’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

CAMPANYA PREELECTORAL

ANT DE LA CURSA!

Els partits polítics es preparen pels comicis municipals que han de tenir lloc el proper 26
de maig. Comencen a programar actes i a definir les candidatures P 2.
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

e-mail: rpons@tinet.org

POLÍTICA

Contractes
desencallats
Es posa en marxa
el nou contracte de
neteja viària i s’aixeca
la suspensió del
servei del tractament i
valorització del rebuig
P5
SOCIETAT

PREMIS
CONCURS DE
CARNAVAL

Modista
Menú diario

Arreglos
Tapas

La carrossa “ASR” i
“La disbauxa” guanyen
els reconeixements
com a millors
carrosses P 7

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
A molts ha sorprés aquesta gran pancarta al centre de Torredembarra (Foto: JG - El Mònic).

POLÍTICA

la col·locació de la pancarta
a favor dels presos polítics
a la zona noble de la façana
del castell

L’Alfa i
Omega
eliminat com
a element de
promoció

ES VEN
Ciutadans denúncia a fiscalia
FINCA RÚSTICA
a la Riera de Gaià

Horta, oliveres i
arbres fruiters
Amb aigua, rafal, situada
al costat del camí

Ideal persona jubilada

Tel. 661 680 478

També s’ha dirigit a la Junta Electoral perquè
en decreti la retirada P3

c/ Dante, 7 - Tel: 977 80 36 26 - Urb. La Plana - CREIXELL

NO BUSQUIS MÉS,
SOM LA TEVA BOTIGA
DE VEHICLES D’OCASIÓ
A TORREDEMBARRA
PRIMER ANIVERSARI
AL POLÍGON

No surt en el disseny
de les noves bosses
P 12

2
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AVUI DEMOCRÀCIA I PSC JA TENEN CANDIDATURA PEL 26M
Encara que les eleccions són a finals de maig, els partits es comencen a mobilitzar.
Redacció.- Avui Democràcia ha estat el primer
partit que ha tancat la
candidatura amb què
s’ha de presentar en
les comicis municipals
que han de celebrar-se
el proper 26 de maig. El
partit municipalista ha
fet públic que a Rosa
Maria Guasch, la seva
cap de llista, l’acompanyaran Manuel Medina, Míriam Carreras,
Joan Busquets i Yolanda Comes, entre d’altres. Guasch repeteix
i, de revalidar l’acta, es
convertirà en la regidora més veterana del
consistori en el proper
mandat i l’única dona
escollida en més de tres
ocasions.
Unes setmanes més
tard, ha estat l’assemblea del PSC qui ha
escollit la llista de les
persones que acompanyaran a Valeriano
Pino, que pren el relleu
de Jordi Solé. Aquestes
són: Carmen Martin,
José García, Angelica
Muñoz i Matías Redondo.
Pino enterra l’etapa de
Solé presentant una
candidatura d’un perfil menys catalanista i
acompanyat pel polèmic
actual regidor de governació, José García.
I és que el regidor està
sent investigat pel jutjat
del Vendrell en diverses
causes derivades de la
seva gestió al capdavant de la policia local.
Els demòcrates i els
socialistes són a hores
d’ara els qui sembla
que van més avançats,
no només pel fet de
tenir escollida la candi-

datura sinó perquè els
primers han col•locat
una pancarta de grans
dimensions en un lloc
molt cèntric de la població, on recorden que
“avui i sempre” treballen
per Torredembarra i els
seus habitants. El text
està acompanyat per
una imatge gegant de la
seva cap de llista.
Els socialistes, en canvi,
han estat els primers en
obrir el seu local de campanya que està ubicat en
el carrer Antoni Roig.
Qui encara que no té representació al consistori,
però, també està molt actiu és la candidatura de
Torredembarra en Comú
que fa dies que organitza xerrades per exposar
i definir el seu programa
electoral. Resulta també
que el seu cap de llista,
Carles Fuxet, ha estat
escollit com a candidat al
Senat.
Alfa i Omega
Junts per Torredembarra, la candidatura postconvergent encapçalada
per Anna Magrinyà, ha
decidit iniciar la campanya de la mà de pesos
pesants. Primer amb la
xerrada que va coincidir
amb el dia internacional
de la dona de la diputada
i ex-seleccionadora nacional de natació sincronitzada, Anna Tarrès.
Després en una roda de
premsa per definir quin
és el seu posicionament
sobre l’escultura Alfa i
Omega. Va estar acompanyada per Nil Bartolotzzi i Núria Aymamí,
hereus i propietaris del
llegat de l’artista Rafael
Bartolotzzi. L’acte es va

convertir en un dur atac
per com s’havien fet les
coses des de l’equip de
govern i es va clamar
perquè l’obra es reposi
al bloc de Baix a Mar.
Acte de la CUP
La CUP ha decidit explicar quina és la seva proposta política per l’Ajuntament a través d’una
conferència política. A
través, del seu actual
protaveu, Toni Sacrista,
que encara no ha estat
escollit com a cap de
llista, els cupaires es van
mostrar molt crítics amb
l’actual equip de govern,
a qui van qualificar com
a “pacte de la vergonya”
i van assegurar que de
cap de les maneres pactarien amb PSC, Cs, PP,
Vox, així com amb altres
partits de la dreta catalana i local.
Van deixar molt clar que
ells veien la institució
com una eina per transformar la societat i que,
en cas de governar, si
no eren capaços de ferho, deixarien les seves
actes de regidor. No va
descartar
coaligar-se
amb altres formacions.

més enllà d’alguna carpa
per part de Ciutadans i
VOX.
No repeteixen
Amb tot, ja se sap que
hi ha regidors de l’actual consistori que no repetiran. Del govern, per
exemple, ja està confirmat que es retiren Jordi
Solé (PSC) i Lluís Suñé
(ABG). Suñé ha aprofitat
alguns dels darrers actes
de la seva regidoria per
acomiadar-se públicament.
A l’oposició, Joel Navas,

La família Bartolotzzi va ser molt crítica amb la retirada del monument
(Foto: JG -El Mònic)

d’Unió, va fer públic mitjançant una carta oberta

que renunciava a tornar-se a presentar.

Hermetisme
Molt més hermètiques
són les candidatures de
la resta de partits. ERC
pràcticament no ha tingut activitat pública, encara que preveu que repetirà candidatura. Tampoc ABG, Ciutadans, PP,
MES i VOX, que fins el
moment ha estat l’últim
partit en confirmar que
es presentaran amb una
candidatura pròpia, liderada per Jordi Fernàndez, s’han visualitzat,

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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Redacció.Després
d’uns dies d’estar despenjada, la pancarta en
suport als presos polítics,
que aquests dies estan
sent jutjats pel Tribunal
Suprem, torna a presidir
la façana de l’Ajuntament
de Torredembarra. Ho ha
fet des que el plenari municipal adoptés un acord
al respecte. De fet, és
la quarta vegada que és
col•loca el cartell.
La lona es va instal•lar
per primer cop el passat
13 d’abril i des de llavors ha estat envoltada
de polèmiques. I és que
grups contraris a la independència de Catalunya
l’han arrencat i robat per
dues vegades, el 19 de
juny i el 8 de novembre.
Cada cop s’ha reposat.
El passat 6 de març degut a un temporal de
vent, la pancarta es va
malmetre i es va prendre
la decisió de retirar-la per
reparar-la abans de tornar-la a col•locar, un fet
que s’ha produït el 19 de
març.

moble, un fet que contravé l’article 323.1 del codi
penal que castiga amb
una pena de presó de sis
mesos a tres anys o multa de dotze a vint-i-quatre
mesos el qui causi danys
en bens de valor històric,
artístic, científic, cultural o
monumental.

Detall de l’ancoratge que s’ha col·locat (Foto: JG -El Mònic)

Ara bé, si després dels
robatoris la pancarta es
va instal•lar en la segona planta per dificultar
l’accés, aquest cop s’ha
col•locat a la zona noble
de la façana del Castell,
un edifici protegit per llei,
atès que es tracta d’un Bé
Cultural d’Interès Nacional
(BCIN). Per fer-ho s’han
utilitzat uns ancoratges
de ferro que s’han clavat
a la paret mitjançant uns
gruixuts cargols metal·lics
i s’ha foradat els carreus
de pedra.
Això ha motivat que el
grup municipal de Ciutadans a Torredembarra

hagi presentat una denúncia a la fiscalia perquè investigui si l’Alcalde, Eduard Rovira, i la regidora
de Patrimoni, Núria Batet,
com a responsables últims
de l’actuació, atès que es
desconeix l’operari que ha
realitzat la col•locació, han
comès un delicte contra el
patrimoni. Per una part, la
llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català prohibeix en el
seu article 35 la col•locació de publicitat, anuncis i
rètols en edificis històrics,
i per l’altre, els ancoratges
mitjançant trepants han
provocat un dany en l’im-

sitat de retirar la pancarta
a l’estar en període electoral. Un fet, que també està
sent molt polèmic arreu
de Catalunya al negar-se
el President Quim Torra a

retirar els símbols del Palau de la Generalitat tot i
els advertiments i ultimàtums de la Junta Electoral Central.

Silenci Ajuntament
Preguntat sobre aquest
supòsit, des de l’Ajuntament no s’ha donat una
explicació de perquè s’ha
col•locat la pancarta en
aquesta zona del castell
ni tampoc si es comptava
amb els respectius permisos del Departament de
Cultura de la Generalitat,
adduint un futur comunicat
de premsa.
Sigui com sigui, l’acció
demostra una manca de
sensibilització pel patrimoni històric de la vila.
Denúncia Junta Electoral
A part d’aquesta denúncia, el grup de ciutadans
també ha traslladat a la
Junta Electoral la neces-

ACTIVITATS CULTURALS PRIMAVERA 2019 - CREIXELL
Divendres 22 de març, 20 h. Cal Cabaler, Casa de Cultura
CONCERT CHIPPER & D’ EBONY, soul, funk, pop.

Diumenge 7 d’abril, 12 h. Cal Cabaler, Casa de Cultura
TITELLES “EN TABALET” amb l’Invisible titelles.

Diumenge 24 de març, 12 h. Cal Cabaler, Casa de Cultura
TITELLES “AI LLEBRETA” amb l’Invisible Titelles

Divendres 12 d’abril, 19 h. Cal Cabaler, Casa de Cultura
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL BAIX GAIÀ AL SEGLE XX”
DE JORDI SUÑÉ MORALES

Diumenge 24 de març, 18:30 h. Casal Municipal de Creixell
CONCERT DE PRIMAVERA AMB L’ORQUESTRA CORELLI del
Conservatori de Vila-Seca
Divendres 29 de març, 18:30 h. Biblioteca Municipal BiblioCreixell
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JJONES I EL BRAÇ DEL REI
MIDES” DE JORDI GUASCH, AMB IL•LUSTRACIONS DE MIQUEL VILA
Dissabte 30 de març, 19 h. Casal Municipal de Creixell
CONCERT CREIXELL CLÀSSIC “SONETS DE PRIMAVERA”
Amb SVETLANA TOVSTUKHA, violoncel i DARIA PILTYAY, piano
Diumenge 31 de març, 18:30 h. Casal Municipal de Creixell
TEATRE “PLA DE XOC”, de Joan M. Vidal amb TREATERÀPIA

Dissabte 13 d’bril, 20 h. Casal Municipal de Creixell
CONCERT M.I.5 GAUDEIX DEL MILLOR FUNK I SOUL
Amb Chipper, Sergio Cebrián, Bernat Herández, Eloi Lopez i Artashes
Aslanyan.
Diumenge 14 d’abril, 18:30 h. Casal Municipal de Creixell
CONCERT ORATORI ROCK EVERSMILING LIBERTY, AMB
COR XERA I COR ARSMUSICA. Solistes Tànit Bono i Toni Viñals, Four
o’clock jazz quartet i Direcció de David Molina.
Dijous 25 d’abril, 15:30 h. RESIDÈNCIA L’ERMITA i 17 h.
RESIDÈNCIA MAR I SOL
LECTURES PER SANT JORDI, LA VEU EM FRISA.

Divendres 5 d’abril, 19 h. Cal Cabaler, Casa de Cultura
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “BLAVOR” DE RAFAEL ROMERO
Dissabte 6 d’abril, 19 h, Casal Municipal de Creixell
PRESENTACIÓ DEL FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema
en Català Costa Daurada, a càrrec d’Antonio Barrero, director del
FIC-CAT

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE
DE CREIXELL
CREIXELL
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El ple de Torredembarra debatrà l’anul•lació
dels expedients franquistes de depuració de
funcionaris municipals
Redacció.- El ple de
l’Ajuntament de Torredembarra que es
durà a terme el pròxim
21 de març tractarà
l’anul•lació dels expedients de depuració als
funcionaris municipals
incoats durant els primers mesos posteriors
a l’entrada de l’exèrcit
franquista a Torredembarra.
Aquesta proposta es
basa en un informe
encarregat per la Regidoria de Cultura que
ha estat elaborat estudiant la documentació
existent a l’Arxiu Municipal, a partir de l’acord
del Ple de l’Ajuntament
de 30 de maig de 1939
que va acordar iniciar
expedients de depuració als funcionaris
municipals que “por
su conducta anterior o
posterior al Movimiento
se consideren contrarias a este”.
Com a resultat dels expedients oberts, cinc
persones van resultar
destituïdes del seu lloc
de treball, una altra va

plegar voluntàriament,
una va morir durant
la instrucció i una altra va mantenir el lloc
per manca de substitut. Amb posterioritat a
aquesta primera emissió d’expedients, l’Ajuntament en va incoar de
nous a d’altres membres de la plantilla. Tot i
que aquests expedients
van ser resolts favorablement, també van
passar pel patiment de
ser represaliats.
Vuitanta anys més tard
es proposa la nul•litat
dels expedients perquè
aquesta acció “serveixi
de restitució i reconeixement a tots aquells
que de manera més
pública o més callada
van patir els efectes de
la repressió franquista
en els seus llocs de treball”, tal com recull la
proposta d’acord.
Qui van ser?
Els depurats van ser:
Lluís Soler López (secretari de l’Ajuntament)
destituït
immediatament per absent el ma-

Carrer Antoni Roig guarnit l’any 1952 exaltant al General Franco
(Foto: Imatges per recordar)

teix día de la liberación,
19 de gener de 1939.
Joan Fortuny Mercadé
(sereno) va ser destituït, segons es recorda
públicament se li retiraren els distintius.
Joan Gallofré Soler
(conserge de l’escorxador), va ser destituït.
Joan Gras Suñé (infermer de l’Hospital de la
Caritat), va ser destituït.
Es va demanar que fos
desallotjat de la casa
on vivia. No només
això, sinó que es manà
que es vigilés que no
s’emportés cap moble
ni roba que pogués
pertànyer a l’Hospital.
També se li va retirar la

clau de l’hort i que se
li cobrés l’aigua de reg
consumida.
Pau Gómez García (sereno de Baix a Mar) va
ser destituït.
Salvador Borell Borrut
(agutzil) va morir durant
la instrucció per la qual
cosa no va ser depurat. Així com Pau Soler
Poch que va dimitir voluntàriament.
A part d’ells, Josep
Solé, Josep Llorach,
Maria Rosa Pijuan,
Andrés Hurtado i José
García van ser jutjats
i declarats addictes al
nou règim per la qual
cosa continuaren al seu
c/ de la llum, 2 - Roda de Barà
lloc de treball.
Pol. Ind. L’Avenar
www.talleres2g.net

TASTA LA NOVA
CARTA AMB
SUGGERIMENTS
DE TEMPORADA
Reserves al tel. 977 640 271
Nou horari d’hivern:
Migdia: cada dia de dilluns a
diumenge de 13 a15:30 h
Vespres: divendres i
dissabtes de 20 a 23 h.
Dimecres tancat, descans setmanal

Tel. 977 80 99 99
Mòbil 660 076 984
automocion_2g@hotmail.com

ENTREVISTA
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ES POSA EN MARXA EL NOU CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
El Tribunal Català de la possibilitat de pròrroga tipus de serveis, destaca la col•locació i manContractes del Sector fins a dos anys més.
Públic ha desestimat el Les principals novetats teniment de papereres;
recurs interposat per una que es posaran en marxa les neteges especials
empresa licitadora con- amb la nova adjudicació a zones amb presència
d’excrements; la neteja
tra l’acord d’adjudicació del servei són:
del mobiliari urbà; el desdel contracte del servei
de neteja viària de Tor- •La delimitació de tres brossat d’escocells i voredembarra i n’ha aixecat temporalitats per ade- reres; la neteja del camí
la suspensió. D’aquesta quar el servei a les verita- de Ronda, i la neteja de
manera, es posarà fi a bles necessitats de cada pintades, grafits i l’elimiuna llarga etapa amb un moment: Temporada bai- nació de cartells publiciservei obsolet, ja que la xa de l’1 de novembre taris.
darrera adjudicació de la al 30 d’abril i temporada
neteja viària es va pro- alta de l’1 de maig al 30 •Millores en mitjans hud’octubre. Aquesta darre- mans com el fet de dispoduir l’any 2002.
L’actual procés de con- ra inclou una temporada sar d’un responsable de
tractació d’aquest servei especial del 15 de juny l’organització diària del
es va iniciar el mes de al 15 de setembre amb servei dedicat al 100 % a
febrer de 2018 i s’hi van una sèrie de reforços de Torredembarra. A més de
incrementant tres conductors i quatre
presentar dues empre- serveis,
ses: Fomento de Cons- les hores i els recursos operaris amb dedicació
trucciones y Contratas, materials i humans. La exclusiva, també es disS.A. (FCC) i Nordvert, Setmana Santa també posarà d’un conductor i
SL. L’Ajuntament, en es considera temporada un operari per a tasques
de reforç i substitució del
sessió plenària de 19 alta.
personal del contracte en
de juliol de 2018, va
adjudicar el contracte a •La sectorització del període de vacances o
l’empresa Nordvert, però municipi per adequar la baixes.
dies més tard FCC va neteja a les diferents representar
recurs sol•li- alitats físiques de cada •També es milloren els
Taula de vots per seccions
1
8
Actualcitant l’anul•lació
del 2 zona:3 Nucli 4 antic; 5nucli 6mitjans 7materials.
Constitucional.
460
283
369
605
488
854
497
408
ment
es
disposa
de
tres
urbà;
Babilònia
i
Baix
procés,
petició
que
finalIndependent.
623
372
531
638
445
532
483
272
definits
70
79 escombradores.
68
Els 85Munts;69Sant 105vehicles
mentNoha
quedat 79
desesti-57 a Mar;
el nou contracte
es
Montclarà
mada.
Vots Totals
1162
712 Jordi;
970 Clarà,
1328
1002
1491Amb 1059
748
L’adjudicació s’havia fet i Racó romà; Clarà Sol, comptarà amb tres vehiper
import
d’1.936.000 Àmfores, Sadolla i Bizan- cles escombradora i un
Taulaun
de %
per seccions
1
2
3
7
8
oberta
Marítima
Nord4 i Sud, 5 vehicle6 de caixa
€ Constitucional.
(IVA inclòs)
i una
du- ci;
39,5869191 39,74719101 38,04123711 45,55722892 48,70259481 57,27699531 46,93106704 54,54545455
exclusiu.
temps
Polígon48,04216867
Roques44,41117764
Pla- d’ús
rada
de quatre
anys,
el i el54,74226804
Independent.
53,61445783
52,24719101
35,68075117
45,60906516 A36,36363636
No definits
6,798623064 8,005617978 7,216494845
6,40060241 6,886227545 7,042253521
9,090909091
parcial es 7,4598678
disposarà
d’un
que
representa
un import nes.
vehicle
elèctric
de
caixa
anual
de
484.000
€
(IVA
Groc= majoria absoluta
inclòs). També existeix •Pel que fa als diferents oberta amb netejadora a

pressió, un camió cisterna i regadora, un tractor
amb desbrossadora i una
furgoneta. A més, s’incorpora al servei tot un seguit de maquinària d’ús
exclusiu (escombradora
de vials elèctrica, aspirador elèctric i tricicle elèctric) i d’ús parcial (equip
d’eliminació de grafits i
equip elèctric de deshidratació d’herbes).
•L’adopció d’un seguit de
millores: mesures destinades a reduir l’impacte
ambiental i acústic de la
maquinària, mesures am-

Amb el nou contracte s’’espera una substancial millora del servei
(Foto: A. Fusté – Ajuntament de Torredembarra)

bientals per tal d’eliminar
la vegetació impròpia del
paviment, campanyes de
sensibilització per reduir

la generació de residus
a la via pública i mesures destinades a millorar
la qualitat del treball.

Aixecada la suspensió del procés de
contractació del servei de tractament i
valorització de la fracció resta del rebuig
El Tribunal Català de
Contractes del Sector
Públic ha acordat desestimar el recurs especial
en matèria de contractació que havia interposat
l’empresa Gestió i Recuperació de Terrenys,
SAU, contra l’acord que
excloïa la seva oferta de
la contractació del servei
de tractament i valorització de la fracció resta del
rebuig que tramita l’Ajuntament de Torredembarra. Aquesta resolució

permet aixecar la suspensió del procediment de
contractació i continuar el
procés per a l’adjudicació
del servei.
Cal recordar que el servei
de tractament i valorització
de la fracció resta del rebuig generat al terme municipal de Torredembarra
té un pressupost màxim
de licitació d’1.212.840 €
per dos anys i amb possibilitat de pròrroga un any
més.
En en poc temps el Tribu-

nal Català de Contractes del Sector Públic ha
emès tres resolucions
favorables a l’Ajuntament que han permès
desencallar contractes
de gran importància per
al municipi com són el
del servei de recollida
i transport de residus
municipals, el servei de
neteja viària i ara el de
tractament i valorització
de la fracció resta del
rebuig que es genera a
Torredembarra.

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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Finalitzen les actuacions de millora de l’entorn de
l’estació del tren de Torredembarra
La Regidoria de Via
Pública i Manteniment
de Torredembarra ja
ha finalitzat les actuacions de millora de
l’entorn de l’estació del
tren en l’àmbit que és
de competència municipal. Les accions
que s’han desenvolupat han anat dirigides,
principalment, a reurbanitzar la zona d’accés a l’estació i han
estat les següents:
•
Eliminació del
pas soterrat de via-

nants del passeig de
Miramar.
•
Desplaçament
de la parada de taxis,
habilitant una pèrgola
amb il•luminació solar.
•
Reforç de l’enllumenat del pas de vianants.
•
Asfaltat de tot
l’àmbit.
•
Col•locació de
mobiliari urbà (bancs i
papereres).
•
Accés per a minusvàlids.
Els

diferents

treballs

L’adequació de l’entorn de l’estació ha millorat la imatge
(Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra)

duts a terme han comportat una despesa

total aproximada
35.000 €.

Ja està a la venda

JJONES

I EL BRAÇ DEL REI MIDES

JJones té 11 anys i viu a Torredembarra. La seva vida canvia en un mal dia, quan
el seu pare, un recorregut arqueòleg, mor en un estrany accident.
Es veurà involucrat en una trepidant recerca d’una relíquia que té el poder de
transformar qualsevol objecte en or: El braç del Rei Mides.
El camí, però, no el farà sol. Trobarà persones que l’ajudaran i d’altres que
competiran per la possessió del preuat objecte.

UNA AVENTURA AMBIENTADA A

TORREDEMBARRA
El podeu trobar a:
C/ Filadors, 17

C/ Pere Badia, 43

de

L’Ajuntament posa en marxa
tres nous processos de
selecció de personal
La Junta de Govern de
l’Ajuntament de Torredembarra d’aquesta
setmana ha aprovat dur
a terme tres nous processos selectius. En
aquest sentit, han provat les bases específiques que han de regir
el procés selectiu per a
la constitució d’una borsa de treball d’oficial/a
de paleta de la Brigada
i una altra d’oficial/a de
jardineria de la Brigada, i també per a cobrir
una plaça d’operari/ària

de neteja de la plantilla de personal laboral,
amb caràcter interí, i la
creació d’una llista de
reserva.
El termini de presentació de les instàncies
serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al
BOPT (publicació pendent).
Les bases específiques, amb els temaris
corresponents, es poden consultar al web
municipal.
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La carrossa “ASR” i “La disbauxa” guanyen els reconeixements com a
millors carrosses del Carnaval de Torredembarra
Redacció.-Torredembarra ha acollit un
Carnaval multitudinari.
Enguany, amb algunes novetats com, per
exemple, la recuperació del Drac Capsigrany
per acompanyar l’Arrivo
de Sa Majestat Carnestoltes.
Dissabte al matí va ser
el torn de la 16a edició
del Concurs de Mascotes disfressades, amb
9 mascotes a concurs.
Els tres primers premis
van ser per al Chester,
la Gina i la Petita. Tot
seguit es va celebrar el
Carnaval Infantil.
Enguany, a més, destaquen algunes novetats
que fan referència a la
celebració dels principals actes: la Gran Rua
de dissabte, en què les
carrosses van fer el
lluïment continu ja que
enguany el jurat estava
repartit al llarg de tot el
recorregut, mentre que
per a les comparses es
va preveure que disposessin de música per al
seu lluïment a la pl. Mn.
Joaquim Boronat, que
també va ser el final del
recorregut; la Rua de
diumenge, amb sortida des de l’entrada del
port, i la Batalla de con-

feti, que es va traslladar
íntegrament al passeig
de la Sort.
Després del dinar, la
Regidoria de Cultura va
fer públic els Reconeixements del jurat, format
en aquesta ocasió per:
David Oliete, fotògraf;
Carles Carrasco, actor
musical i cantant; Àngels
Cantos, tallerista; Lourdes Sánchez, professora de maquillatge i Laura
Vives, periodista. Els resultats són els següents:
Reconeixement a la
millor disfressa feta a
mà: 1r. Los Tintineadores
Reconeixement a la millor coreografia: EKSI
Reconeixement a la
idea més original:
Spaindereta
Reconeixement al millor maquillatge: Els
Salats
Reconeixement
al
tema
més
satíric:
Spaindereta
Reconeixement a la
millor carrossa: ASR

El Carnaval ha tingut una participació notable (Fotos: A. Fusté – Aj.
de Torredembarra i RMG – El Monic)

Premi popular
A part del premi del jurat, com ja es va fer l’any
passat hi va haver una
votació popular via internet. Segons el gust del
públic, la millor carrossa

i la millor comparsa van
ser La Disbauxa i els Reciclats.
En total, es van recollir
més de 3300 vots, essent les colles més votades:

Carrossa La Disbauxa:
502 vots
Carrossa ASR: 485 vots
Carrossa Els Salats: 464
vots
La comparsa els reciclats va treure 100 vots.

GRAN OPORTUNIDAD!!!!! Vivienda adosada en Altafulla.
Amplio salón-comedor, cocina independiente, 2 baños, 4
habitaciones, 1 estancia. Jardín en la parte delantera y trasera.
179.000 €
Piso muy luminoso, todo exterior, situado en Altafulla.
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

154.000 €

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

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 €
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L’aparcament dels Filadors serà de pagament
des de l’1 d’abril l’esplanada superior tanca a
partir del 18 de març
La Regidoria de Governació de l’Ajuntament
de Torredembarra informa que l’esplanada superior de l’aparcament
del carrer dels Filadors
restarà tancada a partir
d’aquest pròxim dilluns
18 de març, amb motiu
d’uns treballs d’impermeabilització per evitar
filtracions al pàrquing soterrani.
Cal recordar que l’aparcament dels Filadors
està obert de manera
gratuïta.
No obstant, quan s’hagi finalitzat el procés de

concessió de les places
d’abonament,
l’aparcament dels Filadors
entrarà en marxa amb
total normalitat. De fet,
en aquests moments, ja
s’estan formalitzant els
contractes corresponents
amb les persones que
han obtingut la concessió.
Es preveu que a partir de
l’1 d’abril, aquests tràmits
s’hauran resolt en la seva
totalitat i es començarà a
cobrar pler les places de
pagament.
El preu de la zona de rotació del pàrquing de Filadors serà d’un cèntim per

minut. A l’entrada del pàrquing, una màquina expenedora donarà el tiquet
amb la matrícula i el dia
i hora d’entrada i, abans
de retirar el cotxe, caldrà
pagar l’import. En el cas
dels vehicles elèctrics o
híbrids, les tarifes de les

places de rotació seran
les següents:
•Fins 1 hora: 2 euros
•Més d’ 1 hora fins 1,5 hores: 3 euros
•Més d’ 1,5 hores fins 2
hores: 4 euros
•Més de 2 hores fins 3 hores: 5 euros

Cloenda del programa d’actuacions
municipals de la Cambra
Torredembarra va acollir
la darrer trobada de treball
del programa d’actuacions municipals davant les
noves tendències comercials, el projecte pilot de
la Cambra de Comerç de
Tarragona dirigit a diversos municipis turístics, que
també ha comptat amb la
col•laboració de la Diputació de Tarragona. Els altres
municipis que han pres
part en aquesta iniciativa
són Salou, Cunit, Altafulla
i Roda de Berà. Les conclusions incideixen en la
necessitat de trobar nous
models de negoci comercials per al segle XXI en
els municipis turístics, on
es destaca que l’any 2020
l’experiència de compra
generada en el client serà

el distintiu més important
que els comerços hauran
de tenir en compte, inclús
per damunt de l’assortiment, del producte o del
preu.
Una altra qüestió en la
qual s’ha incidit és que
el comerç és una activitat complementària fonamental en l’oferta turística
de les localitats de la Costa Daurada, que significa
de mitjana entorn un 25
% de l’activitat econòmica. La seva adaptació a
aquesta nova etapa, on
es combina el format físic
i el digital, és fonamental
per continuar mantenint la
seva competitivitat econòmica als municipis litorals,
lligada amb turisme, restauració o oci.

Des de l’any 1820

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

Peixs i Mariscs
de la lonja

Arrossos i Paelles

CARTA D’HIVERN

MENÚ DIARI AL MIGDIA
VINE A PROBAR EL NOSTRE MENÚ
DE CAP DE SETMANA

Platos combinados
Barbacoa de piedra volcánica
Tapas
Buen ambiente

¡¡¡Ven a conocernos!!!

El Capitan Restaurant
www.restaurantelcapitan.com
Pssg. Rafael de Campalans, 11 - local 7
Torredembarra
Telèfon: 977 644 983

tel. 877052926
C/ Capella, 3
Torredembarra
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CARTA OBERTA
Amigues i amics,
Avui, faig pública una
decisió meditada i que
conté una barreja d’orgull i de tristesa alhora.
Avui, anuncio que no
em presentaré a les
eleccions municipals
del pròxim mes de
maig. Servir el meu poble, el poble que m’ha
vist néixer, créixer i on
visc, ha estat un orgull
i l’honor més gran que
he pogut tenir.
Vaig entrar en política
molt jovenet, amb moljectius que
s’han La
fixat.
En
tíssima
il•lusió.
passió per la política i per
Torredembarra la visc
com la sentia el meu
avi Gumer Fuentes, qui
també va ser regidor fa

més de 30 anys, i que
tinc tant present sempre.
Vaig decidir fer el pas
a l’Ajuntament amb
aquesta mateixa il•lusió, en un dels moments
més complexos. Vaig
acceptar el repte. El
vaig acceptar amb l’Anna, amb qui he compartit grup municipal i feina
aquests 4 anys.
Unió Democràtica, Unió
de Joves i Convergència
i Unió –i, per descomptat, les persones a nivell
local i nacional que hi
havia darrere– em van
donar aquesta oportunitat. Avui, aquests insfluència immediata i incre
truments polítics ja no hi
són. I m’he quedat orfe
políticament.

Així doncs, és el moment de fer una aturada
en el camí. És temporal? Qui sap si en alguna
altra ocasió podré tornar
a servir als torrencs i les
torrenques en aquest
Ajuntament! Però, avui,
sento que he de tancar
aquesta etapa per dedicar-me a la meva vida
professional i personal.
De tot cor, ha estat una
gran experiència a la
meva vida. No us enganyaré si us dic que no
ha estat un camí planer,
però em sento infinitament agraït d’aquesta
oportunitat. Espero haver mantingut els valors
i els compromisos amb
els quals vaig acceptar
el repte i us demano

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

www.gatigos.es

sinceres disculpes si he
fallat o si no he sabut
estar a l’alçada de les
circumstàncies. M’hauria agradat poder fer
més feina i millor, però
fidelitzar
i apro
us
puc els
benclients
assegurar
fitar
els
recursos
del
mu
que he treballat amb
tota l’entrega, responsabilitat i estima per La
Torre
i la seva gent.
En aquest sentit, el re
Vull aprofitar aquest
moment per agrair a les
persones que estimo i
que han estat al meu
costat
incondicionalment, que han suportat
els moments difícils i les
hores, caps de setmana i nits que m’ha pres
la feina. Gràcies, de tot
cor.
Gràcies a tots els que
van confiar en mi, tots

Gràcies a tots, per tot i
per
tant. fins després de
onament
Una forta abraçada,
Joel Navas Fuentes.
Regidor del Grup Municipal del Partit Demòcrata i Unió. Ajuntament
de Torredembarra.

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

latorre@finqueslatorre.com
latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390

Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.

peculat en què podria obrir

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

4666

WWW.FINQUESLATORRE.COM

tites intervencions perquè

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

C.Pere Badia,
Badia, 13
13
C.Pere
43830 Torredembarra.
Torredembarra.
43830

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

els que m’han ajudat en
aquest camí i gràcies a
tot el personal de l’Ajuntament per la seva disposició en tot moment.
He conegut gent extraordinària, he fet amics
en política i he conegut
millor La Torre i el meu
Ajuntament, des del
compromís, la humilitat
i l’entrega. No dubteu
que estaré sempre a la
vostra disposició, per a
qualsevol cosa que necessiteu.
Em sento orgullós de
ser torrenc, d’haver pogut servir el meu estimat
poble i, per això, sempre
porto i portaré el nom de
Torredembarra allà on
vagi.

4673

Piso 1 Hab.
Centro

4782

69.900€

Piso 2 Hab.
Torredembarra

78.000€

2648
4612

Piso 2 Hab.

4678

Clarà

88.000€
3148
4661

Piso 2 Hab.

89.000€
4669

Els Munts

ZONA RINCÓN DEL CÉSAR
A 5 minutos de la playa, 3 habitaciones , 2
baños, lavadero, buhardilla con terraza.

75.000€

4640

Casa Adosada

Creixell

119.000€

Piso 3 Hab.
Centro

110.000€

97.000€

OCASIÓN - DÚPLEX

Piso 3 Hab.
Creixell

4279

Chalet

Poblamar

149.000€
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NOVA EDICIÓ DE LA MOSTRA ‘RANXETS, LA CUINA A
TORREDEMBARRA’ EL PRÒXIM 24 DE MARÇ
El proper 24 de març
tindrà lloc una nova
edició de la Mostra
“Ranxets, la cuina a
Torredembarra” amb
la participació de set
restaurants del municipi que per primera vegada cuinaran
els seus plats in situ,
al mateix envelat.
D’aquesta
manera,
els restauradors se
sumen al showcooking que cada any
ofereixen els cuiners
Àlex Segú i Eloi Figuerola
mostrant
com es cuina el bull
a l’allipebre. Aquest
2019, doncs, també
es podrà veure en directe l’elaboració dels
següents plats:
•Arròs amb bacallà.
Cal Silver.
•Caldereta de cananes. Can Lluís.

•Musclos a la marinera
amb patates i carxofes. Gambito 1995 &
Joan Morros.
•Arròs de cananes i
carxofes. La Quilla
d’en Xavier.
•Fideus negres amb
allioli. Las Palmeras.
•Sípia ofegada. La
Tour Danbare.
•Allipebre de pop roquer de Torredembarra. Òxid.
El programa d’activitats de la Mostra del 24
de març és el següent:
Organització: Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats.
De 12 a 15 h, a la plaça de les Remendadores (antic Jardins de
Cal Bofill)
Tapa + beguda: 3 €.
De 12 h a 12.30 h:
Showcooking: com es

Altres activitats
Taller
gastronòmic
Ranxets: La cuina a
Torredembarra, a càrrec d’Andrea Molné.
És realitzarà a NC
espai de cuina (carrer dels Filadors 15).
Les inscripcions s’han
de realitzar a l’adreça
nocuino@gmail.com o
al telèfon 620.702.594.
El preu és de 30 € (que
inclou sopar i aprendre
diferents receptes de
plats de Ranxets com
musclos amb salsa,
musclos amb romesco, xirles, farcellets de
col, rossejat i escabetx
de sardines).
Què són els Ranxets?
Els Ranxets són plats
que han estat sempre
presents en la dieta
dels torrencs durant

moltíssimes generacions, fets amb ingredients i productes bàsics
de la mar i del camp,
que tothom tenia a
l’abast a casa seva:
alls, tomàquets, fruits
secs, oli, vi, verdures i
peixos de temporada.
És una generosa varietat de plats que van
des d’escabetxos fins
bull a l’all i pebre, passant per musclos a la
marinera,
asmarris,

alls cremats, fideuejats, romescos variats: sípia, pop..., truita
amb suc, bacallà amb
tomàquet, xirles amb
all i ceba, etc.
La promoció gastronòmica amb el nom
de Ranxets s’inspira
en el llibre homònim
del Centre d’Estudis Sinibald de Mas,
un llibre de receptes,
però també de conceptes culinaris.

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















cuinen els Ranxets? A
càrrec dels restaurants
participants.
A partir de les 12.30
h: Degustació de Ranxets. Venda de tiquets
de la degustació, el
mateix dia a l’envelat
de Cal Bofill. Cervesa
artesana local Estraperlo: 1,5 €.
També hi haurà diferents actes gratuïts:
taller infantil de cuina
(deconstrucció de romesco amb musclos,
a càrrec d’Andrea Molné), inflable infantil i
havaneres amb Neus
Mar.
Els plats que es presentaran a la Mostra
també es podran degustar durant tot el
mes d’abril en els restaurants que formen
part de la promoció.
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Demana informació!


2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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La
comunitat
islàmica
de L’Ajuntament elimina l’Alfa i Omega
Torredembarra fa una jornada de com a element per promocionar
Torredembarra
portes obertes
Unes dues-centes
cinquanta
persones van assistir
la primera jornada de
portes obertes de la
mesquita de Torredembarra, organitzada per
la comunitat Islàmica
Pastoral del Tarragonès, que és qui gestiona l’espai situat al Polígon Industrial Roques
Planes des de fa set
anys.
L’acte va servir per
mostrar quin és el dia
a dia de la comunitat i
se suma a l’esforç que
els seus membres estan fent per obrir-se a
la ciutadania torrenca i
afavorir la convivència i
la integració entre dues
realitats que tampoc
estan tant allunyades.
Com autoritats, a part
dels responsables religiosos de la comunitat,
hi van prendre part el
Redacció.-

Moment de la jornada (Foto:JG- EL Mònic)

cònsol del Marroc a Tarragona i diferents membres de l’Ajuntament de
Torredembarra.
Hi va haver-hi una visita
guiada per les instal•lacions que alberguen, a
part de dues sales dedicades a l’oració, diferents aules per ensenyar la cultura islàmica.
L’acte va acabar amb
una degustació de plats
típics.

Redacció.- El que fins
el mes de juny passat
ha estat un dels símbols
més representatius de
Torredembarra, l’escultura Alfa i Omega de Rafael
Bartolotzzi ja no és utilitzada per l’Ajuntament per
promocionar la vila.
Així es pot observar en
les noves bosses promocionals que s’han realitzat des de la regidoria de
Turisme i que es poden
comprar en diferents establiments locals. S’han
realitzat bosses en roba i
en paper.
En el disseny, hi apareixen diferents elements
representatius de Torredembarra
fàcilment
identificables com l’escut municipal, el far, el
castell, la portalada del
patronat Antoni Roig, la
Torre de la Vila o l’església de Clarà, així com
motius relacionats amb
el mar, la platja, la fau-

na, la gastronomia i l’oci.
Per exemple, hi apareix
una representació del
ball de diables; en canvi,
per l’Ajuntament, l’Alfa i
Omega ja no té lloc entre
els símbols que identifiquen la vila.
Per altra banda, segons
fonts consultades pel Mònic la icona de l’element
escultòric no apareixerà
en els plànols turístics
d’enguany. Tampoc en la
plana web de la regidoria
de Turisme hi ha l’apartat

que descrivia l’element.
Aquesta absència del
símbol, no deixa de ser
una mostra més de les
intencions reals que
l’equip de govern té sobre el desaparegut monument i del que no està
previst restituir en el bloc
de Baix a Mar, com a
mínim de manera immediata, per bé que s’ha
creat una comissió per
estudiar la viabilitat del
projecte.

No deixis de comprar qualitat al millor preu
OUT

LET

GRAN EXPOSICIÓ DE SOFÀS

De 9 a 13:30 h i de 17 a 20:00 h
Diumenge i festius tancat

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 20:00 h
Dissabte tarda, diumenge i festius tancat
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OPINIÓ

Editorial

Resposta a la carta oberta del Sr. Santiago
On era vostè Sr. Segalà
quan això que ara crítica
es va explicar als socis en
dues ocasions?
Comencem per la part
històrica: l’any 2012 es
genera un deute a l’associació de Jubilats i Pensionistes de Torredembarra,
que ningú dels que vostè
anomena en la seva carta hi érem a l’associació.
També li recordem que en
aquells moments l’alcalde i el partit majoritari a
l’ajuntament eren de CIU,
el seu partit polític.
Li explicarem que ha passat: el mes de gener de
2017, quan Antoni Parisi
assumeix la presidència de la Llar de Jubilats
i Pensionistes de Torredembarra, (per absència continuada de l’antic
president) és quan ens
assabentem del deute
per primera vegada. Ens
posem a treballar amb la
clara intenció d’eixugar-lo.
Fet totalment impossible
per la manca d’implicació
dels socis que assabentats de la qüestió, refusen
participar-hi econòmicament.
Els estatus marquen que
els socis són solidaris

dels deutes de l’associació,
però, en aquesta ocasió i
havent ofert dues sortides
diferents en sendes assemblees generals, els socis no
volen assumir el deute generat per la mala praxi d’un
altre president. I davant la
impossibilitat de portar a terme una administració correcte, la Junta es va plantejar una dimissió en bloc.
Arribats a aquest punt, es
tria la segona via explicada en assemblea general
de socis, on per cert, vostè
va estar convocat i no va
assistir-hi ni es va excusar.
Aquesta segona via és l’actual, on la Sra. Núria Gómez
és la segona presidenta
després dels socis fundadors de l’associació Esplai
de la Gent Gran. Aquesta
nova associació és la solució acceptada molt majoritàriament per l’assemblea de
socis. En la que es respecta
els socis d’abans, d’ara i de
sempre.
Per tant, Sr. Segalà no entenem la seva carta quan a
nosaltres ens mou l’esperit
d’ajudar a les persones
grans de Torredembarra i a
vostè en particular se li va
explicar personalment i en
privat abans de fer cap pas

ni prendre cap decisió.
A principis de l’any 2017,
vostè es va personar a les
oficines de l’associació on
en presència dels membres
de la junta directiva presidida per Antoni Parisi, ens va
suggerir que ho deixéssim
tot, que dimitíssim tots i que
fos l’Ajuntament el que se’n
fes càrrec del deute i de l’associació.
A qui fem cas, al Segalà del
2017 que es renta les mans
de tot? Al Segalà del 2019
que demana explicacions
de fets que ja li hem explicat? Això és actuar de bona
fe Sr. Segalà?
Un cop llegida la seva carta
ens preguntem perquè no
va dir res a la darrera assemblea de socis a la qual
sí que va assistir? O és que
fent-ho així espera treure’n
un rendiment polític del seu
partit, sigui l’anterior o l’actual?
Antoni Parisi, darrer president de l’Associació de Jubiltats i Pensionistes de Torredembarra.
Núria Gómez, presidenta
de l’Espai de la Gent Gran
de Torredembarra.
Regidora de l’Ajuntament.

Ja estem en campanya
En realitat, oficialment no ho estem, però, els nostres polítics fa dies que fan gestos
de cara la galeria per posicionar-se millor en aquest combat democràtic que són unes
eleccions.
I ho estem per partida doble, els ciutadans i ciutadanes seran cridats/des a les urnes
el 28 d’abril, al Congrés dels Diputats i al Senat, i el 26 de maig, eleccions Municipals
i Europees.
La fragilitat de l’acord a Madrid i la impossibilitat de tirar endavant els pressupostos
ha precipitat que el President del Govern, Pedro Sánchez, hagi decidit avançar les
eleccions. Es preveu un resultat incert.
Aquest avançament ha tingut un efecte de retruc a l’àmbit municipal: no es podran fer
inauguracions ni propaganda de l’obra de govern, atès que la llei pretén evitar que hi
hagi un aprofitament de recursos públics amb fins electoralistes. Per tant, serà una
precampanya un xic descafeïnada.
Ja se sap que la majoria de governs municipals deixen pel final de mandat les actuacions més contundents de la seva gestió. En cercles polítics hi ha una tendència
en pensar que els electors tenen memòria de peix i, per tant, els equipaments s’han
d’inaugurar a últim moment. Enguany, no serà possible.
Els partits comencen a mostrar les seves candidatures. Els que més han corregut
han estat Avui Democràcia i PSC, ja han anunciat les llistes. Altres, com Cs i la CUP
encara no tenen decidit ni el candidat, encara que presumiblement seran els mateixos, i ens consta que hi estan treballant. Hi ha com una espècie d’hermetisme.
De moment, no gaires propostes. Sembla que tothom es reserva per l’última envestida. El que sí hem vist ja han estat actes, xerrades, assemblees, rodes de premsa i,
fins i tot, un local de campanya i una pancarta gegant, molt matinera.
Diuen que una flor no fa estiu. En aquest cas, però, anuncia la primavera.
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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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Sub-campions de pàdel per equips La Regidoria d’Esport dóna gairebé
100.000 € en subvencions el 2018

Els torrencs Daniel Dalmau i Gerard Montserrat
s’han proclamat subcampions de Catalunya
de Pàdel de tercera
categoria amb el CUB
De les vuit del matí fins a
Sports Centre de Cambrils. Aquest resultat, a
més a significat l’ascens
a la segona categoria.
El campionat va tenir lloc
a Mataró. (Foto: cedida)

UN TORRENC GUANYA UN PRESTIGIÓS
PREMI CANÍ A ANGLATERRA
El gos de raça Bullmastiff “Caravaggio del Gorg
Negre”, conegut com a
“Cooper”, que és propietat
del torrenc Manel Guasch
Gibert, ha quedat en el
primer lloc de la seva raça
–classe Limit– a l’exposició Crufts, que s’ha celebrat del 7 al 10 de març a
Birmingham (Anglaterra)
amb un total de més de
22.000 gossos participants.
Aquesta competició, que
organitza el Kennel Club
Anglès, és una de les més
importants i més concor-

regudes de tot el món i se
celebra anualment des de
la seva creació l’any 1891.
L’esdeveniment ha reunit
els exemplars més selec-

tes i els criadors, jutges i
especialistes més famosos del sector caní, fet que
permet dimensionar la importància del premi.

La Regidoria d’Esport ha
atorgat un total de 98.427,6
€ en subvencions a entitats
esportives del municipi per
a l’exercici 2018. Aquest ha
estat el tercer any consecutiu en què el procediment
d’ajuts s’ha dut a terme en
igualtat de condicions per a
totes les entitats. A més, a
diferència de l’any anterior
en què només es van poder
lliurar 75.000 € per diferents
motius com manca de documentació requerida, no
justificar despeses dins del
termini o no justificar totes
les despeses declarades,
aquest 2018 gairebé s’ha
exhaurit la partida. A més,
la Junta de Govern Local
d’aquest 13 de febrer ja ha
aprovat la convocatòria de
les subvencions esportives
per al 2019 per un import
total de 110.000 €, el que
representa un increment del
10 %.
Les subvencions atorgades
per l’exercici 2018 són:
Club Tennis Torredembarra:
5.418,7 €
Club Voleibol Torredembarra: 9.019,2 €

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Club Patinatge Artístic Torredembarra: 6.046,3 €
Associació Botifarrers Torredembarra: 461,6 €
Club Natació Sincronitzada
Torredembarra: 2.449,9 €
Associació Esportiva IES
Torredembarra: 1.194,2 €
Associació Esportiva Dojo
Zanshin: 6.314,7 €
Club Fitkidance Torredembarra: 2.584 €
Club Escacs Torredembarra: 1.625,8 €
UDT Futbol: 9.531 €
Biketrial Costa Daurada:
5.566,9 €
Club Futbol Platja Torredembarra: 2.608,7 €
Club Futbol Sala Torredembarra: 6.731 €
Club Esportiu Rítmica Torredembarra: 6.734,8 €
Club Marítim Torredembarra: 8.932,4 €
Torredembarra
Bàsquet
Club: 11.122,5 €
Club Atletisme Torredembarra: 5.506,1 €
Unió Ciclista Torredembarra: 2.836,1 €
Associació de Rem Vogadors Baix a Mar: 3.743,7 €
D’altra banda, la Junta de

Govern Local ha aprovat
aquest 13 de febrer la convocatòria de les subvencions esportives corresponent a l’exercici 2019 per
un import de 110.000 € que
es distribuiran en els següents àmbits:
•Promoció de l’esport base
(fins als 18 anys): 34.000 €
•Promoció de l’esport federat (a partir dels 18 anys):
18.000 €
•Despeses d’arbitratges i
inscripcions d’equips (competicions escolars o federades): 32.000 €
•Nivell de competició esportistes entitat: 14.000 €
•Organització d’esdeveniments al municipi: 12.000 €
L’atorgament de les subvencions s’efectuarà en
règim de concurrència
competitiva i d’acord amb
els criteris i barems establerts a les bases. En tot
cas, l’aportació màxima
no podrà superar el 50 %
del pressupost de l’entitat.
Oportunament s’informarà
de l’obertura del termini per
a la presentació de sol•licituds.

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/
FERRAN
C/ 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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El Pla Estratègic i Operatiu de Turisme vol convertir Altafulla Celebració del Dia
en un destí turístic de costa intel·ligent, competitiu i
Mundial de l’Aigua
sostenible en un termini de quatre anys
Convertir Altafulla en un
destí turístic de costa
intel·ligent, competitiu i
sostenible que basi el seu
desenvolupament en els
següents principis: una
nova estratègia de branding i de posicionament
de la destinació vinculada
a nous valors i elements
de singularització; una
oferta de producte turístic diferenciada, segmentada i competitiva que
permeti accedir a nous
públics, una estratègia de
màrqueting innovadora i
segmentada basada amb
les noves pautes i estils
de vida que afavoreixi la
comercialització de l’oferta.
Aquesta és la visió d’Altafulla com a destinació
turística que recull el Pla
Estratègic i Operatiu de
Competitivitat de Producte Turístic Altafulla,
elaborat per l’empresa
TourisLab, Innovació i Dinamització Turística, que
ha presentat l’Ajuntament
d’Altafulla aquest passat
dilluns a la tarda, 18 de
març, a la sala de Plens,
i que ha comptat amb David Esteller, de TourisLab,
i el regidor de Turisme a
l’Ajuntament d’Altafulla,

Jaume Sànchez.
El document, de 296 pàgines, fa un anàlisi exhaustiu de l’atractivitat i
competitivitat dels recursos turístics, l’oferta de
productes, les infraestructures i els equipaments,
la restauració, promoció
i comercialització actuals d’Altafulla, i en fa una
diagnosi a partir dels resultats de la qual defineix
una nova estratègia i un
nou pla d’actuacions amb
un termini d’execució de
quatre anys. El pla planteja un escenari de futur que
prioritzi una integració del
sol i platja en un continent
d’experiències perquè la
destinació esdevingui única i irrepetible en relació a
altres destinacions.
D’aquesta manera, la nova
proposta d’estratègia obre
“Altafulla, mar de cultures”, més enllà de l’antiga
marca “Altafulla, deixa’t
embruixar” -molt vinculada
a les bruixes i a les seves
llegendes, per oferir un
destí privilegiat de la Costa
Daurada amb un bon clima
i una platja mediterrània
dominada per les botiges
de mar i de la vil·la romana
dels Munts (Patrimoni de
la Humanitat).

La majestuositat i elegància del castell i la Vila
Closa, declarada conjunt
històric i artístic conviuen
amb un espai natural protegit que fan d’Altafulla un
poble on gaudir de la naturalesa i la tranquil·litat
d’una vila autèntica amb
molta història.
A més, destaca els beneficis emocionals de l’experiència de visitar a Altafulla
que hauria de transmetre
sensacions com la relaxació, desconnexió, trencar
amb la rutina, la felicitat,
admiració, sorpresa, plaer, serenitat, coneixement,
contacte amb la natura,
connexió vital amb la cultura local i amb els orígens
del municipi, i especialment, una vila amb perso-

nalitat pròpia amb essència romana, vila costanera
medieval amb encant mediterrani i les seves botigues de mar, les llegendes
i les bruixes, i el paisatge
natural.
El pla fixa un nou posicionament turístic amb una
declaració clara d’enfortir
Altafulla com una vila mediterrània amb encant de
la Costa Daurada amb arrels culturals centenàries
declarades patrimoni de
la humanitat per la UNESCO, que gaudeix d’un bon
clima i d’una tranquil·litat
que la converteixen en un
lloc ideal per relaxar-se,
descansar, trencar amb la
rutina i inspirar-se convertint Altafulla en un mar de
cultures.

L’any 1992 l’Organització de les Nacions
Unides (ONU) va declarar el 22 de març el
Dia Mundial de l’Aigua
per destacar-ne la importància i defensar la
seva gestió sostenible.
Torredembarra se suma
un any més a aquesta
celebració amb un seguit d’activitats organitzades per Ecologistes
en Acció, amb el suport
de la Regidoria de Sostenibilitat:
Dissabte 23 de març, a
les 12 h, a Cal Bofill:
• Taller “Remunicipalit-

zació i ús sostenible
dels recursos hídrics”.
• Exposició sobre usos
sostenibles de l’aigua.
A més, durant tota la
setmana,
l’emissora
municipal de ràdio Ona
la Torre emet falques
amb consells per a un
ús responsable de l’aigua.
Aquestes activitats formen part del Programa
d’Educació Ambiental
2019 de la Regidoria
de Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Torredembarra.

La fotografia abstracta de Marcel Serra arriba a la Sala Lluís d’Icart
La Sala Lluís d’Icart acollirà fins al proper 4 d’abril,
una exposició fotogràfica
de l’artista Marcel Serra i
Via, veí de Torredembarra
amb una llarga trajectòria
fotogràfica al darrere.
La mostra consisteix en un
recull de quinze fotografies a color impreses sobre

suport de 60x40 cm, i en
les quals la temàtica abstracta és l’eix conductor del
conjunt. Serra ha capturat
una sèrie d’imatges que reflecteixen l’estil d’un artista
inquiet i entusiasta que al
llarg de la seva trajectòria
ha experimentat, i ho continua fent, amb diferents tèc-

niques, estils i temàtiques,
forjant així un currículum
extens i polifacètic.
Marcel Serra s’aficionà a la
fotografia de ben jove, i si
bé les seves primeres passes en aquest món foren
aprenent de forma autodidacta, aviat el seu afany per
perfeccionar la tècnica el va

portar a cursar estudis en
la matèria a l’Institut AFHA
de Barcelona i a la Famous
Photographers School of
Westport de Connecticut,
als Estats Units d’Amèrica.
L’horari de visita de l’exposicióés de dilluns i divendres, de 10 h a 20.30 h,
accés pel Pati del Castell.

Cocktels
Actuacions en directe
977 64 49 79
C/ Montmell s/n
Torredembarra

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

FRUTA Y VERDURA DE PROXIMIDAD

llibreria i papereria

ALIMENTACIÓN, FRUTOS SECOS, OLIVAS, BEBIDAS FRÍAS

CALÇOTS A LA BRASA POR ENCARGO
632 60 33 78
LLIBRES - MATERIAL D’OFICNA
MATERIAL ESCOLAR - FOTOCÒPIES
c/ Filadors, 17
Torredembarra
tel. 977 641 388
llibreriaagora@telefonica.net

VEHÍCULOS NUEVOS - VEHÍCULOS DE OCASIÓN - OFERTA PERSONALIZADA

POST VENTA
Mecánica y Electricidad
Plancha y Pintura

Chequeo Pre-ITV
Mantenimiento

NUEVO
OPEL
MOKKA

Todo lo que su vehículo necesita.

PLAÇA DE LA VILA, 5 - Torredembarra
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L’HOSTAL COCA, DOS SEGLES D’HISTÒRIA
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Els Coca són provablement la nissaga d’hostalers més antiga de l’Estat Espanyol.
Redacció.- Torredembarra compta amb una
de les nissagues d’hostalers amb més tradició
del món i, possiblement, la més antiga de
l’Estat Espanyol: els
Coca.
Amb joia, Joan Coca
Arall i Matilde Martos
Mallorquin, amb tota
la seva família i amics,
han celebrat aquests
dies el 199 aniversari
de l’Hostal Coca, que
segons resa a la façana, va ser fundat l’any
1820.
És una data aproximada que en realitat
s’hauria de rectificar
perquè l’hostal és més
antic, possiblement va
ser construït en l’últim
quart del segle XVIII i la
seva família està vinculada amb l’establiment
des d’abans d’aquesta
data.
L’actual Hostal Coca
antigament es coneixia
com Hostal Nou i va ser
construït a les afores
del poble per la família
Figuerola, en la partida
de la Capella, al peu
del camí reial o carretera de Barcelona.
La vinculació de la nissaga Coca amb l’hostal
és més antiga del que
fins ara s’havia cregut,
com a mínim d’un lustre abans. Joan Coca
Martorell apareix documentat com a mosso
de l’hostal en la llibreta
de compliment pasqual
de l’any 1814. Es tracta
d’un afegit, per la qual
cosa es podria considerar que va ser entre
l’any 1814 i 1815 que

es va incorporar a l’hostal, on establí la seva residència. Feia molt poc
que s’havia acabat la
guerra del Francès i el
país estava devastat.
Abans dels Coca, l’hostal havia estat regit com
a mínim per Francesc
Toda i la seva família,
entre finals del segle
XVIII i començaments
del XIX, i en la dècada
de 1810, per la família
d’Agustí Torner. El tenien llogat als Figuerola.
De fet, s’ha de suposar
que van ser els Torner
qui contractaren a Joan
Coca, que era de Roda
de Berà, per fer de mosso. Joan es va casar
amb Mariana Carreras,
que era de Sant Andreu
de la Barca –encara
que feia anys que vivia
a Torredembarra–, l’any
1816.
L’any 1819, va succeir
un fet que possibilità
que els Coca es quedessin amb l’hostal: va
morir de forma sobtada Pere Torner, hereu
de l’hostaler. Com que
Agustí Torner va morir amb més de vuitanta anys, l’any 1824, és
de suposar que a partir
d’aquest moment, els
Coca devien agafar les
regnes fins a fer-se amb
la titularitat del negoci
de manera directa.
L’any 1830, després
d’estar uns anys de lloguer, pagaren 75 pessetes per adquirir l’edifici i
un hort adjunt. Estigueren pagant durant 15
anys.
A Joan Coca, el succeí
el seu fill també de nom

Joan Coca, casat amb
Rosa Masdéu. A aquest,
el seu fill Gabriel Coca,
casat amb Ramona Rabadà; que fou succeït
pel seu fill Eusebi Coca,
que es casà amb Maria
Arall, pares de l’actual
Joan, de Montserrat i de
Pilar. En total, cinc generacions al capdavant
del mateix establiment.
Adaptar-se o morir
Arribar als dos segles
d’història, no ha estat
fàcil. El model de negoci ha canviat molt en
tots aquests anys. Va
ser casa de postes, on
paraven els carruatges
i diligències que feien el
trajecte entre Barcelona,
Vilafranca i Tarragona.
Aprofitaven per canviar
els cavalls, donar-loshi aigua i menjar i permetre’ls-hi descansar.
També els passatgers i
conductors es detenien
a la fonda per menjar i
descansar.
El tren va provocar un
canvi. Eusebi Coca,
que va continuar amb el
negoci, va haver d’adequar-se als nous temps i
va començar a donar el
servei de transports de
persones des de l’estació, primer en tartana i,
posteriorment, amb cotxe donant el servei de
taxi.
Durant la Guerra Civil de
1936 a 1939 es va malmetre l’edifici que s’hagué de remodelar. L’any
1946 s’adequaren el bar
i el menjador. El boom
turístic dels anys 60 i 70
del segle XX feren que
s’hagués d’ampliar l’edi-

Joan Coca amb la seva família han bufat les espelmes d’un hostal centenari (Foto: Cedida)

fici amb la construcció
de noves habitacions.
Actualment compta amb
38 habitacions. Tot i les
reformes, l’hostal compta amb un indiscutible
regust a antic.
La desviació de la CN340 va fer que s’especialitzessin en banquets
i pensió diària. Va ser
quan van començar
a ser coneguts com a
fonda. Una activitat que
continuen avui en dia,
en què han potenciat el
servei de bar-cafeteria i
la terrassa exterior.
Però, si per un fet és
conegut l’Hostal Coca
és per ser un punt de referència social. Entre les
seves parets hi ha hagut
tot tipus de celebracions
familiars i socials, actes
polítics, presentacions i
activitats culturals, i un
llarg etcètera.
Hostes il•lustres
Un dels primers hostes
il•lustres que s’estigué
a l’hostal nou va ser Ahmet Vasif Efendí, ambaixador de l’Imperi Otomà.
Hi pernoctà l’any 1787,

de retorn cap a Barcelona. El fet creà una enorme expectació per l’exotisme de l’expedició.
La ciutat de Tarragona
es despoblà per anar a
veure’l a l’hostal de Torredembarra, on hom va
poder veure’l “comer,
fumar, lavarse la barba,
hecharse y pasar rosarios”. El cronista és l’arquebisbe de Tarragona,
Francesc Armanyà.
També hi va passar el
rei Alfons XIII; l’estafador que es feia passar
per rei d’Andorra, Boris
I; o més recentment,
part de la família de
banquers Botín. També
molts polítics i personatges il•lustres.
Reconeixements
L’hostal és el més antic
de la província i compta
amb diferents reconeixements. Per exemple,
l’any 1997, van rebre
de mans de la ministra
d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, la malaguanyada Loyola de Palacio, una insígnia d’or i
plata i un diploma acre-

ditatiu en reconeixença
dels anys de dedicació.
L’any 2012, en el XIV
Congreso Nacional de
Hostelería van ser reconeguts com una de
les grans nissagues
hoteleres d’Espanya,
juntament amb els Arzak, Botín, Loyola, Torres, Cándido, etc. Cap
d’elles, però, té la tradició dels Coca.
A Torredembarra, encara que menys prolíficament –ningú és profeta
a la seva terra– també
han estat homenatjats.
Futur assegurat
El millor de tot, és que
el negoci familiar té la
continuïtat assegurada
de la mà de les filles de
Joan i Matilde, Carolina
i Meritxell Coca. I qui
sap si algun dels cinc
néts Mario, Arnau, Martina, Biel o Genís continuaran la saga.
Després de tants anys,
que més dóna si són
199, 200 o 205, cada
dia és motiu de celebració.

