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el teu referent des de l’any 2001

TORREDEMBARRA JA ESTÀ A PUNT
PER A LA FESTA MAJOR
VINS, SIDRA I TAPES

El programa començarà el dia 25 d’agost i tindrà el seu moment culminant el 4 de setembre. Té més de 50 activitats. Els Gegants seran els pregoners d’enguany. P4- 6 i 7.

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
PATRIMONI

ERRORS
EN ELS
PLAFONS
La senyalització
del patrimoni de
Torredembarra està
plena d’errors i
omissions. P9
SOCIETAT

OBERTURA
PÀRQUING
FILADORS
Els treballs a
l’equipament es troben
en la darrera fase.
Les previsions més
realistes apunten que
estarà obert a mitjans
de setembre. P10

PA, PASTISSOS I
DEGUSTACIÓ
OBRADOR PROPI
La Nou de Gaià 686 17 18 54
Alfafulla 682 02 34 34
Torredembarra 977 64 49 95

COMERÇ

Els carrers del nucli antic tornaran a ser l’escenari principal de la festa. (Foto: RMG - El Mònic).

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

Algunes entitats culturals torrenques es podrien veure
obligades a retornar diners facturats des de 2015
La negativa de regidora de cultura, Núria Batet, a abstenir-se de signar factures
d’associacions amb les que manté vincles podria comportar que algunes entitats de la
vila haguessin de retornar diners facturats a l’Ajuntament durant el present mandat. P2

RESULTATS
DIAGNOSI
COMERCIAL
Es vol consolidar un
eix comercial a cel
obert —carrers Antoni
Roig i Pere Badia–.
P10

POLÍTICA
2
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La negativa de Núria Batet a abstenir-se podria implicar
que algunes associacions torrenques haguessin de
retornar diners facturats des de l’any 2015
Redacció.-Núria Batet ha
confirmat públicament la
notícia avançada pel Mònic
en la seva edició de juliol:
durant el present mandat
ha cobrat de l’Associació Cultural Dos x Quatre.
L’evidència no podia seguir
amagada, per bé que ha
matisat les quantitats cobrades. Malauradament,
l’obligació
d’abstenir-se
dels càrrecs públics és
indiferent a les quantitats
percebudes.
No obstant, del defecte
n’ha volgut fer virtut i, ha
traslladat a l’opinió pública que segons els serveis
jurídics municipals la seva
actuació és correcta i, no
només això, sinó símptoma de transparència i bona
pràctica, motiu pel qual no
pensa variar la seva manera d’actuar. L’article 23
de la Ley 40/2015, de 1 de
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público diu
el contrari.
A sobre, no hi ha cap informe, ni de secretaria, ni de
la intervenció al respecte.
Ho va fer públic l’Alcalde,
Eduard Rovira, a Ona La
Torre, on va afirmar que
l’argument esgrimit és una
mera opinió del secretari

municipal, que en cap cas
és vinculant; com sí ho seria
un informe jurídic fet pel tècnic.
La pregunta a fer és: a partir
de les notícies aparegudes,
perquè no s’ha manat l’informe? Quina por hi ha?
L’oposició, el demanarà.
Davant de les pobres explicacions donades en el
plenari municipal, diferents
partits de l’oposició han
confirmat que demanaran a
l’Alcalde que sol•liciti l’informe al secretari –per llei és a
l’únic que es pot sol•licitar–
que ha de servir per esvair
dubtes sobre la legalitat
del procediment. Ho faran
abans de finalitzar l’agost,
degut a què el tècnic es troba de vacances.
Més afectacions.
Ara bé, un dels arguments
de Batet ha obert nous àmbits on la presumpta mala
praxis o irregularitat en l’actuació de la regidora quedaria evidenciada.
Batet va assegurar que podia signar les factures de
l’Associació Cultural Dos x
Quatre perquè no era sòcia,
ni formava part de la junta
directiva de l’entitat.

Al marge que, com tothom
sap, la ignorància de la
llei no eximeix del seu seu
acompliment, s’ha descobert que, a part d’aquestes
factures, des de la seva
presa de possessió de la
regidoria de Cultura, l’any
2015, la regidora d’ERC ha
signat moltes factures d’entitats de la vila on és sòcia
ella, o familiars seus dins el
quart grau de parentiu, i en
algunes formen part també
de les respectives juntes.
Novament en contradicció
amb l’article 23 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre,
de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Un matís irrellevant de cara
al compliment de l’esmentada llei: a Torredembarra les
entitats culturals no cobren
subvencions sinó que facturen per les seves activitats.
Les associacions a qui
la regidora de Cultura ha
signat factures són: Associació de Ball de Diables,
Associació de Balls Populars de Torredembarra, Associació Cultural Andaluza
Torredembarra-Baix Gaià,
Confraria de la Creu, Coral
Santa Rosalia, Grallers de
la Torre, Associació Pianissimo, Associació de Balls

de Gegants, Ball de Gitanes, Associació sardanista
l’Antina, La Vírgilia, bèstia
de foc, Nois de la Torre, Ball
de Serrallonga, Associació
Cultural La Torre, Associació
XXL, etc.
Des del Mònic hem sol•licitat al registre d’entitats de
l’Ajuntament que se’ns deixi accedir a les dades de
les juntes directives de les
entitats i poder destriar les
entitats. De moment, no ha
estat possible degut a diferents través motivades per
una sospitem que volguda
errònia interpretació de la
llei de protecció de dades, al
nostre entendre massa restrictiva.
L’any 2017, totes aquestes entitats van rebre uns
65.000 euros; evidentment
la xifra total des de l’inici
del mandat és molt superior i podria aproximar-se als
200.000 euros.
El cas de Ripoll
A Ripoll, va passar un cas
semblant, a partir d’una
denúncia de la CUP, l’any
2017.
Va significar un daltabaix
atès que fins a 8 regidors
estaven implicats en associacions del poble. Van ha-

-Premsa Nacional i
Internacional
-Llibres
-Revistes
-Material Escolar i Oficina
-Llaminadures
-Articles de papereria
-Objectes de regal
-Quaderns d’Estiu

Què pot passar?
Consultats diferents juristes, asseguren que el més
sensat per no perjudicar a
les entitats del poble és que
la regidora s’abstingui i es
declari nul•la la signatura

de les factures que estiguin
afectades per la incompatibilitat i siguin assumides
per un altre regidor.
No obstant, si la regidora
es nega a acceptar-ho i
acaba com és previsible
portada al jutjat per la fiscalia anticorrupció, en el
pitjor dels casos, les entitats es podrien veure obligades a retornar l’import
cobrat, per bé que, posteriorment, se’ls hi hauria de
rescabalar amb interessos,
perquè no és produís un
enriquiment il•lícit per part
de l’Ajuntament.
Quedaria per veure qui
hauria de rescabalar al
propi Ajuntament, presumiblement la pròpia titular de
la regidoria i els seus, mal
anomenats, assessors.

AMBIENT FAMILIAR

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

Tenim tot el material escolar pel
proper curs. Bona Festa Major!!!
T. 977 640050 e-mail: llibreriamiquel@gmail.com
C/ Pere Badia, 43 -Torredembarra

ver-se de desvincular de les
entitats a nivell personal i,
en un cas, també ho va haver de fer el pare d’un dels
regidors.
El responsable dels serveis
econòmics de l’ajuntament
ripollès, Josep Maria Creixans, ho resumia molt bé:
“un regidor pot estar a les
entitats que vulgui, però no
podrà pagar-los subvencions –en el cas de Torredembarra pagar factures– per
no quedar fora de la llei”.
Torredembarra no és diferent.

BONA FESTA MAJOR 2018
c/ Lleida, 19 - Torredembarra
Tel. 977 64 18 14 - 636 423 456

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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CELEBREM EL NOSTRE 5è ANIVERSARI!
5 GENERACIONS DE PEIXATERES
C/ Capella, 8 - local 1
43830 - Torredembarra

877 013 990

NOVA TENDA!!!

MODA DONA I NENA
c/ Antoni Roig, 61

TORREDEMBARRA

4
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ELS GEGANTS JOAN I ROSALIA
PREGONERS D’ENGUANY
Degut a la gran riquesa
del seu seguici festiu,
la Festa Major de Torredembarra sempre celebra alguna efemèride.
De motius mai en falten.
Enguany, però, la festa
té una dimensió especial
degut a què qui celebra
l’aniversari és l’element
més antic que desfila pels carrers de Torredembarra per Santa
Rosalia, els Gegants de
la Torre.
Joan i Rosalia fan 60
anys i s’han convertit en
els grans protagonistes.
Pregoners
Per aquest motiu, se’ls
ha convidat a ser els pregoners d’unes festes en
què han estat, són i seran un dels protagonistes d’excepció. Perquè
encara que fa anys que
es planteja la possibilitat
de crear uns nous gegants, res fa pensar que
s’hagin de jubilar.
El pregó tindrà lloc el proper 31 d’agost, després
de la Tronada d’obertura,
al pati del Castell. S’esperen sorpreses.
No serà l’únic acte especial protagonitzat pels
Gegants torrencs i és
que el mateix dia, a la

rats. També la indumentària.
Una mica d’història
Els gegants de la Torre
van ser adquirits el mes
de juliol de 1958 a la casa
El Ingenio de Barcelona. En ple franquisme,
la comissió de festes va
decantar-se per un model que estava de moda
aquells anys, inspirats en
Membres de la colla a la Residènca
Pere Badia(Foto: El Mònic)

pastisseria Cal Jan es
presentarà unes postres
dedicades a l’efemèride.
Trobada
El moment culminant,
però, es farà el dissabte 1
de setembre quan tindrà
lloc una trobada gegantera on hi participaran fins
a 8 colles de les nostres
comarques: els Gegants
i Capgrossos de Creixell,
Colla Gegantera de l’Espluga de Francolí i Colla
Gegantera els Manotes
de la Riera de Gaià, Ball
de Gegants del Vendrell,
Colla Gegantera dels
Pallaresos, Colla de Gegants i Grallers del Catllar
I Colla Gegantera del carrer Merceria.
Joan i la Rosalia apareixeran totalment restau-

MODA INTERIOR HOME - DONA

FUNDADA L’ANY 1979
les millors marques en llenceria, cotilleria i bany.
Ajustem a la mida de cada persona
c/ Antoni Roig, 10 - Tel. 977 640 831
43830.- TORREDEMBARRA

Us desitgen bona Festa
Major de Santa Rosalia

www.larbreda.cat

roger@larbreda.cat

els Reis Catòlics, Isabel
i Fernando. A Torredembarra, es va decidir batejar-los amb el nom de Rosalia i Joan en honor als
patrons de Torredembarra
i Baix a Mar.
L’acte de presentació va
tenir lloc per la Festa del
Quadre i va recrear un
bateig tradicional, per la
qual cosa es van tirar caramels, confits i avellanes
des del balcó de l’Ajuntament. Fins i tot, se’ls dotà
de padrins, dos insignes
de l’època Esteve Huguet
Viada i Josepa Guasch
Rovira.

En un principi estaven
vinculats amb l’Ajuntament, però, després de
quedar en desús a la
dècada de 1970, van ser
recuperats amb l’adveniment de la democràcia.
Foren restaurats i es
creà una colla estable de
portants, que van dur els
Gegants durant 25 anys,
fins a l’any 2005. Dins de
l’Associació de Balls Populars, l’any següent es
creà una nova colla, de
la que descendeix l’actual Associació del Ball
de Gegants, creada l’any
2014.

PUBLICITAT

SANTA ROSALIA 2018. NÚM. 240

El Mònic

5

6

El Mònic

FESTA MAJOR

SANTA ROSALIA 2018. NÚM. 240

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA 2018 (Gentilesa del Mònic)
Dissabte 25 d’agost
A les onze de la nit, a la
plaça del Castell Festa
musical alternativa.
Diumenge 26 d’agost
De les vuit del matí fins a
les dues de la tarda, al Casal Municipal
Open de Dòmino Santa
Rosalia
A les dotze del migdia, a
la sala noble del Patronat
Antoni Roig
Tradicional lliurament de
dots.
A les cinc de la tarda, a la
plaça del Castell
XI Trobada de Ball Country. Classes obertes a tothom.

Joan Rioné de Genovesa
Narratives Teatrals.
A dos quarts de nou del
vespre, a Cal Llovet
Actuacions del Cor de l’Associació Cultural Andaluza
de Torredembarra - Baix
Gaià, Quadre de Ball Sentimiento Andaluz, Carmen
Sayago, Carmen Carrasco
i Loli Reyes i Andrés Cortés.
Divendres 31 d’agost - El
pregó
A les sis de la tarda, al carrer Ample
Joc del Quinto del Ball de
Diables. Vine a jugar, amb
desenes de premis dels comerços de Torredembarra.

Dimecres 29 d’agost
A les set de la tarda, a la
plaça del Castell
Concert amb el grup The
Penguins amb el seu
conegut espectacle Reggae per Xics.

A dos quarts de vuit del
vespre, a la pastisseria Cal
Jan (carrer d’Antoni Roig,
66)
Presentació de les postres
dels Gegants. 60è Aniversari.

Dijous 30 d’agost
A les set de la tarda, a la
plaça de l’Escorxador
Contes teatralitzats Inventari de contes, a càrrec de

A dos quarts de nou del
vespre, a la plaça del Castell
Tronada d’obertura de la
Festa Major.

En acabar, al pati del Castell
Lectura del pregó de Festa
Major, a càrrec dels Gegants Joan i Rosalia, en el
seu 60è aniversari.
A dos quarts de deu de la
nit, a la plaça de la Vila
Assaig dels Nois de la Torre, obert a tothom.
A partir de les deu de la nit,
a la plaça de l’Escorxador
Sopar popular i dj.
Venda anticipada de tiquets 3 €, al bar Racó Casteller, El Sabó i pastisseria
Cal Jan.
Dissabte 1 de setembre
A la una del migdia, a la
plaça de la Vila
Vermut dels Diables i Concert del grup Julivert.
A les set de la tarda, al carrer de Joan Güell
Trobada de gegants, amb
els Gegants i Capgrossos
de Creixell, Colla Gegantera de l’Espluga de Francolí
i Colla Gegantera els Manotes de la Riera de Gaià,
Ball de Gegants del Ven-

drell, Colla Gegantera dels
Pallaresos, Colla de Gegants i Grallers del Catllar I
Colla Gegantera del carrer
Merceria. Recorregut: carrer de
Joan Güell, plaça de la Vila, plaça
de la Font, carrer d’Antoni Roig,
plaça de Mn. Joaquim Boronat,
carrer d’Antoni Roig, plaça de la
Font, plaça de la Vila, carrer de
Joan Güell i plaça del Castell.

A les nou del vespre, a la
plaça del Castell
Presentació de La Virgilieta, nou element del Seguici
Popular Infantil.
En acabar, des de la plaça
del Castell
Correfoc infantil a càrrec
de la Virgilieta, Bèstia de
Foc de Torredembarra, Ball
de Diables Infantil de Torredembarra, Drac Petit de
Sant Roc, Ball de Diables
Infantil d’Alaró i Drac Infantil d’Alaró. Recorregut: carrer
del Freginal, Baixada de Sant Antoni, plaça de la Font, plaça de la
Vila, carrer de Joan Güell i plaça
del Castell.

A dos quarts de dotze de
nit, a la plaça del Castell
Concert de Rumba Catalana a càrrec del grup Ai Ai
Ai.

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Diumenge 2 - La Rosalieta - Els castells
A les vuit del matí, des de la
plaça de la Vila
Matinades a càrrec dels
Grallers dels Nois de la
Torre. Recorregut: carrer Major,
carrer Ample, plaça del Castell,
carrer del Freginal, Baixada de
Sant Antoni, plaça de l’Escorxador, carrer del Nord, carrer de les
Creus, carrer d’Alt de Sant Pere,
carrer de Filadors, carrer de l’Envelat, carrer Lleida, plaça Catalunya, carrer Tarragona, carrer Capella, plaça Mn. Joaquim Boronat,
carrer d’Antoni Roig, plaça de la
Font i plaça de la Vila.

A les dotze del migdia, a la
plaça de la Vila
Entrada a la plaça de les
colles Castelleres i Diada
Castellera amb participa-

ció de les colles Nens del
Vendrell, Xiquets de Tarragona i Nois de la Torre.
A dos quarts de set de la
tarda, des de la plaça de
l’Escorxador
Cercavila del Seguici Popular Infantil amb el Ball
de Diables, la Virgilieta, la
Mulasseta, el Ball de Bastonets, el Ball de Pastorets, el Ball del Patatuf, el
Ball de Cercolets i la colla
infantil dels Nois de la Torre. Recorregut: carrer Baixada
de Sant Antoni, carrer de Santa
Rosalia, carrer de Gibert, carrer
d’Antoni Roig, plaça de la Font,
plaça de la Vila, carrer de Carnisseria, carrer del Freginal, carrer
Baixada de Sant Antoni i plaça
de l’Escorxador.

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
MAJOR
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

FESTA MAJOR
En acabar, a la plaça de
l’Escorxador
Representació del Ball
Parlat del Ball de Diables
Infantil.
A dos quarts de nou de la
nit, al Bluegrass Bar La
Traviesa
Concert amb els grups
Marc Bala & Vidal Soler i
Walk The Line.
A dos quarts d’onze de
la nit, des de la plaça del
Castell fins a la Fundació
Pere Badia
Desvetlla dels Gegants.
Dóna el xumet als Gegants. Els Gegants de la
vila es despertaran i faran
una cercavila acompanyats de la Fanfara Anima’t a acompanyar-los!
En acabar, a la plaça de
la Vila
Ball de gralles a càrrec
dels Grallers Quatrevents.
Dilluns 3 de setembre La Vigília
A les dotze del migdia, a la
plaça del Castell
Crida pública de la Festa,
tritlleig de campanes i esclat dels dotze morterets.
Tot seguit, sortida de la
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Cercavila del Seguici Popular Infantil amb el Ball
de Diables, la Virgilieta, la
Mulasseta, el Ball de Bastonets, el Ball de Pastorets,
el Ball del Patatuf i el Ball
de Cercolets i la colla infantil dels Nois de la Torre.
Recorregut: carrer de Joan Güell,
plaça de la Vila, plaça de la Font,
carrer Baixada de Sant Antoni,
carrer del Freginal i plaça del Castell.

A les sis de la tarda, des del
portal de Padrines fins a la
plaça de la Vila
Entrada de músics.
Seguidament, a la plaça de
la Vila
Concert a càrrec dels músics que acompanyen el
Seguici Popular.
A un quart de vuit del vespre, a la plaça Mn. Joaquim
Boronat
Plantada dels elements del
Seguici Popular.
A dos quarts de vuit del
vespre, des de la plaça Mn.
Joaquim Boronat
Cercavila de vigília amb el
Ball de Diables, la Virgília,
el Ball de Serrallonga, la
Mulassa, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets,
el Ball de Gitanes, els
Nans, els Gegants, el Ball

de Cavallets i l’Àliga. Recorregut: carrer d’Antoni Roig, plaça
de la Font, plaça de la Vila, carrer Major, carrer Ample i plaça del
Castell.

En acabar la cercavila, al
carrer de Joan Güell
Representació del Ball Parlat del Ball de Gitanes.
A dos quarts d’onze de la
nit, a Cal Llovet
Concert de Festa Major a
càrrec de l’Orquestra Costa Brava.
A les dotze de la nit, a Cal
Llovet
Ball de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Costa
Brava.
Revetlla de Festa Major, a
la plaça del Castell
A les dotze d’una de la
nit, actuació de Miquel del
Roig.
A les dues de la matinada,
actuació del grup Tapeo
Sound System.
A dos quarts de cinc de la
matinada, actuació de la
Xaranga Bandsonats i per
acabar, un petit passacarrers.
Dimarts 4 de setembre Santa Rosalia
A les vuit del matí, des de la
plaça de la Vila

Matinades a càrrec dels
Grallers de la Torre, Els
Vernets, Bufalodre, Grallers els 4 Garrofers, Tresmall. Recorregut: carrer Major,
carrer Ample, plaça del Castell,
carrer del Freginal, baixada de
Sant Antoni, carrer d’Alt de Sant
Pere, carrer dels Filadors, carrer
de l’Envelat, carrer Lleida, carrer
Pere Badia, Fundació Pere Badia,
carrer d’Antoni Roig, plaça de la
Font i plaça de la Vila.

A les nou del matí, pels carrers de la vila
Matinals del Seguici Popular.
A un quart d’onze del matí,
des de l’Ajuntament fins
a l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol Anada a
ofici. La corporació municipal sortirà de l’Ajuntament
precedida de l’Àliga. La
resta del Seguici Popular
es concentrarà davant la
porta lateral de l’església.
Quan la corporació municipal faci l’entrada a l’església els balls del seguici
popular actuaran tots a la
vegada.
A dos quarts d’onze del
matí, a l’església parroquial
de Sant Pere Apòstol
Eucaristia solemne i veneració de la relíquia de
la patrona. La Coral Santa

Rosalia i els Grallers de la
Torre interpretaran la Missa brevis a Santa Rosalia
d’Albert Solé, per a orgue,
gralla i cor.
A un quart de dotze del
matí, a la plaça Mn. Joaquim Boronat
Concentració de l’ofrena floral a Santa Rosalia.
Anada en cercavila acompanyada pels Grallers dels
Nois de la Torre
En acabar l’ofici,
Ofrena floral i toc d’ofertori
a l’altar de Santa Rosalia.
Pilar d’ofrena dels Nois de
la Torre.
Seguidament,
Sortida d’ofici. La corporació municipal es dirigirà a
l’Ajuntament, precedida de
l’Àliga de Torredembarra.
Seguidament, a la plaça
del Castell
Passades de Lluïment del
Seguici Popular.
Seguidament, a la plaça
del Castell
Representació del Ball Parlat del Ball de Diables.
A les set de la tarda, al carrer Ample
Representació del Ball Par-
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lat del Ball de Serrallonga.
A les vuit del vespre, a la
plaça del Castell
Passada del Seguici Popular, acompanyat de la
Fanfara de Torredembarra.
En acabar,
Carretillada a càrrec del
Ball de Diables de Torredembarra.
Seguidament,
Castell de focs artificials a
càrrec de Pirotècnia Igual.
En acabar,
Dóna el Xumet a la Mulassa i bona nit a les Bèsties. Donarem el xumet
a la Mulassa i portarem
a dormir les bèsties fins
a la Rata (carrer de Sant
Adrià), acompanyats de la
xaranga Tocabemolls.
Dimecres 5 de setembre
- Sant Adrià
A dos quarts de vuit del
vespre, a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol.
Eucaristia solemne en honor de Sant Adrià, copatró
de la vila de Torredembarra.

Terreno en Venta - Pobla Mar
1.313 m2 para cuatro viviendas
Precio 110.000 Euros

Teléfono 607 46 00 46

Cédulas de Habitabilidad
Certificados de eficiencia

Espectacular Vivienda en Creixell

Proyectos de Obra Nueva y
Rehabilitación
Tasaciones

I.T.E.
(Inspec. técnica de edificios de más de 45 años)

¿Quiere vender su vivienda?
Infórmese
Teléfono 607 46 00 46

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

Vivienda Unifamiliar a 200 metros de la playa
Parcela de 544 m2 Superficie edificada 382 m2
Tres baños, cuatro dormitorios
Precio Ocasión 290.000 Euros
Teléfono 607 46 00 46
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30 DE SETEMBRE
GRAN FESTA ANIVERSARI
Es convida a clients i amics
Vermut, dinar i sopar. Actuacions...
Tot el dia

PUBLICITAT

El Mònic
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ELS PLAFONS INFORMATIUS SOBRE PATRIMONI, PLENS D’ERRORS
SOCIETAT

Redacció.- A començaments de juliol, un nou
element del mobiliari
urbà va instal•lar-se pels
carrers del nucli antic de
Torredembarra. Es tracta
d’una sèrie de plafons
que han d’informar sobre
el nostre patrimoni.
En total es tracta de divuit
panells que ressalten els
elements
patrimonials
més rellevants. En principi el projecte està pensat
per a quatre temàtiques,
no obstant, els que s’han
instal•lat corresponen a
la senyalització del Nucli
Antic i a la Ruta dels Indians de Torredembarra.
El projecte es va contractar el desembre de 2016
per un valor d’uns 5.300
euros, però no ha vist la
llum fins ara. En lloc de
donar el treball a un historiador o al Centre d’Estudis Sinibald de Mas, la
regidoria de Patrimoni el
va atorgar a una consultoria de comunicació.
Malauradament, conté
una sèrie d’errors que
contravenen
l’objecte
dels mateixos perquè en
lloc d’informar, desinformen degut a les moltes
omissions, imprecisions i
dades errònies que contenen.
Un fet, que no ha passat
desaparcebut als més
erudits.
Naturalment, no es poden ressenyar tots, de-
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gut a què no s’han revisat
tots els plafons, però, sí
que destaquem les més
importants.
La muralla
El primer dels plafons de
la ruta del nucli antic tracta sobre la muralla. Diferencia entre el traçat del
segle XIII i el del segle
XIV i els dibuixa damunt
d’un plànol actual.
Per recrear el recorregut
de la del segle XIII, s’ho
fa coincidir molt bé resseguint el traçat de carrers actuals: c. Ample, c.
Freginals, c/de la Carnisseria, Pl. de la Vila i el pas
que comunica el carreró
de Sant Antoni amb el c/
de la Muralla, etc.
Es bastant agosarat fer
servir referencies actuals
per fer el traçat, per exemple, la Pl. de la Vila actual va sorgir de l’enderroc
d’un edifici a començaments dels anys 80 o el
pas es va obrir al segle
XIX quan es va enderrocar aquest tram de la muralla, amb anterioritat no
era referència de res.
No obstant, l’error més
evident està en el traçat
de la muralla del segle
XIV, on s’inclou l’ampliació que es va produir en
el segle XVI, degut a la
construcció del nou Castell.
Va ser quan es va construir el portal Nou, cone-

gut actualment com a portal de Padrines.
L’escala del castell i
l’església
Els plafons dedicats al
castell de Torredembarra i
l’església parroquial si bé
també contenen algunes
imprecisions no són tant
evidents. Del castell s’assegura que l’escala noble
va desaparèixer, quan es
va preservar sota l’obra
actual i es va conservar
visible el tram més monumental.
De l’església actual, s’afirma que és d’estil renaixentista i barroca. Per
l’època en què va edificar-se és plenament barroca encara que es tracti
d’un barroc molt auster. A
més, no es parla ni de la
construcció del presbiteri i
creuer (1771-1775), ni de
l’actual campanar (1755),
etc.
El carrer Freginal
En el planell número 7 del
nucli antic, s’afirma que
“és un dels més antics de
la vila” i que estava inclòs
en primer clos de la muralla medieval.
El carrer Freginal va sorgir
de l’ampliació de la població per encabir el Castell
al segle XVI. Si es fa un
buidatge dels llibres notarials, es veurà com es
comença a vendre i construir a partir del segle XVI,

Apunt de l’òbit del pare de Joan Güell i Ferrer, Pau Güell Roig (Foto: El Mònic)

977 13 08 10
www.lacasadelesfades.com
MATRICULA OBERTA TOT L’ANY
c/ Joaquim Torrens Ibern, 7 - local 1
43830 · Torredembarra

Un veí de Torredembarra s’informa en el plafó sobre Ramon Casas (Foto: El Mònic)

essent al segle XVII quan
es produeixen les alienacions més importants. El
mestre de cases, Antoni
Forés, el mateix que va
participar en la construcció de l’església i de la
rectoria, reconeixia que
estava edificant 11 cases
en aquest carrer l’any
1677.
Si realment fos tant antic
i consolidat com s’afirma
hi constarien més de 4 cases i 4 corrals en el capbreu de 1656.
El pare de Joan Güell
En el panell número 3 de
la Ruta dels Indians, situat
a la casa natal de l’indià,
s’afirma que l’any 1818,
després de la mort del
seu pare, arruïnat, Joan
Güell i Ferrer es traslladà
a Cuba.
Ja fa anys que l’historiador torrenc Lluís Català va
localitzar la partida de defunció del comerciant Pau

Güell i Roig, ocorreguda
gairebé 20 anys després.
Es va produir el 29 de juny
de 1837 i al seu enterro
hi assistiren 8 capellans,
una xifra considerable i
que no es correspon al
d’una persona arruïnada.
L’apotecaria Gibert
Uns dels panells que més
a fet parlar i que, fins i tot,
ha estat retirat és el panell número 7 de la Ruta
dels Indians, situat al cal
Panxo, que contenia una
fotografia de l’apotecaria
Gibert, que es conserva
en un museu de Madrid.
En realitat, aquesta es
trobava situada al començament del carrer Major,
encara que en el plafó
d’aquest carrer no ho expliqui, i no al carrer Antoni
Roig.
Cal Siesa
Quan es parla d’aquesta
casa, inclosa en la Ruta

dels Indians, s’obvia el
fet que va ser construïda
per Josep Borràs Roig,
un dels indians més interessants i rics, i en canvi
es parla de Joaquim Rovira Oliver, que va ser registrador de la propietat
a Cieza (Murcia), fet que
dóna el renom a la casa,
però, que poc té a veure
amb el fenomen indià.
Un fet similar passa amb
la ressenya de cal Marxant, que es troba en el
mateix plafó, el número
8.
Després
d’enumerar
unes quantes de les falles seria bo saber qui va
supervisar la revisió de
les mateixes per part de
l’Ajuntament i va autoritzar-ne la col•locació, si
s’ha pagat el treball, si
es corregiran els plafons
i si se n’assumirà alguna
responsabilitat.
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La Regidoria de Comerç desenvoluparà accions APARCAMENT DE FILADORS,
SETEMBRE
perquè els establiments torrencs siguin el AL
L’obertura de l’aparcament S’ha netejat, s’ha actualitsoterrat del carrer Filadors zat el software i altres peprimer referent de compra dels residents
s’ha convertit en un malson tites intervencions perquè
La Regidoria de Comerç,
Indústria i Activitats ja
compta amb els resultats
de la diagnosi comercial
exprés que es va encarregar el mes de febrer
passat. L’estudi que s’ha
realitzat ja s’ha presentat al Consell Municipal
de Comerç i Indústria de
Torredembarra i en els
propers mesos es desenvoluparan accions encaminades a assolir els objectius que s’han fixat. En
aquest sentit, el regidor
responsable de l’àrea,
Josep Maria Guasch, ha
explicat que els principals
objectius són aconseguir
que el comerç torrenc

Les obres del carrer Pere Badia es consideren fonamentals per la
potencialització de l’eix comercial (Foto: Aj. Torre.)

sigui el primer referent de
compra dels residents,
guanyar força d’atracció
comercial en l’àrea d’influència immediata i incrementar la qualitat comercial del teixit i de l’entorn.
A grans trets, el pla de tre-

ball que proposa la diagnosi és el següent: treballar
la imatge de marca, millorar la imatge comercial del
teixit i de l’entorn, millorar
infraestructures comercials (aparcaments), dinamitzar l’ocupació de locals

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

www.gatigos.es

buits, notorietat comercial,
fidelitzar els clients i aprofitar els recursos del municipi (entitats, patrimoni
i atractius turístics) per a
generar demanda.
En aquest sentit, el regidor de Comerç, Josep
Maria Guasch, ja ha avançat que un dels aspectes
que es plantegen com a
prioritaris és desenvolupar
accions encaminades a
potenciar un gran eix comercial a cel obert entre
els carrers d’Antoni Roig
i Pere Badia, tenint en
compte l’oportunitat que
representen les obres de
reordenació urbanística
del Pere Badia.

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

es pugui posar en marxa.
Per aquest motiu s’ha especulat en què podria obrir
abans que comencessin
les obres del carrer Pere
Badia, el 5 de setembre;
per bé que algunes fonts
consultades pel Mònic coneixedores de les tasques
que encara s’han de realitzar creuen que l’equipament no estarà en funcionament fins després de
l’11 de setembre.
L’aparcament de Filadors
serà gestionat pel personal
que s’encarrega de la grua
municipal, ja que aquesta
es traslladarà a la instal•lació. Rebran suport puntual
del personal de zona blava.

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

3432

per l’actual equip de govern
que ha anunciat la posada
en funcionament de l’equipament en més d’una ocasió.
Setmana Santa, a començament d’estiu, al juliol, a
mitjans d’agost... són algunes de les optimistes previsions que s’han fet públiques els darrers mesos.
Cap d’elles eren realistes i
s’ajustaven més a desitjos
d’uns polítics necessitats
de defensar la seva bona
gestió.
Ara, però, sembla que s’ha
començat amb l’última
fase de condicionament
de l’equipament, fet que sí
sembla indicar que la reobertura pot estar pròxima.

3426

Piso 2 hab.
Creixell

4544

76.500€

Piso 2 hab.
Centro

83.000€

2648
4612

Piso 2 Hab.
Creixell

4509

90.000€

89.000€
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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A PARTIR DE

MATALASSOS

CHAISE
LONGUE
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91€

DES DE

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

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

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
c/ Antoni Roig, 40

Torredembarra
¡Novetat!
Talles a partir de 6 mesos

Demana informació!
2017
c/ Antoni Roig, 44

Torredembarra

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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RESTAURANT
BONA FESTA MAJOR 2018

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

Per més comoditat, demáneu hora per telèfon

US DESITJA BONA
FESTA MAJOR DE
SANTA ROSALIA 2018

SOCIETAT
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La Policia Local de Torredembarra s’adhereix
a la campanya ‘Polseres Candela’
La Policia Local de Torredembarra s’adhereix a
la campanya “Polseres
Candela”, una iniciativa
en que hi col•laboren,
entre d’altres, diferents
policies locals d’arreu de
Catalunya amb l’objectiu
de recaptar fons per a
l’Hospital Sant Joan de
Déu Pediàtric de Barcelona, amb la voluntat de
contribuir a la tasca d’investigació mèdica contra
el càncer infantil.
La història va començar
a mitjans del 2013 amb
Candela, una nena ingressada a l’Hospital
Sant Joan de Déu per
leucèmia. Per omplir les
llargues hores que passava l’hospital, una voluntària li va ensenyar a
fer polseres amb fils de
color. Poc temps després, dos de les seves
amigues, la Mariona i
Daniela, van decidir donar el nom de CANDELA
a les polseres i van tenir
la idea de muntar una

FRUTA Y VERDURA DE PROXIMIDAD
ALIMENTACIÓN, FRUTOS SECOS, OLIVAS, BEBIDAS FRÍAS

¡TODO BUENO, INCLUSO EL PRECIO!

No és la primera acció solidària que es porta a terme des de la Policia
Local de Torredembarra (Foto: Aj. Torre.)

parada en el seu poble
per recaptar diners per a
la investigació del càncer
infantil. Va ser tot un èxit
i aviat es van implicar els
seus amics i familiars en
la producció de les polseres per ajudar-les.
Les Candeles no són un
article comercial, no es
venen ni es compren,
són un símbol d’amistat
i solidaritat que es lliura
com a agraïment pel donatiu, portar-la t’identifica

com a membre d’aquesta
gran cadena solidària per
la investigació del càncer
infantil. Per tan sols una
donació de 3 € o 5 € es
pot adquirir la Candela i
contribuir amb el 100%
del donatiu a la investigació del càncer infantil.
A Torredembarra, es poden adquirir a les dependències de la mateixa
Policia Local, a la Carretera de la Riera, 20-24

PLAÇA DE LA VILA, 5
Torredembarra

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

Consulting
Group

Asesoría
de Empresas

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

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

977 641 355

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 €
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PUBLICTAT

DES DE L’ANY 1952,
ELS MÉS ANTICS DE BAIX A MAR

US DESITJA BONA FESTA MAJOR DE SANTA ROSALIA

agost 2018

Passeig Colom, 25 - Baix a Mar

977 64 04 33
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Editorial

TORREMACLET
Sento (Vicent Gómez)

El «servicio de orden» del 17A
Molt abans del 17A
hem vist com els atacs
feixistes han augmentat de manera considerable,
embravits
principalment per dos
dels partits unionistes
(taronges i blaus), que
obertament demanen
als seus seguidors
que atemptem contra
la llibertat d’expressió
de la majoria de ciutadans de Catalunya.
Han passat d’anar amb
la cara tapada, com el
cas de Creixell, a anar
amb la cara descoberta i a plena llum del
dia, com a l’ajuntament
de Reus.
Mentre, des de els
sectors republicans es
demana calma i no actuar davant dels atacs
feixistes. Són feixistes
perquè volen impedir
la llibertat d’expressió
destruint el que no és
del seu grat, en lloc de
posar els seus cartells
o la seua propaganda.
Una de les seues ex-

El Mònic

cuses es que es polititza l’espai públic, que
ja està bé de símbols
o de banderes. Però
clar, seguim reculant i
encaixant els cops fins
que arribem als actes
en record a les víctimes del 17A a Barcelona i Cambrils.
Aquell dia es van apropiar de l’acte i van lluir
les seues banderes,
quan el que s’havia de
fer era acompanyar als
familiars de les víctimes sense cap tipus
de propaganda partidista.
No van respectar res,
fins a tal punt que
van xiular i interrompre contínuament a la
presentadora de l’acte,
la periodista Gemma
Nierga, simplement pel
fet de fer servir el català en un acte celebrat
a Barcelona... quina
bajanada la seua!
Els tabernícoles van
envoltar al seu rei, Felip VI, amb l’autoano-

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

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

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

menat «servicio de orden» per impedir qualsevol intent de «dissidència». Aquest grup
em recorda molt al que
es va crear sota l’empar
del nacionalsocialisme
a Alemanya l’any 1920
de la mà d’Adolf Hitler,
no fora el cas que els
socialdemòcrates, comunistes o republicans
en aquest cas es colaren en l’acte.
Instrumentalitzar
aquests actes per les
autoritats invasores ha
servit per 3 coses: primer requisar cartells
antimonàrquics. Segon
per vore una plaça Catalunya ben buida. Per
últim demostrar que a
Catalunya i als Països
Catalans no figura del
rei no és benvinguda.
Nihil consensui tam
contrarium est quam
vis atque metus.
Ulpià
«Res no hi ha contrari
al consentiment com la
violència i la por»“
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Aquestes darreres setmanes, des del Mònic ens hem sentit durament atacats per part de
membres de l’equip de govern. Sobretot, pels vinculats a ERC. Sembla que el motiu de l’enuig
en contra nostra ha estat fer públic dues notícies veraces i contrastades, però, no del gust de
qui mana.
Per un cantó, vam explicar que s’ha trigat tres anys a què a la web de transparència municipal,
hi figuressin tots els béns i comptes corrents de l’alcalde, tal i com marca la llei. I per l’altre,
que la regidora Núria Batet no podia signar les factures d’un proveïdor de l’Ajuntament perquè
havia mantingut una relació econòmica i professional amb aquest. Ho prohibeix la llei Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Enlloc de rebatre la notícia, amb documents, la reacció ha estat tractar de “matar al missatger”
i intentar desprestigiar al mitjà de comunicació. Però, si hom és prou intel•ligent per treure el
fum, les paraules grandiloqüents i les intencionalitats que ens han atribuït –però que en cap
moment estaven plasmades en els detallats escrits– arribarà al moll de l’ós de l’assumpte: els
dos protagonistes han acceptat la veracitat del que dèiem. No s’estarien de rebatre les nostres
informacions publicades per una única raó: són veritat.
Tant veritat com que no estan disposats a assumir cap tipus de responsabilitat política i, per
tant, ho intenten minimitzar. Haurem de tornar a veure la Fiscalia Anticorrupció enviar la Policia
Judicial al nostre Ajuntament? Sembla que el compte enrere hauria començat.
Es creuen que estan per damunt del bé i del mal? Què les lleis només són pels demés?
A vegades és tant fàcil com admetre l’error per desconeixement.
És el que fem nosaltres, en aquest cas per l’editorial del passat mes de desembre on vaig
utilitzar el terme prevaricar des d’una perspectiva literària si bé el Sr. Alcalde no ho va voler
entendre d’aquesta manera. Afortunadament, sembla que ja ho ha entès; sent que consta al
nostre Alcalde que no sóc jurista sinó periodista.
Així és que he d’aclarir que l’ús, al darrer editorial, del terme PREVARICACIÓ, no pretenia ser
en la seva accepció jurídica, sinó que d’acord al que ve definit pel diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola o de l’Institut d’Estudis Catalans.
Demandat per l’Alcalde –amb els diners de tots– de conciliació prèvia a interposar-me una
querella, vaig haver de comparèixer al Jutjat de Pau el passat dia 30 de juliol i així els ho vaig
explicar, i així es van donar per aclarits i satisfets els pagats per tots nosaltres advocat i procurador que van venir en nom de l’alcalde, doncs ell mateix no va venir. Quants diners ens ha
costat la seva incompareixença personal a la conciliació? Altra dia ho trobarem i ho publicarem.
En qualsevol cas vaig exposar i van acceptar la meva explicació en aquell acte de conciliació,
que afortunadament va acabar amb avinença. I dic afortunadament doncs la meva avinença
ens ha estalviat molts diners als torrencs, atès que els serveis jurídics contractats a dit pel
consistori per representar l’Alcalde no són els més econòmics.
Com els vaig exposar, havia de publicar aquest fet en aquesta editorial i els motius del meu
dissortat titular on havia, equivocadament en termes jurídics, afirmat que l’equip de govern
tornava a prevaricar. Com vaig exposar, el que m’havia portat a emprar el terme PREVARICAR era que que m’havia sentit injustament tractat per sense motiu aparent haver-se suspès
l’Assignació de Despesa acordada en el seu dia per a la contractació de publicitat per part de
l’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra en el mitjà de premsa que dirigeixo.
Tot això, no obstant, he d’avenir-me i m’avinc a admetre que no va ser afortunat l’ús del terme
‘prevaricació’ tota vegada que els lectors i el públic en general no coneixia, a la vista del titular,
el sentit propi de les meves paraules, malgrat que en l’editorial que seguia al mateix es donava
raó d’aquest.
M’avinc en conseqüència a admetre, una vegada he rebut assessorament lletrat, que els fets
per la nostra editorial titulats com de prevaricació bé podrien no ser-ho, bé podrien no ser
provats per mi.
Complert amb el tràmit, continuarem amb la nostra tasca periodística i advertim que defensarem el nostre bon nom a on faci falta.
Jordi Guasch Gómez

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
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Reflexionant sobre el comerç...
“L’altre dia vaig anar a Ona pels clients dels nostres

la Torre i em van fer una
bateria de preguntes. Una
d’elles va ser sobre la viabilitat del comerç a la Torre
i que s’hauria de fer per potenciar-lo.
La meva resposta va ser
que el primer que s’havia
de fer era que les persones que venien a comprar
tinguessin un fàcil accés
i aparcaments de qualitat
propers a l’eix comercial.
S’han de tenir unes infraestructures en condicions,
no pensant només amb els
usuaris interns, sinó també
amb el gruix de persones
de la perifèria que tenen el
nostre eix comercial com el
seu referent. Torredembarra sempre volgut ser el cap
de comarca del Baix Gaià.
Vaig explicar una proposta
que ja he fet altres vegades, per primer cop l’any
2007, i que crec que és interessant:
Aprofitar l’orografia de la
plaça Mn. Joaquim Boronat i fer el rebaix d’un pis
per fer aparcaments gratuïts o a un preu molt reduït

COL·LABORACIÓ
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comerços, on l’accés d’entrada podria estar al carrer
Anton Roig, a l’alçada de
la Fonda Coca, i la sortida
pel carrer Sant Adrià o Capella.
El que se’m va dir llavors
per fer-me callar és que
ja hi havia en perspectiva
el pàrquing del carrer Filadors, un projecte molt més
ambiciós, costós i que per
integrar-lo a l’eix comercial s’ha de comprar un edifici i ensorrar-lo, –només
aquesta darrera acció ja
déu costar com gairebé tot
el projecte que jo defensava. Finalment, sembla
que el projecte de Filadors
amagava altres intencionalitats i els costos han acabat per hipotecar i condicionar l’aparcament i la seva
explotació des del començament i l’han convertit en
pràcticament inviable.
Parlant d’aquest equipament, segons l’actual equip
de govern havia d’estar en
funcionament per Setmana
Santa i estem a finals del
mes d’agost i… veurem

MÉS DE

ANYS
AL SEU SERVEI

que passa.
La proposta que vaig fer
a Ona la Torre era i és un
pensament de futur, a més
de ser viable per no tenir
un cost massa elevat i,
ara que es vol remodelar
la plaça, potser era el moment d’escometre-la.
Torredembarra cada dia té
menys espais per poder
tenir zones d’aparcament,
i la majoria de les actuals
estan en terrenys particulars urbanitzables que,
com és natural, algun dia
seran reclamats pels seus
propietaris. Això ha donat
lloc a què la major part de
les zones d’aparcament
estiguin en unes condicions deplorables, sense
asfaltar, ni il•luminar, etc.
O sigui, es dóna un mal
servei.
Pensem el caos que es
generarà quan s’edifiqui
a l’eixample de la Sort i al
solar del c/ Mañé i Flaquer;
pel cap baix es perdran
prop d’un miler de llocs
d’aparcament i s’incrementarà el parc mòbil.
Diguin el que diguin els qui

INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS

defensen que la gent ha de
caminar per anar a buscar
el diari o el pa, una zona
comercial perquè funcioni
ha de donar comoditats i
serveis.
Un d’aquests, dels pocs en
què ha d’incidir de manera
directa l’Ajuntament i planificar, és que les persones
que vagin a comprar no
hagin d’anar carregats amb
bosses i paquets massa
tros, per molt sa que sigui
caminar.
Si es vol ser competiu envers a les grans zones comercials que han proliferat
arreu, s’ha de jugar amb
les mateixes condicions.
Perquè molta gent ha deixat de comprar al comerç
ubicat als centres de les
ciutats i va a les zones
comercials? Naturalment,
que és un tema complex,
però una de les principals
raons és l’aparcament
gratuït a la porta de l’establiment. És igual que sigui d’alimentació, de roba,
d’electrodomèstics... tots
segueixen un mateix patró.
Ara potser no es veu com
un gran problema degut
als aparcaments en precari que hi ha, però, és el

moment de planificar, per no lamentar-nos en un futur.
En el passat, la
zona de vianants
no es va planificar,
ni executar, com
s’havia de fer i això
ho ha pagat el nostre comerç. S’hauria d’evitar tornar a
caure en una situació similar.
Un exemple, a hores d’ara, en tot el
c/ Pere Badia hi
ha un sol local tancat; a
la zona per a vianants –c/
Antoni Roig-Pl. de la Vila–,
divuit. Crec que s’ha de fer
una profunda reflexió i no
fer com els nens petits que
quan tenen un problema
es tapen els ulls i diuen: –
el nen no hi és. Sí que hi
és i, quan obres els ulls, el
problema segueix.
L’altre dia al ple, vaig preguntar-li al regidor de
comerç de l’Ajuntament
quines propostes noves tenia pensades per reactivar
el comerç de Torredembarra. Em va recitar el que
s’ha anat fent, sense masses bons resultats, i crear
una comissió dels pobles

del Baix Gaia. Deia Napoleó si vols que una cosa
no funcioni crea una comissió. Menys comissions
i més recursos!
De moment, el comerç a
la Torre passa moltes dificultats i és obligació de qui
governa buscar solucions
perquè l’eix comercial sigui pròsper i generi llocs
de treball.
El primer pas és dotar-lo
d’unes
infraestructures
dignes. De la resta, de posar els productes de qualitat, bon tracte i saber fer,
ja se’n encarregaran els
comerciants.
Rosa Ma. Guasch
Avui Democràcia

BONA FESTA MAJOR 2018

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

c/ Antoni Roig, 36 · Torredembarra

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres

CONSTRUCCIONS INTEGRALS
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

BONA FESTA MAJOR 2018

US DESITJA
BONA FESTA MAJOR 2018

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

Tel. 977 64 03 13
Fax. 977 64 38 05
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30

PUBLICITAT
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Milloren les passeres de fusta dels Muntanyans Els Muntanyans i el
Canyadell tornen a rebre
dins del projecte de recuperació paisatgística
el distintiu Platges Verges
d’aquest espai
La platja dels Muntanyans i alteració, tant urbanística
La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Torredembarra ha dut a
terme recentment la millora d’una passera de
fusta de l’Espai d’Interès
Natural dels Muntanyans
dins del projecte de recuperació paisatgística
dels Muntanyans, subvencionat per la Direcció
General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta actuació ha tingut un cost de 22.000 €.
Concretament, la passera
de fusta que s’ha millorat
es troba perpendicular a
la línia de costa, a l’alçada
del càmping Relax-Sol.
S’han fet treballs de subministrament i instal•lació
de 135 metres lineals de

del municipi Torredembarra
i la platja del Canyadell, que
comparteixen els municipis
de Torredembarra i Altafulla, han rebut els distintius
de Platges Verges, uns
guardons que atorga l’entitat Ecologistes en Acció tot
valorant i reconeixent, des
del punt de vista ecològic i
de preservació del medi, els
esforços de municipis i entitats per mantenir les platges lluny de la massificació

com humana, del seu entorn natural.
L’acte de lliurament dels
reconeixements ha tingut
lloc Municipal de Creixell.
Enguany ha estat la novena edició del Platges Verges. Els anys 2011, 2012
i 2014 es va lliurar el guardó a la platja dels Muntanyans i els anys 2015,
2016, 2017 i, ara també,
2018 a Muntanyans i Canyadell.

Les millores han tingut un cost de 22.000 € (Foto:A. Fusté -Aj. Torredembarra)

noves travesses de fusta
tractada a l’Espai d’Interès
Natural (EIN) dels Muntanyans i reforç de l’estructura existent d’ancoratge.
Cal recordar que les passeres entre càmpings i
platja que travessen l’espai natural van ser de les
primeres infraestructures

per canalitzar les persones
que es van instal•lar en
l’espai natural.
Altres actuacions que es
duen a terme en aquests
moments, dins del projecte
de recuperació paisatgística dels Muntanyans són
els treballs per augmentar
la protecció dels hàbitats

dunars i les zones de nidificació i cria del corriol
camanegre (amb tancaments dunars de pals i cordes), l’extracció d’espècies
invasores i el seguiment i
gestió de la població nidificant de corriol camanegre.
Moment del lliurament (Foto:Aj. Torredembarra)

SOCIETAT
Ciutadans celebra l’aprovació
d’una moció per implementar
una cartera de tots els serveis
socials
La moció va ser aprovada
per tots els grups municipals menys la Cup que va
optar per l’abstenció.
Aprovar aquesta moció
suposarà, a partir del
2019, amb l’aprovació del
següent pressupost municipal, la confecció d’un
catàleg de serveis socials
que pugui garantir una
comprensió correcta per a
tota la ciutadania.
Des de Ciutadans consideren que la publicació de
tots aquells serveis socials
que presta l’Ajuntament

és plenament necessari
per donar a conèixer a la
ciutadania, per una banda,
disposar dels serveis a acollir-se, i per altra, saber tots
els requisits necessaris per
accedir als servei o prestació.
El partit taronja, a més, defensa que aquesta cartera
de serveis socials sigui publicada als diferents mitjans
de comunicació locals i es
faci arribar a tots els barris del municipi a través de
xerrades informatives.

El Mònic
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CARRUATGES AL PASSEIG
Redacció.- A començaments d’agost, els qui van
deambular pel Passeig
Marítim de Torredembarra,
a l’alçada del mític bar-restaurant Xaloquell de Baix
a Mar, es van trobar amb
l’agradable sorpresa de
topar-se amb l’exposició
d’uns quants carruatges
de la col•lecció del torrenc,
Jordi Rovira. L’expectació
va ser total i pocs van ser
els qui no van aprofitar
l’avinentesa per immortalitzar el moment retratant-se
davant dels vehicles.
No hi havia per a menys,
feia més de 25 anys que
a Torredembarra no s’exposava cap carruatge de
la col•lecció Jordi Rovira–
Can Joanet, atès que s’ha
de recular fins a l’any 1991,
quan es va fer una exposició al Casal Municipal.
Es tracta d’una petita mostra d’una de les col•leccions més importants d’Europa, formada per més
de 80 carros i carruatges,
i que es va iniciar amb la
restauració de l’antic carro de l’avi Joanet Sereno.
A qui està dedicada la

col•lecció, atès que Rovira
el considera el seu avi, encara que no compartien llaços sanguinis, però, sí una
mateixa manera de veure
la vida i uns valors, com
són el respecte, l’amor, el
sacrifici i sobretot l’estima
a la terra.
A partir d’aquí, Rovira va
anar-se interessant pel
món del transport antic i la
pagesia i es va posar com
a objectiu fer un museu dedicat al carruatge.
Si el carro d’en Joanet el té
a l’entrada de la casa que
en Jordi ha museïtzat, al
carrer de la Muralla de Torredembarra, la resta de la
col•lecció està desada en
diferents magatzems a Tarragona i veure-la presenta
una certa complicació.
Xaloquell
Ha estat gràcies a la bona
entesa amb els propietaris
del Bar-Restaurant Xaloquell que ha tingut lloc la
mostra.
En aquest cas, els vehicles
exposats han estat un carro del peix, del segle XIX,
que s’utilitzava per fer el

repartiment des de la llotja
fins a les peixateries, i una
carreta per fer la venda
ambulant pels carrers; un
òmnibus, un vehicle d’origen anglès que entre els
segles XVIII i XIX era destinat al trasllat de persones,
en aquest cas era utilitzat
per una comunitat de monges per fer trajectes de
llarg recorregut; un break,
un carruatge anglès utilitzat per a la caça, atès que
tenia un compartiment per
a transportar els gossos; i
una carreta americana de
les que s’utilitzaren per a
conquistar l’Oest americà.

Aquest últim és una fidedigna reproducció feta
per Jordi Rovira a partir
de models originals, que
va ser presentat en els 3
Tombs de Tarragona de
l’any 2015.
Exposició Tarragona
Jordi Rovira està treballant des de fa mesos en
organitzar una exposició
de la seva col•lecció. Encara no hi ha una data
concreta, però, tot sembla indicar que es durà a
terme aquesta primavera
als Tinglados del Port de
Tarragona.

Tapas - Ibéricos - Variedad de vinos

-MONTATGE, VENDA I REPARACIÓ DE PERSIANES
-FUSTERIA A MIDA
-VENDA I COL.LOCACIÓ VIDRES
-CUINES

BONA FESTA MAJOR
c/ Ferran de Querol, 1 - Torredembarra - 977 641 692
Avda. Sant Jordi, 12 - Roda de Berà - 977 809 718
c/ A M Fonts i Ciurana, 50 - La Canoja - 977 545 657
c/ Marques de Tamarit, 3 D - Altafulla - 977 943 164

www.autoescolauniversal.net
autoescolauniversal@hotmail.com

Venid a probar una cerveza diferente

c/ Antoni Roig, 79 - Torredembarra
Hacemos registros akashicos, tarot,
sanaciones energéticas, terapias, cursos,
masajes terapéuticos, y más…

EL RESTAURANT DE CLARÀ
Menú entre setmana 13,00.-€
Menú cap de setmana i festius 17,00.-€
Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa
Menús especials per a grups
Busca‛ns a Facebook i a TripAdvisor: Bar Restaurant Delicias

Tel. 977 64 11 52 - deliciastorredembarra@outlook.com

Ctra. Pobla de Montornès, 25 (Clarà) - Torredembarra

Pueden pedir hora a los teléfonos
619 501 721 y 640 109 930

Tel 977 64 02 59 - Fax. 977 13 09 30
fusteriaplana@gmail.com

C/ Bonastre, núm. 2 Nau 42
Polígon Roques Planes
43830- Torredembarra (Tarragona)
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RECONEIXEMENTS CONSELL COMARCAL
Josep Xufré.- El Consell
Comarcal del Tarragonès, recollint el suggeriment d’alguns municipis
de la comarca, ha instaurat la convocatòria
de concessió de distincions de Mèrit de Serveis
Distingits, amb l’objectiu
d’honorar persones o entitats en mèrits a la labor
realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi
d’un municipi del Tarragonès o de la comarca
en el seu conjunt. L’acte
de lliurament de la quarta
convocatòria de distincions de Mèrits ha tingut
lloc aquest divendres al
Casal Municipal de Vespella de Gaià. A l’acte hi
van assistir nombrosos
alcaldes i regidors de la
comarca del Tarragonès,
així com el president del
Consell Comarcal del Tarragonès Daniel Cid. Per
part de l’ajuntament de
Tarragona no hi va assistir cap representant.
Els germans creixellencs
Pere i Josep Jofre Carbo-

nell, a proposta de l’ajuntament de Creixell, van
rebre aquest divendres
el diploma del Mèrit dels
Serveis Distingits de la
comarca del Tarragonès.
Ho han assistit l’alcalde
de Creixell Jordi Llopart,
el regidor de cultura Francesc Sentis i les regidores
Pili Romero Gracia Silvia
Farrero i María Juncal. Els
germans Jofre, molt emocionats, han estat acompanyats de la seva família.
En Pere Jofre Carbonell
(1940) i el seu germà Josep Jofre Carbonell (1948)
descendents de Cal Pau
Senyor, com s’anomenava a Creixell el seu avi,
van gaudir des de ben
petits de les seves arrels
creixellenques i van participar des de ben joves a
la vida social del municipi,
encara que per motius de
la feina dels seus pares
vivien a Barcelona. Tot i
així sempre passaven al
seu poble i a la seva casa
del Carreró (Passeig de
la Pau) gran part del seu
temps. A la gran ciutat es

van formar en un ofici del
qual ja en queden pocs
artesans : L’orfebreria. Els
dos van començar com
a aprenents fins que van
conèixer a fons aquest ofici en el qual es barregen la
tècnica, l’habilitat manual i
la creativitat. Un ofici que
van aprendre de molt joves i que ha ocupat tota la
seva vida professional. En
Josep es va especialitzar
en Modelatge i el Pere en
Microfusió.
Als any 80 i juntament
amb les seves esposes,
Carme i Rosa, decideixen
obrir un taller d’orfebreria i
una botiga a la seva casa
de Creixell durant les
èpoques festives d’estiu,
Nadal Setmana Santa i
caps de setmana. Aquesta opció els va permetre
compaginar la seva feina
a Barcelona amb el seu
amor pel seu ofici i pel seu
poble, Creixell.
La Joieria i taller d’orfebreria Jofre esdevé un
referent per a tots els creixellencs i per molts pobles
de la comarca. El seu

taller, amb dos artesans
orfebres al capdavant
com el Pere i el Josep,
permet crear joies en diferents materials que són
autèntiques obres d’art.
D’aquesta forma dissenyen i elaboren l’escut
corporatiu de l’Ajuntament
de Creixell i altres peces
de plata per a la parròquia
de Creixell. Des de la petita joieria sempre s’estava
disposat a col•laborar en
qualsevol esdeveniment
social i cultural del nostre
municipi.
L’amor per l’art del Pere
Jofre el va portar a desenvolupar a Creixell la seva
tasca com a pintor a l’oli.
La seva obra plasma els
colors del cel de Creixell i
en tots ells es veu reflectit
la passió pel seu poble.
Ha realitzat diverses exposicions en equipaments
municipals i actualment
una de les seves obres
ens dona la benvinguda a
la recepció de la Casa de
Cultura Cal Cabaler.
En Josep i en Pere han
dedicat la seva vida a la

US DESITJA
BONA FESTA MAJOR
BIBIANA SUÑÉ ROMEU
PERE BADIA Nº 14
977 641 155

DONA-HOME
Torredembarra

orfebreria i ho han fet des
del seu poble, Creixell, on
el seu taller va ser conegut
en tota la comarca. El seu
ofici, el seu bon caràcter,
l’estimació cap a les persones de Creixell i la seva
disposició a col•laborar
en la vida social i cultural
del nostre poble han fet
del Pere i el Josep Jofre
Carbonell unes persones
entranyables i representatives del nostre municipi.
En aquest mateix acte es
va honorar també Joan
Olivé i Vidal de El Catllar,
Josep Antón Remolà de
Constantí, els germans
Marta i Jordi Gens de El
Morell, el grup de dones
de La Nou de Gaià, la pro-

pietària de la Casa Bofarull dels Pallaresos, la
Doctora Francisca Gras
de Perafort, el Ball de
Sant Miquel i Diables de
la Riera, la Pepita Biosca
de Roda de Berà, el Ball
del Sant Crist de Salomó,
la Sra. Muerielle Reig de
Salou, a títol pòstum, la
Reial Societat Arqueològica Tarraconense de
Tarragona, la Coral Santa
Rosalia de Torredembarra i Félix Lozano de Vespella de Gaià. A l’acte hi
van assistir nombrosos
alcaldes i regidors de la
comarca del Tarragonès,
així com el president del
Consell Comarcal del
Tarragonès, Daniel Cid.

www.hostalcoca.com

Telf. 977 645 641

perruquerialourdesbibi@gmail.com

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

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

L’EQUIP DEL RESTAURANT-PIZZERIA DI NAPOLI US DESITJA UNA

BONA FESTA DEL QUADRE 2018
VINE I GAUDEIX DE
LES NOSTRES
TERRASSES D’ESTIU

Horari:
de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i
de 20:00h. a 23:00 h. Dimecres migdia tancat.

Reserves al tel. 977 640 271

