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Obert tot el dia a partir de les 8:30 h

Tel. 646 201 005
Av. de la Mediterránea
Creixell (Al costat de Mercadona)

L’OPOSICIÓ ABANDONA EL PLE
DE LES ORDENANCES
VINS, SIDRA I TAPES

Tots els partits polítics de l’oposició van considerar una falta de respecte el comportament de l’equip de govern amb els pressupostos. P2.

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

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA
La Diputació de Tarra

gona i l’Ajuntament de
Torredembarra han con
dicionat el Pavelló Sant
que acollirà les competi
cions de boxa dels Jocs
Mediterranis
Tarragona
www.bridajewels.com
2018.
El
president
de la
TALLER DE JOIERIA
Diputació,
Josep
Poblet;
Carnisseria 3
657 15 20 27

TORREDEMBARRA

CRISTINA

JOIES DE PLATA I DISSENYS PERSONALITZATS

barra, Eduard Rovira, i
Si vols fer un
el regal
president
especial del
ita'ns
VisComitè
aquest Nadal . . .
Organitzador dels Jocs
Mediterranis Tarragona
2018, Josep Fèlix Ba
llesteros, han visitar el
passat 24 de maig les
millores que s’hi han re
alitzat i hi han descobert

una placa commemora
tiva. A la visita també hi
han assistit el diputat de
la Diputació, Mateu Mont

substitució del sòcol de
tota la pista, la renovació
dels plafons, l’eliminació
de filtracions de la co
berta i la instal•lació de
sifons als vestuaris per

MENÚ DIARI I
ESPECIAL DE FESTES
Obert Nadal, Sant Esteve,
Any Nou i Reis
GASTRONOMIA

JORNADES
DELS
RANXETS
Catorze restaurants
ofereixen un menú
amb plats basats
en el receptari de
pescadors. P5
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És per això que Altafulla,

ELECCIÓ
JUTGE DE
PAU

tantí, el Morell, la Pobla
de Mafumet, Reus, Sa
lou, la Selva del Camp,
Tarragona,
Torredem
Villamayor, i el regidor
barra, Valls, Vila-seca
d’Esport de l’Ajuntament
i el Vendrell gaudeixen
de Torredembarra, Raúl
Garcia, entre d’altres re zades han suposat una avui d’unes excel•lents
presentants de les insti inversió de 44.304,54 instal•lacions per als es
tucions organitzadores euros i han comptat amb portistes professionals
una subvenció de 24.200 que participaran en els
Les actuacions al Pave euros de la Diputació de Jocs. Un cop finalitzi
aquest esdeveniment, la
lló Sant Jordi han consis Tarragona.
tit en la posada a punt de La Diputació de Tarra ciutadania es beneficiarà
gona ha col•laborat en d’uns equipaments d’alt
lització de l’interior i l’ex la millora dels equipa nivell que contribuiran a
terior de l’equipament. ments esportius dels 14 fomentar l’esport, el lleu
Un a un van abandonar la sala davant l’estupor del govern. (Foto: JG - El Mònic).
També s’hi han realitzat municipis que són seu

El ple aprova que
Aurora Roldán es
converteixi en la
primera jutgessa de
pau en la història de
Torredembarra P6
POLÍTICA

S’ADJUDICA
EL PROJECTE
COBERTURA
L’Ajuntament presenta un contenciós contra la Generalitat de PISCINA

Carns – Embotits – Formatges Catalunya per evitar mostrar a la premsa els documents originals Tot i les al•legacions,
velat
de Cal Bofill
amb edats
compreses
Álvarez
– Elaboració
pròpiaa– Baix a Mar, amb una exhibició de taekwondo on van participar gairebé una seixantena d’alumnes de l’escolaIgnacio
entre
els 4artesans
anys fins
veterans,
i
va
comptar
amb
la
col•laboració
de
la
Regidoria
d’Esports
de
l’Ajuntament
de
Torredembarra.
El
lliurament
Productes
– Vinsals més
de les declaracions de béns dels regidors de l’equip de govern serà l’ecarregat de de
Aliments
Groumet...
premis va anar a càrrec La
de les
autoritats
locals,
l’assistència
de l’ Alcalde
Sr. Eduard
Rovira,
dels Regidors
Sr. Mònic
Raúl García
ValerianojaPino,
va i les
Comissió
del
Dretamb
d’Accés
a la Informació
Pública
(GAIP)
va donar
la raó al
al lai redacció,
I molt més!!!
Sres. Núria Gómez
i Rosa M. Guasch. L’esdeveniment esportiu va ser tot un èxit i els esportistes van demostrar les seves tècniques
en funció
dels
dissenyar
el hall
delseus
c/ Pere Badia, 34nivells.
· Torredembarra mes d’abril i des de llavors es busca la manera d’obstaculitzar-ho. P4
respectius
teatre-auditori P9

ES VEN FINCA RÚSTICA A LA RIERA DE GAIÀ
Ideal per portar-la una persona sola!!!
Amb rafal, aigua, situada al costat del camí
Nombrosos arbres fruiters
(tarongers, mandariners, pomelo, figuera, perers, albercoc, presseguer, atmetller, codonyers, avellaner…).
40 Oliveres alberquines en plena producció
DE PARTICULAR A PARTICULAR

Cita previa:
877 076 835 - 655 116 833

c/ de la Sort 3, Loc. 2
Torredembarra

Tel. 661 680 478

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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ORDENANCES CONGELADES, PLE CALENT
Redacció.- Les ordenances
fiscals per al 2019 ja estan
aprovades en un ple extraordinari.
El que hauria d’haver estat
un ple tranquil ha esdevingut un dels més tensos de
l’actual mandat degut a la
poca habilitat per negociar de l’equip de govern.
A l’oposició no l’han convençut els arguments esgrimits pel govern per no
tenir en compte cap de les
propostes presentades per
aquests partits.
Tots els regidors han optat
per abandonar la sala de
plens a l’hora de les votacions i el govern s’ha trobat
literalment sol.
Ordenances congelades
I això que les principals ordenances fiscals, que afecten a la majoria de la ciutadania, no s’incrementaran
el 2019; i en alguns casos
es produeix una rebaixa.
Ni l’IBI, ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, ni l’impost
sobre vehicles de tracció
mecànica veuran incrementat el seu preu.
De fet, l’ordenança aprovada preveu reduir la pressió
fiscal per a les activitats
econòmiques relacionades
amb les ocupacions de terrasses al passeig Marítim i
d’activitats d’estiu a través
del pla d’usos (tendals a
la platja, hamaques, patins
aquàtics, etc.). Concretament, es rebaixa en un
50% la taxa municipal que
paguen les terrasses i un
40 % les activitats de platja.
Aquests bars, restaurants
o altres establiments i activitats estan pagant una
doble imposició: una taxa
a Costes del Ministerio de
Agricultura per la seva ocupació, però també una altra
taxa a l’Ajuntament pel mateix concepte. Un fet que
ara es mitiga.
En aquest sentit, l’alcalde ha comentat que amb
la congelació de preus
d’aquestes
ordenances
l’equip de govern manté les
premisses de prudència en

quant a la despesa, que s’ha
evitat fer populisme de cara
les eleccions municipals i
deixar una herència enverinada al proper equip de govern.
El regidor d’Hisenda, Josep
Maria Guasch, ha recordat
en el seu torn que en els darrers tres anys l’IBI s’ha rebaixat un 5,5 %, el que representa per a l’Ajuntament una
disminució d’ingressos anual de 550.000 €. I ha assegurat que un dels motius per
no rebaixar aquest concepte
ha estat perquè no està clar
com afectaran a l’erari municipal diferents sentències relatives a la plusvàlua. A part,
de deixar d’ingressar per
aquest concepte, es preveu
que s’hagin de retornar imports indegudament cobrats.
Falta de maneres
En el torn de l’oposició, si hi
ha hagut un missatge transversal ha estat el malestar
per com s’havien portat les
negociacions. Després de
presentar les seves propostes dins del termini concedit,
al mes de setembre, dos
dies abans del plenari se’ls
va informar que cap proposta havia estat acceptada
perquè no se n’havia mirat
cap; degut a què no hi havia
prou capacitat de treball, per
part dels tècnics municipals.
Un fet que ha estat percebut
com un acte de menyspreu i
ha suscitat tot tipus de consideracions. Per Avui Democràcia, Rosa Ma. Guasch
ha recordat l’Ajuntament
destina 9.500.000 € a personal, quan l’oposició no té
ni un sol tècnic. Per part del
PP, Núria Gómez ha acusat
al govern de no respectar
l’oposició. Una crítica idèntica a la que ha fet la CUP i
Unió. Joel Navas ha fet pública la decepció i frustració
pel tracte rebut.
Per la seva banda, Toni Cruz
de Cs ha assegurat que
l’equip de govern ha actuat
amb caciquisme.
Propostes no votades
A partir d’aquí, cada partit ha
explicat les propostes que

no s’havien tingut en compte.
Rosa Ma. Guasch ha posat
molt d’èmfasi en la rebaixa
de l’IBI proposada per part
d’Avui Democràcia i que era
d’1,5% i de la creació d’una
bonificació per a persones
amb pocs recursos.
També ha detallat un seguit
de propostes destinades a
la conservació d’habitatges
en mal estat, tant del nucli
antic com de la resta de la
població.
Núria Gómez, del PP s’ha
lamentat que no s’hagin tingut en compte les propostes
del seu partit, moltes d’elles
encaminades a ajudar a negocis i empreses, com per
exemple, una baixada en
el rebut de la brossa dels
comerços del carrer Pere
Badia perquè estan afectats
per les obres de remodelació.
Des de la CUP, Toni Sacristán s’ha queixat que no s’hagin pogut votar les seves
propostes encaminades a
crear una fiscalitat més justa, com per exemple cobrar
l’IBI a l’Església. El regidor
ha insistit en votar-les, però,
no se li ha permès. Ha recriminat a l’equip de govern
d’haver utilitzat els recursos
municipals bàsicament per
pagar deute.
Des del PdeCat i Unió, Joel
Navas ha tret els colors de
l’equip de govern explicant
que algunes de les seves
propostes feia més d’un any
que estaven presentades.
Ha considerat que les ordenances eren mediocres, poc
treballades i no consensuades.
Com a propostes pròpies,
ha justificat una rebaixa en
el % de les plusvàlues, perquè és el màxim possible, i
establir bonificacions per a
les transmissions per mort
de qui hi resideix habitualment, a favor dels descendents.
També hi ha hagut un debat
sobre el preu dels nínxols
i columbaris del cementiri.
Pràcticament, no queden
nínxols de 3a i 4a fila, que
són els més econòmics, i els
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imports són molt elevats en
comparació als municipis del
voltant.
Des de Cs, Toni Cruz s’ha
assegurat que és impossible poder pujar els impostos
més, tenint en compte que
la Torre és un dels municipis
de tota la província amb la
pressió fiscal més alta.
Cruz ha qualificat d’immoral i poc ètic ofegar amb
impostos als torrencs quan
per una altra banda existeix El govern es va trobar votant sol un dels punts més importants de
un romanent de tresoreria l’any (Foto: JG- El Mònic)
d’aproximadament 2 MEUR. rents punts de vista, els regi- les intervencions de l’opoLes propostes de Cs, han es- dors de l’oposició han aban- sició i el PdeCAT i Unió,
tat encaminades a la rebaixa donat la sala de plens da- després de la rèplica del
de diferents taxes com, per vant de l’estupor de l’equip govern.
exemple, l’impost de circula- de govern. Avui Democràcia, Les ordenances han estat
ció o el que es cobra d’ocu- la CUP i Ciutadans ho han aprovades per 9 vots a fapació de via pública.
fet al finalitzar les seves in- vor i 8 abstencions.
Un cop argumentats els dife- tervencions; el PP a l’acabar

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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L’equip de govern destina diners públics per evitar mostrar a la premsa
els documents originals de les declaracions de béns dels regidors.
Aquest cop en demanda contra la Generalitat de Catalunya.
Redacció.- El passat mes
de gener, El Mònic va demanar poder accedir a
les declaracions originals
relatives als béns dels
regidors atès que s’havien detectat una sèrie de
contradiccions entre les
declaracions de béns dels
regidors publicades pel
propi Ajuntament i les dades que consten al Registre de la Propietat.
Doncs tot i haver-ho intentat, no havia estat possible dilucidar qui faltava
a la veritat, contrastant
la informació investigada
periodísticament amb la
informació publicada al
portal de la transparència
de l’Ajuntament de Torredembarra.
Des del consistori, se’ns
va negar aquesta possibilitat motiu pel qual es
va haver d’acudir a la Comissió del Dret d’Accés
a la Informació Pública
(GAIP), un organisme de
la Generalitat de Catalunya que vetlla per garantir
el dret que tots els ciutadans tenim a poder accedir a la informació pública.
El GAIP ens va donar la
raó.
La
seva
resolució
58/2018, del 5 d’abril, va
estimar la nostra petició al
considerar-la ajustada a

dret, no admetent les objeccions o al•legacions que
van presentar els regidors
de l’equip de govern –Eduard Rovira, Jordi Solé, Núria Batet, Lluís Suñé, Josep
Ma. Guasch, José García,
Raúl García i Clara Solivellas– per impedir l’exercici
de transparència.
El GAIP constatava que
cap de les al•legacions formulades pels càrrec electes “aporta circumstàncies
personals o singulars que
puguin dur a pensar que
la difusió de la informació
pugui causar un perjudici determinat a algun dels
electes afectats”.
Paradoxalment, el propi
GAIP en resposta a les
desafortunades al•legacions de l’equip de govern,
va expressament posar
en rellevància el dret a la
informació veraç de tota la
ciutadania en la investigació de presumptes irregularitats, doncs va dir textual
que: “algunes de les al•legacions posen de manifest
que la persona reclamant
dirigeix un mitjà de comunicació local i que, per tant,
si demana aquesta informació segurament deu ser
per fer-la objecte d’ús periodístic”.
Segons el GAIP, aquesta
circumstància “reforça el

dret d’accés a la persona
reclamant, ja que al dret
d’accés a la informació
pública hi afegeix l’exercici del dret constitucional
a la informació, que és un
dret essencial a tota societat democràtica i que
no necessita major factor
ponderatiu que l’interès informatiu que podrien tenir
les eventuals irregularitats
que es podrien detectar a
resultes de l’accés a la informació sol•licitada”.
L’Incompliment de l’alcalde
Un dels fets que contrastats és que, des de juny de
2015, s’havia ocultat o oblidat béns i comptes bancaris a la declaració de béns
de l’Alcalde Eduard Rovira
i Gual, segons es fa córrer
pel mateix interessat degut
a un oblit i a la tramitació
de adquisicions d’herències.
El cas Monteixo va posar
de manifest que aquesta,
volguda o no ocultació,
havia impedit el control de
l’acció de govern, en un
afer prou conegut per tots
on el interessat, l’Alcalde,
s’hauria d’haver abstingut
enlloc de atorgar una autorització que indirectament
hi afavoria un familiar directe d’ell, d’aquells previstos

al règim d’incompatibilitats
tan famós ja pel cas Batet.
Consultats diferents experts i juristes apunten
que ens podríem trobar
davant d’un incompliment
de l’obligació que tenen els
càrrecs electes de declarar
totes les seves propietats,
incompliment que contravé
l’ètica política i obstaculitza
qualsevol activitat de control a l’equip de govern.
Proba d’això és que l’alcalde va modificar la seva
declaració el passat 16
d’abril, 10 dies després
de la resolució del GAIP,
encara que es va publicar
a la pàgina web municipal
posteriorment. Altres regidors també ho van fer.
El Mónic tenia raó i els regidors en rectificar així ho
varen admetre, si més no
tàcitament.
Però no volen que hi puguem accedir directament
a la documentació sobre la
qual han confeccionat les
seves respectives declaracions de béns.
Algú es pot encara sorprendre de que no ens hi
refiem i de que defensem
que els torrencs coneguin
del cert les dades reals?
És lícit destinar recursos
econòmics municipals per
impedir el que hauria de
ser un simple tràmit?

Un problema municipal
de transparència
La transparència és un principi d’actuació de l’administració en virtut del qual ha
de fer pública la informació
necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la
gestió. Inclou tant l’obligació
de fer explícites determinades informacions de manera proactiva, o sigui, en
forma de publicitat activa,
com l’obligació d’atendre les
sol•licituds que facin els ciutadans, emparant-se en el
seu dret d’accés a la informació.
El principi de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, està regulat
per una llei estatal, la Llei
19/2013, de 9 de desembre, i
una catalana, la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.
El que hauria de ser fàcil i ràpid, però, es pot veure obstaculitzat per una administració
o uns càrrecs electes que no
tinguin massa interès en ser
transparents, com a mínim
en determinats aspectes.
És el que passa amb l’Ajuntament de Torredembarra
que de manera pràcticament
sistemàtica es nega a contestar les qüestions formulades des del Mònic.
Els dos darrers casos són la
sol•licitud a poder accedir als

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

noms de les persones que
integren des de l’any 2010
les Juntes Directives de diferents associacions que figuren al Registre d’Entitats
i un seguit de preguntes de
l’àmbit de recursos humans.
En tots els casos, són considerades dades personals i
es demana un informe jurídic
a una empresa externa que
segons sembla té delegada
tot el que és relatiu a la protecció de dades municipals.
Els informes sempre són
contraris a facilitar la informació al nostre mitjà de comunicació, o bé, busca fórmules per dilatar-ho. Ara bé,
en les contestes mai s’especifica qui signa els informes,
i en la majoria de casos els
arguments jurídics utilitzats
per fer-ho.
El cas més escandalós és el
primer, perquè aconseguit el
reglament que regula el Registre Municipal d’Entitats i
Associacions Ciutadanes de
Torredembarra, publicat al
BOPT número 170, de data
24 de juliol de 2006, en el
seu article 2 especifica: “El
registre té caràcter públic i
pot ser consultat per qualsevol persona interessada”.
L’equip de govern té un problema amb la transparència.

JORNADES RANXETS
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Les Jornades dels ‘Ranxets,
la cuina a Torredembarra’
seran del 16 de novembre al
9 de desembre

Passeig Colom, 46

Sardines en escabetx
Xató
Truita de fesols i espinacs amb suc
Rap a l’all cremat

Postre:
Músic amb moscatell.
Beguda: Vi blanc, negre o rosat D.O.
Catalunya, Aigua i Cafè o infusió
PREU: 30 €
HORARI DE CUINA: De dilluns a diumenge de 13.00 a
16.00 h / Divendres i dissabtes de 13.00 h a 16.00 h. i
de 21.00 h a 23.30 h.

Av. Catalunya, 5

MENÚ

PREU: 25 €

Xató
o
Sopa de peix
o
Musclos amb salsa

Fideus amb galeres.
o
Sípia ofegada.
o
Cargols de pagès.
Postre:
A escollir
Beguda: Vi blanc Casteller D.O Penedès o
Aigua i Cafè
HORARI DE CUINA: Dissabtes i diumenges de 13.00 h
a 15.30 h.

T. 977 640 104

Menú degustació de Ranxets

Redacció.- Dins de la campanya anual “Ranxets, la cuina de Torredembarra”, s’han
organitzat unes jornades gastronòmiques del 16 de novembre al 9 de desembre, amb
la participació de 14 restaurants torrencs i amb preus de menús que oscil•len entre
els 14.50 € i els 35 €, preus amb IVA inclòs.
Una activitat relacionada que s’ha programat és la conferència presentació del llibre
“Ranxets: la cuina de Torredembarra”, monografia del Centre d’Estudis Sinibald de
Mas, el divendres 16 de novembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Mestra Maria Antònia.

T. 977 640 271
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Des de l’any 1820
Carrer del Forn, 20

MENÚ

T. 977 645 879
PREU: 20 €

Coca de ceba
(amb arengada o botifarra).
o
Sopa de peix.

C/ Antoni Roig, 97

MENÚ

T. 977 640 055
PREU: 25 €

Aperitiu

Timbal d’escalivada i anxoves
Sípia ofegada.
o
Romesco de bacallà.

Romesquet de sípia.

Postre:
Crema catalana amb melindros.
o
Poma al forn.
Beguda: Vi Clos del Pinell (D.O. Terra
Alta), Aigua i Cafè
HORARI DE CUINA: Dissabtes, diumenges i festius: de
13.00 h a 15.30 h.

Postre:
Tiramisú.
Beguda: Aigua i Vi.

HORARI DE CUINA:
De dilluns a diumenge de 13.00 a 15.00 h.

OXID
RESTAURANT BAR

Pg. Rafael Campalans, 11

MENÚ

T. 977 644 983
PREU: 30 €

Pg. Colom, 43

MENÚ

T. 977 641 952
PREU: 27 €

Arengada fumada amb amanida
Waldorf, ceba, fonoll i poma.

Aperitiu de la casa.

Cassoleta de “Cal nen de la
Teresa”.

Musclos a la marinera.
O
Carpaccio de bacallà amb olivada.

Romesquet de rèmol amb fesols del
Ganxet i gamba de Tarragona.

Romesquet de rap.

Postre:
Mousse de formatge de cabra amb
confitura de tomàquet i gelatina de
codony.
Beguda: Vi blanc D.O. Penedès; Vi negre
D.O. Montsant, Aigua i Cafè
HORARI DE CUINA: De dilluns a diumenge de
13.00 h a 16.00 h. / Divendres i dissabte de
13.00 h a 16.00 h i 20.00 h a 23.00 h.

Postre:
Brownie casolà
amb gelat de vainilla
Beguda: Vi blanc Ipsis Blanc Flor, Vi
negre Ipsis Criança, Aigua i Cafè
HORARI DE CUINA: De dilluns a diumenge de 13.00 a
16.00 h i de 20.00 a 23.00 h.

Pg. Colom, s/n

MENÚ

T. 647 974 664
PREU: 19 €

Xató
o
Sopa de peix
o
Sardines en escabetx

Arròs d’asmarris de sardines
o
Popets encebats
o
Cassoleta de bacallà i carxofes.
Postre:
A escollir
Beguda: Vi blanc Ipsis Blanc Flor, Vi
negre Ipsis Criança, Aigua i Cafè
HORARI DE CUINA: De dimecres a diumenge de
13.00 h a 16.00 h / divendres, dissabte i diumenge de
13.00 h 16.00 h i de 20.00 h a 23.00 h
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POLÈMICA EN L’ELECCIÓ DEL NOUS CRITERIS EN L’OCUPACIÓ
COMERCIAL DE LA VIA PÚBLICA
CÀRREC DE JUTGE DE PAU
Després de nou mesos
vacant, per la mort d’Antoni Pijuan, l’Ajuntament
de lesTorredembarra
De
vuit del matí finsva
a
elegir a la persona que
ocuparà el càrrec a partir
d’ara. Es tracta d’Aurora
Roldán Guerrero, que es
va imposar a la resta de
candidats en una elecció
que al final ha resultat polèmica.
La votació ja havia estat
portada a plenari el passat mes de juny, però el
fet que hi hagués deu
candidats va fer impossible arribar a una majoria
suficient per escollir el
càrrec.
Mentre es buscava un
sistema de votació alternatiu a l’habitual que
permetés arribar a un
consens el punt s’havia
mantingut fora de plenari.
Nou candidats, tres votacions.
Durant aquesta demora,
es va produir el decés
de Lluís Torrentó. Per la

qual cosa el número d’aspirants va quedar reduït a
nou.
El procediment escollit va
consistir en tres votacions.
La primera per triar una
terna d’electes, es podien
votar un màxim de tres
candidats per regidor, una
segona votació on només
es podia votar a un candidat. En cas d’haver-hi majoria s’acabava l’elecció,
sinó es procedia a una tercera votació entre els dos
més votats.
En la tercera ronda, Aurora Roldán ha tret 11 vots
per 5 vots aconseguits per
Francesc Ortiz Valiente. Hi
ha hagut una abstenció.
Jutgessa de Pau
D’aquesta manera Aurora
Roldán serà presentada al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Serà la
primera dona que ocupi
les responsabilitats de jutgessa de pau a la història
de Torredembarra.
Roldán té 36 anys i és lli-

cenciada en Administració
i Direcció d’Empreses per
la URV i té un Màster en
Prevenció de Riscos Laborals per la UOC.
Actualment, treballa d’administrativa en l’empresa
familiar.
Vulneració del secret de
vot
La polèmica, però, ha
sorgit al final del ple quan
l’alcalde ha demanat fer
constar en l’acta que
s’hauria pogut violar el
secret de vot en l’elecció,
quan diferents regidors de
l’oposició han inspeccionat les paperetes, en un
recés, perquè no els quadraven els números.
Segons l’explicació final
de l’alcalde, s’hauria estat
comprovant la lletra dels
votants per desxifrar-la i
esbrinar qui havia votat a
qui.
Les paperetes estaven
custodiades pel secretari
municipal que va permetre
l’acció.

La Regidoria de Comerç,
Indústria i Activitats ha
establert nous criteris
per a les autoritzacions
d’ocupació de la via pública per a les extensions comercials d’establiments que amplien la
seva activitat a l’exterior
del local, ocupant la via
pública per exposar els
seus productes.
La modificació s’ha fet
d’acord amb propostes
recollides de la UCEP
(Unió de Comerciants,
Empresaris i Professionals de Torredembarra)
i de veïns del municipi
l’objectiu d’aquests nous
criteris és aconseguir uniformitat i coherència estètica en les ocupacions
comercials continuades
al carrer.
El principal canvi que
comporten aquests nous
criteris és que l’ocupació
de la via pública es limita
a un màxim de 2m2 per
establiment. També es
regula l’alçada màxima

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Tot i els nous criteris les fires comercials es podran continuar portant
a terme com fins ara (Foto: A. Fusté -Aj. Torredembarra)

a 1,5 m i no es permet
l’ús de para-sols sobre
els expositors, només es
permeten tendals a la façana. Fins i tot, es limita
el color dels expositors,
que no pot ser estrident,
i es prohibeix col•locar-hi
publicitat.
Aquests nous criteris
d’ocupació s’han començat a aplicar des del 15
d’octubre passat. Les
ocupacions anuals que ja
estan concedides sense
aquests criteris es mantindran fins que acabi

l’any.
Els nous criteris han
quedat fixats en el decret
2403 de 15 d’octubre de
2018 sobre ocupacions
de via pública amb mostres comercials. Cal tenir
en compte que queden
excloses d’aquesta nova
normativa les ocupacions que tinguin una durada inferior a deu dies o
aquelles que s’instal•lin
amb motiu de presentacions, fires, actes culturals, etc.

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
RESERVAS 977 640 995
C/
C/ FERRAN
FERRAN DE
DE QUEROL,
QUEROL, 11 - TORREDEMBARRA
MARTES
CERRADO
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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La ciutadania convocada a una Obert el termini per sol•licitar ajuts
reunió sobre les places de lloguer a l’ocupació i a l’autoocupació
de l’aparcament dels Filadors
La Regidoria de CoLa Regidoria de Governació portarà a terme
una reunió informativa
per donar a conèixer les
condicions d’adjudicació
de les places de lloguer
de l’aparcament municipal soterrani dels Filadors. L’acte tindrà lloc el
pròxim 13 de novembre,
a les 19 h, a Cal Maiam, i
està obert a totes les persones interessades.
Segons sembla s’han re-

but una seixantena d’instàncies de veïns i veïnes
que mostren el seu interès
per disposar d’una plaça
de lloguer. En aquest sentit, de les més de 200 places disponibles, una part
es destinarà a lloguer i la
resta a rotació.
El reglament del servei
d’aparcament es va aprovar i està en vigor des del
passat 24 d’agost i les
ordenances fiscals per al

2019 contemplen les tarifes corresponents.
En aquests moments,
l’aparcament dels Filadors està obert de manera gratuïta per minimitzar
les afectacions d’aparcament produïdes per
les obres de reordenació
urbanística del carrer de
Pere Badia. Quan finalitzin les obres, Filadors entrarà en marxa amb total
normalitat.

Es torna a convocar el lloc de
gerent/a municipal
Fins al 30 d’octubre està
obert el termini de presentació d’instàncies per
participar en el procés
selectiu d’un lloc de treball de gerent/a pel sistema de lliure designació.
Aquest sistema també
comporta la realització
d’un procés selectiu per
garantir la publicitat i la
concurrència i els principis de mèrit i capacitat.
La Junta de Govern Local va aprovar les noves

bases reguladores després que el procés que
es va dur a terme quedés
desert. Aquestes noves
bases s’han ajustat a la
recomanació que va fer
el tribunal de selecció en
quant a la necessitat de
promoure una major concurrència entre els possibles interessats a optar a
aquest lloc de treball. Les
modificacions dutes a terme bàsicament estan relacionades amb la puntua-

ció de mèrits i presentació
de la memòria.
Tal com recullen les bases,
l’objectiu fonamental del
lloc és: impulsar, coordinar
i dirigir l’activitat conjunta
dels diversos àmbits de
l’Ajuntament, supervisant
la consecució dels resultats esperats i vetllant per
la coordinació i coherència
de la gestió global.
Cal estar en possessió de
títol universitari de llicenciatura o grau.

merç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament
informa que fins al pròxim 6 de novembre resta obert el termini per
sol•licitar subvencions
per a nova activitat econòmica per a autònoms
i per a la contractació
de persones aturades.
L’objectiu
d’aquests
ajuts és impulsar el foment de l’inici de nova
activitat econòmica per
a treballadors i treballadores autònoms, incentivant la nova activitat
econòmica, i l’increment
de l’ocupació efectiva
mitjançant el foment de
l’autoocupació i alhora
incentivar la contractació de les persones
desocupades de Torredembarra. Aquest és
el segon any que l’Ajuntament de Torredembarra obre convocatòria
d’ajuts a l’ocupació i a
l’autoocupació. A més,
per a aquest 2018 s’ha
augmentat la quantia de
la subvenció destinant

un total de 24.000 € enfront dels 20.000 que
es van preveure per al
2017.
Pel que fa als ajuts per
a nova activitat econòmica per a autònoms,
les bases que regulen la
subvenció contemplen
que vagin destinats a
aquelles persones que
trobant-se en situació
d’atur i empadronades
a Torredembarra, hagin
iniciat una nova activitat
econòmica com a treballadors i treballadores
autònoms (empresaris
i empresàries individuals) o noves persones

sòcies de cooperatives
de treball associat, en
els termes i en les condicions previstes.
En relació a les bases
de subvenció per a
persones físiques o jurídiques que contractin
persones aturades per
un període no inferior
a sis mesos, cal que
les empreses estiguin
ubicades físicament a
Torredembarra i que els
treballadors contractats
hi estiguin empadronats, i que compleixin
les condicions i els requisits establerts a les
esmentades bases.

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
Proyectos de Obra Nueva y
Rehabilitación
Tasaciones

I.T.E.

¡¡OCASIÓN!!
VENTA DE VIVIENDA EN EL CENTRO DE TORREDEMBARRA
Piso, 4 habitaciones, salón comedor, cocina
completa, baño, aseo y terraza.
Plaza de parquing en el mismo ediﬁcio.

(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.

PRECIO 139.900 Euros
Pago hipoteca 500€/mes, menos que un alquiler
E-mail: api@jmcrespoalvarez.com

Teléfono 607 46 00 46
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FIRA CERVESA

de 500, i d’aficionats que
La 9a Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra
ha servit, durant els tres dies de celebració (12, 13 i
14 d’octubre), un total de 4.600 litres de cervesa artesana entre els prop de les 5.000 persones que l’han
visitat, una xifra de participació molt bona que ha estat
molt ben rebuda per l’organització i pels productors
participants. (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra).

JORNADES DE PATRIMONI

Coincidint amb la commemoració de l’any del Patrimoni Cultural Europeu i les Jornades Europees de Patrimoni es va programar una visita guiada al Castell dels
Icart i l’acte de reconeixement a persones i entitats per

la seva tasca de preservació i difusió del patrimoni local amb 22 homenatjats. (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra).
sat en la gran final a Teo

FESTA ROSALIES

ANIVERSARI SARDANES

PRESENTACIÓ LLIBRE

i Júlia Vilardell en la final

La Biblioteca Mestra Maria Antònia va acollir la presentació del llibre ‘El Baix Gaià al segle XX’, escrit per Jordi
Suñé.El llibre és el resultat de deu anys de recerca i
aconsegueix sintetitzar els fets més significatius de la
història contemporània dels onze municipis que conformen la regió del Baix Gaià.
Al llibre s’hi reflecteix la radical transformació experimentada. L’obra ha estat editada pel Centre d’Estudis
d’Altafulla. (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra).

Un any més, i ja en van 22, les dones i noies de Torredembarra anomenades Rosalia han aprofitat la data
del naixement de la nostra patrona – el 6 d’octubre–
per retrobar-se.
Com cada any, s’ha celebrat una missa a l’església
de Sant Pere Apòstol, una actuació festiva al Pati del
Castell i un sopar en un restaurant de la població.
La idea va sorgir perquè cada vegada hi havia menys
dones que portessin aquest nom. A dia d’avui hi ha una
setantena de Rosalies. A la trobada en van participar
una quarantena. (Foto: A. Fusté- Aj. Torredembarra).

L’Agrupació Sardanista l’Antina ha celebrat els seus
50 anys d’història amb una festa que ha consistit en
una ballada de sardanes, a la plaça Mossèn Joaquim
Boronat i un dinar popular al Casal Municipal.
La trobada ha servit per presentar un llibre sobre els
50 anys de l’entitat, on s’inclou un centenar de fotos.
També s’ha donat a conèixer per primera vegada la
sardana anomenada “Les Noces d’Or de l’Antina”
composada expresament per la diada per un membre
de la Cobla Principal de Tarragona. (Foto: A. Fusté- Aj.
Torredembarra).

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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L’ARQUITECTE QUE VA DISSENYAR EL HALL DEL TEATRE Es reprenen
AUDITORI REDACTARÀ EL PROJECTE DE LA PISCINA COBERTA les
Redacció.- El ple ordi- exposats, hi havia que en
nyador hauria incomplert expedicions
nari del passat 18 d’oc- aquell moment, encara
el plec de condicions a
tubre va aprovar una estava per concloure el
l’haver presentat una del DNI a la
modificació de crèdit per procés d’adjudicació de
descripció dels aspectes
destinar una part dels la redacció del projecte,
tècnics més àmplia del Torre
diners del romanent de
tresoreria de l’any 2017
al projecte de cobriment
i remodelació de la piscina nova.
L’acord
només
va
comptar amb l’abstenció de PDeCAT i Unió i
la CUP, però, va originar
un extens debat entre
els diferents partits.
Un cop més, des de
l’oposició es va voler
posar de manifest la
poca sintonia amb el
govern, a qui van tirar
en cara no haver comptat amb la seva opinió
i van acusar la decisió
de ser una treta electoral, que hipotecarà el
govern que surti de les
eleccions municipals de
2019, perquè l’obra no
estarà enllestida en el
present mandat.
Entre molts arguments

en què s’hi havien presentat quatre empreses.
Amb un preu de sortida
de 69 mil euros, el projecte ha de contemplar
la construcció dels dos
vasos petits, encara pendents, el tancament del
recinte amb una coberta que es pugui obrir a
l’estiu, la climatització i
la direcció de l’obra en la
primera fase.
L’observació de l’oposició no es tractava d’un
fet menor perquè per
poder utilitzar l’esmentat romanent, el plec de
clàusules de l’obra ha
d’estar enllestit abans del
31 de desembre. Sinó,
els 1.332.000 euros que
es va decidir destinar-hi
aniran a amortitzar deute, tal i com marca la Llei
d’Hisendes Locals.
El que desconeixien els

regidors de l’oposició és
que aquell mateix dia
s’havia reunit la mesa de
contractació i al cap de
quatre dies es resoldrien
les al•legacions presentades i es faria la valoració final de les ofertes.
Segons la mesa del dia
22 d’octubre, la millor
oferta és la presentada
per l’arquitecte Ignació
Álvarez, el mateix que va
encarregar-se de dur a
terme la rehabilitació del
hall del teatre-auditori,
ara anomenada Sala del
Mar.
La proposta d’Álvarez

hauria obtingut una puntuació total de 86,76
punts a pesar de ser uns
15.000 euros més cara
que la proposta presentada per l’UTE Vilella,
Socias, Gomís que hauria aconseguit 86 punts.
Al•legacions desestimades
Per arribar a aquest resultat, la mesa ha hagut
de desestimar les al•legacions
presentades
contra Álvarez per part
dels demés licitadors.
I és que segons han
al•legat, l’arquitecte gua-

que s’establia. El màxim
havia de ser dos fulls en
una tipografia d’Arial 11
i Álvarez va presentar 4
fulls amb una tipografia
menor, un fet que ha estat vist com “un greuge
respecte a la resta de
participants que complien el plec de condicions”.
El motiu de la desestimació ha estat que l’arquitecte municipal ha presentat un informe en el
qual s’assegura que només ha tingut en compte
la informació continguda
en un full i mig. La resta
d’informació no hauria
estat valorada. També
s’adjunta jurisprudència
de casos similars.
A Álvarez, se li donen 7
dies per presentar la documentació requerida.

La Regidoria de Governació informa que
es reprenen les expedicions del DNI a Torredembarra. Així, un
cop al mes, l’equip del
DNI mòbil de Tarragona es desplaçarà a
Torredembarra per procedir a la tramitació del
DNI per a les persones
residents la població.
L’expedició del document es realitza a la
planta baixa de l’Ajuntament en horari de 9
h a 12 h. Cal demanar
cita prèvia per a la seva
tramitació i adreçar-se
personalment o telefònicament (977 64 60
05) a la Policia Local
de Torredembarra, de
dilluns a divendres, de
8 a 14 h.

Ignis Rev
Núcleo HR con
ViscoGrafeno

Terra
Muelles Ensacados
con ViscoGrafeno

Kit Curve

Somi L2 3D*
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 . Divendres i dissabtes de
17 a 20:00h. Diumenge i festius tancat

*Patas NO incluidas

De 9:30 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h
Dissabte tarda, diumenge i festius tancat
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Els Nois de la Torre fan el seu
primer intent de castell de 8 pisos

SOPAR BENÈFIC CÀRITAS
tant, van ser les actuacions
foranies la sorpresa de la nit
amb la delirant actuació del
jove mag Joan Bartolomé
i, sobretot, de la divertida
Brigitta Lamoure, qui va ser
l’encarregada de presentar
l’acte. Fins i tot, i va haver
actuacions espontànies que
es van sumar a la festa, que
va acabar passades l’una de
la matinada. Totes les actuacions van ser altruistes.
Durant la vetllada es van sortejar diversos regals donats
per comerços, empreses i
particulars de Torredembarra. El pintor Joan Ciuró va
cedir una de les seves obres;
la Joieria Roger Borràs, una
joia; la pastisseria Ares, un
pastís i El Mònic va donar un
pernil.
Mossèn Francesc
Esteso
va
fluència
immediata
i incre
agrair la iniciativa i va apuntar cap a on ha d’anar encaminada la tasca de Càritas a
Torredembarra.

La pluja, que va caure amb
molta insistència durant
tota la vetllada, no va poder
amb la solidaritat i el sopar
en benefici a Càritas Torredembarra va tornar a ser
un èxit amb l’assistència
de més de 130 persones i
una recaptació al voltant de
1500 €.
Enguany, era la setena edició d’una activitat que va
néixer per iniciativa dels
propis voluntaris, amb la
inestimable col•laboració de
la Fundació Pare Manel, qui
va estar present a l’acte, i
que s’ha anat consolidant.
El sopar va comptar amb
l’actuació d’artistes locals.
Alguns
coms’han
el cantautor
jectius que
fixat. En
JANA i el guitarrista José
Ángel Barrera actuen des
del primer any. Altres, com
la solvent cantant Carmen
Sayago i el coro Rociero
de Torredembarra i el Baix
Gaià, s’estrenaven. No obs-

fidelitzar els clients i apro
fitar els recursos del mu

En aquest sentit, el re

Actualment, l’entitat gestiona
el banc d’aliments del poble.
També compta amb una botiga de roba de segona mà i
un servei de restauració de
mobles i electrodomèstics
reaprofitats. A més, ofereix
el servei Bon dia, en què es
truca diàriament a gent gran
que viu sola, per fer-ne seguiment i atendre les seves
necessitats.

www.gatigos.es

És precisament per al banc
d’aliments on, segons va dir
la portaveu de l’organització
i ànima d’aquest esdeveniment, Rosa Ma. Guasch,
aniran destinats els imports
recaptats, per poder adquirir aquells productes que
són més escassos i ajudar
d’aquesta manera a les famílies més necessitades.

onament fins després de

Per finalitzar, els Nois van construir cinc pilars
(Foto:A. Fusté - Aj. de Torredembarra)

·Neteges de comunitats, aparcaments, vidres, etc.
·Servei de planxa per hores
·Venta de productes
C/ Indians, 22 local B
43830 Torredembarra
Tel.: 977 643 667 - 645 202 514
www.dalmanet.com - info@dalmanet.com

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
3432

WWW.FINQUESLATORRE.COM
4360

per primera vegada en la
seva història es va tirar un
castell de la gamma de 8. En
tites intervencions
perquè
concret,
el 4 de 8; que
potser no va poder-se carregar,
però és un bon termòmetre
per
calibrar
el gran
moment
peculat
en què
podria
obrir
que viu la colla torrenca.
Finalment, l’actuació va consistir en un 5 de7, un treballat 7 de 7 i un 3 de 7 aixecat
per sota.

Un any més el pare Manel Pousa no es va deixar perdre
l’esdeveniment (Foto:JG -El Mònic)

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

Està clar que el concurs de
Castells de Tarragona d’enguany passarà a la història de
la colla. No per la posició final,
en el lloc 31 de 42 d’un certamen que va tenir la sorpresa
que va ser guanyat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls;
sinó perquè els blau-cels van
ser capaços de portar al Tarraco Arena Plaça més de 230
castellers i, sobretot, perquè

4612

Dúplex 2 Hab.
Roda de Bara

4356

65.000€

Piso 3 Hab.
Roda de Bara

84.000€

2648
3426

3148
4655

OPORTUNIDAD
2

OCASIÓN - 2 HABITACIONES

Casa de pueblo de 205m en La Riera de
Gaià. 5 habitaciones, 2 baños, lavadero,
patio , garaje y calefacción.

PISO ZONA CLARÀ
A 5minutos de la playa, 2 habitaciones, 1
baño, piscina comunitaria.

85.000€

89.000€

4497

4678

Centro

Piso 3 Hab.
Creixell

85.000€

89.000€

Piso 3 Hab.

4661

A 5 min. playa

Piso 2 Hab.
Els Munts

95.000€

97.000€

Piso 3 Hab.

Casa Pueblo

4640

Casa Adosada

4 Hab. 3baños

2Hab. piscina

75.000€

119.000€

COMARCA
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Presenten les XI Jornades Gastronòmiques El FIC-CAT rep un
i Terceres de la Garrofa d’Altafulla
reconeixement de
El regidor de Comerç i Tu- onal “tan nostre i tan desla Generalitat
risme a l’Ajuntament d’Al- conegut”, com ha explicat
tafulla, Jaume Sànchez, i
el xef i ambaixador de les
jornades, Pere Felicidad,
han presentat a la plaça
del Pou, les XI Jornades
Gastronòmiques i Terceres de la Garrofa, que
van començar el passat
25 d’octubre i s’allargaran
fins a l’11 de novembre.
Com a novetat d’aquest
any, les jornades coincideixen amb la Festa Major de Sant Martí, el programa de festes del qual
donarà el tret de sortida
el primer cap de setmana
de novembre. Així ho ha
recordat el regidor de Comerç, Jaume Sànchez,
que al mateix temps, ha
agraït la participació dels
restauradors en aquesta
tercera edició en què alguns d’ells ho fan per primera vegada.
En aquest sentit, i en
l’objectiu de promocionar
i recuperar el consum
d’aquest aliment tradici-

el regidor de Comerç, el
xef i padrí de les jornades,
Pere Felicidad, ha animat
als restauradors d’Altafulla
a seguir investigant amb
aquest producte “on surten
plats plenament satisfactoris”. Pere Felicidad també
ha explicat que la garrofa
i la xocolata “tenen molts
punts en comú” com el
procés de torrar les beines
per obtenir la farina de garrofa, entre molts altres..
Els preus dels menús van
des dels 25 als 38 euros i
s’hi poden degustar plats
com canalons de bolets
amb beixamel de garrofa,
orelletes de garrofa amb
crema de canyella i garrofa, rotllets de pollastre de
corral amb ceps i beixamel
amb farina de garrofa, crema de panna-cotta amb
salsa de xocolata blanca,
garrofa i cruixent d’ametlla,
xocolata en bombó especiat de garrofa –dacquoise–
frangipane i macarrons,

Concurs al Plat!
Els comensals podran
participar en un concurs
de fotografia 2.0, tant a

Facebook, Twitter com
Instagram amb l’etiqueta
#garrofa2018 i, d’entre totes les imatges, se n’escolliran les tres millors que
seran obsequiades amb
un àpat per a dues persones en un dels restaurants
participants, i un llibre “La
pastisseria i la cuina de la
garrofa”.
Les persones premiades
es donaran a conèixer
el 16 de novembre i es
comunicaran al web de
l’Ajuntament
d’Altafulla
www.altafulla.cat.

el coneixement o l’ús entre
la població en general o en
col•lectius concrets.
El Jurat dels premis Pompeu Fabra (instituïts l’any
2008 per la Direcció General de Política Lingüística) ha decidit concedir
aquesta menció especial
a totes les entitats i fer-la
pública en un acte que ha
tingut lloc a la Sala Petita
del Teatre Nacional de Catalunya el passat dimarts
23 d’octubre i que ha estat
presidit per la consellera
de Cultura, Laura Borràs,
acompanyada de la directora general de Política
Lingüística, Ester Franquesa.
Un cop rebuda la distinció,
Antonio Barrero, director
del FIC-CAT, ha convidat
la Consellera i la Directora
General a conèixer Roda
de Berà i participar de la
12a edició del Festival durant el proper mes de juny
de 2019.

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















amanida de fumats (salmó, tonyina i bacallà) amb
gelat de garrofa i reducció
de Porto, o arròs negra de
sèpia amb escamarlans i
un toc de garrofina, d’entre
molts altres.
Els restaurants participants són el El Pozo, La
Toque, De Bar, Oreneta,
Bruixes de Burriac de l’Hotel Gran Claustre, Voramar
i Costa Dorada.

El FIC-CAT ha rebut un nou
impuls per continuar endavant amb la seva tasca i
per consolidar el seu creixement continuat. El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, a
través de la Direcció General de Política Lingüística,
li ha atorgat un reconeixement en tant que és l’única
entitat de Catalunya que
impulsa i promou l’ús de la
llengua catalana en l’àmbit
de la producció cinematogràfica.
L’Associació FIC-CAT forma part del Cens de entitats de foment de la llengua
catalana, que agrupa 214
entitats i organitzacions
privades sense finalitat de
lucre que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana. S’entén per
foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds
positives envers el català o
tendeixen a incrementar-ne
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Av. Catalunya, 20 Baixos
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ORDENANCES 2019, OCASIÓ PERDUDA
En el darrer plenari municipal per les ordenances va quedar evidenciat
dues coses, la primera
que l’equip de govern ja
està en temps de descompte. La seva actitud
denota cansament, passotisme i poques ganes
de treballar en benefici
dels torrencs i les torrenques.
No tenen projecte. Estan per cobrir l’expedient
i fer el mínim. Ni més, ni
menys.
Ocasió perduda perquè,
tot i que nosaltres vam
presentar les nostres
propostes dins del termini que ens van donar, no
han estat ni considerades
amb l’excusa que no tenien prou mitjans personals per avaluar-les. El
pressupost municipal en
personal és de 9.500.000
d’euros anuals, el del
nostre grup 0.
Com sabeu, des d’Avui
Democràcia hem abanderat la reivindicació ciutadana d’un Impost de
Béns Immobles més just.
Podem entrar en guerres

inútils sobre perquè Torredembarra té un dels IBI’s
més cars, buscar culpables (el PSC de Jiménez o
la CIU de Masagué), però,
el que els nostres conciutadans ens demanen són
solucions.
Des del 2015 hem encapçalat diferents campanyes
per rebaixar l’IBI. La del
2015, on es van aconseguir més de 1500 signatures en poques setmanes
va servir per anticipar la
rebaixa d’aquest impost
en dos anys, segons les
previsions que tenia el govern. En anys successius
es van produir també rebaixes.
Un fet que semblava impossible, no ho ha estat i,
a més, l’Ajuntament ha tingut un romanent positiu de
més de 2.000.000 d’euros.
Enguany, creiem que era
el moment de col•locar la
cirereta al pastís. Una rebaixa que deixés el tipus
impositiu al nivell de l’any
2008, abans de començar
la crisis econòmica. És la
segona cosa que va quedar demostrada, l’ocasió

perduda de millorar una
mica més la vida dels torrencs i les torrenques.
Un govern enrocat ho va
torpedinar amb arguments
que gairebé insulten la intel•ligència.
A part, de baixar el tipus
impositiu fins al 0,880%,
volíem crear una bonificació per ajudar a aquelles persones que tenen
un patrimoni immobiliari,
però, per diferents motius
es troben que els seus
ingressos s’han reduït de
manera que se’ls hi fa molt
difícil poder pagar l’impost.
Els fraccionaments i aplaçaments estan molt bé,
però, no disminueixen la
quantitat a pagar.
Que ningú pensi que hem
inventat la sopa d’all, la
nostra proposta és molt
semblant al que ja es fa
amb les famílies nombroses. Una ajuda que no
discutim, però, que creiem
més necessària per a persones que han perdut el
lloc de treball o s’han quedat vídues, per posar uns
exemples, que aquelles
famílies que poden tenir

tres fills o més, però, uns
ingressos econòmics molt
elevats.
Aquesta proposta complementava a una altra
que vam fer en els pressupostos per crear una
ajuda o subvenció perquè
les persones necessitades poguessin pagar l’IBI.
Se’ns va dir que era complicat perquè, normalment,
aquestes persones acumulen deutes amb l’Ajuntament i la llei prohibeix
que l’administració pagui a
qui li deu.
D’acord, la nostra segona
proposta és que en lloc de
donar, reduïm els impostos perquè no acumulin
deute.
No s’ha tingut ni en consideració. Ocasió perduda.
També hem proposat crear bonificacions en l’impost de construccions per
aquelles finques que necessiten un manteniment.
Ja sigui reparar la façana
o problemes estructurals,
com ara aluminosis, que
poden suposar un perill.
Creiem que és un bé superior per a la població

tenir un parc d’habitatges
saludable; sobretot al nucli
antic on s’han de fer polítiques per evitar la degradació d’un patrimoni que ens
defineix com a poble. No
pot ser que se’ns enrunin
les cases antigues, ni les
muralles.
No s’ha tingut ni en consideració. Ocasió perduda.
Tampoc se’ns han acceptat les nostres propostes
relatives a fer més justa la
taxa de la brossa. Sobretot, per aquelles persones
que reben un servei que
no s’ajusta amb el que
se’ls hi cobra i a negocis
que per la seva tipologia
necessiten grans espais,
però, no produeixen residus.
No s’ha tingut ni en consideració. Ocasió perduda.
No han volgut ni sentir a
parlar d’ampliar els terminis actuals de fraccionament de deutes, per intentar fer-los més suportables
a la gent. No és governa
per les persones.
No s’ha tingut ni en consideració. Ocasió perduda.
El més greu, és que la

GENERALI

Rosa Ma. Guasch
Avui Democràcia

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

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

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

majoria de propostes –a
excepció de la rebaixa
de l’IBI– no tenen un cost
elevat que justifiqui el fet
de no tenir-les en consideració.
No és qüestió de diners
ens han dit, sinó criteri
polític.
L’equip de govern ha preferit bonificar visites guiades, campus esportius
i espectacles. Un criteri
que creiem del tot superflu i que posa de relleu
l’ocasió que s’ha perdut
en aquestes ordenances.

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355

GRAN OPORTUNIDAD!!!!! Vivienda adosada en Altafulla.
Amplio salón-comedor, cocina independiente, 2 baños, 4
habitaciones, 1 estancia. Jardín en la parte delantera y trasera.
179.000 €
Vivienda adosada esquinera con piscina privada en Altafulla.
Cerca de la escuela y zona de Supermercados. Es una vivienda muy
luminosa. Consta de una cocina con zona lavadero-despensa, comedor
muy amplio, aseo, porche y jardín trasero y lateral con piscina privada. En
la primera planta tiene una habitación tipo suite con baño y terraza con
vistas al mar, dos habitaciones dobles, una individual y 1 baño.Garaje.

320.000 €
Vivienda adosada en Altafulla.
Cerca de la escuela y zona de Supermercados. Consta de cocina
independiente, comedor, porche, jardín con barbacoa, 2
habitaciones dobles, 2 habitaciones individuales, 2 baños y
solarium con vistas al mar. Garaje muy amplio.
280.000 €
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CATALANISME O REVOLUCIÓ
Els darrers esdeveniments, demostren que
no tenien ni projecte,
ni estructures, ni reconeixements
internacionals, tan sols un
sentiment, que per molt
lloable que sigui, és tan
sols això, un anhel; que
com molts en tenim i
molt importants per a
cadascun.
Però, quan un està en
un govern no s’hi val jugar amb els sentiments
de la gent perquè es
crea una il•lusió que,
si no es materialitza,
porta a la frustració.
Aquesta és la situació
de molta gent que es
van creure, que anaven de debò. Però com
que han reconegut era
un “farol” –això no és
seriós– i la frustració
col•lectiva és molt perillosa, de sobte surten
com a bolets els salva-pàtries, es busquen
culpables, sempre el
d’enfront, mai reconèixer que els has enredat, i com a alternativa, per mantenir viu el
caliu, en lloc de reflexionar i veure la realitat,
es fa com en el Rugby
un puntada endavant i
embolica que fa fort.
Treure a la gent al carrer no és tan difícil si
apel•les als sentiments,
però com ho fas per dir-
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Editorial
PLOURE SOBRE MULLAT

los que no és possible ni
a curt ni a mitjà termini
l’Ítaca promesa? Anar
pujant les intensitats de
les mobilitzacions i no
queda cap més remei a
dir que es pot aconseguir
el objectiu empenyent
cada cop més i mes.
Ja
estan
planificant
l’ANC i Cia, l’ocupació
dels punts estratègics
del País. Això tan sols té
un nom, per molt que es
vulgui disfressar: REVOLUCIÓ.
Jo no estic segur que tinguin ni la gent, ni la força per fer-ho, però, mai
se sap com pot acabar
aquest embolic.
Davant de la situació,
des de la nostra humilitat amb tota la nostra
fermesa des de LLIURES i ja altres partits
com col•lectius, per sort
cada dia més, proposem
acabar amb la divisió del
nostre estimat País, fer
front a l’independentisme
i a l’unionisme, amb el
Catalanisme Polític, que
al final és el que ha dut
a Catalunya a ser un referent tant a Europa, com
al món, i que darrerament
han enfonsat l’independentisme i el centralisme
espanyol. Cal guanyar
a les urnes per sortir de
l’atzucac on estem, cal
tornar al pacte, al possibilisme i integrar a tota

la comunitat a tirar endavant, pensi com pensi,
però, cal deixar de banda
el supremacisme, la revenja, l’odi i el menyspreu
a qui no pensa com tu.
El catalanisme, és positiu, no és excloent, és
integrador, és europeista,
és reformista, col•laborador necessari de la regeneració i governança de
l’Estat Espanyol, per tenir pes a les institucions
tant de l’Estat com de la
Unió Europea, volem una
Catalunya reconeguda
per la nostra cultura, per
la nostra emprenedoria,
per la nostra capacitat
d’innovació, en un marc
de llibertat, on la propietat privada sigui sagrada,
on les administracions siguin eficients i no gegantines i enrevessades, on
la persona sigui el més
important, ajudant al qui
no pot fer sol el camí de
la vida, uns impostos justos i mesurats per donar
els serveis imprescindibles i gestionats per professionals no per polítics,
un País on tothom que
vingui a treballar sigui
benvingut, on la llibertat
individual sigui la fita més
important, això és el que
volem pel nostre País.
Martí Virgili
Coordinador Camp de Tarragona Lliures CatalunyaSud

Una de les mancances que té Torredembarra és la canalització de les aigües
pluvials. Per la seva orografia, els carrers es converteixen en petites rieres i
s’acaba inundant cada cop que cauen quatre gotes de més. Per sort, no plou
massa; perquè seria el caos permanent s’hi ho fes més. Les diferents rases
que creuen la població es converteixen en un malson.
La població no està preparada, no s’ha preparat, ni es prepara per evitar els
estralls d’una pluja intensa i, malauradament, com diu la dita “només se’n
recorda de santa Bárbara, quan plou”. I així és.
Com que les iniciatives per solucionar-ho són tant menors i inconnexes el
problema persisteix. Es va canalitzar l’últim tram de la Rasa, es va instal•lar
una xarxa de pluvials al carrer Antoni Roig, que es podria dir que no va enlloc,
ara s’està reconvertint l’antic pas soterrani a l’alçada del carrer Pescadors en
un dipòsit d’aigües... i poca cosa més.
De fet, es van perdent oportunitats, com la de donar continuïtat a la xarxa de
pluvials del carrer Antoni Roig pel carrer Pere Badia, ara que s’hi fan obres.
Cada cop que s’ha de tallar al trànsit el pas soterrat del carrer del Viló, o la
setmana llarga que els aparcaments del Pg. de la Sort queden inutilitzats,
perquè es converteixen en un llac, s’evidencia que les coses no s’han fet bé
en aquesta qüestió. Ni es fan.
L’ajuntament ha d’actuar i fer un plantejament global, encara que s’hagi
d’aplicar en successius mandats, però, com a mínim saber quin és el pla
director i cap a quina direcció es va.
Una cosa que ens salva de no ser notícia de successos és que al contrari d’altres llocs, pràcticament, no s’ha construït al costat de les rases, fet
que evita que es produeixin incidents de la importància del que s’ha viscut
aquests dies a Mallorca.
No obstant, ni en això podem aixecar massa la vista del terra. Vam estar
a punt de construir el nostre Sant Llorenç des Cardassar quan es va voler
edificar el PP Muntanyans II. Els pèls se’ns posen de punta al recordar les
imatges de com baixava l’aigua per la Rasa de Segunyoles i se’ns fa un nus a
la gola cada vegada que pensem en aquella proposta de crear carrers-riera.
La cobdícia humana no té límits.
Si no s’actua, sempre plou sobre mullat.

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

carrer Pere Badia, 34
Torredembarra
www.elmonic.info
e-mail: elmonictorredembarra@
gmail.com
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-Som especialistes en lloguer turístic

-Busquem apartaments a la platja i cases amb piscina per cobrir l’alta
demanda per la temporada 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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342 nens participen a la final En marxa les obres de millora de
dels Jocs Escolars d’Atletisme la graderia del camp de futbol
La Regidoria d’Esport informa que aquesta setmade Torredembarra
La Zona Esportiva Municipal de Torredembarra
va acollir, ahir diumenge
21 d’octubre, la final dels
Jocs Escolars d’Atletisme, activitat que ha permès fomentar la pràctica
esportiva entre els infants
de la vila des de fa més
de 26 anys, gràcies a
la col•laboració entre el
Club d’Atletisme i l’Ajuntament de Torredembarra.
Hi han participat un total
de 342 alumnes de 3r, 4t,
5è i 6è de les tres escoles
de Torredembarra (Antoni
Roig, Molí de Vent i l’Antina). També hi ha pres
part una representació
d’alumnes de les escoles
d’Altafulla (La Portalada
i El Roquissar), el Catllar (l’Agulla), La Pobla
de Montornès (Els Ametllers), Tarragona (Arrabassada i La Salle), l’escola Vilafranca i la CAT.
El medaller definitiu
de l’alumnat torrenc
d’aquests jocs ha estat el
següent:
Escola l’Antina (81 alumnes participants): 4 medalles d’or, 9 d’argent i 6
de bronze.
Escola Antoni Roig (106
alumnes participants): 8
medalles d’or, 10 d’argent
i 11 de bronze.
Escola Molí de Vent (119
alumnes participants): 14
medalles d’or, 9 d’argent i
13 de bronze.

na s’han iniciat les obres
d’impermeabilització de la
graderia del camp de futbol municipal per reparar
grades malmeses i evitar
les filtracions d’aigua als
vestidors que es troben
sota mateix. L’any passat
es va realitzar una petita
actuació que no ha estat
suficient i per aquest motiu
ara es duran a terme unes
accions més completes.
Les tasques principals previstes són les següents:
reparació de la graderia
de formigó, posterior neteja i impermeabilització de
les grades i graons i acabat final de protecció amb
resina d’altes prestacions.
També es repintaran les
baranes de les grades i
se substituirà la xemeneia existent en estat de
corrosió per una de nova
d’acer inoxidable. A més,
s’instal•larà una marques-

Les obres tenen un cost de 26.000 € (Fotos: A. Fusté -Aj. Torredembarra)

ina per limitar l’entrada
d’aigua i el deteriorament
de la zona d’accés als vestidors des de la pista de
futbol. El cost dels treballs
és de 26.000 €.
El regidor d’Esport, Raúl
García, ha explicat que
solucionar els problemes
de filtracions és essencial
per poder tirar endavant
el projecte de millora dels
vestidors. En aquest sentit, ha comentat que es
preveu que la inversió per

als vestidors s’inclogui al
pressupost municipal del
2019.
També ha exposat que
les obres d’impermeabilització que es duen
a terme ara tindran una
durada d’unes tres setmanes, si no es produeixen inclemències meteorològiques. La Regidoria
d’Esport ja ha informat les
entitats implicades per intentar minimitzar les molèsties.

L’equip Bauhaus Bikepark encara el
final de 2018 amb grans resultats

Un any més la prova va ser un èxit (Fotos: A. Fusté -Aj. Torredembarra)

Errada: Antoni Valls és el coautor del llibre “75 anys de futbol a Torredembarra (19221997)” i no el seu germà Josep Ma., com erròniament vam publicar en la notícia sobre
la mort de Josep Ma. Punsoda, que va aparèixer en el darrer número del Mònic.

portiu
ortiu

PER MENJAR I PICAR DE TAPES AMB QUALITAT I BON GUST

Gran mes amb victòries i podis a Brevet, Eutiches BTT i
ciclocross infantil.
Fran Tejada guanya una altra
Brevet de 200km, en aquesta
ocasió a la Pobla de Segur,
amb molt denivell, i d’aquesta manera completa el Super
Randonneur 2018.
Antonio Cano i Àngel Batlle
van participar a la BTT Eutiches BikingPoint, als Pallaresos amb uns 200 participants
totals.
Cano va ser 3r a Master 40 de
la distancia de 42km, tot i un
virus estomacal. Àngel Batlle
va fer una molt bona cursa a
la distancia de 34km acabant

tercer absolut, a pesar d’una
avaria mecànica, sinó podia
haver guanyar la cursa.
També va arrancar la temporada de Ciclocross en la que
les categories dels petits poden participar en bicicletes de
BTT. Hi van participar Noemí
Faro, Marc Faro i David Bel-

monte.
Noemí Faro va fer una grandíssima cursa a la categoria
Benjamí i va acabar com a
guanyadora absoluta de la
categoria.
Marc Faro en principiants,
també va aconseguir podi,
acabant segon.

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

Servei de cafeteria
Entrepans

Tapes de pernil

Tècnic esportiu en hípica

Tot tipus d’embòtits,

Cicle formatiu de Grau Mitjà
i Grau Superior

formatges i productes
per servir frescos

(bacallà, salmó, gamba salada, etc.)

Ostres (segons temporada)

C/ Pere Badia, 57
TORREDEMBARRA

Preparem safates d’embòtits i
altres productes per emportar

Productes per vermut i picar entre hores,
de marques reconegudes al mercat

T. 977 175 466
menjardetapes@outlook.com

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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RECONEIXEMENT A JOSEP La Festa de l’Esport ajornada Un Torredembarra irregular
La quarta edició de la Fes- per a la Festa de l’Esport.
MA. BERNAD
es col•loca 13è i s’allunya
ta de l’Esport, que s’havia Les entitats esportives
El passat 5 d’octubre es
Es varen lliurar un tode celebrar aquest diu- són les protagonistes del descens
va celebrar a l’Auditori tal de 27 guardons. Un
del Casal Cultural de la
Pobla de Mafumet, la
11a edició de la GALA
dels PREMIS i de la
BECA AVRIGA FVSCVS, que convoca anualment el Consell Esportiu
del Tarragonès, amb la
presència de una bona
representació del món
esportiu comarcal i de
diferents
institucions
públiques i privades del
nostre àmbit territorial.

d’ells va ser al torrenc
Josep Maria Bernad.
Aquest reconeixement
se li ha lliurat a proposta
de l’Ajuntament de Torredembarra en reconeixement a la seva tasca
en el foment de l’esport.
Bernad sempre ha estat
vinculat al món de l’atletisme i és un dels fundadors i actual president
del Club Atletisme Torredembarra.

Nominat a millor jugador del món
Llorenç Gómez és un
dels tres candidats al premi a millor jugador mundial de l’any de futbol platja
per la Beach Soccer Worldwide. Haurà de competir per aquest premi amb

menge no es va poder
fer a causa de la pluja.
L’Ajuntament treballa ara
per trobar una nova data

d’aquesta activitat que
està concebuda com un
aparador de les diferents
disciplines.

El conjunt infantil del CER
Torredembarra, campió de
la Copa Catalana de Rítimica
El Conjunt Infantil Base
del CE Rítmica Torredembarra va proclamar-se
campió de la Copa Catalana que va acollir el
Pavelló Olímpic de Reus
en la categoria de Nivell
Base.
L’Infantil és un dels conjunts que s’està preparant
per al campionat d’Espanya, que tindrà lloc el pròxim mes de novembre,
juntament amb el Conjunt Aleví. Precisament,
aquest darrer va aconseguir la sisena posició de
la seva categoria.

D’altra banda, l’entitat
també va competir en el
Nivell IV de la Copa Catalana amb un Conjunt
Benjamí i un Infantil. Els
dos equips van assolir
una més que meritòria
quarta posició.
Els quatre equips segueixen treballant al màxim per preparar les següents fases de la Copa
Catalana. El seu objectiu
és classificar-se per a la
Final de Catalunya, on
només participaran els
vuit millors conjunts de
cada categoria.

els brasilers Bruno Xavier
i Datinha. El guanyador
del premi es donarà a
conèixer el pròxim 10 de
novembre a Dubai en una
gala que reunirà a les estrelles del futbol platja.

Podi del CER Torredembarra (Foto: Cedida)

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

· 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

La UD Torredembarra no
acaba de trobar el pols
a la categoria i continua
amb molta irregularitat.
Els homes de Garcia han
sortit dels llocs de descens gràcies a les victòries contra el Banyeres i el
Sant Salvador, però, han
perdut contra el Roda de
Barà, el Constantí i la Riera de Gaià.
El mes va començar amb
un dur correctiu davant
del Roda de Barà, que va
emportar-se el matx amb
un contundent 0-3. Una
Torredembarra desdibuixada va ser incapaç de
plantar cara a un equip
molt ambiciós que va imprimir un ritme molt alt i
que està segon a la categoria.
Tampoc va anar gens bé
el partit contra el Constantí al seu camp, en principi un dels equips fluixos
de la categoria. No obstant, l’equip local va marxar al descans amb un 2
a 0 al seu favor i donant
bones sensacions, un fet
que va rematar en la segona part. El resultat final
va ser de 4-1.
La visita del cuer de la
categoria, el Banyeres,
va ser un punt d’inflexió.
La Torre va derrotar amb

golejada un equip que
es va mostrar feble. A la
mitja part ja es guanyava
per un contundent 3 a 0.
La festa no va ser completa perquè el Banyeres va marcar, però el
resultat ho diu tot, 4 a 1.
Amb bones sensacions i
la il•lusió renovada es va
anar al camp de la Riera
de Gaià on l’equip torrenc va intentar refer-se
dels dols gols locals. Si
la primera part ve ser
per la Riera, un gol en
la segona part va donar
esperances de poder
aconseguir puntuar.
Malauradament, el marcador no es va moure.
La UD Torredembarra va
sumar tres punts importants en la novena jornada en guanyar a un rival
directe, el Sant Salvador
per 1 a 0. L’únic gol del
partit el va marcar el capità Gerard Marçal al minut 62.
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