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PRÒXIMA OBERTURA
DIA 23 DE DESEMBRE A L’HORA
DEL VERMUT. NO HI FALTEU!
MÚSICA I VERMUT PER A TOTHOM
C/Ample, 12 - Torredembarra

TORREDEMBARRA PREMIA ELS
SEUS ESPORTISTES
M. José Carabante i Llorenç Gómez, millors esportistes de Torredembarra. P20 i 21.
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

POLÍTICA

Pressupost
2019
L’Equip de govern
aprova en solitari
el pressupost per
l’exercici 2019.
Destaca una partida
de 800.000 per a
inversions P 2
COMERÇ

Nova
associació
comercial

La gala on es va homenatjar a 449 esportistes va durar més de dues hores. (Foto: A. Fusté - Aj. Torre).

La Federació del
Comerç i Turisme
del Baix Gaià està
constituïda per
PIMEC Tarragona i
les associacions de
comerciants d’Altafulla,
Torredembarra, Roda i
la Pobla P 4
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L’EQUIP DE GOVERN APROVA ELS DARRERS PRESSUPOSTOS
DEL MANDAT SENSE CAP RECOLZAMENT
Redacció.- Cinc hores
i mitja d’agre debat entre govern i oposició, les
eleccions estan pròximes,
han acabat amb l’aprovació del pressupost general
per a l’exercici de 2019, el
darrer del present mandat. Un quadrienni que ha
estat condicionat pel Pla
de Sanejament encaminat
a rebaixar el fort endeutament de l’erari municipal.
De fet, una de les bones
notícies és que el Pla de
Sanejament Financer es
podrà donar per tancat
després que s’hagi reduït
la ràtio d’endeutament del
106 % el 2014 al 67,25 %
el 2017, i amb una previsió de tancar el 2018 amb
el 51,78 % i el 46,02 € el
2019. Un fet que no serà,
degut a què si es vol tirar endavant els diferents
projectes que fa anys dormen en el calaix, el consistori s’haurà d’endeutar,
no obstant, tindrà la capacitat de fer-ho. Fins ara
se li negava o s’havia de
demanar un permís especial.
La fortalesa de l’economia
municipal queda demostrada en el fet que el Pla
de Sanejament Financer

s’ha acabat amb una antelació de dos anys sobre la
previsió inicial, que era de
cinc.
L’últim impuls ha estat destinar a amortitzar deute els
1,2 milions d’euros que
s’havien d’utilitzar per cobrir la piscina municipal. Un
projecte que no s’ha pogut
tirar endavant de la manera que es volia i que ja s’ha
assumit que en realitat la
inversió costarà al voltant
dels 2 milions d’euros.
Tot i això, el pressupost
presentat té com a trets fonamentals la contenció de
la despesa, una previsió
molt realista dels ingressos corrents i capacitat
d’inversió. En xifres totals,
el pressupost per al 2019
és de 21.700.364,7 € (gairebé idèntic al 2018 de
21.669.555, 45 €), i contempla inversions per valor
d’1.475.788, 7 €.
En relació a aquestes inversions pressupostades
inicialment, hi ha la reconversió d’un tram de l’antiga
N-340 en via urbana (entre
el passeig de la Sort i el passeig de l’Estació) amb un finançament de 678.555,7 €
provinent d’una subvenció
estatal. Els 797.231 € res-

tants són de finançament
propi. Entre aquests, destaca l’ampliació del cementiri municipal (100.000 €),
l’encofrat del bloc de Baix
a Mar (70.000 €), reformes
i millores al camp de futbol
(40.000 €), equips de control per a la Policia Local
(29.000 €) i en l’àmbit de
la protecció civil (68.131
€). Com, per exemple, l’adquisició de carregadors de
vehicles elèctrics per a instal•lar a l’aparcament dels
Filadors (5.430 €).
Aquest plantejament no ha
estat suficient per aconseguir la complicitat de cap
partit de l’oposició, que ha
exposat durant el plenari
totes les limitacions que al
seu entendre té el document que s’ha aprovat. De
fet, el ple ha servit a la majoria de partits per fer un
balanç de l’obra de govern
de tot el mandat. El resultat
ha estat demolidor, sempre
segons la seva valoració.
Per Avui Democràcia,
Rosa Ma. Guasch ha assegurat que els pressupostos
eren una mala proposta i
que no estan pensats per
millorar la qualitat de vida
dels torrencs i les torrenques sinó estan pensats

per la comoditat del govern. Ha considerat que els
falten ambició i que no s’ha
fet tota la feina que es podia haver fet. Ha acusat al
govern d’utilitzar eufemismes per no reconèixer que
el govern no gasta perquè
no treballa.
Des del PP, Núria Gómez
ha lamentat que no hi hagi
mesures que generin il•lusió, un fet que ha relacionat a la manca d’il•lusió
per governar que detecta
als integrants de l’equip de
govern. Ha destacat que hi
ha moltes partides millorables i que faltaven partides
per obres importants com
el cobriment de la piscina,
acabar el teatre-auditori o
l’Alfa-Omega.
En una línia completament
diferent s’ha posicionat el
representant de la CUP,
Toni Sacristan, qui ha considerat que els números
presentats no volen solucionar els problemes de la
gent i no tenir en compte
la ciutadania. És més, ha
acusat als partits d’esquerra d’haver fet uns pressupostos des d’una prespectiva capitalista. Com en
altres vegades ha criticat
el pagament del deute, so-

Estudiaran mesures per fomentar la
construcció d’habitatge social
L’Ajuntament de Torredembarra crearà una
comissió tècnica per establir mesures per fomentar
la construcció d’habitatge
social al municipi. Una de
les iniciatives que es posaran sobre la taula serà
la de condicionar l’atorgament de futures llicències de nova construcció a
l’existència d’un percentatge destinat a fins socials.
Els habitatges amb fins socials podrien ser destinats

a la venda o bé al lloguer
en els termes que preveu la
Generalitat de Catalunya.
De fet, l’acord a què han arribat fa pocs dies en aquest
àmbit la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona obre
la porta a estudiar mesures
que també garanteixin l’accés a un habitatge digne
adaptades a la realitat de
Torredembarra.
En aquest sentit, caldrà
determinar quin percentatge d’obra nova es podria
destinar a habitatge social,

tenint sempre en compte
cas per cas. També ha manifestat que encara és aviat
per poder establir unes previsions i que caldrà veure
l’evolució del sector, però
com a tall d’exemple aquest
2018 s’han atorgat tres llicències per a nous edificis
amb un número aproximat
de 70 habitatges. Amb tot,
ha ressaltat que es tracta
d’estudiar mesures possibles i que caldrà veure més
endavant quines accions
es poden materialitzar.

Cal recordar que l’Ajuntament de Torredembarra
compta amb una Ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits amb l’objectiu
de mobilitzar l’habitatge
buit en mans de les entitats
financers i grans empreses.
Amb tot, les dificultats administratives que comporten aquests tipus de procediments han fet pensar
en la necessitar d’establir
també altres mesures.

bretot, del que considera
il•legítim.
Pel PDCAT, Anna Magrinyà
ha assegurat que el govern
no s’ha plantejat ni quina
Torredembarra vol aconseguir. De fet, no ha dubtat
de suspendre no només el
pressupost sinó la gestió
dels darrers quatre anys.
Ha reclamant més inversions pels barris.
Per últim, Toni Cruz, el
portaveu de Ciutadans, ha
denunciat la falta de control
i la precisió en el moment
d’executar el pressupost.
Ha assegurat que el govern
pretén fer campanya electoral amb el pressupost i ha

airejat les ombres del govern en temes com la suspensió dels contractes de
la neteja viaria i la recollida
de residus, el fracàs en tirar endavant el cobriment
de la piscina, etc.
Una visió que no ha estat
compartida pels diferents
membres del govern que
han assegurat haver solucionat coses imprescindibles que feien 30 anys que
estaven per solucionar.
Al final, 9 vots a favor i 8
en contra, i tothom mirant
el calendari: eleccions al
maig.

MENJARS PER EMPORTAR COM FETS A CASA

Menú de Navidad

Redondo de pollo de corral relleno de carne
picada, ciruelas pasas y piñones con salsa
Pedro Ximénez
36, 90 €
Redondo de ternera en salsa de oporto y
mézclum de setas
54, 90 €
Zarzuela de rape, merluza y marisco
24, 90 €/Kg
Paletilla de cordero con guarnición 22, 90 €
Cochinillo al horno 4-5 Kg.
79, 90 €
Fricadndo de ternera con salsa de setas
24, 90 €/Kg
Carrillera de cerdo deshuesada
al Pedro Ximénez
25, 90 €/Kg
Bandeja de 24canelones
con bechamel y queso
26,90 €
Bandeja de 6 canelones
6,60 €
Bandeja de 30 canapés surtidos
14,90 €
Variado de Croquetas casera
19,90 €
Las reservas se han de realizar antes del día 20 de diciembre
Se recogerán el día 24, 26 i 1 de enero de 10:00 a 14:00 h

c/ Pere Badia, 49 - Torredembarra
Caps de setmana:

PAELLES I FIDEUAS

PER RACIONS I PER ENCÀRREC

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)
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Es presenta a Torredembarra la Federació del Torredembarra posa
Comerç i Turisme del Baix Gaià
en marxa el pla de
Torredembarra ha estat
seguretat de Nadal
l’escenari de la presentació de la Federació del
Comerç i Turisme del
Baix Gaià, entitat constituïda per PIMEComerç
Tarragona i les associacions de comerciants d’Altafulla,
Torredembarra,
Roda de Berà i la Pobla
de Montornès. Aquesta iniciativa es crea amb
l’objectiu d’aportar una
millora als municipis del
Baix Gaià, tant per al comerç com per al turisme i
també per al desenvolupament local, tal com han
explicat el president de
PIMEComerç Tarragona,
Florenci Nieto, que també
ha assenyalat que el suport de l’administració és
fonamental.
La presentació d’aquesta
federació ha tingut lloc
en el marc d’una jornada
de dinamització de municipis petits que ha comptat amb la ponència de la
presidenta de la Federació de Comerç de la Selva, Marta Julià, que des
de la seva experiència de
dinamització
d’aquesta
comarca ha donat alguns
exemples i motivacions
per tirar endavant el projecte del Baix Gaià. Finalment, ha tingut lloc un
debat entre els assistents
sota el títol “Caminem

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

junts la Federació i els municipis?”.
La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de
l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, acompanyat pel regidor de Comerç, Indústria i Activitats
de Torredembarra, Josep
M. Guasch. A més del
president de PIMEComerç
Tarragona, Florenci Nieto,
hi ha estat present el president de la Federació, Josep
M. Lloret. Altres assistents
han estat representants de
les associacions comercials de Roda de Berà, de la
Pobla de Montornès, de la
UCEP de Torredembarra i
ATECA d’Altafulla. També
hi han pres part representants municipals d’Altafu-

lla, Roda de Berà, Creixell,
la Pobla de Montornès, el
Catllar, la Riera de Gaià,
Torredembarra i de la Diputació de Tarragona.
La creació de la Federació
de Comerç i Turisme del
Baix Gaià arriba després
que el mes d’abril d’enguany es dugués a terme
la primera Taula de Comerç
del Baix Gaià a Altafulla i
es posessin en comú propostes d’actuació i millora.
De fet, la jornada també
s’ha plantejat per avançar
en les relacions entre l’àmbit privat (comerciants) i el
públic (ajuntaments) i estudiar si el Consorci Turístic
del Baix Gaià, que aplega
els ajuntaments d’aquesta zona, pot ser una bona

eina d’interlocució. En
aquest sentit, l’alcalde de
Torredembarra,
Eduard
Rovira, ha explicat que
cal trobar aquests mecanismes per relacionar-se
i emprendre accions de
manera coordinada i ha
manifestat l’interès de la
Torre en ser motor tant de
la iniciativa turística com
comercial.
Per la seva part, el regidor de Comerç, Indústria
i Activitats, Josep Maria
Guasch, ha ressaltat la
importància d’aquesta iniciativa tot assenyalant que
cal realitzar accions conjuntes per protegir el petit
comerç, que és majoritari
en aquests municipis.

Amb l’arribada del Nadal
l’afluència de públic en
les àrees comercials i de
serveis de la població s’incrementa de forma molt
significativa. Per a contribuir a una major seguretat
d’aquestes zones, l’Ajuntament de Torredembarra,
a través de la Regidoria
de Governació, engega,
a partir de demà, el “Pla
de Seguretat - Dispositiu
policial - Nadal 2018-19”
que es desenvoluparà de
forma prioritària en la zona
del centre de la població
i el polígon industrial Roques Planes.
Per part de la Policia Local, s’efectuarà un reforç
d’agents, per tal d’augmentar els nivells de prevenció i compromís de servei mitjançant l’estratègia
d’un model de treball basat
en la proximitat. D’aquesta
manera, s’han dividit les
zones comercials de la població en 4 sectors que seran coberts diàriament per
4 agents i 1 caporal, sent la
patrulla a peu i la policia de
proximitat la seva característica principal.
Aquest pla, vigent des del
dia 6 de desembre i que finalitzarà el 6 de gener del
2019, té com a objectius
principals garantir la segu-

retat de les persones en
els seus desplaçaments
i activitats i controlar i regular el trànsit de vehicles
i vianants, restringint el
trànsit de vehicles a determinades zones, per tal
d’augmentar els nivells de
prevenció i compromís de
servei.
També es duran a terme
dues campanyes, una
de control d’alcoholèmia
i drogues, del 13 al 22
de desembre, i un altra
de control de joguines i
regals dels establiments
multipreu durant aquests
dies.
D’altra banda, la Policia
Local estableix un operatiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra realitzant
patrullatges mixtes sobre
l’eix comercial d’acord
amb el dispositiu Grèvol
que posen en marxa els
Mossos d’Esquadra per
aquestes dates.
Una vegada finalitzat el
dispositiu, s’elaborarà una
estadística en base a les
dades obtingudes durant
els dies d’execució del Pla
Nadal 2018-19, la qual
servirà com a instrument
de millora de cara a campanyes similars i per tal de
planificar el pla Nadal de
l’any següent.

L’equip
L’equip del
del restaurant
restaurant Di
Di Napoli
Napoli els
els
desitja
desitja un
un Bon
Bon Nadal
Nadal ii Feliç
Feliç Any
Any 2019
2019

Menú
i Cap

especial de Sant Esteve
d’Any

Menjars
Menjars per
per emportar
emportar (per
(per encàrrec)
encàrrec)

RESERVES
RESERVES AL
AL TEL.
TEL. 977
977 640
640 271
271
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Us desitgem
Bones Festes
i pròsper any
2019

Per més comoditat, demaneu hora per telèfon

SORTEGEM 2 PANERES DE NADAL
ENTRE ELS NOSTRES CILENTS
C/ Capella, 8 - local 1
43830 - Torredembarra

877 013 990
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Ja es poden sol·licitar les places de lloguer Consensuaran una resolució
per millorar el finançament
de l’aparcament soterrani dels Filadors
Fins al proper 24 de gener de 2019 és obert el
termini per a la sol·licitud
d’una plaça de lloguer a
l’aparcament de soterrani
de Filadors. La Regidoria
de Governació, que ja va
dur a terme el passat 13
de novembre una reunió
informativa oberta a la ciutadania per explicar-ne els
detalls, ha informat que ja
es poden presentar les peticions, al Registre General
de l’Ajuntament (plaça del
Castell, 8), en horari de
8.30 a 14 h.
De les 248 places d’estacionament de l’aparcament,
137 seran de rotació i 111
de lloguer (90 turismes +
16 motocicletes + 5 per a
persones amb mobilitat
reduïda), totes ubicades a
la segona planta. Es faran
dos tipus d’abonaments,
de 24 h i de 12 h. El preu
per a turisme 24 h tot l’any
serà de 38 € mensuals i 12
h 22 €. Per a motocicletes,
les 24 h seran 20 € i 12 h
12 €. Aquests preus són
amb IVA inclòs. El preu de

l’estacionament de rotació
serà de 0,01 €/m. L’horari de
l’aparcament serà de 7.30 h
a 21.30 h. Fora d’aquestes
horaris, els llogaters podran
entrar i sortir a través d’una
targeta magnètica.
Les persones que podran
accedir al procediment de
concessió són les empadronades a Torredembarra, els
propietaris d’un habitatge a
Torredembarra, i empresaris o treballadors d’un local
o negoci a Torredembarra. El contracte serà d’un
mínim de quatre mesos i
d’un màxim d’un any. Es
renovarà de manera automàtica anualment fins a un
màxim de quatre anys. El
plec de clàusules contindrà
un criteri d’adjudicació de
les places amb un barem
de punts en què es donarà
preferència als sol·licitants
que estiguin empadronats i
demanin el lloguer de 24 h.
Una vegada adjudicades
les places, si en queden
de vacants, es podrà optar
a una segona plaça amb el
mateix criteri d’adjudicació.

de l’atenció primària de la
Xarxa Santa Tecla

Des del passat mes de setembre, l’aparcament està obert
gratuïtament (Foto: A. Fusté- Aj. de Torredembarra)

Si s’ocupen totes les places
disponibles, les persones
que es quedin sense plaça
formaran part d’una llista
d’espera i en podran ocupar
una a mesura que en quedin de lliures.
Altres mesures previstes
són que les places adjudicades no es puguin llogar a
terceres persones i que una
mateixa plaça es pugui ocupar per diferents vehicles
del contractant o dels seus
familiars, per la qual cosa
prèviament s’hauran d’identificar a l’hora de formalitzar
la instància. L’Ajuntament
informarà oportunament de
l’obertura del procés per

participar en l’adjudicació
de les places de lloguer.
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 i estigui finalitzat el procés d’adjudicació
de les places d’abonament,
Filadors ja entrarà en marxa
amb total normalitat.
Per a qualsevol dubte, es
pot
contactar al correu
electrònic seguretat@torredembarra.cat o per telèfon : 977 64 00 25 ext. 491.

Diputats i diputades i representants parlamentaris
del Camp de Tarragona
de Ciutadans, Junts per
Catalunya, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Catalunya en
Comú Podem i Partit Popular s’han compromès a
consensuar una proposta
de resolució al Parlament
de Catalunya per demanar
que el Govern de la Generalitat destini més finançament al servei d’atenció
primària de la Xarxa Santa
Tecla en els pressupostos
del 2019. Després de la
reunió que han mantingut els parlamentaris amb
la Corporació Municipal i
representants del comitè
d’empresa i de la plataforma d’afectats.
Maria Castro, representant
del comitè d’empresa del
servei d’atenció primària
de la Xarxa Santa Tecla, ha
agraït el suport dels representants polítics de l’Ajuntament de Torredembarra i
dels alcaldes del Pacte de

Berà en les seves reivindicacions de disposar de
més temps per atendre
els usuaris, més nombre
de professionals i millores
en els sous. Pere García,
de la Plataforma d’afectats del CAP Torredembarra, també s’ha mostrat
satisfet de la reunió però
ha assenyalat que continuaran les convocatòries
cada divendres, a les 12
h, davant del CAP fins que
arribin les solucions.
Cal recordar que el ple
ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament de
Torredembarra va aprovar
per unanimitat una moció
de suport a les reivindicacions dels treballadors
i treballadores d’atenció primària de la Xarxa
Santa Tecla que van presentar conjuntament els
grups municipals d’ERC,
Cs, PSC, ABG, PDeCAT i
Unió, PP i Avui Democràcia. La proposta també va
assolir el vot favorable de
la CUP.

Bones
Festes

BONES FESTES

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL
i MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
PNEUMÀTICS, XAPA i PINTURA
e-mail: tallersiscu@hotmail.com

Tel./FAX 977 64 51 22

C/ Flamisell, nau 4 · Polígon Roques Planes

43830 Torredembarra

Esmorzars
Menú diari
Tapes & Vins

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

www.autoescolauniversal.net
autoescolauniversal@hotmail.com

BONES FESTES
BONES
FESTES

tel. 977 645 879
latourdanbare@gmail.com
Carrer del Forn, 20
Torredembarra

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

c/ Antoni Roig, 40

Torredembarra

AMBIENT FAMILIAR

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

BON NADAL I FELIÇ 2019
Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra
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PAS ENDAVANT EN LA RECONVERSIÓ DE L’ANTIGA N-340
El condicionament urbanístic de l’antiga N-340 al municipi de Torredembarra fa
un pas endavant després
que la Junta de Govern
Local hagi aprovat treure
a licitació la redacció de
l’estudi tècnic del condicionament de l’antiga N-340
i la redacció del projecte
d’obres en el tram comprès
entre el passeig de la Sort i
el passeig de l’Estació i en
espais amb afectacions de
seguretat d’intervenció prioritària. També s’inclou la
direcció de les obres. Tot

plegat, amb un pressupost
de licitació de 53.240 € (IVA
inclòs). El termini de presentació d’ofertes s’inicia
avui i restarà obert fins al
24 de desembre, a les 14 h.
La presentació de la documentació s’ha de fer exclusivament per sobre digital,
seguint les indicacions del
perfil del contractant. Una
vegada adjudicat el servei,
els estudis i projectes s’han
de presentar en un termini
de dos mesos.
Entre d’altres qüestions,
l’abast de l’encàrrec con-

templa la proposta de solucions per a tot el traçat de
l’antiga N-340 entre la rotonda d’Altafulla i la rotonda
de connexió amb l’actual
N-34, un tram d’uns 5 km,
i el projecte bàsic i executiu
de les obres a realitzar en el
tram comprès entre el passeig de la Sort i el passeig
de l’Estació. Com a primera
aproximació, s’estima com
a pressupost d’adjudicació
d’aquestes obres el valor de
525.592,10 € (IVA inclòs).
L’Ajuntament de Torredembarra disposa per al 2019

d’un total de 678.557,7 € de
la subvenció de l’Estat per
a la reconversió d’aquesta
via en urbana. Cal recordar
que fa anys que es va dur
a terme el desdoblament
de la N-340 al seu pas pel
municipi i que es va obtenir
una subvenció de l’Estat per
a la seva reconversió, concretament el 2006, però no
va ser fins a l’actual mandat,
l’any 2016, que es va fer la
primera actuació en aquest
àmbit: la rotonda a l’alçada
del carrer dels Pescadors.

La rotonda a l’alçada del carrer dels Pescadors s’ha construït aquest
mandat (Foto: A. Fusté- Aj. de Torredembarra)

Bones Festes i pròsper any 2019

REGALA BELLEZA
Ofertas hasta el 31 de diciembre en
cejas pelo a pelo y rejuvenecimiento
facial con obsequio de lifting de
pestañas
Con el procedimiento de plasma
puedes escoger tres zonas
Para unas uñas perfectas.
Tenemos más de 2000 diseños a tu servicio, o si
lo prefieres hacemos tu propio diseño.

877 056 464
c/ Pere Badia, 26 Loc. 2
Torredembarra
lepetit.salon@hotmail.com

FELICES
FIESTAS

Pintxos
Tapes
Ranxets
Tel. 691 812 932

Plaça de la Font, 2
Torredembarra

NAVIDADES KULT
21/12/18
20.00 h.-PINCHOS
22.00 h.-CONCIERTO DE ROWDA BACKBEAT (ONE WOMEN BAND)

24/12/18
24.00 h.-KARAOKE Y COPAS DE NAVIDAD

26/12/18
13.00 h.-MENÚ ESPECIAL SAN ESTEBAN
(RESERVA PREVIA EN EL LOCAL O AL 691812932)

28/12/18
20.00 h.-PINCHOS
22.00 h.-CONCIERTO FLAMENCO CON JOSÉ ÁNGEL BARRERA,
TARE CORTES Y SARA LOPEZ

31/12/18
24.00 h.-FIESTA AÑO NUEVO CON DJ. MIGUEL O.M.

4/01/19
20.00 h.-PINCHOS
22.00 h.-CONCIERTO CON MARTIN J. MERINO Y ROBERT G.EZQUERRO
(PLAY THE BLUES)

FIESTA 5º ANIVERSARIO KULT
11 Y 12 DE ENERO A LAS 20.00H.

Pl. de la Font, 8 - Torredembarra

US DESITGEM BONES FESTES I FELIÇ 2019
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Educació Viària a les Llars d’Infants L’Escola Municipal d’Adults gairebé dobla
La Policia Local de Torredembarra, pionera en
educació viària des de
fa més de 25 anys, ha
iniciat aquest any una
nova activitat a les llars
d’infants municipals, El
Cirerer i Els Gegants
de la Torre. Així, aquest
18 de desembre es van
traslladar a les llars amb
activitats pedagògiques i
un espectacle de màgia
acompanyat d’un pallasso.
L’assistència de la Policia
Local en aquests espais
entra dins de la planificació en Educació Viaria
amb l’objectiu, per una
banda, que els més petits comencin a associar
la policia com una part
de la societat a qui poden demanar ajuda, i per

el nombre d’alumnes en cinc anys

Es busca que els més petits associïn la policia com una part de la
societat a qui poden demanar ajuda (Foto: A. Fusté- Aj. Torre)

l’altra, acostumar els nens
i nenes a la seva presència per a més endavant,
quan els tornaran a veure
a les escoles en xerrades
d’educació viària.
L’educació viària va entrar per primera vegada a
les escoles del municipi
el curs 1991-1992 de la

mà de la Policia Local de
Torredembarra i any rere
any s’han anat ampliant
els alumnes als quals anava dirigida. En aquests 26
anys, han estat més de
35.000 els alumnes que
han rebut classes i xerrades relacionades amb
aquest àmbit.

L’Escola d’Adults Mar de
Lletres ha gairebé doblat el
nombre d’alumnes en els
darrers cinc anys, passant
de 140 el curs 2014-2015
a 269 l’actual curs 20182019. En aquesta evolució, han variat altres percentatges com el d’alumnes del sexe masculí que
ha augmentat passant del
25 % del total al 36 % i
també el d’alumnes estrangers que el 2014-2015
representaven un 42,9 %
(de 17 països diferents) i
el 2017-2018 van arribar al
69 % (de 28 països).
Fins al final de curs no
s’estableix el percentatge
total d’estrangers i autòctons.
El regidor d’Educació, Jor-

di Solé, ha explicat que
l’important
creixement
de l’alumnat de l’Escola
d’Adults es pot explicar
per diferents raons com la
promoció exterior de l’escola, la facilitat d’accés,
l’increment de matèries
que s’imparteixen, l’increment dels ajuts a diferents
col•lectius i les rebaixes en
els imports dels cursos. A
tall d’exemple, el preu dels

cursos d’iniciació al català
i castellà i el d’alfabetització és de 5 €.
D’altra banda, l’Escola
Municipal de Música de
Torredembarra també ha
incrementat de manera
significativa el nombre
d’alumnes, passant de
136 el curs 2015-2016 a
174 el curs 2018-2019, el
que representa un 28 %
de creixement.

Pilar González Mateo
Advocada

Alguns dels nostres serveis

ADVOCATS

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

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

Un dels nostres tortells de Reis
portarà aquest premi :
Dues entrades per aquest gran
espectacle del CIRC DU SOLEIL.
I US ESPEREN TAMBÉ ALTRES
PREMIS SORPRESA
ENCARREGA JA EL TEU TORTELL!

Torredembarra Tel. 977644995
Altafulla Tel. 686171854
Obrador Els Pallaresos Tel. 686 726982

MODA INTERIOR HOME - DONA

JOIERIA
RELLOTGERIA

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

US DESITJA
BONES FESTES

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

US DESITGEN
BONES FESTES I UN
PRÒSPER ANY 2019

Creperia/Cafeteria situada a la població de
Torredembarra on podràs degustar una
amplia varietat de Crepes dolços i salats,
Gofres, Batuts Milkshakes i molt més!
T'esperem!
BONES
FESTES

www.larbreda.cat

roger@larbreda.cat

Ens trobaràs al
c/ Baixada de
St. Antoni, 7 (local)
Torredembarra

Plaça de la Vila, 18 - Tel. 977 640930 - Torredembarra
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‘Som iguals, som diferents’, el lema del
Tres detinguts per tràfic de drogues en
Pla Educatiu d’Entorn per al nou curs
el club de cànnabis del Passeig Miramar El lema principal de les
El Jutjat d’Instrucció número 7 del Vendrell ha
ordenat aquest dimarts
l’entrada i registre d’un
club de cànnabis situat al número 157 del
passeig Miramar, a Torredembarra.
L’edifici on s’ha dut
l’operació policial té un
aparcament privat de
poques places i un cartell que anuncia que és
un club privat per a fumadors i l’entrada està
prohibida als menors de
21 anys.
L’operatiu policial, dut a
terme per la Guàrdia Civil i amb la col•laboració
de la Policia Local, ha
comptat amb una desena aproximada d’agents
que han arribat al voltant de les 10 del matí.
A més dels agents, la
unitat canina de la Guàrdia Civil també ha participat en aquest operatiu. L’objectiu era trobar
la droga i els diners per
poder demostrar que

el club podria ser una
associació il•legal i que
seria una tapadora per a
la venda de marihuana i
haixix.
Segons ha publicat el Diari de Tarragona, l’operació ha acabat poc abans
de les dues de la tarda,
amb un mínim de tres
persones arrestades per
diferents delictes relacionats amb estupefaents.
Aquesta informació ha
estat confirmada extraoficialment per fonts coneixedores del cas.
A part de les detencions,
el registre ha permès
confiscar droga (possiblement haixix) i diners

en efectiu que estaria
guardat al local.
Tot i que no hi ha confirmació oficial, els delictes
imputables als detinguts
serien associació il•lícita
i tràfic de drogues.
A més de les detencions
i la droga confiscada (petites quantitats que no
arribarien el quilo amb
la suma total recollit),
s’hauria aprofitat per fer
una inspecció tècnica del
local i buscar possibles
infraccions administratives que donessin arguments a l’Ajuntament per
demanar el tancament
d’aquesta associació.

activitats que programarà
el Pla Educatiu d’Entorn
de Torredembarra aquest
curs 2018-2019 serà “Som
iguals, som diferents”, amb
l’objectiu de sensibilitzar la
comunitat educativa sobre
temes com la igualtat de
gènere, el racisme i la inclusió social. Les activitats
aniran dirigides a infants i
joves de 0 a 18 anys que
siguin alumnes dels centres educatius públics i
privats del municipi. Les
entitats i àrees de l’Ajuntament que participen en
el Pla Educatiu d’Entorn
són el Grup Excursionisme Torredembarra, la Colla
Castellera Nois de la Torre,
la Colla Castellera Xiquets
de Torredembarra, l’Associació Esplai Gent Gran
de Torredembarra, tots els
centres esportius privats
del municipi, la Biblioteca
Mestra Maria Antònia, les
regidories de Participació
Ciutadana i Turisme, els
serveis municipals del Capicua, l’Escola de Música,
l’Escola d’Adults, l’emissora de ràdio municipal

Ona la Torre i la psicòloga
municipal Imma Sagrera.
Cal destacar la participació també de la Fundació
Onada, per així ampliar
mirades inclusives, efectives i reals i centrar-se en
què poden fer les persones
amb alguna disfunció i no
en les seves limitacions.
La Comissió Local del Pla
Educatiu d’Entorn va aprovar les actuacions del curs
2018-2019 en una reunió
que va tenir lloc el 23 de
novembre passat. La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torredembarra
planteja el desenvolupament dels plans educatius
d’entorn com un instrument
per donar una resposta in-

tegrada a les necessitats
educatives de la societat,
coordinant i dinamitzant
l’acció educativa en els
diferents àmbits de la vida
dels infants i joves a partir
de diverses iniciatives.
Cal recordar que el Pla
Educatiu d’Entorn és una
iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat i els ajuntaments. L’objectiu
es
aconseguir l’èxit educatiu
de tot l’alumnat i contribuir
a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació
intercultural, el foment de
la convivència i l’ús de la
llengua catalana.

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

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO
d
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US DESITJA
BON NADAL I
FELIÇ ANY 2019

VEHÍCULOS NUEVOS - VEHÍCULOS DE OCASIÓN - OFERTA PERSONALIZADA

US DESITJA BONES FESTES
PL. DE LA VILA, 7

43830 TORREDEMBARRA

TEL. 977 64 04 26

977 780 296 - oncletattoo@gmail.com
c/ 11 de setembre, 1 - Torredembarra

c/ Antoni Roig, 44

Torredembarra

POST VENTA
Mecánica y Electricidad
Plancha y Pintura

Chequeo Pre-ITV
Mantenimiento

NUEVO
OPEL
MOKKA

Todo lo que su vehículo necesita.
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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
WWW.FINQUESLATORRE.COM

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.
Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.

3432

4095

Dúplex 2 Hab.
Roda de Bara

4666

65.000€

Piso 1 Hab.
Centro

69.900€

2648
4673

3148
4655

OCASIÓN - CASA ADOSADA
CASA ZONA MARÍTIMA SUR
A 2 minutos de la playa, 2 habitaciones
dobles, 1 baño, patio delantero y trasero.

106.000€

4528

4678

Creixell

Piso 3 Hab.
Creixell

75.000€

89.000€

Piso 3 Hab.

4495

A 5 min. playa

Piso 3 Hab.
Centro

95.000€

115.000€

Piso 3 Hab.

Casa Adosada

4640

Casa Adosada

Roda de Bara

2Hab. piscina

101.752€

119.000€

POLÍTICA
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Cs Torredembarra demana la dimissió de Nou partit municipal
José García (PSC) per possible revelació de El passat 12 de desem- El grup desitja sumar
bre, va quedar constituït al projecte a persones
secrets i falsedat documental
el grup Torredembarra de diferents entitats, de
El Grup Municipal de
Ciutadans (Cs) a Torredembarra ha demanat la dimissió del regidor de governació,
José García (PSC),
per un presumpte delicte de revelació de
secrets i falsedat documental, després que
el Jutjat d’Instrucció
número 6 del Vendrell
li hagi citat a declarar
com investigat per la
disputa legal amb el
propietari del bar musical Nose.
El portaveu municipal
de Cs, Toni Cruz, ha
considerat que “hauria
de ser el mateix senyor
García qui donés explicacions per dignitat
política i respecte als
veïns de Torredembarra”, i li ha instat a
“abandonar la seva

ha titllat aquest fet de
“’xiringuitos’ de govern”,
i li ha recordat a l’edil
que “no pot utilitzar el
seu càrrec públic per
malgastar els diners de
tots els veïns de Torredembarra i anar una
vegada i una altra als
jutjats a recórrer el que
un Jutge arxiva”.
Per Cs és obvi que García s’ha aprofitat del càrrec per utilitzar una
documentació a la que només podia accedir com a regidor (F:JG)

condició com a càrrec
públic mentre duri la
seva imputació o finalitzi el procés judicial”.
En una roda de premsa
a l’Ajuntament de Torredembarra, Toni Cruz
ha denunciat que “el
regidor de Governació
utilitzi els fons públics
de Torredembarra per
resoldre les seves querelles personals reite-

En aquest sentit, Cruz

En aquest sentit, li ha
instat a “deixar de tenir
al seu govern a un imputat per la justícia per
uns delictes que impliquen un aprofitament
del seu càrrec públic”.

tots els barris i de totes
les edats.
En l’assemblea també
es va aprovar l’inici del
procés de primàries per
triar el candidat o candidata a l’alcaldia per
a les eleccions municipals del proper mes de
maig de 2019. Aquest
nou projecte polític per
a Torredembarra, atorgarà poder al conjunt
de la ciutadania on les
decisions de la seva
gent, amb la seva participació, influiran en les
resolucions polítiques
del poble.
L’Assemblea d’Aprovació del Grup Promotor
Local de Torredembarra va tenir una assistència del 75 per cent
de la militància i les decisions es van prendre
per unanimitat.

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















rades amb la Justícia”,
i ha explicat que “com
s’ha pogut seguir en
els mitjans de comunicació, el senyor García
ha recorregut un arxiu
de l’acte del cas Nose,
presentat
documentació confidencial de
l’ajuntament de forma
esbiaixada per a un benefici personal”.

El portaveu municipal
de la formació taronja
s’ha dirigit a l’actual alcalde, Eduard Rovira,
perquè “deixi d’amagar-se, prengui el control del govern i sigui
coherent”.

En Comú. Aquest grup
sorgeix de la necessitat d’una societat més
justa i oberta. Els seus
integrants provenen de
diferents
professions
i idiosincràsies, però,
comparteixen profunds
valors democràtics.
Homes i dones compromesos a treballar per
Torredembarra en el
qual tots els ciutadans
i ciutadanes que ho desitgin puguin participar
en la construcció d’un
dia a dia millor.
Torredembarra
En
Comú, és un moviment
polític obert, plural i progressista, amb propòsits
ferms: igualtat d’oportunitats, desenvolupament
econòmic i sostenible,
inclusió social, defensa
de la sanitat i educació
pública, preservació del
medi ambient.
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Marsal-Pie S.L.
Agencia de seguros exclusiva de Allianz

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
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Demana informació!


2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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PRESENTACIÓ LLIBRE JUVENIL TORRENC: JJONES I Fotoamigo, una associació
cultural de fotografia
EL BRAÇ DEL REI MIDES
El proper 4 de gener, si
no hi ha cap impediment,
es presentarà la primera
novel•la juvenil protagonitzada
perDe
lesper
vuitJJones,
del matíunfins
a
sonatge de ficció creat pel
torrenc Jordi Guasch.
Un fet nou perquè, tot i
que, a Torredembarra hi
ha diferents escriptors de
ficció que publiquen amb
regularitat, cap d’ells ha
desenvolupat un personatge 100% torrenc.
La novel•la es titula “JJ i el
braç del Rei Mides” i va ser
escrita l’any 2011 amb la
intenció de crear un heroi
local de ficció a l’estil de
Harry Potter.
De fet, Guasch reconeix
que la idea li va sorgir
mentre estava llegint un
llibre de la saga del famós
personatge creat per JK
Rowling. “Em vaig plantejar perquè les aventures
juvenils havien de passar
a les grans ciutats i no als
pobles, com el nostre” i
com que “per mi Torredembarra és molt important,
vaig decidir crear un personatge local en un entorn
que conec”.
Tampoc volia que tingués

poders màgics, ni fabulosos, sinó que els possibles
lectors es poguessin sentir
identificats amb les seves
habilitats. Com que l’autor
és un amant de la història,
ha publicat diferents assajos sobre la història de Torredembarra, JJones és fill
d’un arqueòleg i les seves
aventures volen ser una excusa per donar a conèixer
aspectes poc coneguts de
la nostra història.
Per exemple, en aquesta
primera entrega té un pes
molt important la tribu ibera
dels Cossetans, que són els
qui van poblar el camp de
Tarragona abans de l’arribada dels romans i que van
mantenir contactes comercials amb els grecs.
Entre altres indrets, l’aventura transcorre a Torredembarra, Tarragona i la Pobla
de Montornès.
Argument
JJones és un noi d’onze
anys que acaba de perdre el
seu pare i es veu involucrat
en una trepidant recerca
d’una relíquia amb el poder
de transformar qualsevol
objecte amb or, el braç del

Rei Mides. El
camí, però,
no el farà sol
De
les vuittrodel matí fins a
i s’anirà
bant tant amb
persones que
l’ajudaran,
com
amb
persones que
competiran
amb ell per la
possessió del
preuat objecte.
Dibuixos de
Miquel Vila
Cada capítol
d’aquesta novel•la compta
amb una plana gràfica creada per l’il•lustrador torrenc
Miquel Vila, que ha estat la
persona que ha donat un
impuls definitiu al projecte,
davant de les reticències de
Guasch a publicar.
“Escriure m’ajuda i tinc
molts relats, la majoria amb
un nexe en comú que és
Torredembarra, però, com
molts escriptors novells, em
fa vergonya mostrar-los.
Miquel, que està diplomat
a l’escola JOSO de Barcelona en còmic i il•lustració
va agafar de seguida l’es-

sència de l’aventura i em va
animar a publicar”.
Una saga torrenca?
Guasch té escrites i plantejades altres aventures de
JJones, en total 7. Si el llibre agrada, només fa falta
revisar i dotar-les de forma.
El que està més endegat és
“JJ i el secret del Castell”,
on el castell i la nissaga
dels Icard juguen un paper
molt destacat. No obstant,
els Tartessos, els romans o
els indians torrencs són alguns dels motius de les properes aventures d’aquest
personatge.

Fa uns mesos un grup de
persones aficionades a la
fotografia van decidir crear una associació cultural
de fotografia, de la mà de
Miryam Huebra, fotògrafa i
presidenta de l’entitat.
Cada dia són més els
adeptes que ja sigui mitjançant el mòbil o la càmera digital s’endinsen en
aquest apassionat món.
Fotoamigo s’ha constituït
amb la finalitat de difondre i fomentar aquest art.
L’associació està oberta
a tota persona que vulgui
aprendre o compartir els
seus coneixements i que
li interessi fer sortides per

tal de fotografiar paisatges, monuments i edificis
històrics d’arreu de la geografia catalana. A més a
més podrà gaudir de moltes altres activitats com
cursos, tallers de revelat
en blanc i negre, concursos i exposicions.
No calen coneixements
previs per pertànyer a
l’associació Fotoamigo,
tothom hi és benvingut.
Els podeu contactar a través de correu electrònic
a fotoamig@gmail.com
o a través de les xarxes
socials Instagram i Facebook cercant per fotoamigo.35mm

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Forners artesans des de 1939

· Excavacions
· Neteja de terrenys
· Subministres d’arids

Pl. de la Vila, 2
Tel. 977 64 38 19
Torredembarra

Pans artesans
Pastes
Especialitat en
coques casolanes
c/ Sant Antoni, 17
Tel. 977 65 50 75
La Riera de Gaià

· Servei de grua i contenidors
jan_excavacions@hotmail.com
Tel. 639 626 740
Fax: 977 657 362
jan excavacions

NETEGES
LA COSTA
NETEJA DE COMUNITATS - FINAL D'OBRA
XALETS - PISOS - OFICINES - VIDRES

PULPO GALLEGA - BRAVAS - MONTADITOS
BOQUERONES - SEPIA - PINCHOS - REJOS
SEVILLANOS - CHOCOS - Y MÁS...
RESERVAS 977 640 995
C/ FERRAN DE QUEROL, 11 - TORREDEMBARRA
MARTES CERRADO

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
PREUS INCREÏBLES
E-mail: netegeslacosta@yahoo.es

TELF.: 635867020 - 977644380

-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
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No va ser casualitat que
els Escipions escollissin
aquestes contrades per
establir la Seu Imperial de
l’oest del mediterrani de
l’Imperi Romà. Les possibilitats son enormes, cal
que tots plegats, persones, entitats, empreses, ...
ens creiem que som capaços de tirar endavant un
projecte nou i engrescador per construir sinergies
amb tots els elements potencials que gaudim com
Port, Aeroport, AVE, Corredor Mediterrani, Parcs
Temàtics, Terres de l’Ebre,
Turisme, Enoturisme, Indústria Química, Indústria
Agroalimentària, etc...
Això no pot sorgir de posicions extremes ni promeses inútils, tan sols des del
coneixement i la moderació de la centralitat que aixoplugui transversalment
totes les inquietuds i inici-

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

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

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

atives. Primer cal creure
que es possible i des dels
Liberals de LLIURES CatSud pensem que es una
aposta ferma per tornar a
posar la Vella Tàrraco i la
Catalunya Nova com a paradigma i alternativa nova,
diferent, descentralitzada i
respectuosa amb el medi
per oferir qualitat de vida.
Les properes eleccions
municipals poden ser el
tret de sortida, cal que tots
els que creiem possible
aquest Projecte unim forces i comencem a posar
en marxa aquesta gran
oportunitat que el desgavell polític actual ens posa
davant.

Martí Virgili
Coordinador Lliures Catalunya Sud,
Camp de Tarragona
PUBLICITAT:
Guasch Publicitat
(699750224)
IMPRESSIÓ:
INDUGRAF offset S.A.
Dip. Leg. T-991-2001
Imprès en paper ecològic
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Ja estem en festes
Quan arriben aquestes dates un sentiment nostàlgic ens embarga. Les festes nadalenques agradaran o no, però, són un moment molt important de l’any. Qui més
qui menys tindrà uns dies de descans, es reunirà amb la família i amics al voltant
d’una taula ben guarnida, intercanviarà obsequis, intentarà fer-se milionari amb
la loteria, etc. Sobretot, pels més petits són un moment màgic.
També és un moment de fer balanç, quan aquestes festes arriben és la constatació que hem passat un altre any i que un de nou està a punt de començar. S’ha
de dir que els anys passen molt de pressa, potser massa.
També és època de tenir bons propòsits. De marcar-se noves fites. Algunes les
portarem a terme, altres no passaran d’un bon pensament i moltes seran un fracàs més a l’historial al cap de pocs dies.
Miri com es miri, el 2018 ha estat un any de transició, després d’un 2017 molt
mogut i un 2019 que es preveu intens. Un període de relativa calma que dóna la
sensació que pot precedir la tempesta. De moment, al calendari hi ha marcades
les eleccions municipals, que d’una manera o altra provocaran una renovació del
consistori, i és molt probable que també hi hagi eleccions al Congrés dels Diputats. Hi haurà judicis importants. S’haurà de veure de quina manera ens afectarà.
A nivell de Torredembarra, els moviments polítics ja són notoris. De moment, se
sap que es presentaran com a mínim les mateixes llistes que es van presentar el
2015, onze, tres de les quals són noves. La fragmentació tornarà a ser la tònica
del proper consistori.
S’haurà de veure també com s’encamina l’economia. Si s’aconsegueix per fi que
els brots verds arribin a l’esglaó més dèbil de la cadena, les petites economies, o
bé si es confirmen les previsions més pessimistes i hi tornarà a haver un desacceleració i un estancament de l’economia.
El que ens preocupa és l’estat de salut dels negocis de Torredembarra. El comerç
viu un moment preocupant, o constatem dia a dia. Grans superfícies, franquícies
i la venta per internat estan llastrant el nostre teixit econòmic. Per això, és important que aquestes festes consumim el màxim que puguem als comerços locals.
Tots en sortirem beneficiats d’una economia local potent.
Des de l’equip del Mònic, només ens queda desitjar a tots els lectors i lectores
que tinguin unes bones festes de Nadal, una bona sortida i entrada d’any i un
millor any nou.

GENERALI

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

Seguros
BIBIANA SUÑÉ ROMEU
PERE BADIA Nº 14
977 641 155
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Editorial

LA CATALUNYA NOVA
La decadència de les
terres del sud després
de la caiguda de la gran
Tàrraco, ha estat durant
segles una pesada llosa
vers aquest territori que
la reconquesta va anomenar Catalunya Nova,
posant en solfa una supremacia barcelonina de
la Catalunya vella aclaparadora i incontestable.
Recuperar la democràcia no ha fet més que
enfortir un centralisme
endèmic vers les nostres terres, i com alguns
diuen estem sota el domini de “Barcelunya”,
capital de la Catalunya
Vella Carolíngia que l’ha
fet i modelat al seu caprici. Darrerament però,
veus molt autoritzades
reclamen protagonisme
en el disseny del destí
de les nostres terres del
Sud.

El Mònic

David Vives Vernet
Agent Exclusiu

DONA-HOME
Torredembarra

Aprofita la campanya d’assegurances
de llar, vehicles i decessos

perruquerialourdesbibi@gmail.com

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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AVUI DEMOCRÀCIA, EL NOSTRE NO ALS PRESSUPOSTOS
Aquest dimarts hem tingut el
plenari més important de l’any
perquè s’han aprovat els pressupostos municipals. Sentint-ho
molt, Avui Democràcia ha votat
en contra.
Són els darrers del present mandat i representa que haurien de
ser la culminació de l’obra de govern de l’actual consistori.
Per Avui Democràcia, Torredembarra continua amb gairebé les
mateixes necessitats i mancances que tenia fa quatre anys i això
ho devem en bona part a la inactivitat de l’equip de govern dirigit
pel Sr. Rovira.
Una inacció que s’ha emparat
darrera l’excusa del pla financer.
Se’ls hi ha donat tan bé i s’hi han
sentit tant còmodes, que fins i tot
l’han acabat abans d’hora.
És l’única cosa del que poden
treure pit. S’ha rebaixat el deute municipal, però, s’ha de tenir
present el preu que ha pagat
Torredembarra: la inacció pràcticament total.
Si no es treballa, no es gasta. És
d’una lògica aclaparadora que pot
entendre tothom. Per quedar bé,
diuen que s´ha fet molta “feina
que no es veu”. Si no es veu és
perquè no es fa.
Vol dir això que no han fet res,
no. Però, fins Franco inaugurava
pantanos.
Ara bé, té la seva gràcia que una
gran part de la reducció del deute

no hagi estat a causa d’una política activa seva, un treball conscient encaminat a aconseguir uns
resultats, sinó de circumstàncies
alienes a la seva intenció... com
per exemple haver de dedicar 1,2
milions d’euros del cobriment de la
piscina a amortitzar deute. Un fet
que els ha estat obligat per no treballar correctament, perquè d’haver-ho treballat durant aquest últim
any, sí s’hagués pogut fer.
Som molts els veïns i veïnes de la
Torre que tenen la sensació que
el nostre poble ha perdut quatre
anys. Una llàstima.
Enguany, des del nostre grup no
em presentat cap proposta perquè
es quedi en un calaix. Els pressupostos podrien ser molt diferents,
pensats en millorar la qualitat de
vida dels torrencs i les torrenques.
No obstant, l’únic confort que busquen és el confort del propi equip
de govern.
Esperem que en el proper mandat,
hi hagi un govern que treballi a favor de tirar endavant les propostes
que són positives per Torredembarra.
Estem davant d’uns mals pressupostos pel nostre poble, faltats
d’ambició i que estan dissenyats
perquè Torredembarra continuí
amb l’actual decadència que en
molts aspectes fa que els pobles
del voltant li hagin pres la capitalitat simbòlica que sempre hem
estat orgullosos d’ostentar. Ja no

som un referent, però, el pitjor és
que els hi és ben igual.
No és que ho diguem nosaltres
que són uns mals pressupostos;
ho reconeixen fins i tot vostès amb
els adjectius que utilitzen per definir-los. Eufemismes per tapar
la realitat, que en boca de partits
d’Esquerra, queden estranys.
S’ha dit d’aquests pressupostos
que són “conservadors i realistes”.
Que els representats del progressisme local titllin la seva obra
magna, el seu testament polític, de
“conservador” ho retrata a la perfecció. La veritat és que fets per
partits conservadors serien més
progressistes i innovadors que els
pressupostos que ens presenten.
L’altre adjectiu que els hi agrada
utilitzar és “prudent”. Un adjectiu
que en principi no hauria de definir la seva acció política. Un gran
pensador català, en Modest Prats,
deia que “alguns catalans confonen la prudència amb la covardia”*
(aquesta frase els va molestar
molt, sobretot, a l’Alcalde i al regidor d’Hisenda).
Els adjectius que hauria d’utilitzar
l’esquerra del nostre poble per definir els seus pressupostos hauria
de ser “socials”, “equitatius”, “resolutius”, “alternatius” “il•lusionants”,
“innovadors”, “sostenibles” però
son “insípids”, “anodins”, “sense
ambició”, “grisos”, etc. Per això els
defineixen com a “conservadors i
realistes”. Malament anem.

¿On està la il•lusió que haurien de
despertar les seves propostes?;
¿On queda la trempera de l’esquerra local? Jo us ho diré, en el
mateix calaix on hi ha els 10 € que
es van destinar el passat als pressupostos participatius.
No enganyin a la gent, diguin alt
i clar que són tan “conservadors”
que els pressupostos participatius
només els reivindiquen quan no
manen vostès. Que com que a
vostès el progressisme ja se’ls hi
suposa, com el valor als militars,
no l’han de demostrar i, sobretot,
treballar dia a dia.
On són les seves propostes socials? Els torrencs i les torrenques
no les em vist. Bé, hem vist alguna
propaganda i brindis al sol, però,
coses tangibles, poques.
Les despeses de personal continuen sent molt elevades dins el
conjunt del pressupost, però, el
que denota la previsió és que no
es preveu aplicar la RLT que s’ha
encarregat i que ha costat entre
quaranta i cinquanta-mil euros.
Tornem a estar davant de diners
llençats per fer una RLT?
Relacionat amb aquest punt hi ha
una despesa amb la que no estem
d’acord. Són els gairebé 500.000
€ anuals que es destinen a Base
per recaptar tributs. Amb el que
es gasta amb personal l’ajuntament podria tenir un departament
destinat al cobrament de tributs, o
bé, destinant una part d’aquests

diners es podria crear un departament nou amb els auxiliars i tècnics necessaris, la resta es podrien
destinar a altres despeses que milloressin la qualitat de vida dels torrencs i les torrenques i, fins i tot, en
baixar impostos. És clar que això
significaria assumir més treball.
Un apartat mereixen les inversions. A part de les obres de la
reconversió de la CN-340, hi destinen uns 800.000 €. No són, però,
les inversions que el nostre poble
reclama.
La partida més gran de 100.000
€ està destinada a la construcció
de nínxols. Si el que es vol fer és
destinar aquests diners a construir
dins de la zona enjardinada del segon recinte, tindran l’oposició del
nostre grup municipal.
També hi ha destinats 70.000 euros per refer l’encofrat del bloc, per
la qual cosa l’Alfa-Omega no estarà col•locada aquest proper estiu,
perquè a la reparació de l’escultura
no hi destinen res.
Podríem parlar de partides punt
per punt, però, no ho farem.
Hem trobat una absència preocupant, tot i que a través de la premsa han assegurat que el projecte
tira endavant. No sabem si es tracta d’un nou brindis al sol. No em
trobat per en lloc cap rastre del
cobriment de la piscina. No han
pressupostat ni l’increment de les
despeses bancaries que suposaria
haver de contractar un nou crèdit

Rosa Ma. Guasch
per tirar endavant el projecte.
Anem als ingressos. Baixada espectacular de les previsions de
recaptació de l’IBI no és deguda
al fet que enguany s’hagi baixat
l’impost a la gent de Torredembarra sinó a què l’any passat,
potser per poder quadrar uns
pressupostos electoralistes, és
va pressupostar de més.
Per tot això, aquesta regidora va
votar en contra dels pressupostos.
*Voldria fer una reflexió. He posat
un asterisc a la frase estrella del
ple, sobre la prudència i covardia.
Al final, es va encetar una discussió entre aquesta regidora i un
regidor de l’equip de govern que
em va dir que ell no era un covard
–jo parlava dels pressupostos i de
la seva política, no de persones–,
en canvi considerava que jo sí ho
era perquè quan va passar el cas
Torredembarra, no vaig plegar.
Vaig ser l’única regidora de
l’equip de CiU que no va ser imputada, i el que havia de fer és
plegar? Això és el que volien que
fes. Si ho hagués fet, hagués comés una covardia perquè davant
d’un fet injust (o qualsevol problema que es presenta a la vida) el
qui amaga el cap sota l’ala i no
planta cara, se’n va cap a casa, “i
ja s’ho faran”. A mi em van ensenyar a lluitar perquè la corrupció
i les males praxis no guanyin i la
veritat prevalgui.

PUBLICITAT
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10 habitatges unifamiliars
a Torredembarra
Propera Promoció
Urbanització Sant Jordi
Unifamiliars Adossats de disseny modern
amb Jardí Privat i Zona Comunitària amb Piscina.
Programa funcional amb diferents opcions segons
les seves necessitats.
Cuina i Menjador Polivalents.
Acabats de Primera Qualitat

BON NADAL
I FELIÇ ANY
NOU 2019
Comerzialitza:

Promou:

www.jaume-guasch.com
Tel. 977 13 06 13
Mòbil 667 76 66 55

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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L’orgue barroc de Torredembarra, protagonista d’una jornada de Dinar de Nadal Grup de Dones
docència de l’Institut Català de l’Orgue Històric
El passat 14 de desembre presència d’una cinquanL’Institut Català de l’Orgue
Històric, motivat per les
particularitats de l’orgue
barroc de l’Església de
Sant Pere Apòstol de Torredembarra, va organitzar
una jornada de docència
de la pràctica d’aquest instrument el 6 de desembre
passat.
Una part del curs es va dedicar a música ibèrica. Es
van treballar obres de Cabezón, Correa de Arauxo i
Cabanilles. El professor va

ser Pablo Taboada. L’altra
part del curs va ser de música barroca del nord d’alemanya (Scheidt, Weckmann,
Reincken i Buxtehude), a
càrrec d’Eudald Dantí.
Diumenge, el Cant de la
Sibil·la ressonarà a l’Església de Sant Pere Apòstol
D’altra banda, l’orgue de
Torredembarra tornarà a
ser protagonista aquest diu-

menge, 23 de desembre,
a les 20.30 h, amb el Cant
de la Sibil·la, que anirà a
càrrec de la formació tarragonina Ensemble O Vos
Omnes (grup vocal de música antiga), amb la soprano
Marta Matheu i la direcció
de Xavier Pastrana. L’acte
l’organitza la Regidora de
Cultura de l’Ajuntament de
Torredembarra amb la collaboració de la Parròquia de
Sant Pere Apòstol. L’entrada és gratuïta.

va tenir lloc el tradicional
dinar de Nadal del Grup de
Dones de Torredembarra.
L’àpat va comptar amb la

tena d’associades que van
entregar-se obsequis a través de l’”Amic invisible”.

Durant el 2018 hem treballat
de valent per a tots vosaltres:
Rebaixa de l’IBI, en contra la
Taxa del Cementiri, hem
demanat plans d’ocupació,
millores en la via pública,
neteja, enllumenat...
El 2019 continuarem sent la
teva veu!!!

Us desitgem Bones Festes

PROGRAMACIÓ NADAL, CAP D’ANY I REIS 2018-2019 - CREIXELL
-Divendres 21 de desembre, Casal Municipal a les 18 h.
FAREM CAGAR EL TIÓ, amb el Tió Manu de Torredembarra

AJUNTAMENT DE CREIXELL

-Dissabte 22 de desembre, Plaça Mirador de 17 a 21 h.
BOLA DE NADAL. VINE A GAUDIR DE LA BOLA DE NEU I EL PARE NOEL
-Diumenge 23 de desembre, casal Municipal a les 19 h.
CONCERT DE NADAL amb AURIS ENSEMBLE
Samuel García, concertino
Violins : Sergi Clofent, Mikel Paz, Maya Sevilla
Violes : Quim Miracle, Noelia Méndez
Violoncell : Gloria Coll
Contrabaix : Luis Cojal.
Vine a gaudir de la música amb CreixellClàssic !
Entrada gratuïta.
-Dilluns 31 de desembre, Casal Municipal a les 21 h.
FESTA DE CAP D’ANY, SOPAR I BALL AMB EL GRUP MUSICAL SUPERNOVA
Informació Casa de Cultura “Cal Cabaler” de Creixell. Tel 977138272
-Dimecres 2 de gener de 2019 al Casal Municipal a les 18.30 h.
RECEPCIÓ DEL PATGE REIAL

GRAN PESSEBRE DE CAL CABALER

-Divendres 4 de gener de 2019 al casal Municpal, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.
SPORTS KIDS CREIXELL i TALLERS DE PLÀSTICA

El podeu visitar en els següents horaris :
Dilluns de 10 a 13 h. De dimarts a dissabte de 10 a 13 h.
i de 16 a 21 h. Diumenge de 10 a 13 h.

-Dissabte 5 de gener de 2019 a l’Av. Catalunya a 18 h.
ARRIBADA DE LA CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

Tel. 977 138272
Casa de Cultura de Creixell. c/ Sant Jaume, 4
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DONA - HOME

US DESITJA
BON NADAL I
UN PRÒSPER ANY 2019
Gener i febrer descomptes en tots
els productes de venda
DESDE LAS 00:00 - ENTRADA GRATUITA

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

977 64 43 27
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Roda recapta més de 2.000 euros Cinc municipis de Tarragona
subvencionats per la UE per instal•lar
per La Marató
Durant tot el matí de diumenge la plaça de la Sardana va acollir el gruix d’activitats, gràcies a la col·laboració d’associacions, entitats i
persones, amb la coordinació de l’Ajuntament de Roda
de Berà.
A les deu del matí l’activitat va començar amb l’esmorzar solidari, la parada
de venda de llibres de la
Biblioteca Municipal Joan
Martorell Coca, la venda de
postals de Nadal -fetes pels
alumnes de les escoles El
Cucurull i Salvador Espriu
i per alumnes de l’Institut
Roda de Berà- i la reeixida
activitat de Tir amb Arc, a
càrrec de l’Associació Toxophílica de Catalunya.
A quarts d’onze, es va donar inici a la primera Bicicletada Popular amb motiu
de La Marató, acte celebrat
gràcies a la col·laboració de
l’antic club ciclista Delfí Ferré, Protecció Civil i la Policia
Local.
A les 12 del migdia, amb la

mirada expectant dels infants,
va arribar el Caga Tió gegant,
el qual va cagar dolces sorpreses per als més petits.
Aquestes activitats, juntament el vermut solidari, van
aconseguir recaptar 643 €.
Al migdia, com a novetat, va
tenir lloc el concurs de truites
organitzat per l’Associació Juvenil Roda Jove. Hi van participar 11 persones, les quals
van fer una truita cadascuna
d’elles i els tastadors –al preu
d’1 euro- van votar les truites
guanyadores. En primer lloc
es va classificar la truita feta
per Angustias Cabeza, en segon lloc la de la Maria Fe Vives i, en tercer lloc, la cuinada
per Mari Cruz Albarracín. La
recaptació va ser de 175 €.
Al finalitzar es va fer el sorteig
de 2 sopars de Cap d’Any al
Poliesportiu Municipal, resultant agraciat en Juanjo Medina.
Fins a la plaça de la Sardana
s’hi van apropar representants d’associacions i entitats
que van organitzar algun acte

amb motiu de La Marató, per
tal d’afegir a l’urna els diners
recaptats gràcies a diverses
activitats. És el cas del Club
Atlètic Roda de Berà, qui va
sortejar una panera solidària,
recaptant 443 €; el Club Patí,
amb l’organització de Disco-Patins dissabte a la tarda,
aportant 100€; Fran Osuna,
organitzador de la 6ª edición
del Torneig de Pàdel Solidari,
lliurant 200€ i el Grup Sardanista amb una aportació econòmica de 150€.
També cal afegir l’aportació
de 160 € de Rockcat RCTeam
mitjançant una cursa de resistència fins el Cucurull amb
cotxes teledirigits. El total de
1.871€ seran ingressats per
part de l’Ajuntament de Roda
de Berà. Per la seva banda,
Les Monges Associació Cultural van recaptar 365 € (65€
recaptats per l’Esplai de Ca
l’Oliverar amb la projecció de
dues pel·lícules, i la resta com
a donatiu de l’associació) que
ingressaran amb el nom de la
seva associació.

punts de connexió wifi d’accés gratuït
Falset, la Fatarella, Riudoms, Torredembarra i Vilalba dels Arcs són els cinc
municipis de les comarques de Tarragona que han
aconseguit una subvenció de la UE en la primera
convocatòria de la iniciativa
WiFi4EU, que ofereix finançament als ajuntaments i
entitats locals per instal•lar
punts de connexió wifi
d’accés gratuït. Cadascun
d’aquests municipis rebrà
15.000 euros per zones
de connexió a internet en
espais públics com ara els
edificis del consistori, biblioteques, museus, pacs o places. A Catalunya, en la primera convocatòria de WiFi4EU s’han seleccionat un
total de 44 municipis, que
sumen un finançament de
660.000 euros per a crear
zones wifi. A Espanya són
més de 200 els pobles i ciu-

tats que rebran l’ajut de la
UE, mentre que a tot Europa s’han seleccionat 2.800
municipis, als quals es destinarà una inversió global
de 42 milions d’euros. La
convocatòria, que va estar
oberta del 7 al 9 de novembre de 2018, va rebre un
total de 13.000 sol•licituds.
La Comissió Europea ja
ha fet públics els municipis
seleccionats en la primera
convocatòria de WiFi4EU
i ara l’Agència executiva
d’innovació i xarxes (INEA),
encarregada de l’execució
del programa, invitarà els
municipis beneficiaris a signar els acords de subvenció. Una vegada signats, el
municipis podran contractar
una empresa perquè faci la
instal•lació dels punts d’accés wifi en espais públics.
Els punts WIFI4EU seran
gratuïts i hauran de roman-

dre actius durant com a mínim tres anys.
Propera convocatòria
Està previst que hi hagi
tres noves convocatòries
perquè els municipis que
no hagin rebut un ajut en
aquesta ocasió puguin
sol•licitar-ho. La propera
convocatòria serà a començaments de 2019 i n’hi
haurà de successives fins
a final de 2020. En total
uns 8.000 municipis de la
UE podran beneficar-se
dels 15.000 euros d’ajut
que preveu el programa.
Mentrestant, tots els municipis registrats poden unirse a la comunitat WIFI4EU
per formular observacions
sobre la iniciativa, intercanviar opinions amb d’altres
municipis europeus i estar
al dia de les novetats del
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Contratas Vilor SL és l’empresa adjudicatària de les obres de reforma
del Casal Municipal La Violeta d’Altafulla, que començaran al gener
La Junta de Govern Local
de l’Ajuntament d’Altafulla
ha aprovat l’adjudicació
del contracte de les obres
compreses en el projecte
de remodelació del Casal municipal la Violeta a
l’empresa Contratas Vilor
SL, que ha estat la companyia
ha sumat més
de
500,que
i d’aficionats
que
puntuació de les cinc que
s’havien presentat al concurs públic. Aquest punt

a l’ordre del dia s’ha obert
a la ciutadania perquè pogués assistir, així com també a tots els regidors i les
regidores.
Es tracta de l’execució de
les obres de reforma del
Casal Municipal la Violeta,
segons el projecte aprovat
definitivament el passat 22
de juny de 2018, per acord
del Ple de. Les raons per
les quals ha estat deter-

minant l’elecció d’aquesta companyia han estat
la millora de la memòria
descriptiva dels criteris
d’adjudicació, i la millora
en l’oferta econòmica amb
una rebaixa substancial de
99.191,69€ sobre el preu
de licitació inicial, i que finalment se situarà en els
798.460,85€ amb l’IVA inclòs.
El termini d’execució de les

obres és de nou mesos, i
els treballs començaran al
gener. L’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso, s’ha mostrat
satisfet per la consecució
d’una de les inversions
més importants del mandat, i desitja que la reforma
estigui enllestida abans
de la Festa Major de Sant
Martí, al novembre.
La proposta, dissenyada
per EDDAB Arquitectura

SLP, contempla una superfície útil de 504,95 m2,
i on es preveu diferents
actuacions que passen
principalment per la substitució de tota la coberta,
l’aïllament tèrmic extern
que permeti mantenir la
temperatura interior, la intervenció sobre l’estructura existent per millorar els
espais interiors, la millora
dels accessos, la reforma
sat en la gran final a Teo

total i l’ampliació dels lavabos d’acord amb la normativa vigent, la reforma
dels vestidors, la millora
i l’increment de l’equipament tècnic, la millora
dels acabats, paviments
i revestiments i l’adquisició d’equipaments per als
diferents usos. Amb això,
la Violeta es convertirà en
un auditori per a prop de
300 localitats.

Vendo EMBARCACIÓN

B A R R E S TAU R A N T

FAETON CABINADA
Eslora 10 metros, 2 motores Yan-mar diesel con ejes.
Hélice de proa. Sonar. GPS sonda.

US DESITJA UN BON NADAL
I FELIÇ ANY NOU

EN PERFECTO ESTADO.
Puerto Torredembarra - Tel. 607 477 416.

MENÚS DE NADAL,
SANT ESTEVE,
ANY NOU I REIS
Menú Diari – Carta – Paelles
Plats combinats – Pizzes i
pastes – Pollastres a l’ast –
Entrepans i torrades – Tapes
Menjars per emportar
Pg. Rafael Campalans, 11
Torredembarra

i Júlia Vilardell en la final

www.neumaticostorredembarra.com
neumaticostorredembarra@gmail.com
C/ de la Riera de Gaià, s/n Pol. Industrial Roques Planes
43830 - Torredembarra (Tarragona)

BON
NADAL

l

FELIÇ
2019

Tels:977
977644
644528
528
Tels:

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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M. José Carabante i Llorenç Gómez, millors esportistes de Torredembarra
María José Carabante
(atletisme) i Llorenç Gómez (futbol platja) són
els guanyadors al Millor
Esportista de Torredembarra de les temporades
2016-2017 i 2017-2018
que entrega l’Ajuntament
dins de la Nit de l’Esport
que ha tingut lloc aquest
30 de novembre passat,
al Pavelló Municipal San
Jordi. María José Carabante del Club Atletisme
Playas de Castellón ha
aconseguit enguany la
medalla d’or en 4x400 en
Mundial Màster i disposa d’altres medalles d’or,
argent i bronze a nivell
mundial, europeu, estatal
i català en les especialitats de 200, 400, 800,
4x200 i 4x400 m llisos.
Llorenç Gómez del Club
Futbol Platja Torredembarra ha estat internacional amb la selecció espanyola i jugador del Futbol
Club Barcelona, entre
d’altres clubs d’arreu del
món. Ha culminat aquesta temporada amb el títol

de Millor jugador del món
Beach Soccer Worldwide.
Tot seguit, es detalla la
relació de guanyadores i
guanyadors d’aquesta Nit
de l’Esport:
Millor promesa femenina fins als 12 anys:
Exaequo Jana Oulad, del
Club Esportiu Rítmica Torredembarra, i Lídia Alomà,
del Club Patinatge Artístic
Torredembarra. Jana Oulad, gran progrés en les
últimes temporades. 3a de
la final Copa Catalana Nivell Base i ha fet molt bona
participació en el Campionat d’Espanya Base,
quedant en la posició 41
de 172 gimnastes. Lídia
Alomà ha guanyat aquest
2018 l’Open Internacional
Hettange infantil, és campiona de Catalunya infantil
2018, sisena en el Campionat d’Espanya 2018 i
convocada al programa
Alt Rendiment Català.
Millor promesa masculina fins als 12 anys: Sergio Jiménez, de l’Associa-

ció Esportiva Dojo Zanshin. Campió d’Espanya
2018 en kumite i kates,
i sotscampió d’Espanya
2017 en kumite i campió
d’Espanya en kates 2017.
Millor promesa femenina de 13 a 17 anys: Aina
Calbó, de l’Agrupació Atlètica Catalunya – Club
Atletisme Torredembarra.
La temporada passada
va iniciar la pràctica de
l’atletisme amb diverses
especialitats (llançament
de disc, salt d’alçada, de
llargada...), assolint medalles d’or al campionat
territorial, de Catalunya i
d’Espanya.
Millor promesa masculina de 13 a 17 anys: Jordi
Dalmau, del Club Marítim
Torredembarra. Practica
el patí a vela, destacant la
seva ràpida ascensió en
la seva carrera esportiva
amb participació i grans
resultats en campionats
europeus i estatals.

Millor sènior femení de
18 a 40 anys: Aina Morlà,
del Club Patinatge Artístic
Torredembarra. Amb uns
grans resultats esportius
assolits, penja els patins
i es mereix un reconeixement a tota la seva carrera esportiva.
Millor sènior masculí de
18 a 40 anys: Llorenç Gómez, del Club Futbol Platja Torredembarra.
Millor veterana de + de
40 anys: María José Carabante, del Club Atletisme Playas de Castellón.
Millor veterà de + de 40
anys: Jordi Jornet, d’Atletisme Barcelona Club –
Club Atletisme Torredembarra. Participa a les proves de 200, 400, 4x200 i
4x400 m llisos, assolint
medalles d’or, d’argent i
de bronze als campionats
de Catalunya i d’Espanya.
Millor entitat esportiva:
Club Esportiu Rítmica

Moment del lliurament (Foto:A. Fusté- Aj. Torredembarra)

Torredembarra. Per la
seva tasca en l’organització de campionats i la participació d’aqueta entitat
en tots els àmbits i nivells.
Millor tasca esportiva
tècnica, docent, de promoció o de difusió: Equip
de tècniques del Club Pa-

tinatge Artístic Torredembarra. Per la seva trajectòria esportiva amb uns
resultats aclaparadors.
Millor equip femení:
Equip júnior del Club
Fitkidance Torredembarra. 2n classificat al
Campionat
d’Espanya

B A R P A U L INO
de tota la vida
arquitectura - construccions - reformes

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

BONES FESTES DE NADAL I REIS
Arquitecte tècnic - Col. Nº 1572

Tel.
Tel. 977
977 64
64 04
04 27
27
C/
C/ Pere
Pere Badia,
Badia, 27
27
Torredembarra
Torredembarra

Tel. 677 473 687 - santi@cmarno.eu
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Alguns dels 449 esportites premiats i homenatjats (Fotos:A. Fusté- Aj. Torredembarra)

2018 i tercer classificat
al Campionat d’Espanya
2017.
Millor equip masculí:
Equip sènior masculí
del CEVOL Torredembarra. Per la seva ascensió a primera divisió
estatal.

D’altra banda, a proposta
del Jurat de la Nit de l’Esport 2018, la Regidoria
d’Esport ha decidit atorgar
dos reconeixements fora
de els categories: Reconeixement a la projecció
internacional per a Edu
Suárez (autor del millor
gol de l’any de futbol platja

a nivell mundial) i Adri Frutos (nominat a millor gol
de la temporada de futbol
platja a nivell mundial), i
Homenatge a Gemma Casajus in memoriam (fundadora i presidenta del Club
Esportiu Rítmica).
El jurat de la Nit de l’Esport
2018 va estar format per

tres esportistes de renom:
Bito Fuster, Berni Álvarez
i Yoli Pueyo; dos periodistes esportius: Francesc
Joan i Tere Ortega, un
representant del Consell
Esportiu del Tarragonès:
Estefania Serrano (presidenta), un representant
territorial de l’Esport de la

Generalitat: Joan Plana,
representant de federacions esportives catalanes:
Diego Ávila, subdelegat
de la Federació Catalana
de Futbol a Tarragona i el
regidor d’Esport.
Prèviament, es van lliurar
els guardons a tots els
esportistes que, a nivell

individual o en equip, han
assolit el primer, segon o
tercer lloc en competicions d’àmbit de la demarcació, català, estatal o internacional. En total, han
estat 449 esportistes de
21 entitats.

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres
PER MENJAR I PICAR DE TAPES AMB QUALITAT I BON GUST
Servei de cafeteria
Entrepans

CONSTRUCCIONS INTEGRALS
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Tapes de pernil
Tot tipus d’embòtits,
formatges i productes

Bones Festes

per servir frescos
(bacallà, salmó, gamba salada, etc.)

Ostres (segons temporada)

Preparem safates d’embòtits i
altres productes per emportar

C/ Pere Badia, 57
TORREDEMBARRA

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

T. 977 175 466
menjardetapes@outlook.com

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

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

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

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

e-mail: rpons@tinet.org

BON NADAL I FELIÇ 2019
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Jornades portes obertes

Conferència Lluís Foix

Concerts de Nadal

Càrites va fer unes jornades de portes obertes per
mostrar les seves instal•lacions i els serveis que donen en benefici de la nostra comunitat.

La parròquia de Torredembarra va organitzar una interessant xerrada del periodista Lluís Foix. La sala de
Cal Maiam va quedar petita per escoltar la visió sobre
el periodisme actual, la veritat i les fakenews d’uns
dels periodistes més importants i reconeguts de Catalunya.

Com cada any, l’Escola Municipal de Música organitza diferents concerts de Nadal perquè els seus
alumnes puguin demostrar les habilitats adquirides.
Com no podia ser d’una altra manera, les Nadales
han estat una part molt important del programa.

Presentacions Llibres

S’han presentat dues novetats editorials relacionades
amb Torredembarra.
En realitat “Ranxets. La cuina de Torredembarra” no
és cap novetat atès que el que es va presentar va ser
la sisena edició d’aquest receptari.

Per altra banda, també s’ha presentat Torredembarra, tres segles de castells, una obra que explica la
història d’aquesta tradició festiva que esta documentada al nostre poble des del segle XIX. Els autors son
Josep Bargalló, David Morlà i Gerard Recasens.

Ropa de Fiesta
Tallas Grandes
Complementos
Oferta en tallas sueltas
c/ Lleida, 7
Tel. 693 26 89 16
TORREDEMBARRA

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

Tapas - Ibéricos - Variedad de vinos

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO

Venid a probar una cerveza diferente

c/ Antoni Roig, 79 - Torredembarra

centreEsterliks

Tel. 661 711 543

Avda. Catalunya, 11 - Torredembarra

Telf. 977 645 641

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com
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Loto Ràpid · Lotto 6/49 · Trio · Super 10 ·
Loto Express · Super Toc · Binjocs · Grossa

PREN NOTA!!!
NETEJA TÈXTIL

DE TOTA MENA

DE

MANTES
EDREDONS
CORTINES
ÚVIA
VESTITS DE N
COMUNIÓ
FESTA

– NETEJA I CONSERVACIÓ DE
CATIFES
MOQUETES
PELLS
– NETEJA EN SEC HIGIENITZADA
– SERVEI DE PLANXAT
– NETEJA DE TAPICERIES DE SOFÀ

BUGADERIA INDU
STRIAL
PER RESTAURACIÓ
,
HOTELS I APARTA
MENTS

LLIURAMENT I RECOLLIDA A DOMICILI
c/ Envelat, 20 baixos - Tels. 977 646 045
43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)
e-mail: higinsectorre@gmail.com

Establiment al Vendrell: c/ del Peix, 15 - TEL. 977 66 77 45

TEL. 977 641 228
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