’Esportiu

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

Pistes de Doma, salt, pista coberta

Tècnic esportiu en hípica

Cicle formatiu de Grau Mitjà
i Grau Superior
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

TORREDEMBARRA ENSENYA EL
ANT
DE
LA
CURSA!
SEU ESPORT AMB ÈXIT

MAITETXU
Modista

Després d’haver-se de suspendre a causa de la pluja, finalment, es va poder celebrar un
esdeveniment que permet mostrar tot el potencial de l’esport torrenc. P14.

Arreglos
Confección
a medida
c/ Antoni Roig, 50
Torredembarra

e-mail: rpons@tinet.org

ESPORT

MILLORS
DEL MÓN
Llorenç Gómez és
proclamat millor
jugador de futbol
platja del món i un
gol d’Eduard Súarez
aconsegueix el màxim
reconeixement 14
POLÍTICA

MOR IGNASI
DURAN
D’ACCIDENT

Modista
Menú diario

Arreglos
Tapas

L’exregidor de
l’Ajuntament va patir
un accident de trànsit a
Tarragona el passat 7
de novembre P 4

Especialidad en rabo de
Confección
toro,
pulpo gallego, jabalí,
codillo, callos, galtes
a medida

T. 686 075 036
c/ Av.
Antoni
Roig,
50 12
Sant
Jordi,
Torredembarra
Torredembarra

POLÍGON

Malgrat l’amenaça de pluja, van ser molts els qui es van apropar la la zona esportiva. (Foto: JG - El Mònic).

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

El regidor de governació José García es podria enfrontar a
fins a 4 anys de presó i 12 d’inhabilitació per un delicte de
descobriment i revelació de secret i falsedat documental
Ha d’anar a declarar al jutjat del Vendrell el proper 27 de novembre en qualitat d’investigat
per haver fet pública una documentació relativa al Nose P2

ESPECIAL
POLÍGON
INDUSTRIAL
El Polígon Roques
Planes és un dels
principals motors
econòmics de
Torredembarra
P 6, 7, 8 i 9

MENUS D’EMPRESA
MENJAR PER EMPORTAR:
Pg. Rafael de Campalans 11,
local 7 - Torredembarra
www.grupvidal.com

CUINES I BANYS
Tel. 977 65 22 30
Av. Catalunya 12
Torredembarra

NADAL, SANT ESTEVE I CAP D’ANY
Reserves i encàrrecs al telèfon 977 644 983

Reformes Integrals
Taller de Marbres
Portes
Parquets
Ceràmiques

Nadal i nit de Cap d’Any, tancat.
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El jutjat investiga a José García per un delicte de descobriment
i revelació de secret i falsedat documental
Redacció.- El regidor de
governació i 5è tinent
d’alcalde de l’Ajuntament,
José García està citat a
declarar com a investigat
en el jutjat del Vendrell
per un suposat delicte de
descobriment i revelació
de secret i falsedat documental que s’hauria produït en seu judicial durant
la causa que el regidor va
mantenir amb el propietari del Bar Nose, Silvestre
Morros.
El jutge d’instrucció ha
decidit citar-lo per conèixer amb exactitud els
fets, per la qual cosa també demana identificar als
funcionaris o treballadors
públics que van intervenir necessàriament per
la comissió de l’esmentat
delicte.
Antecedents
Tot arrenca quan Morros
va fer unes polèmiques
manifestacions en el digital La República Checa
on exposava que 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’oci que van ser requalificats i van passar a ser
de zona d’equipaments a
edificable.
Sobre José García, vinculava l’excés de zel policial a l’amistat que l’unia
amb l’exalcalde socialista Manuel Jiménez, qui
havia perdut una denúncia contra Morros arran
de l’edificació dels Plans
Parcials Muntanyans I i
II.
Fa anys, 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. En aquell moment la justícia va posicionar-se a favor de l’empresari.
Denúncies, arxivades
Davant de les declaracions, els regidors Guasch i
García van presentar una
denúncia contra Morros
per calumnies i injuries.
La denúncia de Guasch
va quedar arxivada gairebé de forma immediata,
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.
La denúncia de García va
tenir una mica més de recorregut perquè el regidor
va recórrer l’arxiu inicial
i es va tornar a instruir a
instàncies de l’Audiència.
Al final, el jutge va concloure que Silvestre Morros no havia comés un delicte penal contra l’honor
dels regidors i també la va
arxivar. Va deixar oberta
la possibilitat que la causa
continués per la via civil.
Un fet que no es va produir.
Revelació de secret
Va ser en el transcurs
d’aquesta causa que, a
part de la seva pròpia declaració i la del cap de la
Policia Local, Miguel Ángel Marchal, l’acusació
de José García va aportar
un seguit de proves documentals, entre les que hi
havia part d’un expedient
incoat contra el local de
Morros.
Presumptament, aquest
fet contravindria els articles 197 i 198 del codi
penal, així com els articles

415 i 417, per la qual cosa
el regidor de la policia ha
estat denunciat per un
suposat delicte de descobriment i revelació de secret, un fet que ara s’està
investigant per un dels jutjats de primera instància i
instrucció del Vendrell.
A més, es dóna el cas que
l’expedient podria haver
estat manipulat amb la voluntat de donar una falsa
imatge del local d’oci nocturn, atès que es va obviar
que les actes aixecades
per la policia contra el
Nose van ser desateses
pel Servei Territorial de
Jocs i Espectacles de la
Generalitat de Catalunya,
que era el departament a
qui li corresponia la tramitació i la imposició de
sancions. Dit d’una altra
manera, l’ens va acabar
donant la raó a Morros.
Degut a aquesta suposada manipulació, que infringiria els articles 390,
391 i 393 del codi penal, a
García també se l’imputa
un delicte de falsedat documental.
S’ha de dir que el jutge ha
requerit que l’ajuntament
identifiqui al funcionari
o treballador municipal
responsable de custodiar
l’expedient, atès que s’entén que hauria participat
en la comissió de l’esmentat delicte .

què ha assegurat ser desconeixedor de la citació.
Sí ha reconegut que, el
dia 29 de novembre, ha
d’anar a declarar en qualitat de testimoni –proposat per la part demandada– en la causa que les
comunitats de propietaris
dels edificis Spai i Segrià
mantenen contra el local.
Tot i haver-ho demanat
en diferents ocasions,
tampoc s’ha facilitat el
cost que ha significat per
l’Ajuntament els processos judicials contra Morros, que han estat pagats
amb diners públics.

Penes
De ser condemnat, García podria ser castigat a
una pena d’entre tres i
quatre anys de presó, de
sis a dotze anys d’inhabilitació i a una multa de dotze a vint-i-quatre mesos.
El funcionari s’exposa a la
mateixa responsabilitat.
Sense coneixement
Des del Mònic s’ha demanat un pronunciament del
regidor al respecte, però,
no s’ha produït degut a

MENÚ CALÇOTADA
Calçots, parrillada de carn,
pa torrat, beguda, postre i cafè

Jardí, Parc Infantil
i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA
Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

Obert:
Caps de setmana i festius
de 13:30 a 16:00 h

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)

PUBLICITAT
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TORREDEMBARRA DE DOL PER LA TRÀGICA MORT D’IGNASI DURAN
Redacció.- L’església de
Torredembarra es va quedar petita per acomiadar
al veí i exregidor de l’Ajuntament, Ignasi Duran, que
va morir el passat 7 de
novembre en un accident
de trànsit a la carretera
N-340, a l’entrada de la
urbanització Cala Romana de Tarragona.
Ignasi Duran va néixer a
Torredembarra l’any 1977
i era advocat de professió. L’any 2011 va encapçalar la candidatura del
Grup d’Independents per
Torredembarra (GIT) i va
aconseguir l’acta de regidor.
Regidor de Turisme
Va participar activament
en la consecució del pacte de govern entre CIU,

Els dos regidors eren persones molt estimades a Torredembarra (Fotos: Cedides)

PP i GIT, donant suport a
la candidatura de Daniel
Masagué. Ignasi Duran va
exercir de 3r Tinent d’alcalde i de regidor de Comerç,
Turisme i Promoció Econòmica fins el mes de juny
de 2014, quan va esclatar
el conegut com a cas Torredembarra.

www.ilpadrinodaenzoristorante.com

Durant els tres anys que
va estar al capdavant de
les seves regidories es van
muntar esdeveniments de
prestigi com el campionat
de futbol platja Euro Beach
Soccer i va treballar per
aconseguir obrir el Far al
públic.
Va acabar el mandat a

novembre, va morir l’exregidor Pere Pons i Roca als
86 anys.
Pons va ser regidor de
l’Ajuntament de Torredembarra durant la primera legislatura de la democràcia
a l’encapçalar l’any 1979
una formació independent de tendència de centre-dreta.
Tot i que en aquell mandat
es va voler governar en coalició, Pere Pons va preferir
quedar-se a l’oposició si bé

va tenir responsabilitats
en matèria de circulació i
aparcaments. Va mantenir
el càrrec fins a l’any 1983
quan es va retirar de la
vida pública.
Posteriorment, va ser un
dels fundadors del PP a
Torredembarra, quan la
transformació d’Alianza
Popular a Partit Popular, i
encara formava part de la
Junta Local i ostentava el
càrrec de president honorífic.

l’oposició i, encara que va
tornar a encapçalar el GIT
l’any 2015, no va aconseguir mantenir l’acta.
La seva mort ha estat un
gran trasbals per la població.
Mor Pere Pons
Uns dies després, l’11 de

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

PREPARAMOS CESTAS DE NAVIDAD

Tel. 97764 28 05
Mov. 670 243 603
Paseo Miramar 220, Loc. 11
Residencial Las Dunas
Torredembarra (Tarragona)

PLAÇA DE LA VILA, 5 - Torredembarra

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

MENÚS ESPECIALS DE
FESTES NADALENQUES
...I MENJARS PER EMPORTAR
(PER ENCÀRREC)

RESERVA LA TEVA TAULA

ENTREVISTA
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Joan Romera: “Ara torna a ser un bon moment per adquirir un habitatge”
Joan Romera és un
dels noms propis vinculats al desenvolupament urbanístic que ha
experimentat la vila de
Torredembarra en els
darrers 50 anys. Després d’una aturada de
gairebé una dècada, ara
que el panorama econòmic sembla que s’ha tornat més propici, es torna
a posar mans a l’obra
al capdavant de la promoció Edifici Montserrat, situada al carrer de
Pere Badia, el que serà
un dels últims solars que
s’edificaran al centre de
la vila.
De les moltes edificacions que va construir a
Torredembarra recorda
els seus inicis a Baix a
Mar, on va construir l’església de Sant Joan, o
la construcció de pisos
VPO, com els que es
van edificar en els carrers Indians i Filadors.
Després de molt de
temps, és notícia que
s’iniciï una promoció
al centre de Torredem-

barra i, a més, de la mà
d’un dels constructors
amb més experiència
de la vila. Com s’ha
concebut?
S’ha de dir que la gestació de la promoció de
l’Edifici Montserrat no
ha estat senzilla. Venim
d’una època difícil pel
sector on hem vist com la
construcció s’ha pràcticament aturat. Jo mateix he
estat inactiu des de la crisi de 2007, fins que s’ha
presentat l’oportunitat de
fer una promoció al mig
de Torredembarra amb
unes
característiques
que crec que són immillorables, el que ha estat un
estímul.
Els promotors són Torredembarra Llars 2006
SL, que és el propietari
del solar, que s’ha associat amb la meva empresa,
Paviments Davicar SL,
que és la constructora.
Jo coordino la construcció i, degut a la llarga experiència que tinc, també
assessoro a la promotora
sobre la comercialització,
juntament amb J. Fortuny

Immobiliària de Josep
Fortuny, qui també té una
dilatada experiència al
costat meu.
Quines
característiques tindrà la promoció?
L’edifici Montserrat estarà ubicat en la cruïlla
situada en el carrer Pere
Badia i carrer Lleida. És
tracta d’un dels últims
solars enmig del nucli
urbà de Torredembarra i
la seva ubicació és immillorable. Situat a la zona
comercial i més dinàmica
de la població, a pocs minuts de les estacions de
ferrocarril i autobusos, a
cinc minuts de la platja,
etc.
L’entrada pels pisos serà
pel carrer Pere Badia i la
de l’aparcament pel carrer Lleida.
El projecte el conformen
58 places d’aparcament
distribuïdes en dues
plantes soterrani, després hi ha 900 m2 destinats a usos comercials i
40 habitatges distribuïts
en quatre plantes.

La promoció destaca pel
disseny que és molt modern i, no només compleix la normativa actual en quant a eficiència
energètica, sinó que va
una mica més enllà.
Aïllaments tècnics i acústics, energia solar, tractaments d’aigua estan
pensats per afavorir als
futurs habitants dels immobles.
Tots els pisos tenen la
mateixa traça?
Els habitatges no són
homogenis, n’hi ha d’un,
dos i tres dormitoris i la
seva superfície vària dels
60-70 m2 als 110-120
m2. Els pisos de dos i
tres dormitoris incorporen bany i lavabo. També
tenen una habitació destinada a bugaderia, per
evitar que s’hagi d’estendre a la terrassa.
A part d’això, és important de destacar que els
pisos estan equipats amb
materials de les millors
marques i models.
Per la seva gran qualitat i
disseny, el client quedarà

Joan Romera promou l’edifici Montserrat al centre de Torredembarra
(Foto: JG- El Mònic)

molt satisfet.
-Quin preu tenen?
El preu és el més ajustat
possible. No obstant, el
millor és que les persones interessades vagin
a consultar amb l’agent
comercialitzador que els
hi donarà les condicions
exactes. D’una manera
orientativa, el preu dels
pisos d’un dormitori és a
partir dels 70 mil euros,
els de dos dormitoris 114
mil euros i els pisos de
tres dormitoris a partir

habitatge

dels 140 mil euros.
De moment, estem molt
contents amb la comercialització. Encara estem en la cimentació i
ja hi ha venut un 25%.
Hi ha diferents persones interessades en els
locals comercials, etc.
Són molts els qui entenen que, després d’haver superat la crisis, ara
torna a ser un bon moment per adquirir un habitatge.
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DE ROQUES PLANES AL MÓN
Enguany fa cinc anys
que vam iniciar la publicació d’un especial
sobre el nostre polígon
industrial. Cinc anys
que ens ha permès fer
un seguiment de com
ha evolucionat un dels
motors productius de la
població i que a pesar
d’això continua sent un
gran desconegut per la
població torrenca.
No fa masses mesos
va aparèixer una notícia que va sorprendre
a molts, al Polígon Roques Planes s’hi produïen uns innovadors
plats de dutxa que
s’exportaven arreu del
món.
La sorpresa no és estranya degut a què en
els darrers temps, per
la seva singularitat, les
empreses instal•lades
en el nostre polígon tenen una vocació més
encaminada a donar
serveis que a la producció. No obstant, la
veritat és que des de
l’inici de Roques Planes hi ha hagut empreses amb una visió
d’àmbit internacional.
Algunes
desaparegudes com Neumac,
Plasticel o Regesa,
d’altres encara en funcionament com Tecnohm SA o Maystar, han

tingut i tenen una gran
ascendència més enllà
de les fronteres de l’Estat Espanyol.
Dutxes flexibles, lleugers i insonors
L’empresa
Arandipur
s’ha instal•lat en el darrer any al nostre municipi, encara que fa uns
vuit anys que el seu producte es comercialitza.
De fet, la producció es
va iniciar a Saragossa
en una empresa de materials per l’automoció.
I és que l’inventor
d’aquest article, un enginyer químic de nom
Jorge García és aragonès i havia estat vinculat amb una important
empresa del sector de
l’automoció.
Aquest plat de dutxa
tou i segur va ser pensat per a residències i
gent gran i per hotels i
establiments turístics.
Està fabricat amb un
poliuretà especial d’espuma, molt similar al
que s’empra als panells
frontals de l’interior dels
vehicles.
Pesa un 10% del pes
d’un plat de dutxa tradicional. Ronda els 10
quilos de pes, mentre
que un de convencional
en pesa 100. La seva
lleugeresa també facili-

ta la seva instal•lació.
La central de distribució
està a València i actualment
comercialitza
5.000 plats l’any arreu
del món. Decoradors,
instal•ladors i hotels
d’Anglaterra,
França,
Itàlia i Alemanya són els
principals clients.
El rei dels cosmètics.
Si Arandipur és de nova
creació, Maystar està
més que consolidada.
L’any 2001 es va instal•lar en una parcel•la
de 6000 m2 del polígon industrial. S’hi va
construir la fàbrica, el
laboratori i les oficines
d’aquesta empresa que
va ser creada l’any 1984
en el garatge de casa
seva per l’empresari
torrenc Jesús Bonan.
L’empresa es dedicava a fabricar ceres depilatòries i productes
cosmètics de manera
artesanal. Una filosofia
que s’ha mantingut fins
el dia d’avui.
L’any 1991, Bonan va
idear i patentar un invent que va canviar la
indústria i revolucionaria el mercat mundial:
el roll-on aplicat a la
depilació. El sistema no
no s’ha superat encara i s’ha millorat gràcies a la investigació i al

descobriment de nous
productes destinats a
reduir les reaccions a
la pell i a dessensibilitzar la part del dolor a la
hora del temut estirada
per retirar la cera.
Maystar està present en
gairebé 70 països de
tot el món, com Rússia,
Corea del Sud, el Marroc, Taiwan, Lituània,
França, Emirats Àrabs,
Regne Unit, Islàndia, Índia, Brasil, on tenen una
altra fàbrica i al Perú, on
compten amb una oficina comercial. També
han crescut molt als Estats Units.
Conductors elèctrics
En un altre sector com-

pletament diferents, hi
ha l’empresa Tecnohm,
dedicada a la comercialització de conductors
elèctrics en tota la seva
extensió.
Tenen la distribució a
Espanya dels Cables de
Control per a les Subestacions d’Endesa, dels
quals disposen d’un
estoc permanent per a
servei de tall, així com
dels Cables Pyrotenax
Resistents al Foc.
La seva especialització
els hi permet realitzar
tasques d’assessorament i disseny per a tot
tipus d’obres, donant
cobertura tant en l’àmbit
nacional com internacional.

Substrats, fertilitzants,
kits d'il·luminació
3 box per atenció
personalitzada
C/ Nou de Gaià 28
Pol. Ind. Roques Planes
Telf: 977640695
Torredembarra
indoortorre@indoorplant.es

A Torredembarra, hi ha
la seu central i un dels
magatzems. Tenen delegacions a Barcelona,
Madrid i Sevilla.
Són tres exemples que
deixen clar que a pesar
de la manca d’una política municipal en pro
de potenciar un polígon on encara s’han de
resoldre la majoria de
demandes plantejades
pels empresaris des
de fa cinc anys, com la
instal•lació de la fibra
òptica, amb esforç, les
nostres empreses poden tenir, fins i tot, una
dimensió internacional.
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UN POLÍGON AMB UN GRAN POTENCIAL
El Polígon Industrial “Roques Planes” de Torredembarra està superant els
efectes de la crisi econòmica i nous negocis van omplint les naus que s’havien
quedat buides o bé mai havien tingut activitat.
Sembla que la recuperació
econòmica ha començat.
Una bona notícia que permet consolidar el Polígon
com el motor econòmic
que sempre ha estat i que
un estudi de fa uns anys
quantificava com el generador del 20% de la riquesa
del municipi.
Si fa uns anys les empreses dedicades a la fabrica-

ció havien gairebé desaparegut, en el darrer any s’ha
revertit aquesta tendència
i s’han instal•lat petits centres de producció. Aquest
fet no desvirtua que Roques
Planes s’ha consolidat com
una zona dedicada a oferir
serveis i on s’hi han instal•lat diferents centres de
distribució de mercaderies.
No és pot ignorar que entre els seus punts forts està
la seva ubicació i el tenir a
prop una excel•lent xarxa de
comunicacions que li permet l’accessibilitat per totes
direccions. Llàstima que la
tant reivindicada entrada/
sortida nord, a tocar amb la

carretera i l’autopista, encara no sigui una realitat.
Hi deuen treballar unes 500
persones i si es potenciés
degudament en podrien ser
moltes més.
Tot i amb això, Torredembarra dóna l’esquena a la
seva Zona Industrial, atès
que està més pendent de la
seva indústria turística i comercial. Una veritable llàstima perquè el potencial és
molt gran.
Com a punts negres està
el fet que no hi arriba la fibra òptica; el que permetria
que s’hi instal•lessin empreses dedicades a les noves
tecnologies. Tampoc ajuda

massa el seu estat, en alguns trams força degradats
a pesar de les reiterades
queixes al respecte. La neteja també és un dels punts
flacs.
Per norma general, no hi ha
grans empreses, ans el contrari el que predominen són
les petites i mitjanes. A causa del turisme, des de bon
principi es va discriminar
que s’hi poguessin assentar indústries contaminants.
El polígon de Torredembarra és molt heterogeni si el
comparem amb altres més
especialitzats.
Zona de serveis.

En els darrers anys, en el
Polígon s’hi han consolidat
negocis destinats a la venta
de béns i serveis. Dues matalasseries, una gran ferrei Júlia Vilardell en la final
teria, dos centres de venda
de materials de la construcció, llenyes, etc.
Capítol a part mereixen els
establiments
relacionats
amb l’automoció; un dels
sectors més importants del
nostre polígon.
El polígon no ha estat capaç
de consolidar l’oferta lúdica nocturna. A pesar de
què s’hi han obert diferents
discoteques i sales de festes, cap ha estat capaç de
continuar la seva activitat.

Poc a poc, però, sembla
que es van introduint altres establiments lúdics. Fa
uns anys va obrir un parc
infantil, molt vistós, que fa
les delícies dels més petits,
i han proliferat diferents
equipaments esportius.
Des de l’any 2000, hi ha
instal•lada la deixalleria comarcal i uns deu anys més
tard obria un tanatori de
480 metres quadrats.
El polígon també és zona
de magatzems; la brigada
municipal, l’empresa d’aigües, etc. i hi ha diferents
centres de distribució de
mercaderies per arreu
d’Espanya i Europa.

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

TORREDEMBARRA
C/Montferri 2
torredembarra@optimusweb.cat
P.I. Roques Planes
Telèfon: 977 643901

-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

També ens trobaràs a:
EL VENDRELL
CUNIT
SANT JAUME D.D.

www.ferreteriajaume.com
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ió

PLÀNOL POLÍG
Alta
fu

lla

TREBALLS EN FERRO, ACER INOXIDABLE, ALUMINI I PVC
PORTES METÀL·LIQUES I MOTORITZACIÓ

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

PORTES METÀL·LIQUES

SERVINCOS

PRESSUPOSTOS

SENSE COMPROMÍS

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL

MAQUINARIA PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

TECNOSAMO, S.L.

D

m

tiva

Tel./FAX 977 64 51 22

Espor

ella

de les flors

e-mail: tallersiscu@hotmail.com

de la Riera
- carretera de dlae Gaià
R iera de G aià

Zona

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL
i MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
PNEUMÀTICS, XAPA i PINTURA

dia

E n l l a ç a u to p i s t a

fulla

astre

del Mig

Av. d’A
lta

de B on

nt

sell

TENDALS

l Pone

d e l Fl
ami

MAMPARES DE BANY

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

ixell

Tancaments d’alumini en general, portes,
finestres, venecianes, baranes, persianes,
mosquiteres

oulet sofàs

de Cre

TREBALLS EN ALUMINI, PVC I VIDRE

d
e
l
C
a
tllar

MOTORITZACIÓ DE PORTES

del So

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

C

Enrotllables
Basculants: de contrapesos i de molles
Extensibles de ballesta
Correderes
Seccionals

C/ Flamisell, nau 4 · Polígon Roques Planes
43830 Torredembarra
arida

MAQUINARIA PARA LAV

TECNOSAM

SERVICIO DE ASISTE
PROVÍNCIA DE T
ALT PENEDÉS, BAIX PE

Tel. 977 64 49 37
e-mail: tecnosamo@tec

Polígon Industrial
c/ Ctra. Riera de G
43830 Torred

ESPECIAL POLÍGON
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CASINO MOTOR
Tel. 977 642 580 - Fax 977 643 987
Ctra. La Riera - Pol. Roques Planes, nau 5 - Torredembarra
casinomotorsl@opel.e.telefonica.net

VEHÍCULOS NUEVOS - VEHÍCULOS DE OCASIÓN - OFERTA PERSONALIZADA

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

Terme mun

del Sol

aià
de Gaià

rri

ker

de Montfe

de la R ie

de Vespella

r a de Ga

d’Anton Schlec

ou de G

Todo lo que su vehículo necesita.

icipal d’Alt
afulla

ià

C a r re te r a d e l a R

on
P o l í gt r i a l
Indus Planes
es
Roqu

de la N

Ponent

NUEVO
OPEL
MOKKA

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

iera de G aià

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

C/ Bonastre, núm. 2 Nau 42
Polígon Roques Planes
43830- Torredembarra (Tarragona)

VANDERÍA INDUSTRIAL

OUT

LET

MO, S.L.

ENCIA TECNICA
TARRAGONA
ENEDÉS Y GARRAF

- Fax 977 64 52 09
cnosamosatgirbau.com

Roques Planes
Gaià, s/n -nau 2
dembarra

De 10 a 13:30 h . Divendres i dissabtes de
17 a 20:00h. Diumenge i festius tancat

www.neumaticostorredembarra.com
neumaticostorredembarra@gmail.com
C/ de la Riera de Gaià, s/n Pol. Industrial Roques Planes
43830 - Torredembarra (Tarragona)
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fidelitzar els clients i apro
fitar els recursos del mu

intervencions
GRAN OPORTUNIDAD!!!!! Viviendatites
adosada
en Altafulla. perquè
Amplio salón-comedor, cocina independiente, 2 baños, 4
habitaciones, 1 estancia. Jardín en la parte delantera y trasera.
peculat en què podria obrir

179.000 €

Piso muy luminoso, todo exterior, situado en Altafulla.

En aquest sentit, el re

Tiene 2 habitaciones dobles, una con terraza, una habitación individual,
comedor con salida a una terraza, cocina independiente con galería y un
baño. Tiene una plaza de parking exterior pero cubierta y un trastero

159.000 €

Piso muy luminoso y con buenas vistas situado en Torredembarra.
Consta de cocina independiente, un amplio comedor con balconera que
onament
finsbaño
després
accede a la terraza, una habitación doble
tipo suite con
y terraza, de
3
habitaciones individuales, un baño, una estancia de lavadero y una terraza
muy larga. No hay ningún piso encima.

jectius que s’han fixat. En

180.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
dimensiones y un aseo. Patio trasero y jardín con una barbacoa.
Dos habitaciones dobles, una habitación individual y un baño.
Tiene garaje. Calefacción con gasoil y aire acondicionado.
225.000 €

fluència immediata i incre

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

www.gatigos.es

·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
4713

4673

Dúplex 1 hab.
Roda Barà

4112

65.000€

Piso 1 hab.
Centro

87.400€

2648
4612
4612

Piso 2 Hab.
Clarà

4678

89.000€

89.000€
3148
4497

Casa de pueblo

4692

229 m2 4 hab.

OPORTUNIDAD

OCASIÓN - DUPLEX 3 HAB.

OBRA NUEVA

Buhardilla, salón comedor, cocina,
lavadero, terraza, muy soleado.

Cocina americana, 1 habitacion,1 baño,
terraza, piscina, soleado.

65.000€

CREIXELL

75.000€

75.000€
4647

Adosada

Piso 3 Hab.
Creixell

Casa 3 Hab.
Vespella

90.000€
4657

Adosada

3 Hab. 2 Baños

4 Hab. 2 Baños

125.000€

160.000€

POLÍTICA
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El govern reconeix que les obres La Torre congelada electoralmente
Este mes de noviembre do a la falta de diálogo y
de Pere Badia pateixen retard
han sido aprobadas las opacidad de este gobierEl que temien veïns i comerciants del carrer Pere
Badia ja és una realitat. Les
obres del carrer no estaran
enllestides el 5 de desembre i, per tant, la campanya
de Nadal s’iniciarà amb el
carrer per acabar. Així ho
ha reconegut el regidor de
Via Pública i Manteniment,
Valeriano Pino.
La notícia no ha sorprès a
ningú perquè per diferents
motius s’han anat incomplint totes les previsions
donades a l’inici. Sobretot,
a mida que han anat avançant els treballs.
Segons Pino, la pluja és
la principal responsable
del retard, però el cert és
que fa temps que els veïns
s’han queixat de falta de
personal i de coordinació
entre els diferents grups de
treball. El cert és que si bé
ha estat una de les tardors
més plujoses dels últims
anys, la pluja s’ha produït
en hores fora de la jornada
laboral i caps de setmana.
El retard reconegut per ara
és de “pocs dies”, sense

concretar.
Prioritat facilitar el pas
De moment, el que es considera prioritari és acabar
amb l’enrajolat per facilitar
el transit de vianants per les
voreres i deixar per l’últim l
col•locació de mobiliari.
Comerços molt afectats
Els qui pitjor ho porten són
els establiments comercials
que han vist com la seva
facturació ha baixat considerablement, en alguns
establiments gairebé un
50% del que s’havia facturat
durant el mateix període de
l’any passat que ja no havia
sigut bo per tots els esdeveniments polítics que va viure el País. “Ho hem intentat
portar de la millor manera
possible, però se’ns fa molt
difícil, les factures s’han
de pagar igual i la gent no
entra… hi ha diferents comerços que sabem que es
plantegen plegar”, comenta
el responsable d’un establiment que prefereix no ser
identificar-se i que assegu-

Defectes
Un altre punt que tothom
està expectant és com resoldran els defectes que
es detecten a simple vista.
Molts dels blocs ja estan
descantonats, en molts llocs
belluguen i en altres el tall i
la col•locació és veu molt
matussera.
Enquitranat
Un altra punt que preocupa
és l’enquitranat que s’ha
de fer al vial. És parla que
es farà un cop s’acabin les
obres a partir de la diada de
Reis.

ordenanzas fiscales en
Torredembarra. Ésta vez
rodeadas de polémica
debido a la decisión del
gobierno de no aceptar
ninguna propuesta de la
oposición y la voluntad
de no realizar un debate
con todos los grupos.
Algo novedoso si no fuese porque durante todo
el mandato no se ha
contado con grupo alguno para llegar a ningún
tipo de acuerdo con el
resto de concejales que
integran la corporación,
y aún menos con el principal grupo en la oposición, Ciutadans.
Por lo tanto, nuestras
propuestas de modificar
tasas de ocupación de
vía pública, de entrada y
salida de garajes, precios públicos, subvenciones para los huertos de
‘Can Dània”, gestión de
residuos o la meritación
de la tasa vehículos han
quedado en nada debi-

no.
Ellos, se cuelgan la medalla por congelar los impuestos este 2019, pero
la realidad es que es algo
muy cínico, en tanto que
es imposible poder subirlos más, teniendo en
cuenta que Torredembarra es uno de los municipios con la presión fiscal
más alta de toda la provincia.
Pero todo esto tiene una
explicación, las elecciones municipales de 2019.
El alcalde las ve a la
vuelta de la esquina y
ha decido guardarse el
dinero del presupuesto
para ahorrarlo y empezar
a hacer obras faraónicas
de aquí a final de mandato. Él dice que disponemos de ese dinero
gracias a su buena gestión de ahorro. Pero nada
más lejos de la realidad.
Ese dinero ha salido de
aquellas partidas infladas
presupuestariamente ex-

presamente y es que los
vecinos han visto rebajada su calidad de vida en
los servicios públicos debido a ese motivo.
Por eso, desde Ciutadans
le pedimos al alcalde que
no piense en las elecciones, que piense primero
en los ciudadanos de Torredembarra, es en ellos
donde deben revertir las
finanzas del Ayuntamiento, rebajando la presión
fiscal y no aprovechándose para abrirse paso
hacia la carrera electoral.
Toni Cruz
Cs Torredembarra

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















ra que un dels fets que més
greu li ha sabut ha estat algunes de les respostes que
se li han donat. “Se m’ha
arribat a dir que en lloc de
queixar-me el que havia de
fer era tancar la botiga mentre duressin les obres o que
quan el carrer estigui bé i se
suposi que es normalitzin
les ventes, no aniré a queixar-me a l’Ajuntament”.
També molesta la utilització
del carrer com a magatzem.
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LA MISSA DEL GALL CANVIA D’HORARI PER FER-LA Un reportatge sobre una
MÉS PARTICIPADA I FESTIVA
ruta desconeguda per
Nadal és una festa en- vegada són més les fa- certada és adaptar-nos
París guanya el Mañé i
tranyable. Tant pels mílies que aquesta nit es als temps que estem vique som cristians com reuneixen entorn la tau- vint, no com una pèrdua
Flaquer de Turisme
pels que no ho són, la. I moltes d’aquestes sinó més aviat com un

De
les vuit dela matí
a
acostumen
ser fins
dies

de trobar-se en família
i de gaudir dels éssers
estimats. Però pels que
som creients, és sobretot la gran festa del
naixement de Jesús.
Aquest fet ens porta a
celebrar Nadal entorn
la taula de casa, amb
les nostres famílies, i
entorn de l’altar de l’església, com a comunitat
cristiana.
El Nadal que avui celebrem ja no és el Nadal que celebràvem
anys enrere. Celebrem
el mateix, però ho fem
de diferent manera. Un
dels canvis més notables es relaciona directament amb la Nit
de Nadal. Si abans era
costum que tothom,
en família, participés a
la Missa del Gall, avui
ens trobem que cada

famílies són gent de la
parròquia, que participa
habitualment en les celebracions dominicals.
També ens agradaria
comptar amb la presència dels infants de la catequesi parroquial, que
normalment no poden
venir perquè a mitjanit
es fa difícil que les seves famílies els portin a
missa.
I finalment, cal tenir en
compte l’edat avançada de molts feligresos,
que també dificulta que
puguin sortir de casa a
altes hores de la nit per
anar a l’església.
Veient aquesta situació, i
convençuts que ens cal
donar-hi una resposta
adient, el Consell Parroquial hem estat analitzant diverses possibilitats. De totes elles, ens
sembla que la més en-

oportunitat per a tots.
La proposta que fem enguany, a mode de prova,
és AVANÇAR LA MISSA DEL GALL A DOS
QUARTS DE VUIT DEL
VESPRE DEL DIA 24
DE DESEMBRE, que
és l’hora litúrgica en la
qual, de fet, comença la
solemnitat del Nadal.
Els darrers anys altres
celebracions litúrgiques
de l’any també s’han
adaptat a les circumstàncies, i estem molt satisfets d’aquests canvis.
Alguns exemples són:
la celebració de la festa
de sant Sebastià (que
ha passat a celebrar-se
el diumenge més proper), la Celebració del
Divendres Sant (que ara
es celebra al migdia),
la Vetlla Pasqual (que
s’ha avançat més d’una
hora) i la Missa de santa

Rosalia (que també comença abans).
Per aquest motiu, creiem que aquest canvi és
la millor opció i estem
convençuts que beneficiarà tothom. Volem una
Missa del Gall solemne,
participada, amb infants,
joves i gent gran. Volem una Missa del Gall
festiva, que expressi realment allò que és: una
gran acció de gràcies
pel naixement de Jesús,
el nostre salvador.
Mn. Francesc Esteso,
rector, i Consell Parroquial de Torredembarra

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Aquest dissabte al vespre va tenir lloc l’acte
de lliurament del Premi
de Periodisme Mañé i
Flaquer que organitza
l’Ajuntament de Torredembarra, a través de
la Regidoria de Cultura,
amb el patrocini de Repsol. El guanyador de la
modalitat de Periodisme
Turístic (en què hi han
participat 53 treballs) és
l’article “La Petite Ceinture” de Jordi Brescó,
publicat al monogràfic en paper “El Arte de
Caminar” de la revista
Altaïr Magazine, el mes
de maig de 2018. El jurat
ha ressaltat que “quan ja
semblava que tot estava dit sobre París i que
aquesta és una ciutat
àmpliament coneguda
pel gran públic, arriba un
reportatge deliciosament
narrat sobre una ruta to-

talment desconeguda.
El treball periodístic que
presenta l’autor aconsegueix que fins i tot les
persones que han viatjat diverses vegades a
la metròpolis francesa
vulguin tornar-hi per a
fer aquest recorregut
prohibit.
El premi té una dotació
econòmica de 6.000 €
i enguany s’ha incrementat amb el compromís de l’Ajuntament
d’encarregar al guanyador un treball periodístic remunerat sobre
Torredembarra per a
ser publicat en un mitjà
de comunicació d’àmbit
català.
L’altre premi, el de la
modalitat de Comunicació Local (amb 7 treballs a concurs), va ser
declarat desert.

BAR PAULINO
de tota la vida

· Excavacions

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

· Neteja de terrenys
· Subministres d’arids
· Servei de grua i contenidors
jan_excavacions@hotmail.com
-Mantenimiento de comunidades
Tel. 639 -Jardinería
626 740
-Piscinas
Polígono Industrial
Roques 977
Planes 657 362 Tel. 648 082 420
Fax:
626 885 397
C/ El Catllar, 20
e-mail: administracion@servincos.com
TORREDEMBARRA jan excavacions
-Rehabilitación de edificios
-Trabajos de altura
-Reformas en general

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 boda de la vergüenza en el Ayuntamiento de
Torredembarra
En el mes de setiembre
asistí en el Ayuntamiento
de Torredembarra a una
boda civil. Quedé anonadada por la falta de sensibilidad del Alcalde de mi
localidad, que mancilló,
de forma gratuita, ese
día de alegría a los contrayentes.
Cuando íbamos llegando
al Ayuntamiento, novios,
padrinos, familiares y
amigos pudimos constatar que el Ayuntamiento
nos daba la bienvenida
con una pancarta de: “Llibertat Presos Polítics” al
entrar en la casa de todos nosotros. Ese Ayuntamiento que vive de todos nosotros, sí, de todos
sin exclusiones. Eso sí,
para poder casarse en
ese maravilloso patio, tan
bonito y emblemático, los
novios tuvieron que abonar un extra de 280 €.
Acompañando a mis amigos, unos días antes de
la boda, nos percatamos
que esa pancarta, que
no compartimos, pero
como ciudadanos de a
pié debemos respetar,
pero no en un día como
éste, nos iba a amargar

la boda. ¿Por qué? Sencillamente no podríamos hacer fotos de la fachada del
Ayuntamiento sin que saliera esa dichosa pancarta.
Os imagináis qué en vuestras fotos de boda aparece
una pancarta así. Yo, no.
Tampoco me imagino las
fotos de boda de unos novios independentistas con
una bandera española de
fondo.
Pensando cómo se podía
salvar tal desaguisado,
nos dirigimos al representante de Ciudadanos, Sr.
Toni Cruz. Nos atendió con
sensibilidad y se avino a
hacer de mediador ante el
Sr. Eduard Rovira de ERC y
Alcalde de Torredembarra.
Nos consta que en nombre
de los novios y familia le
solicitó que retirase la pancarta durante dos horas de
la fachada, tiempo de duración del enlace.
Con su habitual amabilidad,
el Alcalde de Torredembarra, que lo es de todos
nosotros, se negó rotundamente, aduciendo que era
un acuerdo del a pleno y
por tanto no la quitaba. Eso
sí. Su sensibilidad llegó a
la cúspide al añadir que a

él tampoco le gustaba que
hubiera presos políticos en
la cárcel.
Sr. Eduard Rovira, le recuerdo que hay unas expresiones muy españolas que
dicen “no confundir el culo
con las témporas” u otras
como “no confundir churras
con merinas”… “la gimnasia
con la magnesia”… y así…
Le recuerdo que el español
es el idioma más rico en expresiones idiomáticas.
Los asistentes no entendimos la relación de su respuesta con la boda. Y así
arruinar un día tan especial
para los novios.
Barrunto, ante esa actitud,
que la boda del Sr. Alcalde no fue muy bonita y no
guarda un agradable recuerdo de ese día.
Para no alargarme quiero
agradecerle al Sr. Eduard
Rovira su pésima amabilidad, humildad y gestión con
algunos de sus vecinos a
los que no nos representa
y es un pésimo gobernante para sus conciudadanos
que pagamos religiosamente los impuestos y por tanto
su sueldo.
Carmiña Tonijuan Carrasco
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Editorial
Una pregaria i …
Torredembarra ha viscut aquests dies el lamentable òbit de dos exregidors de
l’Ajuntament: Ignasi Duran i Pere Pons. Des del Mònic volem expressar el nostre
condol a les famílies en uns moments que sempre són durs. Sobretot, la mort –en
un maleït accident– d’una persona jove i amb un futur per endavant ha estat un
sotrac per tots i totes difícil d’entendre. La vida és injusta.
Creiem que l’episodi hauria de ser definitiu per solucionar el greu perill que existeix en aquest tram de la carretera nacional 340 on ja s’han produït diferents accidents mortals sense que les administracions hagin intervingut per resoldre-ho.
Com a creients, resem per la seva ànima i per les seves famílies.
Dit això, una restitució és el que el nostre mitjà de comunicació buscarà el proper
30 de novembre contra qui ens difama públicament perquè la nostra línia editorial
no s’adequa, ni es doblega, a la seva voluntat: l’alcalde i, per afegitó, el seu equip
de govern.
La lluita és desigual, però, això no evitarà que informem d’allò que creiem que la
ciutadania torrenca ha de saber, encara que això signifiqui patir continus atacs i
discriminacions, que són molts.
Paguem amb gust el preu amb l’esperança d’un futur millor per la llibertat de
premsa i d’informació en el nostre municipi.
L’ostracisme al que l’equip de govern sotmet a aquest mitjà de comunicació, amb
l’incomprensible silenci de la resta de partits del consistori, és tant sever que no
han volgut ni inserir les esqueles protocol•làries –com sí han fet en altres mitjans–, dels qui en una època van ser els nostres representants. La mesquinesa
té límits desconeguts.

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001
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· PINTURA
· ELECTRICITAT
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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

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355

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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GRAN RESPOSTA DE PÚBLIC A
LA 4A FESTA DE L’ESPORT
La quarta edició de la
Festa de l’Esport va tornar a omplir aquest 18
de novembre la Zona
Esportiva
Municipal
(ZEM) de centenars de
persones que van respondre a les nombroses
activitats programades
de manera totalment
gratuïta per la Regidoria d’Esport i un total de
vint-i-nou entitats i collectius col·laboradors.
Aquesta gran resposta
de públic es va produir
malgrat el canvi de data
provocat per raons meteorològiques
(primer
s’havia programat per
al 28 d’octubre) i el mal
temps d’aquest diumenge. L’organització va
repartir un total de 430
samarretes a les persones que van participar
en cinc o més activitats
i 150 més als voluntaris
de les entitats i organització.

És de destacar que any
rere anys s’ha anat ampliant i diversificant la
programació amb novetats. En aquesta ocasió,
les novetats han estat les
classes de boxa, tallers
de teles acrobàtiques i
exhibició, classes de karate, classe de pilates i
hipopressius, possibilitat
de provar el rocòdrom i
bateig de mar de busseig
a la piscina. A més, es
va fer la cursa de relleus
afegint com a novetat un

Meeting d’atletisme, on
es van poder veure atletes federats de la categoria absoluta, entre ells,
l’olímpica Berta Castells,
el campió de Catalunya
i Espanya en disc Aaron
Sola i l’actual campiona
del món d’atletisme de
veterans Maria José Carabante.
També hi va haver una
zona destinada als estands dels clubs i entitats,
servei de bar.

EL MÓN ES RENDEIX AL
FUTBOL PLAJTA TORRENC
El torrenc Llorenç Gómez,
internacional absolut tant
amb Catalunya com Espanya, ha estat distingit
com a millor jugador del
món de futbol platja en el
transcurs de l’espectacular gala dels Beach Soccer
Stars celebrada a Dubai el
passat 10 de novembre i
que cada any organitza la
Beach Soccer Worldwide.
El premi es decideix d’entre una llista de 50 nominats amb els vots dels capitans i els seleccionadors
de tots els combinats nacionals.
Llorenç ha rebut el premi pel seu bon rendiment
amb la selecció espanyola, subcampiona d’Europa
aquest any i ha superat
en les votacions als altres
dos finalistes al premi, els
brasilers Bruno Xavier i
Datinha. Cal destacar que

ES PRESENTA LA 17A NIT DE L’ESPORT
AMB NOVETATS
La Regidoria d’Esport
ha convocat la 17a Nit
de l’Esport que tindrà
lloc el pròxim 30 de novembre, a les 19 h, al
Pavelló Municipal Sant
Jordi. Aquesta nova edició, després que l’esde-
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veniment es recuperés el
2016 amb caràcter biennal, arriba amb diferents
novetats encaminades a
garantir la participació i
la visibilitat de les dones
a l’esport,
S’ha renovat el jurat i

s’han desdoblat les categories en competició
femenina i masculina.
masculina i femenina
Entre els guanyadors de
promeses, sènior i veterà, s’escollirà el Millor esportista.

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

c/ Sinibald de Mas, 20 - TORREDEMBARRA

també ha estat distingit
dins del millor cinc inicial. Va recollir el premi de
mans de la llegenda del
futbol platja nacional, el
gallec Ramiro Amarelle.
S’ha de recordar que
aquest esportista nascut
a Sant Cugat del Vallès
l’any 1991, però resident
al nostre poble des d’infant, ha disputat lligues
com la nord-americana,
brasilera, russa o japonesa. Precisament, al
país nipó s’ha proclamat
recentment campió defensant la samarreta del
Tokio Verdy BS. El torrenc va ser el màxim golejador amb 15 dianes en
6 partits, un fet que és recurrent en la seva carrera
esportiva.
No obstant, tot i la capacitat ofensiva de Gómez, el
premi al millor gol de l’any

no ha estat per ell, sinó
pel torrenc Edu Suárez,
que competia en la categoria el també torrenc
Adrián Frutos.
Aquest magnífic resultat
evidencia la importància
que ha adquirit el futbol
platja al nostre poble.
Recepció oficial
Degut al seus grans èxits
esportius, la Regidoria
d’Esport ha organitzat
una recepció oficial de
la Corporació Municipal
a Llorenç Gómez, Edu
Suárez i Adri Frutos.
La recepció tindrà lloc
el proper dijous 22 de
novembre, a les 19.30
h, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Torredembarra. Es tracta
d’un acte obert a tota la
ciutadania.

PUBLICITAT
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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

*Patas NO incluidas

De 10 a 13:30 h . Divendres i dissabtes de
17 a 20:00h. Diumenge i festius tancat

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

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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