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

www.picnicport.com
www.picnicport.com

TORREDEMBARRA EN OBRES,
S’ACOSTEN LES ELECCIONS
VINS, SIDRA I TAPES

El passat 5 de setembre es van iniciar les anunciades obres de remodelació del carrer
Pere Badia que han d’estar acabades en tres mesos. P2.

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

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA

PATRIMONI

EXPOSICIÓ
FOTOS
CASTELLS
Es tracta d’imatges
castelleres que
comprenen el període
de 1901-1941. P9
SOCIETAT

REPORTATGE
ACTIVITATS
SOCIALS
Reportatge fotogràfic
d’algunes de les
activitats que
han tingut lloc a
Torredembarra des de
la Festa Major 2018
P8

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

ENTREVISTA

Les obres no han causat grans afectacions al veïnat. (Foto: JG - El Mònic).

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

Nova garrotada al govern: el jutge arxiva les querelles
criminals per injuries contra Silvestre Morros
El jutjat no veu delicte en les declaracions del propietari del NOSE contra els regidors Josep
Maria Guasch i José García. El plenari es va poder copsar que sol està el govern en aquest
assumpte i va perdre la votació per refusar les al•legacions presentades per Morros. P4

Cita previa:
877 076 835 - 655 116 833

c/ de la Sort 3, Loc. 2
Torredembarra

NOVA COLLA
CASTELLERA
DE LA TORRE
María Dolores García ,
presidenta dels Xiquets
de Torredembarra,
comenta l’esdevenir
d’aquesta nova entitat
P6 i 7

Peluquería

Estética

hombre: 7 €- mujer 8€
Cortar
hombre: 9 €Lavar + cortar
mujer 11€
+ secar
Lavar + cortar + mechas desde 28€
desde 9€
Lavar + secar
desde
20€
Lavar + recogido
desde
15€
Tinte
desde
60€
Permanente lisa
desde
35€
Permanente rizada

Masaje corporal 1 h: 25€ - 1/2 h: 15€
Depilación de cejas y labio
6€
Manicura
8€
Manicura + pintado uñas
10€
Manicura + permanente
15€
Pedicura
15€
Pedicura + permanente
25€
Pedicura + masaje
20€
Uñas de gel
25€
Uñas de gel + permanente
35€

abierto de lunes a sábado de 9 a 14 i de 16 a 21
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PERE BADIA: TRET DE SORTIDA!
Redacció.- És com una
tradició que es compleix
puntualment cada 4 anys,
quan falten pocs mesos
perquè s’hagin de celebrar
les eleccions municipals,
després d’una letargia de
gairebé 3 anys, comença
l’època de les obres públiques. Aquest mandat no
és diferent als altres, encara que l’obra executada
és de molt menor envergadura.
Serà a causa dels complicats processos administratius, o per oportunisme
polític, la realitat és la que
és i el frenesí ja es nota
als carrers, però, també
als despatxos municipals
on es preparen els plecs
de licitació de les obres.
Es convenient fer un repàs
de les més importants.
Remodelació del carrer
Pere Badia
El passat 5 de setembre
es van iniciar les anunciades obres de remodelació
del carrer Pere Badia que,
si tot va com està previst,
han d’estar acabades en
tres mesos, abans de Nadal.
De moment, l’execució de
l’obra avança adequadament, i les afectacions als
veïns i veïnes han estat les
mínimes, sense que s’hagin produït pràcticament
cap incident remarcable, a

part, de la perforació d’una
canonada de gas el passat
12 de setembre a l’alçada
de l’immoble número 36 i
que va obligar a desallotjar
uns comerços i a suspendre el subministrament als
veïns fins que no es va reparar l’avaria.
Aquesta setmana ja s’estan
col•locant el panots en la
part més oriental del carrer
i tot fa preveure que la segona fase començarà en el
termini anunciat.
Cal dir que els cinc equips
de treball anunciats al so
de les trompetes no s’han
vist. Les obres del projecte
constructiu de reordenació
urbanística del carrer de
Pere Badia s’han adjudicat
a l’empresa Infraestructuras Trade, SL, per un import de 308.137,61 € (IVA
inclòs).
Pla voreres
No és la única obra prevista, la Junta de Govern Local va aprovar fa uns dies el
projecte relatiu a les obres
de pavimentació, reparació
i millora de l’accessibilitat
de diverses voreres del
municipi, un projecte que ja
ha sortit a licitació amb un
pressupost de 183.307,71
€ (IVA inclòs). El termini de
presentació d’ofertes va finalitzar el passat 19 de setembre i la durada prevista
de les obres és de tres me-
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Les voreres del carrer Pere Badia són les primeres que seran remodelades (Foto: A Fusté- Aj. Torred.)

sos.
Les actuacions es basen
en finalitzar les voreres
previstes en el projecte que
poden ser de quatre tipus:
voreres on només hi manca el paviment, voreres on
la base de formigó i/o la
vorada està en mal estat,
voreres on només hi ha vorada o aquesta es troba en
mal estat i la realització de
diversos rebaixos en passos de vianants.
Pel que fa a les voreres que
cal pavimentar, finalitzar i/o
realitzar rebaixos, el projecte preveu actuar principalment en els següents
vials: carrer dels Garrofers,
carrer del Pou, avinguda
de Sant Jordi – camí de la
Pobla de Montornès, carrer

de la Dàlia, carrer del Gerani, carrer de la Farigola i
carrer de la Germandat.
Cal recordar que dins la trama urbana del nucli urbà i
les diferents urbanitzacions
existeixen diversos vials
amb voreres que encara
estan per acabar de pavimentar, principalment en
parcel•les urbanitzades els
anys 60 i 70. A més, també
cal realitzar el manteniment
corresponent en les zones
on les voreres s’han anat
deteriorant.
Es preveu que s’iniciin
abans d’acabar l’any.
Coberta de la piscina
Recentment s’ha tret a licitació la redacció del projecte de les obres d’adequació

de la piscina municipal com
a piscina coberta i també la
posterior direcció de la primera fase, amb un pressupost de 69.696 € IVA inclòs.
El termini de presentació
d’ofertes finalitza el pròxim
5 d’octubre.
Concretament, es tracta de
redactar el projecte d’execució per a la construcció i
instal•lacions, així com tots
els annexes i estudis necessaris per tal de prestar
el servei de piscina coberta
municipal. Pel que fa a la
direcció d’obra, aquesta fa
referència a les obres que
es duguin a terme en una
primera fase que estarà
formada com a mínim per
la construcció dels dos vasos petits; els tancaments

i coberta del recinte de
vasos, amb elements que
permetin el descobriment i
l’obertura a l’estiu, i climatització. Una vegada s’hagi dut a terme l’adjudicació, el projecte d’execució
ha d’estar redactat en un
termini de dos mesos.
Cal recordar que el nucli
central de l’obra la nova
piscina municipal de Torredembarra es va finalitzar el març de 2011 però
no va arribar a obrir fins a
l’actual mandat, l’agost de
2016, quan l’actual equip
de govern va resoldre les
mancances que es va
trobar i va decidir posar a
punt les instal•lacions.
Amb la redacció del projecte que ara surt a licitació, l’Ajuntament podrà
tirar endavant una nova
inversió a la piscina per
poder-la cobrir i així utilitzar-la durant tot l’any,
una inversió que podria situar-se al voltant
d’1.200.000 €. Amb tot,
no es tracta de completar
el projecte inicial que preveia altres serveis com un
gimnàs o zona d’aigües
(jacuzzi), que en aquests
moments no es considera
assumible.
A aquestes obres se li ha
de sumar un seguit de
petites actuacions com la
instal•lació d’un ascensor
al casal Municipal.

Pilar González Mateo
Advocada

Alguns dels nostres serveis

Jo trio un
# professional
977 646 499
torredembarra@cristalbox.es
Avda. Comarques Catalanes, 28 · Loc. 1

Torredembarra

ADVOCATS

Serveis a particulars
i empreses
pilarg.mateo@gmail.com
pgonzalez@socylexabogados.es
Passeig de la Sort 36 Baixos
M. 609 523 027 T. 877 018 108

Divorcis i modificacions de mesures
Herències i dret successori
Dret Bancari. Reclamacions
Sancions i accidents de trànsit
Dret laboral
Incapacitats
Dret Mercantil
Reclamació de deutes
Compliance Penal
Iguales Jurídiques
Recursos administratius i
contenciós-administratius

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

Horari:
Caps de setmana de 13:30 a 15:30 h

CUINA TÍPICA CATALANA
Jardí, Parc Infantil i Aparcament

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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Les querelles criminals del govern contra
Silvestre Morros, arxivades
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Redacció.- Les querelles
criminals
presentades
pels regidors Josep Maria Guasch i José García
contra Silvestre Morros
han estat arxivades. El
jutge del jutjat d’instrucció
número 2 del Vendrell no
ha vist delicte en les declaracions que el propietari del Sala de Ball NOSE
va fer en el digital la República Checa, el passat 22
de juliol de 2017.
Morros explicava com el
seu local era víctima d’una
campanya de denúncies
per part de la policia local
des de l’elecció de l’actual
equip de govern i ho vinculava al fet que el regidor
de comerç, promoció econòmica i hisenda, Josep
Maria Guasch havia edificat, llogat i comercialitzat
un bloc d’apartaments en
uns terrenys davant del
local d’esbarjo que, per
més inri, van ser requalificats, passant de ser zona
d’equipaments a edificable. Els veïns d’aquest
bloc són els qui es queixen dels horaris i activitat
del local.
Sobre José García, vinculava l’excés de zel policial
a l’amistat d’aquest amb
l’exalcalde socialista Manuel Jiménez, qui havia
perdut una querella cri-

minal contra Morros arran
de la edificació dels Plans
Parcials Muntanyans I i II.
Com a membre de la plataforma ciutadana Salvem
Els Muntanyans, Morros
havia acusat als polítics
locals de ser uns corruptes
per deixar edificar al costat
de la zona protegida.
Tant llavors, com ara, la
justícia ha emparat la seva
llibertat a expressar-se.
Dos recorreguts, un mateix destí
Encara que les querelles
de Guasch i García han tingut el mateix destí, han tingut un recorregut diferent.
La querella de Guasch va
quedar arxivada fa un any,
quan ni el jutge, ni l’Audiència de Tarragona van veure
que les referències de Morros poguessin ser causa de
delicte penal per ser molt
genèriques.
El mateix havia passat
amb la de García, però, un
recurs va motivar que es
tornés a instruir a instàncies de l’Audiència. Les declaracions de José García i
del cap de la Policia Local,
Miguel Ángel Marchal, així
com les proves aportades,
no han estat motiu suficient
perquè el jutjat considerés
que Silvestre Morros hagi
comés un delicte contra

l’honor dels regidors.
L’import de les accions jurídiques contra Morros se
situaria entre els 3000 €
i els 10.000 €. Un extrem
que el Mònic no ha pogut
confirmar perquè l’Ajuntament de Torredembarra
encara no s’ha manifestat
sobre aquest afer, tot i la
pregunta efectuada a començaments de setembre,
quan es va fer públic l’auto
del jutge.
En declaracions a Ona La
Torre, l’Alcalde Rovira ha
assegurat que ja s’esperaven el resultat i ha criticat
al jutge i a la justícia. L’auto d’arxiu és una garrotada
pel govern.
Segona garrotada
El govern, però, ha patit una segona garrotada
en l’assumpte vinculat al
Sala de Ball NOSE. En el
darrer plenari del mes de
setembre no va ser capaç
d’aprovar la refutació a les
al•legacions que el propietari del NOSE va presentar
contra l’acord del ple del
passat 21 de juny. I és que
tota l’oposició va votar en
contra de ratificar els arguments dels serveis jurídics
de l’Ajuntament i que defensava el govern.
Els motius van ser diferents. No obstant, els

principals arguments van
ser que el dictamen que
proposà el govern torna
a infringir la llei i el principi de jerarquia i que en la
votació del ple de juny, que
va tirar endavant gràcies al
vot de qualitat de l’alcalde,
atès que la votació va quedar empatada a 7 sufragis,
doncs, els regidors José
García i Josep Ma. Guasch
no poden votar en els assumptes vinculats a Silvestre Morros perquè tenien
el litigi judicial, aquests no
es van absentar de la sala,
tal i com marca la llei, un
fet que va quedar ratificat
en el plenari de juliol amb
la marxa dels edils durant
la deliberació i votació del
punt.
Un mal entrenador
Rovira que havia sortit del
mal pas assegurant que
no s’havia llegit el Reglament Orgànic Municipal
(ROM) va haver d’escoltar
com l’oposició va criticar la
deixadesa de l’alcalde i de
l’equip de govern en quant
a la formalitat es refereix.
Anna Magrinyà, de PdeCat, va comparar l’alcalde
amb un mal entrenador
que no sap les regles de
joc i que quan un jugador
és expulsat del terreny de
joc, no només ha d’aban-

El vídeo de Morros va tenir més de 10.000 visualitzacions i va crear
una forta polèmica (Foto: LaRepublica Checa)

donar-lo, sinó que, a més,
han de marxar als vestuaris i no es poden seure a la
banqueta. Un símil futbolístic de tot encertat.
L’alcalde va minimitzar les
conseqüències de la no
aprovació del punt.
Qui ho pagarà?
Durant el plenari, alguns
partits de l’oposició van
demanar que degut a què
ha quedat demostrat que
la presentació de les querelles no tenia raó de ser,
fossin els regidors implicats els qui ho paguessin
de béns propis.
Rosa Ma. Guasch d’Avui
Democràcia va recordar que ser regidor ”és
un honor i un orgull” perquè permet representar
als vilatans i vilatanes de
Torredembarra, però, al
mateix temps, obliga a

TASTA ELS
NOSTRES
SUGGERIMENTS

Reserves al tel. 977 640 271
Nou horari d’hivern:
Migdia: cada dia de dilluns a
diumenge de 13 a15:30 h
Vespres: dijous, divendres i
dissabtes de 20 a 23 h.
Dimecres tancat, descans setmanal

acceptar les crítiques
que aquests adrecen als
regidors. I va acusar al
govern d’haver presentat
la querella com una mesura “coercitiva i amb una
certa vocació exemplaritzant, per tal de coaccionar a aquelles persones
que en públic qüestionen
a l’equip de govern”.
Va ser la primera en demanar la restitució a les
arques municipals, però,
no l’única.
En el torn de precs i preguntes, des de Ciutadans
es va tornar a formular la
queixa. Aquest cop, hi va
haver una reacció airada
per part d’alguns regidors
de l’equip de govern i es
van veure algunes expressions lletges, arribant
a l’amenaça.
Per què estan tant nerviosos?

PUBLICITAT
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29 i 30 DE SETEMBRE
GRAN FESTA ANIVERSARI
Us esperem!!!
SILVESTRE MORROS propietari del NOSE demana als regidors de
l’Ajuntament de Torredembarra JOSEP MA. GUASCH i JOSÉ GARCÍA i a
la seva comparsa de l’EQUIP DE GOVERN, que la propera vegada que
tinguin la intenció de TORNAR A FER EL RIDÍCUL ALS TRIBUNALS HO
FACIN PAGANT DE LA SEVA BUTXACA, perquè alguns d’aquest poble ja
estem cansats de ser cornuts i pagar el beure. Moltes gràcies.
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ENTREVISTA A MARIA DOLORES GARCÍA PASTOR,
PRESIDENTA DE LA COLLA CASTELLERA XIQUETS DE TORREDEMBARRA
Com i perquè neixen els
Xiquets de Torredembarra?
Xiquets de TorredembarDe les vuit del matí fins a
ra neix de les ganes de
fer castells. Un grup de
persones amb un passat i
un sentiment casteller importants van decidir posar
en marxa el projecte i poc
a poc s’hi va anar sumant
gent.
El perquè del nom?
El nom va sortir triat a votació entre d’altres. És un
nom significatiu perquè
el portava la primera colla castellera torrenca, els
Xiquets de Torredembarra
(1889-1905). Ens va semblar una bona idea retre’ls
homenatge.
En quin moment del projecte us trobeu? Quins
passos esteu fent? Qui
forma part de les juntes
directives i tècniques?
Ens trobem a un any de la
nostra assemblea fundacional, construint el projecte
i gaudint de cada pas.
De Junta només hi ha una,

encapçalada per la Patricia
Darder, Cap de Colla, i per
mi mateixa com a presidenta. En tot cas som un equip
i funcionem com a tal més
enllà dels càrrecs.
És viable una segona colla castellera a Torredembarra?
Si és o no viable una segona colla castellera a
Torredembarra només el
temps ho pot dir. De moment, és un fet que hi ha
dues colles, una d’elles en
formació, i que hem de conviure.
És complicat dir el número
exacte de castellers que
som perquè va augmentant assaig rere assaig,
sobretot des que vam fer
el pilar d’ofrena a la Diada. En tot cas som suficients per pensar que això
agafa forma i, al ritme que
van augmentant les noves
incorporacions, continuar
il•lusionant-nos. No ens posem límits, el patrimoni de
les colles castelleres són
els seus membres així que
tothom hi cap i tothom serà

benvingut.
Us vau estrenar oficiosament per la Festa Major i
oficialment per la Diada
Nacional
descarregant
un pilar de 4, entenc que
començareu a preparar
la temporada següent,
quines construccions teniu intenció de realitzar
primer?
Hem de començar pas a
pas, començar de zero
porta feina però alhora és
emocionant. Les primeres
construccions seran les bàsiques de sis pisos, i a partir
d’aquí el temps, la feina i la
il•lusió definiran la resta.
Quin són els vostres objectius immediats?
El nostre objectiu principal
és gaudir fent castells i anar
adherint gent que es vulgui
sumar al nostre projecte. El
més immediat ara és aconseguir, gràcies a l’ajut de
l’Ajuntament, una seu social per a poder seguir treballant i fent poble.
Com a nova colla caste-

llera lluïu la camisa blanca, sabeu de quin color
tindrà la vostra camisa i
quin dia serà la vostra diada?
Sabem quin serà el color de
la nostra camisa, evidentment, es va triar en la nostra assemblea fundacional i
ho desvetllarem quan arribi
el moment. El tema de la
Diada es decidirà a la propera assemblea.
La creació de la vostra
colla ha generat un nivell
de “crispació” evident
dins del món casteller local, us sentiu atacats pels
Nois de la Torre?
Som conscients que el tema
Xiquets de Torredembarra
ha donat molt a parlar però
no acabem d’entendre això
que dius de la crispació. No
estem fent res dolent ni res
contra ningú i, teòricament i
fins a on jo sé, els castells
són Patrimoni Immaterial de la Humanitat, o sigui
que ens pertanyen a tots.
Dit això, hem rebut crítiques
des del minut zero en què
es va fer públic que hi havia

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Garcia Pastor és la primera presidenta dels Xiquets i una de les
poques dones que presideix una colla a Catalunya
(Foto: Alexandra Martin)

intenció de crear una altra
colla castellera a Torredembarra, aquest era un risc,
en certa manera comprensible, que teníem assumit
des del començament.
No es tracta de què ens
“sentim” atacats, es tracta
d’uns quants fets reprovables, molts d’ells demostrables que, a jutjar per les
teves preguntes intueixo

que són del domini públic.
En tot cas són fets que
provenen de persones
amb noms i cognoms, no
pensem que vinguin de
cap entitat en concret. Cadascun d’aquests fets ha
contribuït a fer-nos més
coneguts, a unir-nos com
a entitat i a guanyar simpatitzants. La publicitat
gratuïta que ens han fet és

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
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impagable. I, potser, sense
tant de “mambo” no hauríem arribat al punt en què
ens trobem.
S’estan dient moltes coses de vosaltres... Esteu
vinculats a alguna formació política?
No.
Teniu logotip definitiu?
Tenim logotip i també escut
definitiu. Amb el logo no ha
passat res, potser t’estàs
referint a l’anècdota que
vam viure amb el nostre
escut. La història és ben
simple. Algú ens va fer un
escut de manera totalment
altruista i desinteressada i
va fer servir com a model
una imatge d’un castell de
la colla Arreplegats de la
Zona Universitària. Algú
altre amb un ull clínic ho
va veure i va decidir escampar el fet al so de les
trompetes, sense cap tipus
d’animadversió cap a nosaltres, com pots imaginar.
La notícia ens arriba per
una piulada de @k_manilles a la que responem
demanant disculpes i retirant el nostre escut de tot
arreu a la vegada que comencem a treballar en un
de nou.
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Mantenim una conversa
amb la Neus Miquel, presidenta de la colla Arreplegats en aquells moments,
que ens demana disculpes
per la manera en què “algú
de la seva colla” va fer públic a Twitter tot aquest
tema. Es mostra satisfeta i
conforme amb les nostres
explicacions i les nostres
disculpes i tot queda en un
malentès i la possibilitat de
fer coses en un futur amb
Arreplegats. També amb
molta publicitat pels Xiquets
de Torredembarra que hem
estat tema de moltes converses durant els últims
mesos.

nar a l’Ajuntament que
us cedeixi un local social
com tenen els Nois (i que
costa un lloguer d’uns
1500 € mensuals)?
Portem en converses amb
l’Ajuntament des del 22 de
gener d’enguany i esperem
poder comptar aviat amb
un local d’assaig. Arribats a
aquest punt ja és una prioritat, necessitem un local social per a poder trobar-nos i
assajar. Creiem que li pertoca al Consistori proporcionar-nos, com a entitat del
poble que som, un local
adient a les nostres necessitats i amb uns horaris d’ús
compatibles amb les necessitats de la canalla.

Vau tenir alguna cosa a
veure amb l’acte vandàlic
que va patir la seu social
dels Nois?
Em perdonaràs però la pregunta ofèn. En qualsevol
cas la resposta és un NO
rotund. Ens sembla molt retorçat que algú pugui pensar una cosa així. Des de
Xiquets de Torredembarra
rebutgem qualsevol tipus
d’acte vandàlic o violent ja
sigui aquest o qualsevol
dels altres que van patir alguns dels comerços de la
zona durant els mateixos
dies.

Com es fa per motivar a
la gent perquè se sumi
al vostre projecte, quan
al davant teniu una colla
consolidada durant més
de 40 anys?
La manera de motivar a la
gent és el projecte en si mateix. L’experiència i la veterania estan molt bé, però no
s’han de subestimar les noves iniciatives. Un projecte
que comença de nou, que
és completament participatiu, permet que la colla sigui
com tots els que hi som volem. Apostem per un model
de colla alternativa, més

La Diada de 2018 quedarà a la història de l’entitat com la primera
actuació oficial (Foto: El Mònic)

Canviant de tema, en l’actualitat on assageu?
Tothom sap que els Xiquets
de Torredembarra assagem
a les Naus, és vox populi i
un dels nostres mèrits per
haver aparegut enguany
als versots del ball parlat
dels Diables de Torredem-

barra.
Volem aprofitar aquesta
entrevista per a mostrar
públicament el nostre agraïment a la gent de CSOA
Les Naus pel seu suport i
la seva generositat amb Xiquets de Torredembarra.
Teniu intenció de dema-
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modern, de caràcter feminista i assembleari, a on
els valors principals (a part
dels purament castellers)
són la inclusivitat, la igualtat i la transparència.
Quines actituds s’han
de tenir per formar part
de la colla? Busqueu un
perfil determinat?
Tothom pot formar part
dels Xiquets de Torredembarra, no busquem cap
perfil concret. La gent de la
colla és diferent i diversa,
només calen ganes de fer
castells. El que sí intentem
promoure des de la directiva és un esperit obert i
respectuós cap als altres.
Fer el que ens agrada amb
passió i carinyo, sense mirar cap a d’altres bandes.
Qui vulgui contactar
amb vosaltres on ho ha
de fer?
Es pot contactar amb nosaltres a través dels diferents perfils dels Xiquets
de Torredembarra a les
xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter) ja
que encara no disposem
d’una seu física a on les
persones interessades s’hi
puguin adreçar. També a
l’email xiquetstorredembarra@gmail.com

Terreno en Venta - Pobla Mar
1.313 m2 para cuatro viviendas
Precio 115.000 Euros

Teléfono 607 46 00 46

Cédulas de Habitabilidad
Certificados de eficiencia energética

Se vende plaza de parquing doble en Passeig de la Sort,
edificio junto a La Caixa

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 Técnico
A.P.I.

E-mail: api@jmcrespoalvarez.com

Teléfono 607 46 00 46
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FESTA MAJOR

EXPOSICIONS

de 500, i d’aficionats que

Aquest mes de setembre, s’ha pogut veure una exposició
formada per les maquetes realitzades per Antoni Sastre. A
part d’edificis emblemàtics de la nostra vila, eren d’admirar les reproduccions de monuments com el Monestir de
Ripoll, el pont del Diable o l’Arc de Berà. (Foto: El Mònic).

Un cop acabada aquesta exposició, el dia 22, a la Sala
Lluís d’Icart s’ha pogut veure la mostra de pintura fruit del
taller biennal realitzat per cinquena vegada a Torredembarra
l’associació
sat
enper
la part
grande
final
a Teo de dones sueques SWEA
(Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra).

ONZE DE SETEMBRE

Com per manca d’espai no podem dedicar com voldríem
un reportatge de la Festa Major 2018, hem escollit dues
de les que ens han semblat més representatives d’enguany. El tradicional pilar d’ofrena dels Nois de la Torre i
el nou element del seguici infantil “La virgilieta”. (
Foto: A. Fusté -Aj. Torredembarra)

FIRA INDIANS

i Júlia Vilardell en la final
A la tradicional ofrena floral on van participar més de 20 entitats, enguany s’hi va sumar l’acte institucional que la delegació del Govern de la Generalitat realitza de manera itinerant (Fotos: El Mònic i A. Fusté- Aj. Torredembarra)

SETMANA CULTURAL
Com cada any, el Grup de Dones celebra la seva Setmana
cultural com a pas previ a l’inici del curs regular de l’entitat.
Monòlegs i conferències de diferents temàtiques conclouran amb un dinar de germanor per associades el proper
divendres.
Menys el dinar, les activitats són gratuïtes i obertes a tothom i tenen lloc a Cal Maiam. Dijous es podrà escoltar
l’antropòleg torrenc, Jordi Suñé, parlar de les llegendes
de la Torre i rodalia (Foto: El Mònic).

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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LA
SALA
LLUÍS
D’ICART
ACULL
L’EXPOSICIÓ ADÉU A L’AMIC "SISCU
‘TORREDEMBARRA. IMATGES CASTELLERES (1901 – 1941)’ BAIRAGUET", epr
Coincidint la celebració de
la XXVII edició del Concurs de Castells, els ajuntaments de Tarragona i de
Torredembarra han produït l’exposició “Torredembarra. Imatges castelleres
(1901 – 1941), comissariada per David Morlà (investigador de cultura popular i
tradicional catalana) i Pere
Ferrando (historiador casteller) i presentada per la
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Torredembarra.
Els comissaris expliquen
que l’any 2004 es va ini-

ciar una recerca d’imatges
castelleres de Catalunya
datades de finals del segle XIX fins al 1936 i que
referents a Torredembarra es van poder localitzar
27 imatges datades entre
1901 i 1935. A dia d’avui
aquesta xifra ha augmentat
fins a les 45 imatges i s’hi
han sumat dues més posteriors a la Guerra Civil per la
seva importància dins el
món casteller.
Les imatges provenen majoritàriament de col•leccions particulars. També se
n’han localitzat al Centre

de Documentació Castellera de Valls, a l’arxiu dels Xiquets de Tarragona, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp
i a l’Arxiu Nacional de Catalunya. En aquest sentit,
els comissaris mostren el
seu agraïment a les persones, entitats i organismes
que han cedit les imatges.
D’aquesta manera, l’exposició “serveix per prendre
consciència de la tradició
castellera a Torredembarra
i la importància històrica de
la seva plaça”.
La mostra es podrà visitar
fins al 13 d’octubre, a la

Sala Lluís d’Icart del Castell
de Torredembarra. Horari
de visites: Horari de visites:
De dilluns a divendres, de
10 h a 20.30 h (accés pel
Pati del Castell). Dissabtes,
d’11 h a 13.30 h i de 17 h
a 20.30 h (accés pel camí
de l’Era). El diumenge 30
de setembre, dia de la primera jornada del Concurs
de Castells que tindrà lloc
a la plaça del Castell de
Torredembarra, també es
podrà visitar l’exposició de
10 h a 14 h (accés pel camí
de l’Era).

La Biblioteca presenta la programació per als clubs de
lectura infantils i juvenils
La Biblioteca Mestra Maria Antònia presenta la
nova programació per als
clubs de lectura infantils i
juvenils. En total se n’organitzen cinc, en funció de
l’edat dels usuaris.
Poden ser membres del
club tots els nens i nenes
d’entre 4 i 12 anys, amb
ganes de gaudir de la lec-

tura. El funcionament del
club és molt senzill: l’usuari
s’emporta el llibre per llegir-lo a casa i després es fa
la tertúlia a la biblioteca mitjançant jocs i dinàmiques
de grup i es comenten els
aspectes més destacats de
l’obra llegida. És una activitat motivadora tant per als
apassionats de la lectura,

com per als que han de millorar les seves habilitats.
Les sessions es realitzen
un cop al mes per la tarda.
El Club de Follets, que fan
l’activitat acompanyats d’un
familiar, es du a terme un
dimecres al mes a les 17.30
h. El de Blaus els divendres
a les 18 h, el Club de Vermells i el de Verds seran els
dimecres a les 18.30 h i el

Club Juvenil els divendres,
a les 17 h.
Un dimarts al mes (17 h) es
realitzarà un taller de xocolata per a infants de 7 a
12 anys, per tal d’acollir als
que no puguin assistir als
clubs i un divendres al mes
contacontes o laboratoris.
Per apuntar-se als clubs cal
enviar un correu electrònic
a: biblioteca@torredembarra.cat

z

Avui 24 d’agost, hem acomiadat al Siscu. Un fet molt trist el
d’haver de dir adéu a un bon
amic de tota la vida.
Ja de petits havíem jugat plegats a Baix a Mar, a l’estiu,
amb ell i d’altres, a la sorra, a
les barques i al mar. Després
fins va fer algunes intentones
de futbolista. Més tard, vam
treballar uns anys junts i, últimament, anàvem al nostre
dinar anual de la quinta.
De fet, ens seguíem veient
molt sovint als estius a Mar.
Un dia, fa uns anys, em vas
donar la idea d’anar amb el
Gran Vaixell de la ROYAL, al
seu retorn a Amèrica, a l’octubre.

No em va semblar malament la idea i te l’anava recordant...
Però, em deies que la teva
programació mèdica ho feia
impossible. Maleïdes malalties!!!
Fa tan sols uns dies, vaig
passar a veure’t i t’ho vaig
recordar. Em vas dir que
estaves fluix i que passa’t
l’estiu estaries millor... Va
ser la nostra darrera xerrada!
Realment era una molt
bona persona i un bon amic,
et trobaré a faltar, Siscu
Lluís Roig
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ROVIRA PONE EN PELIGRO UN CONTRATO DE MÁS DE 3,5M€
Este verano una mala acción
del alcalde Rovira ha puesto
en peligro uno de los contratos más importantes del
municipio y por supuesto de
este mandato: el de servicio
de recogida y transporte de
residuos.
Actuó de manera unilateral y
sin ningún tipo de consenso
con los partidos de la oposición, no es ninguna novedad.
Lo que sí es novedoso y preocupante, es que a pesar de
que el partido mayoritario de
la oposición le advirtiera del
procedimiento administrativo
que procede en este tipo de
contratos, el alcalde reincida
una vez más en su característica manera de hacer: ordeno
y mando.
jectius que s’han fixat. En
La ley de contratación pública es muy clara, dice que
en aquel contrato superior
al 10% de los recursos ordinarios del municipio o en su
defecto que supere los 6M€,
el órgano de contratación es
el Pleno. Así pues, reitera

evitando el máximo órgano
de control y de contratación,
el Pleno en el que estamos
representados todos los ciudadanos de Torredembarra.
Pues bien, Rovira pretendía
resolver las alegaciones presentadas por una de las empresas concursantes por un
decreto propio y no a través
del Pleno. Consecuencia: Acto
administrativo nulo, pues lo
emite un órgano con falta de
competencia en la materia.
Debía ser el Pleno quien resolviera tales alegaciones, pero
no entraba en los planes de
Rovira.
El grupo municipal de Cs advirtió al alcalde que su pretensión, al margen de ir en contra
radicalmente de la transparencia y de la cortesía política ante
los grupos de la oposición, no
era posible puesto que él como
alcalde
tiene la competenfluèncianoimmediata
i incre
cia para decidir sobre un contrato de más de 3,5M€.
Finalmente, Rovira optó por
una alternativa completamente

opaca, sin contar con la oposición y sin ningún tipo de vinculación jurídica. Envió al Tribunal de Contratación del Sector
Público las alegaciones resueltas únicamente por la mesa
de contratación sin contar con
el Plenario.
Lo hizo para que el Tribunal
fuera avanzando, aunque el informe de rechazo de las alegaciones no estuviera aprobado
y dio por hecho que se aprobaría en el pleno ordinario del
mes de septiembre, omitiendo
y silenciando por completo a
los grupos que no están en el
equipo de gobierno.
Un ejemplo más de la nula
capacidad de diálogo y de llegar a consensos con la oposición.
En consecuencia, Ciudadanos
Torredembarra se vio obligado
a presentar una carta ante el
Tribunal de Contratación poniendo en conocimiento del
mismo que la documentación
librada por la administración
de Rovira era papel mojado.

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

www.gatigos.es

Actualmente, el proceso de
contratación está suspendido
a la espera de que el Tribunal
resuelva las alegaciones.
Cómo en otros casos, Rovira no siguió el procedimiento
administrativo pertinente y no
convocó
pleno
monográfico
fidelitzarunels
clients
i apro
con
único
objetivo del
de evitar
fitar elels
recursos
mu
el debate, evitar defender el
motivo por el cual se rechazan
las alegaciones y lo más importante, para evitar la crítica
En aquest sentit,
re
jurídico-política
de mi el
grupo.
Prueba de ello es que dio a la
oposición la ridiculez de 3 minutos para defender uno de los
contratos más caros y que más
sacrificio les suponen a los ciudadanos de Torredembarra.
En realidad, la decisión estaba
tomada en cuanto la documentación ya la tenía el Tribunal.
En conclusión, Rovira ha
puesto en peligro un contrato
millonario necesario para Torredembarra y no es la primera
vez. Hablamos de los contratos más importantes de este
municipio, muchos de ellos

peculat en què podria obrir

Tribunal le pedimos al alcalde
que no fins
piense
en él, que
onament
després
de
piense en los contribuyentes,
que piense en esos vecinos
molestos por el actual servicio de recogida de residuos
que pagan religiosamente sus
impuestos y se merecen una
mejora necesaria del servicio.
Javier Ramírez,
regidor de Cs

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

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

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

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
WWW.FINQUESLATORRE.COM

tites intervencions perquè

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

4454

con recursos interpuestos y
Rovira, en vez de seguir una
política de eficacia y transparencia, opta por todo lo contrario. No porque lo diga mi grupo
en numerosas ocasiones, sino
porque incluso el Tribunal de
Contratación del Sector Público lo dictó en su resolución
núm. 184, de 22 de diciembre
de 2017, tumbando el contrato
de limpieza viaria por falta de
transparencia, entre otros motivos.
Si Rovira tuviera un poco de
decoro y de respeto hacia los
grupos de la oposición, abriría
un hilo de diálogo para llevar a
Torredembarra donde se merece. Es una evidencia que
por culpa de su unilateralidad
llevamos 3 años y medio de
recursos, de contenciosos-administrativos y de un gasto
enormemente exagerado en
defensa jurídica por parte de
un gobierno que ha hecho del
sectarismo una de sus señas
de identidad.
A la espera de la resolución del

3432

4133

Dúplex 2 Hab.
Roda de Bara

3426

65.000€

Piso 3 Hab.
Céntrico

85.000€

2648
4612

3148
4655

OPORTUNIDAD

OCASIÓN - 3 HABITACIONES

Piso de 50m², en Torredembarra.
2 habitaciones,1 baño, terraza, ascensor,
muy tranquilo, a 10 minutos de la playa.

PISO JUNTO A LA PLAYA
A 3 minutos de la playa, 3 habitaciones, 1
baño, Pk, Aire acondicionado.

83.000€

129.000€

4497

4672

Piscina

Piso 3 Hab.
Céntrico

89.000€

89.900€

Piso 2 Hab.

4550

A 5 min. playa

Piso 3 Hab.
Altafulla

95.000€

105.000€

Piso 3 Hab.

Casa Pueblo

4395

Casa Adosada

4 Hab. 3baños

3Hab. 2baños

75.000€

150.000€

PUBLICITAT
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C/ PERE BADIA 23
43830 TORREDEMBARRA
977 64 01 25
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Marsal-Pie S.L.
Agencia de seguros exclusiva de Allianz
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Demana informació!
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Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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VIOLÈNCIA EQUIDISTANT!
Les peces del trencaclosques comencen a encaixar
totes, de la equidistància
hem passat a treure tot
aquell símbol que la seva
intolerància, els molesta.
C’s ha passat de les mocions sense solta ni volta,
als atacs. Tot i emprar la
falsa etiqueta de presumptament, tothom té clar que
la pancarta de “Llibertat
presos polítics”, penjada a
la façana de l’Ajuntament
de Torredembarra, seguint
l’acord pres al plenari per
la majoria dels seus integrant, desprès d’aprovar
una moció redactada pel
CDR del municipi i defensarà pels partits independentistes al plenari; la va
arrencar el partit d’Albert
Ribera i de la Sra. Arrimades a Catalunya i protagonitzarà l’acció, per els seus
acòlits a Torredembarra,
segurament amb la participació d’algun policia local
que ha deixat clar que forma part de les seves files i
és capaç d’amenaçar persones innocents perquè no
li agraden els llaços grocs.
Es permeten presentar
mocions contra la supo-

sada violència exercida
del 23 al 25 de març, pels
CDRs, quelcom negat, fins
i tot per policia i guàrdia civil, com va quedar reflectit
al programa FACS de TV3,
els CDRs i tot l’entorn independentista, actuant de
forma pacífica i defensant
les nostres ides amb la tinta, no amb violència. Just al
contrari dels defensors de
la “Unidad de EspaÑa” que
veient la partida perduda,
han intensificat els atacs
feixistes perpetrats i en els
que s’han vist involucrats
membres de “Ciudadanos”,
identificats en diversos
enfrontaments pels mossos d’esquadra, com és el
cas, de la que va ser cap
de llista al senat per Girona
(Esmeralda Ubeda) que va
participar amb la destrossa
del Tòtem per la dignitat; o
la candidata de Ciutadans
al Senat a les generals del
20-D i excoordinadora del
partit en el districte madrileny d’Arganzuela, Eva
Sagardoy, enxampada arrencant cartells dels CDR a
Tarragona, s’ha comprovat
que anava acompanyada
d’un simpatitzant del grup

ultra Hammerskin, grup neonazi il•legalitzat el 2009;
un altre mostra de la violència desfermada d’aquests
intolerants, és l’atac d’una
vintena d’encaputxats a
Canet de Mar , contra membres del CDR de la localitat,
identificats pels mossos els
agressors, resulta que hi
ha militants de C’s entre els
participants.
Però, si fins ara havíem parlat de supòsits, hem passat
a la concreció, el 10 d’agost
diverses persones amb una
escala i pals llargs van treure la pancarta de “Llibertat
presos polítics” de la façana
de l’Ajuntament de Reus,
l’acció va ésser realitzada
per simpatitzants del grup
taronja a la capital del Baix
Camp i amb la participació
de 2 regidors de la mateixa
formació. Aquest últim atac
a la llibertat d’expressió,
ha anat acompanyat d’un
comunicat de premsa, on
la formació que encapçala
a Catalunya, Inés Arrimadas reivindica l’autoria de
la desaparició. I el que es
pitjor, cridava a treure tots
els símbols de l’independentisme, no contents amb

aquesta declaració, fa pocs
dies que la formació taronja, ha noliejat una avioneta
amb una gran pancarta recorren el cel del territori català, amb el lema “España
a quitar lazos amarillos! Las
playas son de todos”, una
claríssima provocació.
Però que es pot esperar de
personatges que no respecten ni l’homenatge a
les víctimes de l’Atemptat
de Barcelona el 17 d’agost
d’ara fa un any, fins i tot,
un mitja mediàtic més a
favor dels unionistes, com
és la sexta, han hagut de
censurar l’actitud de la Sra.
Arrimadas: La Sexta corta a
Arrimadas: “Es el día de las
víctimas y usted no para de
hablar de política”.
Malgrat les agressions com
va dir la Molt Honorable
Presidenta del Parlament
de Catalunya, Carme Forcadell abans que la injustícia l’empresones: Seguirem treballant per un país
més just, més lliure i més
digne.
Toni Pinós

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

Consulting
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Asesoría
de Empresas

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

Sr. Director,
Agradezco que me permita expresar en su diario mi
decepción con el consistorio de nuestra querida villa.
El pasado 5 de septiembre
de 2018, el Ayuntamiento
de Torredembarra realizó
un concurso de una bolsa
de trabajo para el puesto
de conserje polivalente. Es
decir, algo temporal para
sustituir cuando sea necesario al titular o titulares
de la plaza. Previamente,
había que hacer la inscripción, presentar toda la
documentación necesaria
para la valoración de méritos y pagar 26€.
En las bases, incluían las
funciones requeridas para
el puesto de trabajo pero,
sorprendentemente,
no
existía temario específico
o procedimientos (como
en cualquier examen) para
estudiar dichas funciones,
ya que cada ayuntamiento
tiene las suyas dependiendo de sus recursos. Esto
significa que no había manera de poder contrastar
las respuestas del examen
y era el tribunal el que de-

cidía. Un auténtico dislate.
La prueba consistía en
dos preguntas específicas y si no habías trabajado en ese puesto concreto en alguna ocasión,
difícilmente podías hacerlo bien. De hecho, en
el examen, sí que había
una persona (por lo menos) que estaba realizando esas funciones en el
ayuntamiento y disponía
de la información que el
resto no teníamos.
Seguramente es legal, no
lo sé. El problema es que
es injusto y moralmente reprobable. Así trata
el Ayuntamiento de Torredembarra a sus conciudadanos. Apesta a política antigua, rancia y opaca. Como la de siempre.
Lo que más me apena es
que el gobierno corra a
cargo de un “partido de
izquierda” que, se supone, debe actuar con total
transparencia e igualdad.
Rafael Farré.
Torredembarra

· 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.

105.000 €
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. 199.000 €

Vivienda con jardín y piscina en Altafulla, de 200 m2.
Consta de cocina independiente, aseo, comedor con acceso a la
terraza y al jardín con piscina particular. 2 habitaciones dobles,
una individual, un baño y una habitación abuhardillada tipo suite
con baño y solarium con vistas al mar.Garaje para 2 vehículos.

310.000 €
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SOCYLEX Abogados, nou despatx a
Torredembarra
SOCYLEX Abogados és
una firma jurídica fruit de
la sinergia creada entre
diferents
professionals
del Dret, advocats, procuradors i d´altres professionals, distribuïts per gran
part de la geografia espanyola i estrangera.
Pilar González Mateo,
advocada col•legiada en
l’Il•lustre Col•legi d´advocats de Tarragona i Consultora Compliance (consultora de compliment
normatiu per empreses),
es posa al capdavant
d´aquest nou despatx situat al nostre municipi. En
concret al Passeig de la
Sort, número 36.
A SOCYLEX Abogados,
s’ofereixen serveis jurídics multidisciplinaris de
manera especialitzada.
Això és possible gràcies
a la intervenció de prestigiosos despatxos amb
actuació específica a diferents llocs geogràfics
fet que fa que tinguin un
alt coneixement de l´entorn, de la realitat socioeconòmica, judicial i normativa de cadascun dels

territoris, el que els capacita
per oferir el millor servei als
seus clients.
Forma part de la seva filosofia la proximitat amb el
client, la seva especialització, àmplia experiència i la
possibilitat d´oferir els seus
serveis a qualsevol lloc del
territori nacional.
No es tracta només de portar assumptes, un dels seus
objectius és que els clients
entenguin el que els hi està
succeint, entenguin allò que
s´ha de fer per resoldre els
seus problemes o bé que
puguin ser assessorats per
què els conflictes no arribin
a passar. Sense cap dubte prevenir és la clau, assessorar-se és primordial.
A SOCYLEX Abogados li
donaran respostes que l´ajudaran a prevenir i a solucionar satisfactòriament qualsevol tipus de conflicte legal
que se li presenti.
Xerrades obertes
Amb el propòsit de tractar
temes d´actualitat jurídica
i, especialment, en funció
de la demanda en l´assessorament de determinats

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

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

assumptes (de família,
bancaris, incapacitacions,
etc.) SOCYLEX Abogados
a Torredembarra realitzarà
una xerrada-cafè una tarda
al mes.
Per aquest motiu, posen a
disposició de tots els qui hi
puguin estar interesants a
participar el seu correu electrònic
lamevaconsulta@
socylexabogados.es, on es
podran deixar les propostes
de temes a tractar.
SOCYLEX Abogados obre
les seves portes i ho fa en
sentit literal, passi i consulti
sense cap compromís.
PUBLICITAT:
Guasch Publicitat
(699750224)
IMPRESSIÓ:
INDUGRAF offset S.A.
Dip. Leg. T-991-2001
Imprès en paper ecològic
100%
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Editorial
DAVID CONTRA GOLIAT
La història bíblica sobre com un jove (David) va vèncer al més terrible guerrer filisteu
(Goliat) és coneguda per tothom i ha servit per il•lustrar les lluites desiguals, amb l’afegitó
de l’esperança que genera el fet que en algunes ocasions el dèbil pot vèncer a qui a priori
és vist com a més fort.
Intentar informar sobre un Ajuntament com el de Torredembarra es converteix en una
lluita titànica; una lluita desigual en què està clar que el més fort és l’ens i... ai del pobre
que s’atreveixi a escriure quelcom que no convingui al govern. Se les haurà de veure amb
una ingent maquinaria que va des de recursos il•limitats –pagats per tots nosaltres– a
baixeses personals que preferim obviar. En som testimoni en primera persona.
Els pals a les rodes són constants. Des d’intentar ofegar econòmicament al mitjà, difamar
a través dels mit-jans de comunicació que ells mateixos han creat –públics– i controlen,
campanyes a la contra per part dels acòlits i “panxes agraïts”, fer servir al funcionariat
per obstaculitzar i defensar l’indefensable, etc. La llista pot ser molt llarga i es pot ampliar
depenent del grau de mediocritat i mesquinesa dels polítics que manin.
Diuen que lluitar contra el poder establert, mai surt gratis. Però, en el nostre cas estem
parlant d’intentar informar d’un ens que és democràtic en aparença, però, el camí és fa
caminant.
Des de la darrera edició del Mònic i inclús abans, com a mitjà de comunicació, hem fet
diverses preguntes a l’ens que no ens han estat contestades o han estat contestades amb
evasives. Sincerament, comencem a intuir una certa intenció d’entorpir el nostre propòsit
d’informar.
Uns exemples. El 6 d’agost vam demanar poder accedir al registre d’entitats de Torredembarra per conèixer el nom de les persones que formen part de les Juntes Directives des
de l’any 2010.
La resposta l’hem rebut aquest 26 de setembre. Un més i vint dies després. No ens els
neguen, però els hi donen el tractament de dades personals per emparar-se a la Llei de
Protecció de Dades, com si el que de-manéssim fossin els comptes bancaris, les adreces
o els DNI d’aquestes persones. En tenim prou amb el nom i cognom. El millor, però, és
que per dilatar més l’entrega ens diuen que “procediran a informar a les entitats de la vostra petició perquè siguin les pròpies associacions que facilitin les dades...”. Perquè tenim
un registre públic? Perquè facin la feina les entitats? Quan poden trigar aquestes entitats?
Quin termini tenen? Ens contestaran només de les que responguin? I si no responen?
Un sense sentit. Només hem demanat el que consta a l’Ajuntament.
Un cas semblant succeeix quan preguntem per la retirada d’un vehicle de la via pública
propietat d’un càr-rec electe del nostre ajuntament. El vehicle va ser retirat a finals del
mes d’agost, després d’haver estat abandonat durant molts mesos en un carrer sense
tenir la ITV, ni l’assegurança del vehicle. Els hi sona la història...
La resposta textual des del departament de premsa ha estat: “En relació a una pregunta
sobre la possible retirada d’un vehicle per part de la grua, comentar-te que des de l’Ajuntament no es fan comentaris sobre aquest tipus d’activitats”.
On està la transparència i el bon govern. Demanàvem saber si s’havia tramitat correctament...
El mateix passa quan preguntem sobre la borsa de treball per mitjà el qual el germà d’un
regidor ha accedit a la plaça d’agent de la policia, o els vincles laborals passats d’un regidor amb una entitat, o si la regidora de cultura continua signant les factures de l’associació
cultural 3x4, etc..
Com dèiem, una lluita de David contra Goliat, però no defallim.

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 2019
-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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Mor Josep Maria Punsoda, La selecció espanyola de futbol
expresident de la UDT i fundador platja, subcampiona d’Europa
gràcies als torrencs Gómez,
la secció de Tennis
L’expresident de la Unió centrant-se en notícies d’al- ria dels 25 anys de la secció
Suárez i Frutos
Deportiva Torredembarra, tres àmbits i municipis. La de Tennis, “25 anys de TenJosep Maria Punsoda, va
morir el passat 6 de setembre a l’edat de 88 anys.
Jugador del primer equip
des de la temporada 19491950, va defensar els colors torrencs durant diferents temporades i l’any
1953, va assumir la presidència de l’entitat, en substitució de Constantí Riñé
amb qui havia col•laborat
a la junta. Només tenia 23
anys i va exercir el càrrec
durant dues temporades.
En aquesta època, va començar a col•laborar en
diversos mitjans de comunicació d’àmbit provincial, a destacar les seves
col•laboracions en el Diario
Español, actualment Diari de Tarragona, on va ser
redactor.
Va començar narrant els
resultats
esportius
de
l’UDT, la majoria de cròniques de l’època són seves, però, mica en mica,
va anar ampliant la seva
tasca periodística amb reportatges relacionats amb
la vida social i política del
nostre poble, per acabar

seva tasca periodística en
favor a Torredembarra va
ser reconeguda l’any 2003
amb una menció honorífica dels premis Mañé i Flaquer. Juntament amb Maria
Rosa Wennberg, traspassada també enguany, Maria Rosa Riambau i, el seu
amic Josep Maria Valls.
Allunyat de Torredembarra,
durant uns anys en què va
viure a Tarragona per motius professionals, mai va
deixar de practicar esport
i d’estar vinculat a l’UDT.
D’aquesta manera, va ser
un dels socis fundadors de
la Secció de Tennis a finals
de la dècada dels 70 i primer president.
Durant el seu mandat,
participà activament en la
promoció per construir les
primeres pistes i fundà un
trofeu que encara avui porta
el seu nom.
L’any 1997, amb el seu
bon amic Josep Ma. Valls,
va escriure la Història de
la UDT: “75 anys de futbol
a Torredembarra (1922fici
i ensorrar-lo,
–només
1997)”.
Posteriorment,
i en
solitari, va redactar la histò-

nis, 1978-2003. Sense cap
mena de dubte, ha estat una
de les persones més importants de l’esport torrenc.
Altres vessants.
A part de la seva faceta esportiva, Punsoda també va
tenir un paper destacat en
la vida política de la vila durant la transició. Va ser un
dels fundadors de l’agrupació local d’Alianza Popular,
de la qual va ser secretari
general, l’any 1977, mentre
que Esteve Huguet n’era el
president. Posteriorment, i
durant molts anys, era un fix
a les llistes municipals del
PP.
D’altra banda, l’any 2008 va
presidir l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Torredembarra, on va substituir
a Josep Companyó. Durant
la seva presidència es van
celebrar els 25 anys de l’entitat i va promoure l’edició
d’un llibre per explicar-ne la
trajectòria.
El Mònic va ser l’últim mitjà
de comunicació que va entrevistar-lo l’any 2015.

Reflexionant sobre el comerç...

generarà quan s’edifiqui
Aprofitar l’orografia de la
Santa i estem a finals del
Punsoda, segon per la dreta, rodejat per altres presidents de la secció de Tennis i Pere Guasch

portiu
ortiu
MÉS DE

ANYS

AL SEU SERVEI

INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS

FONTANERIA / GAS
ELECTRICITAT

La Selecció Espanyola de
Futbol Platja de Llorenç Gómez, Eduard Suárez i Adrián
Frutos s’ha proclamat subcampiona d’Europa en la
Superfinal de l’Euro Beach
Soccer League que ha tingut lloc a Sardenya, del 6 al
9 de setembre. El combinat
nacional s’ha quedat a un
pas de guanyar, a l’empatar
2 a 2 en la final contra Itàlia i
caure en la tanda de penals
7 a 6.
El partit va ser dur, i l’equip
de Joaquín Alonso va haver
d’igualar dos marcadors en
contra després que Fainetti i
Palmacci avancessin el conjunt transalpí. En ambdues
ocasions, el torrenc Llorenç
Gómez va ser l’encarregat
d’empatar
i anar
la pròrroficar, és que
lesa persones
ga, on cap dels dos equips
va ser capaç de vencer. En
la tanda de penals, José
Enrique va errar el setè llançament de la Selecció Espa-

moment de planifi
nyola i Itàlia es va proclamar
campiona d’Europa.
Tot i la derrota en la final, el
no es va planificar,
torrenc Llorenç Gómez va
rebre el trofeu al millor jugador del torneig després de
marcar quatre gols en la fase
de grups i dos en la gran final. Per la seva part, Adrián
Frutos i Eduard Suárez van
acabar el campionat amb un
gol cadascun.

El pròxim repte de la Selecció Espanyola de Futbol
Platja serà la Copa Intercontinental que tindrà lloc
a Dubai durant la primera
quinzena de novembre. Si
no hi ha cap imprevist, el
trio de Torredembarra tornarà a ser protagonista en
la convocatòria de la selecció.

La Regidoria d’Esport presenta
la zona per a vianants –c/
els cursos de
natació
Antoni Roig-Pl.
de la Vila–, d’hivern
La Regidoria d’Esport organitza, com cada any, els
cursos de natació d’hivern,
que s’impartiran, a la piscina
municipal de la zona esportiva, del 8 d’octubre de 2018
fins al 7 de juny de 2019.
Els cursos es distribueixen
per grups d’edat i nivell:
Nadons, Iniciació de 1r nivell, Iniciació de 2n nivell,
Perfecció, Cursos d’Adults
i Aiguagym. Es preveuen
tres cursets: del 8 d’octubre
al 21 de desembre, del 7 de
gener al 22 de març, i del 25
de març al 7 de juny. Hi ha
descomptes per a germans
i jubilats.

una profunda reflexió i no

la Torre passa moltes difi

es tapen els ulls i diuen: –

Les inscripcions es tramiten,
a partir d’avui, a les oficines
de la piscina municipal, de
9 a 20 h, de dilluns a divendres. Per a més informació

podeu trucar al telèfon 977
640 025 extensions 861862, o bé enviar un correu
electrònic a piscinatorredembarra@gmail.com

Professors titulats
Clínics específics amb professional
Pupilatge i preparació de genets per concurs
Doma Clàssica, salt i concurs complert
Venda i assessorament de cavalls d’esports

Pistes de Doma, salt, pista coberta

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

Tècnic esportiu en hípica

ANTENES

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

Cicle formatiu de Grau Mitjà
i Grau Superior

PORTERS AUTOMÀTICS
REGS AUTOMÀTICS
ENERGIA SOLAR

Centre Privat autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Telèfon 977 640 282 - 683 249 731
Ctra. la Riera s/n - Torredembarra

e-mail: rpons@tinet.org
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EL TORREDEMBARRA DE MENYS A MÉS EN Magnífica 1a edició
EL SEU PERIPLE PER TERCERA CATALANA de la Monti’s Cup
Els primers passos de
l’UD Torredembarra de
l’època Joan Carles Infantes
comdeareflexió
president
la
jornada
es
s’han començat a donar.
El projecte està verd degut a tots els problemes
que hi ha hagut en l’entitat que, fins i tot, van
posar en entredit la conde Turisme de la Diputació
tinuïtat de la mateixa. No
obstant, després d’un
del Parc Científic i Tecnolò
any nefast sembla que el
pitjar ha passat i l’entitat
pot mirar el futur d’una
altra manera.
L’inici de lliga de la UD
la
Diputació de Tarragona
Torredembarra
de Terque
amb elnofinan
ceracompta
Catalana,
es
pot dir que sigui del tot
risme
de la Diputació.
bo, encara
que a poc a
Amb
acció,a la
el
poc esaquesta
van adaptant
categoria. I és que desuna reflexió estratègica
prés de quatre jornades,
sobre la incorporació de
l’equip ocupa la 13a plaça, ambcom
quatre
punts i la
onar-se
a destinació
sensació que es podien
haver obtingut millors resultats.
I és que
els sumar
blan-i-blaus
platja,
i així
nous
van iniciar la temporada
amb una ajustada derrota a casa davant el
de
la destinació.
Montblanc.
Van caure
per 1-2, contra un equip
considerats a priori dels
forts de la categoria i va
donar una bona imatge,
i àmbits relacionats, així
però es va quedar sense
puntuar. El Montblanc és
líder i únic equip que ha
guanyat tots els encon-

tres.
Desfeta a Altafulla
Pitjor van anar les coses
a la segona jornada pels
homes d’Antoni Gràcia
en què l’equip es va enfrontar a l’Altafulla. Feia
més d’una dècada que
no es vivia el derbi més
punyent del Baix Gaià i la
veritat és que no va decebre a pesar que la UD
Torredembarra va caure
golejada per 4-1. L’estadi
municipal
Pijoan
va
de
reflexió Joan
i debat
sobre
presentar una bona entrada amb gairebé 300 espectadors a les graderies.
En l’apartat esportiu, el
gol de Xavi al minut 20
de partit no va servir per
aconseguir la victòria, ans
era
conèixervaexperiències
el contrari,
esperonar
iacasos
d’èxitque
de destinaci
l’Altafulla
va portar
molt de perill a la porteria
torrenca.
conèixer les estratègies
Al minut 39 es va produir
el gol de l’empat de l’Altafulla, en el llançament
d’un corner. El pitjor va
venir a la segona part, on
superioritat
alaconèixer
a totsaltafullenca
els agents
va ser absoluta.
Lluny de desanimar-se, el
redembarra,
així va
comferd’al
conjunt torrenc
un
tres
destinacions,
conèixer
bon partit davanti l’Alcover
també
l’opinió
d’aquestesa
amb qui
van empatar
1. Van estar molt a prop
d’endur-se els tres punts,
però la sort no es va aliar
Al finalitzar la Jornada es va
amb els nostres jugadors.

edició de la Travessia

Natació

Sincronitzada

col•laboració de l’Asso
ciació de Rem-Vogadors
de Baix a Mar i el Club

El primer derbi de la temporada va tenir un clar dominador (Foto: Cedida)

Va ser un partit difícil, lleig,
marcat per la pluja. Per
segon cop, el Torredembarra va avançar-se en
el marcador en el minut
87, mitjançant Xavi, però
quan semblava que se
sumarien els tres primers
punts de la temporada, en
el temps de descompte,
el conjunt visitant va empatar al minut 94.
és una reflexió argumenta
Grata
sorpresa
da
sobre
l’orientació que el

La primera victòria de la
UD Torredembarra a Tercera Catalana es va produir en la quarta jornada
i al camp d’un dels equips
me,
sessió
va
de laenpart
alta,ordinària,
el Calafell.
El conjunt del Torredembarra va aconseguir tres
punts importants en els
darrers minuts de cada
la Diputació de Tarragona i
part. El Calafell es va
al LAB-IIT, la redacció d’un
avançar al minut 43, però,
Adrià Hidalgo marcava el
gol de l’empat abans de fi-

nalitzar la primera part. En
el temps de descompte
Xavi Fernández donava la
victòria al conjunt torrenc,
que sumava així els primers punts fora de casa.
de Baix Mar.
Pròxims enfrontaments
El proper partit serà
aquest dissabte a les
17.30, quan es produirà
la visita del Roda de Berà.
Aquest equip està dirigit
per Dani de
Sereno,
ex del
després
la situació
Torredembarra,
i compta
caòtica
en la que
havia
amb un bon número de jugadors formats al planter
torrenc. El Roda ocupa la La primera decisió de la
segona plaça de la classificació.
El Constantí, al seu camp,
la visita del Banyeres,
l’anada a la Riera de
Gaià, i l’encontre a casa
amb el Sant Salvador són
una
juntaque
extraordinària
els partits
tindran lloc
durant el mes d’octubre.
tició cada vegada és més

GENERALI
686 942 156
c/ Rosella S/N
Zona Esportiva
Torredembarra

· Excavacions
· Neteja de terrenys
· Subministres d’arids
· Servei de grua i contenidors
jan_excavacions@hotmail.com
Tel. 639 626 740
Fax: 977 657 362
jan excavacions

Dissabte 22 de setembre, el
Beach Tennis Torredembarra va organitzar la primera
edició de la Monti’s Cup de
Beach Tennis a la platja de
Baix a Mar (Torredembarra),
una prova que ha servit per
a retre homenatge al Monti
(Josep Manuel Muntada)
pel seu incansable esperit i
amor al tennis platja des de
l’any 1976. De la mateixa
manera, reivindicar i donar
a conèixer que els primers
intents de regulació i impuls
dels tennis platja es situen a
Torredembarra el 1976.
La prova era puntuable dins
el Circuit de Català de TenEl
en la
nis pòdium
Platja defemení
la Federació
Catalana de Tennis (FCT) i
pel Circuit Estatal de Tennis
Platja de la Real Federació
Espanyola de Tenis.
L’esdeveniment ha acollit 40
parelles entre les diferents
categories a la platja de Baix
a Mar, ocupant un total de 8
pistes
durant
més de 9 hoprimera
convocatòria
al
res
que Sant
ha durat
el Torneig.
pavelló
Jordi.
Si no es
Els guanyadors van ser:
Categoria Infantil

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

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

Guanyadors: Mar Cabassers i Albert Montserrat
1a categoria femení
Guanyadores: Eva Fernandez – Alba Gamell
Finalistes: Ganesha Diaz –
Alejandra Porteiro
2a categoria mixte
Guanyadors: Eva Fernandez – Adriá Llorach
Finalistes: Kiko Calavera –
Jana Kabickoba
2a categoria femení
Guanyadores: Laura Juan
– Alba Vara
Finalistes: Jana Kabickova
– Amparo Bertas
2a categoria masculí
Guanyadors: Jordi Font –
Joel Ramírez
Finalistes: Ignacio Pasamontes – Alberto Pasamontes
Va fer entrega dels premis
Jana Kabickova, Presidenta del Beach Tennis; Monti,
impulsor del tennis platja;
Toni Cruz, Javier Ramírez
i Anna Magrinyà, regidors
de l’Ajuntament de i Judith
Torrelles, en representació
de l’AV de Baix a Mar.
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PROMO 2n ANIVERSARI
Acaba l’any per...
Octubre
Novembre
Desembre

977 64 35 13 - 633 104 102

MATALASSOS

CHAISE
LONGUE

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

*Consultar condicions a recepció

A PARTIR DE

91€

