastant-se uns diners dels torrencs i les torrenques en un sense sentit
o si volen dir-ho d’una altra manera malbaratant uns fons públics.
Ho anunciem per si volen anar avançant la querella criminal... Com es nota que
no ho paguen de la seva butxaca. Per cert, en poc temps els advocats de l’ajuntament s’estan forrant a base de querelles per suposades injuries i calumnies!!!
¿Volen acabar amb la llibertat d’expressió dels ciutadans de Torredembarra que
a partir d’ara només podrem alabar-los i donar-los-hi i riure-los-hi les gràcies?
En el nostre cas, només cal anar al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans i
comprovar que “prevaricar” és “desviar-se del propi deure, mancar a l’obligació
del càrrec que exerceix” i no implica imputar un fet delictiu.
Ara bé, ens volen coaccionar?
L’acte de conciliació es planteja el mes de maig, sis mesos després de publicar
l’editorial!
I de què informàvem al Mònic en aquells mesos? No parlàvem de la nostra relació comercial amb l’Ajuntament de Torredembarra, sinó del que vam anomenar
com a “Cas Monteixo”. Un cas en què es va demostrar que l’alcalde va signar un
decret, quan no podia fer-ho, perquè beneficiava a un familiar. També estàvem
indagant en les declaracions patrimonials dels regidors perquè teníem indicis
que algunes no s’ajustaven a la realitat.
No fa falta afegir res més.
Per cert, entremig de la seva propaganda institucional, ha informat l’equip de
govern que diferents cossos policials han requerit informació sobre Monteixo?

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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El llibre de Montserrat Tura
República Pagesa, o la història
que mai hauríem de perdre
“República Pagesa” (guanyador del Carles Rahola
d’assaig), és la història de
Can Pinyonaire, el mas de
Mollet del Vallès, on ens
transporta en aquest llibre la
Montserrat Tura (ex Consellera d’Interior i de Justícia
en els Governs de Pasqual
Maragall i José Montilla).
Can Pinyonaire és també la
casa on viu, i on van viure
els seus avantpassats, l’avi
Feliu Tura i descendents, la
casa pairal on es va parlar
tant de política, on es van
gestar les primeres reivindicacions rabassaires del
Vallés i on es va impulsar
el sindicat agrari que havia
d’ajudar les famílies pageses, allò que mai no havia
fet l’Estat. Perquè la història del cooperativisme i de
l’associacionisme en aquest
país és aquesta: cobrir les
necessitats de la gent, fer
d’estat per omissió de l’estat.
És doncs la història d’una

COL·LABORACIÓ
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família que van fer del compromís i dels ideals de justícia fraternitat i solidaritat
una manera de comprendre la pròpia vida, una manera de ser, de viure. Una
família plena d’esperança
per construir un futur esperançador. És la història
d’aquells que ser el símbol
del catalanisme no només
a Mollet del Vallès sinó també als pobles dels voltants.
Però també és la història
d’un moviment que ens ha
estat amagat durant molts
anys: els rabassaires.
Estructurat en diferents
capítols, en format curt,
“República Pagesa”, ens va
desfullant històries que ens
omplen d’emoció a tothom,
perquè, en definitiva, és la
història d’una generació que
hem compartit per vivència
o per proximitat. No ens pot
deixar indiferents.
A casa, la de l’avia Vicenta,
teníem dos herois: En Feliu
Tura i en Jordi Solé Tura.

Dos personatges dels que
quan jo era petit escoltava
relats que em deixaven bocabadat. Una de les històries que el pare explicava era
l’enterrament d’en Feliu: La
dictadura estava forta, era,
més a més, coneixedora de
la influència dels Tura en
els moviments pagesos, republicans i catalanistes, per
tant van intentar per tots els
medis impedir que aquell
dia negra es convertís en
una manifestació d’homenatge. No ho van aconseguir. Centenars i centenars
de persones van seguir
l’enterrament amb un silenci eixordador, de respecte,
de reconeixement. La gent
vinguda de totes les contrades van omplir els carrers.
Jo no els coneixia personalment: Un ja no hi era, l’altre
estava a l’exili. Però si entenia el que significaven per
tots nosaltres i per a moltes
persones lligades als moviments
anti-franquistes.

Sabia doncs que no érem
una família normal, com bé
li agrada dir a la Montserrat
“Can Pinyonaire no era una
casa normal”. I és cert. No
perquè fóssim millors ni diferents, car el contrari, perquè érem totes i tots a la vegada. Aquella casa Representava moltes coses i per
mi era el símbol de la resistència al dictador, aquell
home baixet i amb veu de
dibuix animat, que enviava
La presentació va comptar amb força públic (Foto: Cedida)
a la Guardia Civil a casa on
teníem un forn, per retirar judici d’altres persones hu- bricar, tan fluidament els
un senzill ram de flors...el mils”. Deu principis que tant grans fets polítics amb la
pecat: dur la senyera enga- de bo fossin avui compartits vida menuda de la gent.
lonant el ram. El pecat gros: i practicats. Per què que- La “República Pagesa” us
da tan lluny la vida política transportarà al cor d’una
érem part dels Tura.
En Ferràn Forné va escriure actual d’aquell ideal? Com família, i també al moll de
hem pogut recular tant? El l’os d’una catalanitat i un
a les pàgines del diari Ara:
L’esperit republicà que ins- franquisme, es clar. Però... republicanisme viscuts a la
pira aquesta obra és una ¿I la democràcia, com és casa i a la vinya, al sindicat
lliçó política de primer ordre. que l’hem fet tan fràgil i co- i a l’ajuntament, a l’interior
Els de Can Pinyonaire - la varda, tan poc digna d’ella i a l’exili.
casa pairal familiar- tenien mateixa i dels qui ens haviun decàleg republicà: “Es- en precedit en la lluita per la Només em queda donar
timar la justícia sobre totes llibertat? I no s’hi val donar les gràcies a la Montserrat
per aquest llibre, per fer-me
les coses, retre culte a la tota la culpa a Espanya.
dignitat, viure amb hones- És dons un llibre impres- emocionar. I també per entedat, intervenir rectament cindible per entendre la riquir i enfortir el sentiment
en la vida pública, conrear Catalunya contemporània. compartit per molta gent
la intel•ligència, propagar la explicada des del camp, que segueix el camí dels
instrucció i el coneixement, des dels protagonistes de nostres avantpassats en
treballar, estalviar, protegir segona fila, autèntics he- pro d’un país millor. Gràciel dèbil i no procurar-se be- rois anònims. Poques obres es per això i per molt més.
nefici propi a costa del pre- són capaces de casar, d’imJORDI SOLÉ
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L’Alfa i Omega, principi sense fi
L’Alfa i Omega ja no presideix la nostra platja. Se’ns
fa estrany veure el mar tan
nu. El dia que la van haver
de treure va ser trist, dolorós.
L’Alfa i Omega és un símbol de Baix a Mar, de Torredembarra, que hem de
preservar i restituir.
És la nostra història, el
nostre ser torrencs. L’obra
de Rafael Bartolozzi es va
inaugurar l’abril de 1999
amb motiu de la commemoració dels 20 anys
d’ajuntaments
democràtics. Va ser un acte organitzat pel Consistori Municipal governat per l’alcalde
Segalà.
No és una simple escultura al mar (de les poquíssimes que hi ha a Europa).
L’Alfa i Omega exalça la
democràcia i els valors, referma el compromís amb
el país, el nostre municipi
i les persones; i, amb el
bloc, es mostra la nostra

tradició pesquera. L’any
vinent celebrarem 40 anys
d’ajuntaments democràtics
i esperem commemorar
aquesta efemèride amb l’Alfa i Omega al mar.
Els veïns de Baix i Mar ja
fa temps que alertaven del
preocupant deteriorament
de l’Alfa i Omega. I, de fet,
el nostre grup municipal,
des de l’inici del mandat,
hem estat reclamant què
es faria tant amb l’escultura
com amb el bloc per solucionar-ho. La resposta, com
sempre, han estat les evasives.
Quan ja l’estat de deteriorament és tan greu com
insegur és quan l’equip de
govern decideix contemplar
en el pressupost de l’Ajuntament la retirada de l’escultura (només la retirada, ni
la restauració ni la posterior
col•locació). Tres anys de
mandat i d’advertiments
per diverses parts i no és
fins ara que s’hi posen per

intentar trobar una solució.
Potser ja és massa tard.
Recordeu que sempre critiquem a l’equip de govern
que no saben plantificar,
gestionar de forma eficient
els recursos, organitzar-se...
Doncs aquest n’és un
exemple més d’aquesta ineficàcia i ineficiència per part
de Rovira i el seu govern.
Com ho hauríem gestionat
nosaltres?
Des del minut 0 en què haguéssim tingut coneixement
del seu mal estat, s’hauria
d’haver demanat un informe tècnic sobre l’estat, tant
de l’escultura com del bloc.
Des del minut 0. Com també des del precís moment
en què es té constància de
manca de seguretat de la
zona, caldria haver encerclat l’estructura.
Per altra banda, ens sembla
de sentit comú que s’hauria
d’haver parlat, en aquell
moment, amb els veïns,
amb la família de l’autor i

els regidors per explicar bé
la situació i el procés que
s’iniciaria. Però no es va
fer. Ara, s’ha hagut de fer a
corre-cuita, entre la premsa
i reunions
exprés només per informar
(no fos cas que es pogués
debatre en aquestes reunions! L’alcalde mateix va dir
que només s’informava del
que es feia ara; ja en parlaríem més endavant de la
resta). Així i tot, es va informar veïns i regidors. Però
és que amb la família no
hi va contactar ningú. Quin
menyspreu!
Un altre tema important
seria haver demanat ja
pressupostos per al seu
desmuntatge, reparació i
com tornar-la a instal•lar
(d’aquests dos darrers, encara no disposem d’informació).
I, a partir d’aquí, començar
a consensuar amb la ciutadania les diferents opcions,
així com buscar aliances

amb diferents administracions i finançament complementari.
Aquests passos ja s’haurien d’haver fet fa temps. Ara,
correm-hi tots. I, després?
“Ja veurem”, diuen.
Sabem el principi d’aquest
periple, però el final és totalment incert per la manca de
planificació, d’organització i
de gestió del govern municipal. L’Alfa i Omega és un
nou exemple que demostra
que aquest equip de govern
no té rumb.
No veiem una línia clara
per restituir aquest símbol
per a Torredembarra, com
no veiem una estratègia
de mandat definida. Cap a
on estan portant Torredembarra? Cap a on volen que
vagi? Cap a on anem? No
tenen un model de ciutat!
No tenen un model eficient
(què volem, quan ho farem,
com ho farem, amb quins
recursos...). No tenen un
programa de legislatura.

I així anem, qui dia passa,
any empeny. Això és el que
es mereix Torredembarra?
Nosaltres creiem que no!
L’Alfa i Omega és un símbol de La Torre, però, lamentablement, també és
l’exemple de com funciona
aquest govern municipal.
Alfa i Omega, principi i fi?
Ho veurem...

Anna Magrinyà i Joel
Navas
Regidors del Grup Municipal del Partit Demòcrata
(PDeCAT) i Unió a l’Ajuntament de Torredembarra
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LA CORAL SANTA ROSALIA CELEBRA ELS 40 ANYS
AMB L’ÒPERA “ORFEO ED EURIDICE”
Redacció.- No és la primera vegada que el públic de Torredembarra
sent òpera, però sí és la
primera vegada a la història del nostre poble que
s’interpreta una òpera
sencera, un gènere reservat als grans teatres i
auditoris.
El petit miracle s’ha produït degut a la celebració
del 40è aniversari de la
Coral Santa Rosalia. Una
efemèride que ja havia
deixat moments inoblidables al març i que ara
s’ha superat amb l’habitual concert estival que
es va portar a terme el
passat 7 i 8 de juliol, a la
sala gran del Casal Municipal.
La Coral ha triat l’adaptació d’una de les obres
més reconegudes del
compositor alemany del
segle XVIII, Christoph
Willibald Gluck (17141787): Orfeo ed Euridce,

atès que amb aquesta
peça va deixar enrere el
barroc i s’endinsà al neoclassicisme.
La temàtica és coneguda
perquè narra un episodi
molt cèlebre de la mitologia grega. Orfeu és un
vailet amb grans dots per
la música –se’l considerà
l’inventor de la cítara– que
s’enamora de la bella Eurídice. Quan s’anaven a
casar, Eurídice mort per la
picada d’una serp i deixà
al seu amant sumit en una
gran desesperació.
Els déus commoguts pels
cants d’Orfeu, a través de
l’Amor li permeten baixar
a l’Hades per a rescatar-la
amb la condició de no mirar-la fins veure la llum del
sol. Després de passar diferents vicissituds, Orfeu
es retroba amb la seva estimada i emprenen el camí
de retorn a la vida. Malauradament, l’enuig d’Eurídice amb el seu amant, atès

Orfeu plora la mort d’Euridice (Foto: RMG - El Mònic)

decorat de tela que, gràcies a diferents tonalitats
cromàtiques d’il•luminació,
era capaç de transmetre
a l’espectador l’ambient
en què transcorria l’escena. Fins i tot, hi havia un
teleprompter on es podia
seguir els versos traduïts
al català. L’obra és cantaPosada en escena
Per posar en escena, da en italià, que és l’idioaquesta versió adaptada ma en què normalment
per a piano a quatre mans, es composaven aquestes
la Coral va escollir un sobri peces.
que no li ha dirigit ni tant
sols una mirada, obliga
a Orfeu a mirar-la, amb
la dissort que la noia mor
un altre cop. Finalment,
l’Amor reapareix, retorna
a Eurídice i els enamorats
es poden casar.

Si bé la coral no va tenir questra. No va poder ser,
el protagonisme d’altres i la interpretació solvent
concerts, atès que va in- de les pianistes torrenterpretar els cors de les ques Diana Backer i Manimfes, pastors i fúries; rina Ciuró no va decebre
va resoldre de manera l’auditori.
convincent el seu paper. La direcció va anar a càrVa brillar, sobretot, en el rec de Natàlia Casasús i
segon acte, transportant a Jordi Boltà, que no hi ha
l’espectador directament dubte que estan marcant
al fons de l’Hades.
una època enlluernadoAquesta vegada, però, el ra dins dels 40 anys de
pes de l’espectacle va ser la coral, aconseguint super les solistes: en aquest perar fites difícilment inicas tres dones, atès que maginables fa uns anys.
el paper masculí estava
escrit en el seu temps per Local indecent
a un castrati.
L’actuació de la Coral va
Molt encertada l’actua- deixar palès la manca
ció de la mezzo-soprano d’un espai en condiciAnna Tobella en el paper ons. Torredembarra ha
d’Orfeu. Va conjugar a la de jubilar la sala gran
perfecció amb les sopra- del Casal Municipal, o
nos Anna Escala, en el pa- bé, invertir-hi. La incoper d’Eurícide, i de la tor- moditat de les cadires,
renca, Alba Fortuny, fent la falta d’una platea, la
de la deessa Amore.
manca d’aire condicioHagués estat genial poder nat en condicions, va ser
conjugar les seves veus la nota negativa d’una
amb la música d’una or- magnífica vetllada.
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-Premsa Nacional i
Internacional
-Llibres
-Revistes
-Material Escolar i Oficina
-Llaminadures
-Articles de papereria
-Objectes de regal
-Quaderns d’Estiu

Llistes material escolar

10% Dte.!!!
T. 977 640050 e-mail: llibreriamiquel@gmail.com
C/ Pere Badia, 43 -Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

PROMOCIONS
Dilluns i dimarts
Tenyir + rentar + Pentinar

26 €

Dimecres i dijous

10% per a majors de 65 anys
VEHÍCULOS NUEVOS - VEHÍCULOS DE OCASIÓN - OFERTA PERSONALIZADA

POST VENTA
Mecánica y Electricidad Chequeo Pre-ITV
Plancha y Pintura
Mantenimiento

NUEVO
OPEL
CROSSLAND

Todo lo que su vehículo necesita.

Dijous
Tallat home + rentat

9€

c/ Pompeu Fabra, 3
T. 977 130 974
Torredembarra
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El Mònic

Una nova edició, una nova publicació
Quan tinguis l’ocasió de
llegir aquestes línies, de
ben segur que a les principals llibreries de la vila
hi podràs trobar la sisena
edició de “Ranxets. La
cuina a Torredembarra”
Ens hem de remuntar a
l’any 1985 per a trobar on
neix aquest projecte. Era
la monografia número 2
del Centre d’estudis Sinibald de Mas. Avui ja en
podem comptar quinze
i quatre més en vies de
producció.
“Ranxets” neix del treball
de la secció d’Etnologia
i Folklore del centre. El
treball va comptar amb la
Iris Gual Figuerola, que
també actuava com a secretaria de redacció, i la
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Rosalia Gras Minguella,
Maria Gual Figuerola, Josep Gual Gallofré, Albert
Pujol Codina, Núria Pujol
Codina, Francina Riambau Farré i la Marian Vallmitjana Rico.
Hi trobarem un agraïment
a la col•laboració de tots
els que han aportat les
seves receptes i suggeriments, fet que ens dibuixa
el to participatiu i inclusiu
del treball. Sempre és bo
obrir les iniciatives culturals al consens i a gaudir
de cada iniciativa. És el
que toca, acompanyar
la tasca de recerca amb
el necessari diàleg amb
d’altres especialistes i
testimonis de cada espai
estudiat.

Com ens explica el malaurat Josep Gual en la seva
fresca i àgil presentació, a
voltes el més proper pot
caure en l’oblit. Perquè?
Dons potser perquè la
proximitat, el haver-ho vist
sempre o no tenir una vi-

sió més transversal o global ens dificulta la seva
contextualització i/o valorització.
El “local” esdevé el fonament de la història més
generalista. Els grans
esdeveniments,
sovint,
prenen importància quan
reflexionem en com van
afectar el nostre dia a dia.
Segueix
reflexionant
en Gual a la seva presentació, sobre els oficis desapareguts. Hi ha
tan a fer encara! Reunir
els elements i les dades
d’activitats fonamentals
en el creixement de Torredembarra ens ajuda a
comprendre la seva evolució. Una iniciativa recent
ha estat recupera estris

i testimonis, definicions i
processos per assentar el
paper i la història de “Els
boter” a la vila. Per iniciativa d’en Gabriel Comes
i en Jordi Suñé, tenim un
llibre de gran vàlua i una
exposició permanent a un
dels espai de la sala Lluis
d’Icard.
Tornant a la sisena edició d’un dels llibres més
venuts a Torredembarra,
hi trobareu un recull de
receptes casolanes i senzilles. Què originàriament
eren el pal de paller de les
cuines torrenques. Què

BIBIANA SUÑÉ ROMEU
PERE BADIA Nº 14
977 641 155

defugen
d’ingredients
més vistosos o cridaners,
són els que es feien servir.
Com molt bé seguia comentant en Josep Gual,
el llibre defuig el dogma
d’alguns gastrònoms i
exposa amb la senzillesa
dels que s’estimen La
Torre el què s’hi menjava
i com es cuinava.
Seguiu comprant i regalant els “Ranxets”. És
una bona feina!!
Albert Bonet
President CESM

DONA-HOME
Torredembarra

perruquerialourdesbibi@gmail.com

El Museu Etnogràfic d’Altafulla modifica els
horaris de visites a l’estiu
El Museu Etnogràfic d’Altafulla, que s’ubica a la Pallissa de l’Era del Senyor,
ha modificat els horaris de
visites per al públic. Des de
principis d’estiu, el centre
d’interpretació està obert
tots els dissabte, de 18 a
20h; i els diumenges d’11
a 13:30h.
D’altra banda, amb motiu
de la Fira d’Artesans que
se celebrarà del 16 al 19
d’agost, el Museu Etnogràfic d’Altafulla també restarà obert durant la mostra.
L’horari que s’establirà

serà de 19 a 21:30h.
El Museu Etnogràfic d’Altafulla compta amb diferents
elements d’identitat pròpia
de la vida rural i l’economia
del municipi, recuperats i
restaurats pel veí d’Altafulla i artesà, Salvador Gatell,
l’any 2008.
S’hi poden trobar unes 1.000
peces dels dos darrers segles, amb un ampli ventall
d’objectes i elements, des
dels més curiosos fins als
més quotidians, del món de
la pagesia. Des d’una sínia
de sang a la tradicional ai-

Consulting
Group
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xada, són algunes de les
joies que s’hi apleguen.
Gràcies a una xarxa de voluntaris i voluntàries, amb
la col·laboració de les regidories de Cultura i Turisme

Asesoría
de Empresas

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

de l’Ajuntament d’Altafulla, s’obre tots els caps de
setmana de l’any, i també,
puntualment, per esdeveniments com la Fira d’Artesans.

Gestión
Inmobiliaria
Piso en el Centro de Altafulla con vistas al mar.
Dispone de comedor, pequeña terraza, cocina, baño, una
habitación doble y dos habitaciones individuales. Vistas al mar
desde el comedor y la terraza.

110.000 €
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

Empresas

Autónomos

Particulares

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

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

43893 Altafulla · Tarragona

inmobiliaria@csconsulting-group.com

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 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. 320.000 €

