’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

ELECCIONS
MUNICIPALS:
ANT DE LA CURSA!

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

ERC guanya les eleccions al Congrés i es dóna per fet que Rovira revalidarà l’alcaldia.
PSC i Cs pugnen per la segona plaça. P2, 4 i 5

e-mail: rpons@tinet.org

SOCIETAT

Estudi
desmoscòpic
El Mònic de la Torre és
el mitjà de comunicació
preferit pels torrencs
per informar-se P 16
SOCIETAT

Nova titulació
acadèmica
L’Institut Ramon de la
Torre ofereix una nova
titulació en el sector de
la nàutica, pionera a
Catalunya P 10
ENTREVISTA

A Jordi Puy,
Màgic Jordi
Presenta un nou
espectacle, Magia en
del desván P 11

FABRICANTE
DE ILUSIONES

ESPORTS
Salves d’honor durant la recreació de la Batalla de 1713 (Foto: AF- Aj. Torredembarra).

TEATRE IL·LEGAL
MAGO ILUSIONISTA
TODO TIPO DE EVENTOS

Tel. 600 31 91 52

Un informe conclou que l’obra incompleix per excés els paràmetres d’edificabilitat en aproximadament un 30 %, i l’alçada reguladora en aproximadament un 100%. No obstant, s’hi ha invertit
més de 3 milions d’euros de diners públics. P6

PER LA VOSTRA REVISIÓ, US OBSEQUIEM AMB
UNES ESCOMBRETES D’EIXUGAPARABRISES

Els torrencs han
golejat al Sant Jaume
i s’asseguren la seva
continuïtat a Tercera
Catalana. P14

Tel. 977 26 43 98
miachercars@gmail.com
C/ de la Riera de Gaià, 20
Pol. Industrial - Torredembarra

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

L’UDT salva
la categoria
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TORREDEMBARRA DECIDEIX SI AVALA LA GESTIÓ DE ROVIRA
Les eleccions d’aquest proper 26 de maig marcaran si hi ha continuïtat o canvi.
Redacció.Després
dels resultats tan positius que va treure ERC
a Torredembarra en les
eleccions al Congrés
dels Diputats del passat
mes d’abril, pocs dubten
que el partit republicà
guanyarà les eleccions
municipals. La marca
està en el seu moment
més àlgid i la incògnita
està en si Eduard Rovira serà capaç de retenir
el percentatge de vot o
recularà, fet que podria
impedir sumar nous regidors als quatre amb
què compta en l’actual
consistori.
Això és si els torrencs i
les torrenques avalen la
gestió sense estridències, però, amb pocs
resultats visibles que
ha dut l’ajuntament en
aquest darrer mandat.
Si bé les maneres de
Rovira no agraden, després del cas Torredembarra és vist com un mal
menor.
No obstant, a priori
sembla que cap partit
estigui en disposició de
disputar-li l’alcaldia.
El PSC s’ha erigit en segona força en les votacions al Congrés, a les
municipals de 2015 va
quedar tercera, però,
per la campanya que
ha portat a terme sembla que es conforma en
continuar donant suport
a ERC durant els propers 4 anys.
Aquest fet ha estat aprofitat per Cs, el tercer en
disputa, per fer uns durs
espots assimilant el vot
a Valeriano Pino a ERC.
I és que la lluita per qui
ocuparà la segona plaça
i l’hegemonia entre les
forces no independen-

tistes sembla que és molt
més viva que no l’altra.
És l’única nota discordant en una campanya
plàcida, sense confrontacions i molt previsible.
Qui quedarà quarta força?
Si les tres primeres places semblen clares, a
força distància, ABG i
JxCat lluiten per conservar el segon regidor.
Sembla que ho tenen difícil. El canvi de lideratge
en el partit municipalista
d’esquerres podria afectar a una part de l’antic
electorat que miren amb
una certa desconfiança a Clara Solivellas.
Per la seva part, en els
neo-convergents la renovació de la llista no li
sortiria el rentable que
preveien. Els d’Anna Magrinyà no poden frenar
la fugida de vots a ERC
i no són capaços de retenir els vots provinents de
l’antiga Unió.
En canvi, Avui Democràcia lluita per doblar l’actual regidor i es podria
situar com a quarta força
al consistori. Va ser l’última força en treure representació en els darrers
comicis, però, el fet de
quedar-se com l’únic partit municipalista que ocupa l’espai transversal del
GIT i Compromís podria
catapultar a la formació
encapçalada per la veterana Rosa M. Guasch.
El segon regidor, però,
depèn en bona mesura
a l’estirada que tingui el
partit guanyador.
A la baixa
La retòrica buida de la
CUP, que a Torredembarra no ha exèrcit l’opo-

Partits i candidats posen la
seva millor cara per intentar
convèncer
als
electors
indecisos.
Després
dels
resultats a les eleccions al
Congrés, tot sembla dat i beneït
per les eleccions del proper 26
de maig encara que hi podria
haver alguna sorpresa d’última
hora. Torredembarra és així.
(Foto: Cedides)

sició incisiva feta en
d’altres llocs, faria que
les seves expectatives
electorals quedessin per
sota de les de l’any 2015.
També s’ha de tenir en
compte la forta fragmentació de l’espai de l’extrema esquerra torrenca.
Amb això, el partit anticapitalista conservaria el
regidor sense excessius
problemes.
Un fet que no passaria
amb el PP, que s’enfonsaria i quedaria molt lluny
del 5% dels vots que es
necessiten per treure representació. A l’igual que
el mes d’abril, la desfeta
del PP podria ser sonada i, de fet, la campanya
electoral de Núria Gómez
ha estat molt reduïda en

comparativa a la de fa
quatre anys.
Testimonials.
Les tres noves forces En
Comú, Podemos i Guanyem
Torredembarra
tampoc traurien representació, un fet que demostraria l’error que ha
estat per aquestes tres
formacions no sumar esforços entre elles.
Qui se situaria més proper al 5% seria el partit
de Carles Fuixet. Amb
tot, no aconseguiria els
300 vots que previsiblement marcaran l’accés al
consistori.
Podemos i Guanyem
Torredembarra traurien
un resultat testimonial.

ÚLTIMES DIES DE 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

Horari de Setmana Santa:
de dijous sant a dilluns de Pasqua
de 13:30 a 16:00 h

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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Resultat històric d’ERC a un mes de les eleccions municipals
Redacció.- La formació
liderada per Oriol Junqueres ha obtingut un
resultat històric a l’imposar-se en les eleccions al Congrés dels
Diputats i al Senat que
han tingut lloc aquest
28 d’abril. ERC ha guanyat clarament a Catalunya, on ha aconseguit
15 diputats i 11 senadors, per 12 i 3 senadors diputats del PSC;
a Tarragona, on ha estat l’única formació que
ha aconseguit treure 2
diputats i 3 senadors
–PSC, Cs, JxCat i comuns han tret 1 diputat–; i a Torredembarra,
on ha estat l’únic partit
que ha tret més de 2000
vots.

Si bé cada elecció no té
res a veure, a ningú se li
escapa que el partit surt
molt reforçat de cara les
eleccions
municipals
que han de tenir lloc el
proper 26 de maig, això
és abans d’un mes.
I és que mai unes eleccions generals havien
pogut influir tant en unes
municipals.
Els resultats a Torredembarra
És per aquest motiu
que el resultat al nostre
poble es pot interpretar
com una prèvia del que
pot passar el proper 26
de maig.
On ERC guanyaria amb
certa claredat i el PSC
quedaria en segon lloc,

seguit per Cs.

Política Ficció
Extrapolant els resultats

d’aquest diumenge a les
característiques de les
municipals, els resultats
serien els següents:

Un element que es preveu determinant és la
participació, atès que
en les municipals el

S’ha de tenir en compte,
però, la gran fragmentació de vot que es produeix en aquestes eleccions on hi ha 11 candidatures, algunes d’elles
de caire independent, i
la majoria tenen possibilitats de treure representant.

percentatge mínim per
obtenir regidor es situa en el 5%, i una alta
participació complicaria
les aspiracions de les
formacions més modestes.
Tot resta obert i la incògnita es respondrà el
proper 26 de maig.

TENIM
AUTÈNTIQUES
SALSITXES
LEO BOECK

Telf. 977 645 641

c/ de la llum, 2 - Roda de Barà
Tel. 977 80 99 99
Pol. Ind. L’Avenar
Mòbil 660 076 984
www.talleres2g.net
automocion_2g@hotmail.com

VINE A PROBAR LA NOSTRA TAPA

Av. Montserrat, 27 Torredembarra
(Al costat del Pub NOSE) Tel. 622700440

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

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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ELECCIONS MUNICIPALS 2019. ANALITZEM LES CANDIDATURES
QUE ES PRESENTEN A TORREDEMBARRA
Redacció.- Ja s’han publicat les candidatures que
es presentaran en els comicis municipals del proper 26 de maig i encara
que no són definitives,
molt poques variacions hi
hauran, més enllà de petites rectificacions.
Finalment, com ja vàrem
avançar en el darrer Mònic, un total d’11 candidatures s’han presentat
a les Eleccions Municipals de Torredembarra.
Aquestes són –per ordre
de presentació–: Podemos, ERC, PSC, Ciutadans, AMUNT (CUP),
ABG, En comú Guanyem,
Avui
Democràcia-Ara,
JxC-Torredembarra, PP i
Guanyem Torredembarra. Això és dues menys
que l’any 2015 (val a dir
que hi havia una catorzena candidatura, Units
per Torredembarra, que
tot i presentar llista no es
va poder presentar a les
eleccions per no reunir
els requisits legals).
A l’haver-hi menys partits, com és lògic, també
han disminuït les persones que es presenten.
En total la suma de totes
les candidatures és de
240 persones, 49 menys
que l’any 2015. La majoTORREDEMBARRA:
Candidatura núm. 1: JUNTS PER
CATALUNYA-TORREDEMBARRA-Jxcat-junts (JxCAT-JUNTS)
1. ANNA MAGRINYÀ VINYES
2. JOSEP M. CALVET BORONAT
3. XAVIER SUAREZ GUTIERREZ
4. JOVITA BALTASAR CUEVAS
5. MARC FRANCESCH ESTÉVEZ
6. MARIONA GIRALT MIQUEL
7. FRANCESC ROIG REÑÉ
8. Ma. REMEI HURTADO MERCADÉ
9. ABEL SOLÉ NÚÑEZ
10. KSYMENA KUCZEK KADZIOLKA
11. NARCÍS FERRER MAS
12. MÒNICA BARDOLET MONTOLIU
13. DOMÈNEC BELIS DURAN
14. ANNA MARGOL MARTI
15. FRANCISCO ORTIZ VALIENTE
16. MONTSERRAT AIXALÀ MASDEU
17. OCTAVI SOLÉ ROVIRA
Suplents
1. JORDI BORRÀS FA
2. HANNA GOITIA GÁL
3. JOSEP SERVERA SANS
4. QUIMA GIROL CARTAÑA
5. ANTON ÁLVAREZ MORELLO
6. ISIDRO SOLÉ JEREZ
7. LALITA SAKY GIRALDO BENÍTEZ
8. JOAN CAMARENA ARNAU
9. Ma. ÁNGELES RODRÍGUEZ DÍEZ
10. JOSÉ ANTONIO COLOMER BONET
Candidatura núm. 2: CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR- ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. ANTONI SACRISTAN PRAT
2. ALBERT CANO ABAD
3. NÚRIA MALED FÀBREGAS
4. MERITXELL ALFONSO COMAS 5.
GEMMA ARASA CAROT 6. MONTSERRAT FÀBREGAS VILLARET
7. AMADEO FERRARI GONZÁLEZ 8.
JUDITH ASPA MARTIN
9. SÒNIA FUENTES TRILLAS
10. MANUEL ROLDÁN CANO
11. ANNA BATISTA INGLÈS
12. MARTÍ MERCADÉ PUJOL
13. MARIA ELISA AIELLO CABRERA
14. JOAQUIM ROVIRA PADIAL

ria estan empadronades
a Torredembarra, encara
que a resultes d’algunes
comprovacions es pot
afirmar que algun partit
hauria buscat candidats
fora de la nostra població
per completar llistes. En
total són 116 dones (48%)
i 124 homes (52%).
Avui Democràcia-Ara i
JxC-Torredembarra són
els partits que presenten
més candidats 27 (17 titulars i 10 suplents) el màxim permès; en canvi Podemos i PP, no presenten
suplents.
Dels partits presentats, 9
repeteixen (entenem que
Amunt és la CUP, Junts
per Catalunya és PdeCat i En comú guanyem
és ICV) i 2 es presenten
per primera vegada: Podemos i Guanyem Torredembarra.
Tendència política
Vist des d’una altra perspectiva, 9 de les formacions tenen un referent
supramunicipal i 2 són de
caire exclusivament municipalista: ABG i Avui Democràcia-Ara.
Si s’analitzen les llistes
sobre l’eix dreta-esquerra, 7 tenen una tendència
política d’esquerra (Podemos, ERC, PSC, AMUNT,
15. GERARD FUENTES LLORACH
16. ORIOL BOZZO BALBASTRE
17. BLANCA MARÍ FORTUNY
Suplents
1. CLARA MERCADÉ PUJOL
2. ARNAU ORTIZ ZAMORA
3. ROCIO RIVADEO SULLIVAN
4. EVA JANSÀ ROVIRA
Candidatura núm. 3: PODEMOS (PODEMOS)
1. LUIS FERNANDO TURRENS DÍAZ
2. BRÍGIDA RIBELA PÉREZ
3. FRANCISCO SANCHÍS BARRIOS
4. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ JORGE
5. JESÚS AMADOR ESTEBAN RODRÍGUEZ
6. MARIA PILAR OLIVARES RIBAU
7. JUAN MANUEL MACÍAS PÉREZ
8. ANA GLORIA PALLEJÀ HERNÁNDEZ
9. JORGE JAVIER LIZARTE MARTÍNEZ
10. CLARA SANTANDREU OSCA
11. JAIME RODOREDA NOVELL
12. NÚRIA GIRONA MARTÍN
13. RUBÉN MEIRO LORENZO
14. MONTSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
15. JOSÉ NAVAIS RULL
16. SANDRA RODOREDA GIRONA
17. FRANCISCO CARMONA SÁNCHEZ
Candidatura núm. 4: CIUTADANS - P
ARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANTONIO CRUZ LOPEZ
2. JAVIER RAMIREZ GUTIERREZ
3. NOELIA GONZALEZ TORRANO
4. ARIADNA TEVAR TRICAS
5. ANTONIO GALLARDO RODRIGUEZ
6. SERGIO MARCHAL GARCIA 7. MARIA
JOSE CARABANTE MORATA
8. ADELAIDA RESTREPO RESTREPO 9.
GONZALO YVAN GIL VASQUEZ
10. RAQUEL RUIZ JIMENEZ
11. ANGEL LOPEZ ZAMBRANO
12. CRISTINA MOLINER LORENTE
13. JOSE JORDAN CUENCA
14. LEILA SAIDI
15. MANUEL FERNANDEZ LOPEZ
16. ENCARNACION TORRANO RUIZ
17. JUAN MANUEL MORALES PADILLA
Suplents

ABG, En comú Guanyem
i Guanyem Torredembarra), 3 de dretes (Ciutadans, JxC-Torredembarra
i PP) i Avui Democràcia-Ara és exclusivament
municipalista.
Des d’una dinàmica independentista: 5 no són partidaris de la independència (Podemos, PSC, Ciutadans, En comú podem i
PP); 5 són independentistes (ERC, AMUNT, ABG,
JxCat-Torredembarra
i
Guanyem Torredembarra)
i Avui Democràcia-Ara és
exclusivament municipalista.
Paritat
Només 4 partits presenten dones de cap de llista.
Aquests són: ABG (Clara
Solivellas), Avui Democràcia-Ara (Rosa Ma.
Guasch), JxC-Torredembarra (Anna Magrinyà) i
PP (Núria Gómez). ERC,
PSC, En Comú Guanyem
i PP incorporen dones en
el número 2 de la llista.
Ciutadans, AMUNT i Guanyem Torredembarra releguen la presència femenina al tercer lloc.
2 candidatures tenen una
paritat estricta (PSC i Ciutadans); 2 tenen un percentatge més alt de dones
que d’homes (AMUNT

–58%– i Guanyem Torredembarra –52%–) i la
resta tenen més homes
que dones.
Els partits amb més candidates són Ciutadans amb
13, Avui Democràcia-Ara
i JxC-Torredembarra amb
12. El qui menys dones
incorporen són Podemos
i PP, amb 8 dones.
Fidelitat
De manera general, 95
persones ja van participar
en les eleccions passades –gairebé un 40% repeteixen–. Per tant, 145
candidats o són noves
incorporacions o s’havien
presentat en comicis més
antics.
En números absoluts els
partits que més fidelitat
tenen en els membres de
la llista en relació a les
municipals del 2015 són
AMUNT amb 15 candidats que repeteixen; Avui
Democràcia-Ara amb 13
candidats; i ERC i PSC
amb 12. Per la banda contraria, En comú Guanyem,
amb només 2; PP amb 5 i
ABG amb 6 candidats són
els partits on repeteixen
menys persones.
Mobilitat
Un altre aspecte a tenir en
compte és la mobilitat entre llistes. O sigui, quan-

tes persones han canviat
d’opció política.
De les darreres municipals a les actuals hi ha hagut un transvasament de
12 persones. Això és un
percentatge relativament
baix –el 4%, en el global
i un 12,6%, de les persones que repeteixen–.
Ara bé, dels 14 partits només 6 no han perdut cap
candidat. Això és ERC,
PSC, Ciutadans, CUP, PP
i GIT. Sorprèn la fidelitat
de la gent d’aquest darrer
partit independent que tot
i no presentar-se en els
actuals comicis no tenen
presència en cap llista.
ABG, Units per Torredembarra –no es presenta–,
ICV i Compromís –no és
presenta– han vist com
dues persones que els hi
donaven suport han marxat a altres formacions.
Avui
Democràcia-Ara,
PdeCat, Recuperem TDB
–no es presenta– i NOD –
no es presenta–, han perdut un membre.
Per altra banda, els partits
que han incorporat més
candidats d’altres formacions són Avui Democràcia-Ara, amb 4; PSC i
Ciutadans, amb 2, i ERC,
AMUNT, JxCat i Guanyem
Torredembarra, amb 1.

1. ELOY GOMEZ MARSAL
2. EVA MARIA RISQUEZ CORDOBA
3. ANGEL PALOMO MEDINA
4. ENCARNACION SANCHEZ SANCHEZ
5. MANUEL MARTIN SANCHEZ
6. Ma CARMEN CAZORLA MARRERO
7. ANDRES LUQUE PACHON
8. MARIA DOLORES OLIVARES CALLEJA
9. MARIA MERCEDES VILLAN FERNANDEZ

15. JOSÉ VILLAU GUTIERREZ
16. ROSA MARIA CASTRO LLORACH
17. LLUÍS SUÑÉ MORALES
Suplents
1. GORKA FERNANDEZ GUTIERREZ
2. ANA MARTIN CATALAN
3. ANTONIO ALBERCA PÉREZ

16. JUDITH PAPIOL ROVIRA
17. RAFAEL PERNAS PEREZ
Suplents
1. ABDELJEBBAR MAAROUFI MAAROUF
2. MONICA GUIRIGUET ROCA
3. MARIA DOLORES FERNANDEZ CONDOU
4. BUENAVENTURA MANCHO ORTIGA
5. JOSE LATORRE CÁCERES
6. BLANCA STELLA BAENA BAENA

Candidatura núm. 5: P ARTIDO POPULAR (PP)
1. NURIA GÓMEZ GRANÉS
2. YOLANDA ORTEGA PALOMAR (Independent)
3. AXEL DIÉGUEZ IGLESIAS
4. FELICIANO COPADO REVALIENTE
5. ANA MARÍA CARBONELL VALLVÉ
6. EMILIA MARTÍNEZ CASTILLO
7. CRISTIAN IGLESIAS GONZÁLEZ (Ind.)
8. GONZALO F. FERNÁNDEZ DE TERÁN
MIRA
9. FRANCISCA JOSÉ FERNÁNDEZ CASTILLERO
10. FLORENTINA CRUZ CALVO
11. RICARDO FABREGAT SÁEZ
12. EDUARDO MOYA MARTÍNEZ
13. ARNAU RIUS FREIXES
14. MARTA INVERN ROMERO
15. FÁTIMA EL BOAYADI ETTALHAOUI
(Ind.)
16. ELVIRA ARPAL NAVALES
17. JOAQUÍN BELLO CÓRDOBA
Candidatura núm. 6: ALTERNATIVA
BAIX GAIA (ABG) s
1. CLARA SOLIVELLAS GORCHS
2. ROBERT TATAY RIBES
3. LLUÍS ESCUDERO RAMON
4. MONTSERRAT MIRÓ ROVIRA
5. MARIA TADEO LÓPEZ
6. ENRIC SOLÉ SOLÀ
7. VANESSA SOBRERROCA MATEOS
8. ALEJANDRO GARCIA ALARCON
9. JOSEFA GARCIA VICENTE
10. MANUEL EMILIO SAÑUDO MUÑIDO
11. ISABEL GARCÍA ESCUDERO
12. ROMAN NAVAU CHAURI
13. SUSANA ROSA CORTÉS PAZ
14. EDGAR MADERA SIMARRO

Candidatura núm. 7: EN COMÚ GUANYEM-TORREDEMBARRA EN COMÚ
(TDBeC-ECG)
1. CARLES FUXET GARCIA
2. DORA GLADYS GIGLIO
3. SANTIAGO FUENTES AGUILAR
4. INMA PALAU PUJADAS
5. PEDRO GARCÍA NAVAU
6. MARIA SERELDE MARTÍN
7. MANUEL PÉREZ MOLINA
8. LAURA AGUILERA QUERO
9. CARLOS GUARRO MARTINI
10. ESTHER SAINT ELOI JEAN (Ind.)
11. ARMANDO COLON RUIZ
12. MERCY ALEXANDRA GONZALEZ
MELGAR
13. ANGEL AMENGUAL MORENO
14. CRISTINA VIDU
15. ALFONSO DOMINGUEZ CASTILLO
16. MARIA TERESA MARTÍ ARQUERÓS
17. JOAQUIN SOLER CURA
Suplents
1. MARIA JOSEFA ALVAREZ SAN JOSÉ
2. MANUEL SERELDE MARTIN (Ind.)
Candidatura núm. 8: GUANYEM TORREDEMBARRA (GT-SA-MES)
1. ENRIQUE GRANGEL LLOP
2. FRANCESC MERCADE TEIXIDO 3.
MONTSERRAT BLANQUEZ MOYA 4.
MARIA ANGELES SANCHEZ SANCHEZ
5. ANTONIO MARTI BISE 6. VERONICA
FIGUERAS PERIZ
7. JOSÉ LUÍS ESPINOSA GIMENEZ
8. ANTONI PINÓS RIZO
9. ALICIA ARIAS REDONDO
10. LAIA PINÓS SALLAS
11. CLAUDIA NATALIA DOMENECH
SANCHEZ
12. JULIAN CALZADA RODRÍGUEZ
13. MARIA LUISA SANS CELDRAN
14. AGUSTÍN CABRERA LLAURADÓ
15. DANIELA FLOREZ RIVERA

Candidatura núm. 9: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP)
1. VALERIANO PINO LARA
2. MARIA DEL CARMEN MARTIN FRAMIT
3. JOSE GARCIA GONZALEZ
4. ANGELICA MUÑOZ ELIAS
5. LUIS MATIAS REDONDO SAIZ
6. SOMAYA EL ASRI ZIGAF
7. MANEL ALVAREZ MARTI
8. GEMMA GARCIA CUARTERO
9. GINES RODRIGUEZ MERINO
10. ROSARIO ARANDA VARGAS
11. ARTURO JAVIER SANCHEZ MIRANDA
12. MARIA FELICIA MORENO ZAMORA
13. MANEL CAMPOMANES DIEZ
14. SILVIA CARMEN ROS ALARCON
15. JAVIER DOBLADO MOLINA
16. JOSEFA DIAZ SANCHEZ
17. LUIS USERO MORA
Suplents
1. MARIA ISABEL CHICO PEREZ
2. RAFAEL RAMON PALMA PATRON
3. MARIA ANGELES GARCIA ESCUDERO
Candidatura núm. 10: AVUI DEMOCRÀCIA-ARA (AVUI-D)
Titulares 1. ROSA M. GUASCH ALBERNI
2. MANUEL MEDINA RECASENS
3. YOLANDA COMES DALMAU
4. JOAN BUSQUETS BORONAT
5. MIRIAM CARRERA LORENTE
6. ANTONIO NAVAS HINOJOSA
7. MONTSERRAT RIMBAU SARDÀ
8. MANUEL MARTINEZ CUBÍ
9. DANIELA PAREDES RIGOL
10. JUAN PEDRO CARRASCO VALLEJOS

Marina Riudeubas que
ha passat del PdeCat
a ERC, potser ha estat
el fitxatge més sonat.
Manuel Medina, que es
va presentar pel NOD,
enguany és el segon de
la llista d’ Avui Democràcia-Ara, partit que ha
integrat a gent d’ABG,
Compromís i Units per
Torredembarra.
S’ha de dir que Enric
Grangel, exregidor i alcalde del PSC, no es
va presentar l’any 2015,
per bé que va demanar
el vot per ERC, enguany
encapçala
Guanyem
Torredembarra. És un
traspàs mediàtic, però
que no comptabilitzem
com a tal atès que només hem comparat amb
els comicis de 2015. Hi
ha altres casos.
Per últim, mobilitzar a
tanta gent no és fàcil i El
Mònic ha pogut constatar
que algunes candidatures porten integrants que
no estan empadronats al
municipi, però serveixen
per engreixar les llistes.
Una en concret porta
més d’un 40 %.
Heus aquí les llistes publicades al BPOT, del 30
d’abril del 2019:

11. MARIA MONTSERRAT GARCÍA
MELLINAS
12. RAÜL GRANADOS ROSET
13. MÒNICA MONCADA LARROYA
14. JOSEP MANEL GIL SILVA
15. JOAN PAU MARQUEZ ROYO
16. ANNA SEBASTIAN DIANA
17. JOAN ANGEL GIROL GÓMEZ
Suplents
1. TIEB BOUTALLISS EL FAYDA
2. MARTHA SALA JIMÉNEZ
3. FRANCESC AGUSTINA MOLINA
4. AMA MARIA PIJUAN ARROYO
5. JOSEP LLUÍS SOTO RUBIÓ
6. CONCEPCIÓ SEGÚ FERNANDEZ
7. JOAN LLORENS TOLEDANO
8. MARIA MONTESERRAT FERRES
REYES
9. JOAN RAMOS INVERNON
10. JAIRO CRUZ CASTRO
Candidatura núm. 11: ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM) (ERC
- AM)
1. EDUARD ROVIRA GUAL
2. NÚRIA BATET MIRACLE
3. JOSEP MARIA GUASCH GIBERT
4. RAÚL GARCÍA VICENTE (Ind.)
5. MARIA GUAL FIGUEROLA (Ind.)
6. MARINA RIUDEUBAS BATET (Ind.)
7. JOAN TORRAS ALBERT
8. MARGARET ROVIRA GÜELL (Ind.)
9. GUILLEM PUJOL GIROL (Ind.)
10. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ
LÓPEZ (Ind.)
11. DANIEL CAÑELLAS BOQUERA
12. LIDIA ALBERICH GALLOFRÉ
13. DANIEL PUJOL FUENTES (Ind.)
14. DOLORS GARRI RIAMBAU
15. VÍCTOR JOSÉ DÍAZ CALLAO
16. CARMINA PLANAS CANAL
17. FRANCISCO GARRIDO VIDAL
Suplents
1. MARIA RIUDEUBAS ORTEGA (Ind.)
2. CÈSAR SASTRE GARCIA
3. ÈRICA CABELLO MARTÍNEZ (Ind.)
4. JOAQUIM VALLS LLORACH
5. JOSEPA GALLOFRÉ PUJOL (Ind.)
6. GERARD CIURÓ MARQUES
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EL TEATRE-AUDITORI ÉS IL•LEGAL
Redacció.-Ha estat un
emblema dels anys de les
“vaques grasses”. Símbol
dels projectes faraònics
que van quedar estroncats per la realitat de la
crisi econòmica que encara patim. Ha protagonitzat articles periodístics,
mi-nuts de ràdio i, fins i
tot, s’ha explicat el seu
cas per televisió, en un
programa de “prime time”.
Per la seva envergadura,
el Teatre-Auditori domina
una part de l’skyline de
Torredembarra i porta tant
de temps per acabar que
molts han oblidat la seva
història i d’altres amb picardia miren d’encolomar
l’extravagant
projecte
al govern de Masagué.
Però, no totes els problemàtiques del nostre poble
comencen ni acaben amb
l’exalcalde convergent, la
figura del qual ha servit
per blanquejar bona part
del succeït a Tor-redembarra des d’abans del 26
de juny de 2014 i també
del que s’ha viscut després.
El projecte del teatre auditori va iniciar-se durant
el mandat 2003-2007 i
va ser un projecte emparat pel govern tripartit del
PSC, ERC i ABG encapçalat per l’alcalde Manuel
Jiménez.
En quatre anys, van tirar-se endavant un seguit

de projectes tant necessaris com costosos i polèmics. La conversió en illa
de vianants del carrer Antoni Roig, el pavelló poliesportiu, el minipavelló, etc.
Els ingressos municipals
cada any augmentaven
degut al boom constructiu
i semblava que no havia
de tenir aturador. Amb el
Pla Parcial de la Sort a
punt de desencallar-se, les
perspectives eren immillorables.
Idoneïtat del projecte
De bon començament, hi
van haver veus contraries a gastar-se 2,5 milions
d’euros en un Teatre Auditori. Feia poc que l’Ajuntament havia comprat per
un preu que podia haver
sigut simbòlic el que ara
es coneix com a Sala Cal
Maiam i que en aquella
època era el Teatret de la
Caixeta.
Sense una gran tradició
teatral, modernitzar l’espai
escènic podia haver estat
la solució més sensata.
Però, eren temps de rauxa, on tot tenia cabuda i un
teatre de 500 places no es
veia com un sense sentit.
Altres no veien clar la ubicació escollida, al costat
de la via del tren.
El govern no va escoltar
les veus dissonants. Es
diu que va ser la contraprestació del govern del

condicionat i calefacció.

El hall s’ha anomenat com a Sala del Mar i s’hi fan petites
representacions (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra)

PSC cap a ERC que havia vist com les regidories
dels demés partits tiraven
endavant grans projectes
o els tenien en cartera. Per
exemple, ABG es feia seu
la remodelació de l’escorxador.
Les eleccions de 2007,
van marcar un petit punt
d’inflexió. ABG quedava
fora del govern per un enfronta-ment sobre la visió
urbanística municipal i deixava el govern en minoria,
però, assistint-lo des de
fora. Al cap d’un any, el
fitxatge estrella del PSC,
Laura Pradeda abandonava el partit, Gasull forçava
a ERC a trencar el govern
i el GIT es recol•locava a
l’altre cantó. Jiménez va
presentar la dimissió i Masagué assolia l’alcaldia.
El teatre ja estava iniciat,
però era un projecte incòmode. Els costos s’havi-

en disparat... les famoses
contra-dictòries. Aquella
“trampeta” de licitar baix
que després ja ho aclarirem. A mig projecte, s’havien superat els 3.000.000
d’euros i semblava que
podia ser un pou sense
fons. Feia poc que s’havia licitat l’aire condicionat,
que ja estava col•locat, i el
cadiram per la sala. Corria
l’any 2010 quan es va decidir que l’obra s’aturés.
Malauradament, va quedar abandonat i els vàndals van destrossar el que
ja estava fet.
Per no tornar una subvenció de la Generalitat d’uns
600.000 euros, segons es
va dir, entre els anys 2016
i 2017 es va transformar
l’entrada per poder fer-hi
obres de petit format. Va
costar més de 220. 000
euros i, posteriorment, uns
25.000 per instal•lar-hi aire

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

Il•legal
Tots els diners esmerçats
podrien considerar-se com
una malversació de fons
públics, en un escàndol
que no afectaria solament
a l’Ajuntament, sinó a la
Generalitat i és que des de
bon inici el projecte és il•legal, atès que contradiu les
normes urbanístiques del
Pla General de Torredembarra en com a mínim dos
aspectes, segons un informe redactat recentment i
al que ha tingut accés el
Mònic.
Edificabilitat
El principal problema és
que segons la norma urbanística municipal l’edificabilitat màxima sobre la
parcel•la ha de ser d’un
metre quadrat de sostre
per metre quadrat de sol.
La superfície del solar sobre el que està construït
l’equipament és de 1501
metres2, segons la nota
cadastral, o 1617 m2 , segons el projecte.
En realitat l’equipament té
sobre la rasant un total de
2081 m2, això és un excés
de 472m2. Hi ha constru-ïts 608 m2 més subterràniament.
Alçada
L’altra deficiència important és que l’alçada de la

construcció està molt per
damunt del màxim permès. Segons el Pla General, l’alçada màxima
hauria de ser de 12,2 metres. No obstant, el projecte contempla gai-rebé
el doble, ni més ni menys
que 24,30 metres.
El projecte tampoc justifica l’aparcament que és
obligat per aquest tipus
d’instal•lacions.
Motius per no poder tenir
la llicència i que invalidaria tot el que s’ha fet fins
ara. L’informe conclou
que l’obra incompleix per
excés els paràmetres
d’edificabilitat en aproximadament un 30 %, i l’alçada reguladora en aproximadament un 100%
Fortí de la reina torrenc
Segons una font consultada pel Mònic, el cas del
Teatre-Auditori de Torredembarra es podria assimilar al Fortí de la Reina amb l’agreujant que
s’hi han invertit més de 3
milions d’euros de diners
públics.
Com a Tarragona, es fa
molt difícil de regularitzar-lo a posteriori. Infringeix la normativa vigent i,
per tant, hauria d’anar en
part a terra.
La pregunta és com pot
ser que els serveis tècnics
municipals no detectessin
unes faltes tan greus.
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Turisme edita nous catàlegs de rutes
històriques de Torredembarra
La Regidoria de Turisme
acaba d’editar nous catàlegs de Torredembarra
de rutes històriques basades en el projecte de
senyalització
turística
i cultural de 25 indrets
singulars del municipi.
En aquesta primera edició, s’han imprès un total
de 5.000 exemplars i els
idiomes utilitzats han estat català, castellà, anglès, francès, alemany i
neerlandès.
L’edició d’aquest material gràfic en aquests
nous catàlegs ve a complementar els 25 tòtems
informatius
instal•lats
l’any passat distribuïts
en quatre itineraris:
•Nucli antic: La Muralla
i el portal de Padrines //
Castell vell – Cal Sera-

fí, carrer Ample i Castell
dels Icart // Església de
Sant Pere Apòstol // Torre de la Vila // Portal de
la Bassa // Carrer Major //
Carrer del Freginal.
•Indians: Ruta dels Indians // Casa natal de Joan
Mañé i Flaquer // Casa
natal de Joan Güell //
Casa natal d’Antoni Roig
// Casa pairal dels Casas
// Ca l’Huguet // Cal Ga-

llart, Cal Panxo i Cal Tarragoní // Cal Siesa i Cal
Ventura Marxant // Ruta
dels Indians // Residència Pere Badia // Patronat
Antoni Roig.
•Baix a Mar i Clarà: Església de Clarà // Cal Bofill // Antiga llotja de peix –
El Pes // Cooperativa de
Baix a Mar // Portalada
de Babilònia.
•Passeig – Els Munts:

Passeig de Rafael Campalans // Casona del Carme (actual seu de la Regidoria de Turisme).
Tots els tòtems estan instal•lats i disposen d’un
codi QR amb el qual es
pot enllaçar a la pàgina web de Turisme per
consultar i descarregar
informació i, en el cas de
la ruta pel Nucli antic, es
poden escoltar els continguts a través del mòbil.
Aquesta primera fase del
projecte de senyalística
dels llocs d’interès turístic
i cultural de Torredembarra la va dur a terme
la Regidoria de Patrimoni
amb la col•laboració de
les regidories de Turisme
i de Via Pública i Manteniment.

Campanya informativa sobre el nou servei de recollida
comercial d’envasos
La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Torredembarra posa en
marxa, del 7 al 31 de maig,
una campanya informativa
sobre l’inici del nou servei
de recollida comercial d’envasos. Aquesta campanya
es durà a terme en dues fases: del 7 al 14 de maig als
establiments que no es dediquen a la restauració i a
partir del dia 15, i fins a final
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de mes, als establiments
de restauració.
En el cas dels establiments
de restauració, aquesta
campanya informativa sobre el nou servei de recollida comercial d’envasos
s’inclourà en la campanya
que durà a terme Ecovidrio
per incidir en una major recollida del vidre.
El nou servei de recollida
comercial d’envasos es

posarà en marxa el 15 de
maig, amb la mateixa freqüència que la del cartró:
al Nucli antic, de dilluns a
divendres, a partir de les
22 h, i a la resta del municipi els dilluns, dimecres
i divendres, a partir de les
22 h. A la zona del polígon
Roques Planes, la recollida
es du a terme els dijous, a
partir de les 22 h.
De moment, no hi ha previs-

ta la bonificació de la taxa
de recollida d’escombraries
per als establiments que
participin voluntàriament en
el servei, ja que no es disposa de dades que puguin
permetre un càlcul de descompte. Amb les dades que
s’obtinguin en els propers
mesos, es podrà calcular la
bonificació a aplicar a partir
del 2020
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Torredembarra rep un guardó
d’excel•lència en informació
i educació ambiental
Torredembarra ha tornat a
aconseguir la distinció de
Bandera Blava per a les
platges de la Paella, Baix
a Mar i els Muntanyans,
Cal Bofill ha repetit com
a Centre Blau i el camí
Cal Bofill-Baix a Mar- Els
Muntanyans també ha estat distingit com a Sender
Blau. A més, per primera
vegada s’ha rebut la Distinció Temàtica en l’àmbit
de la informació i l’educació ambiental. Aquest tipus
de guardó es lliura a municipis de l’Estat que han
obtingut la Bandera Blava
i que han demostrat realitzar un esforç especial i
digne de ser difós com a
exemple
d’excel•lència.
En tot l’Estat, només han
rebut aquesta distinció tres
localitats: Palma de Mallorca, Chipiona i Torredembarra.
D’aquesta manera, les sis
candidatures que havia
presentat la Regidoria de
Sostenibilitat han obtingut
un any mes les distincions
de qualitat europea que
atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC).
La bandera blava reconeix la neteja, seguretat i
la gestió ambiental de les
platges. Cal Bofill és Centre Blau, ja que reuneix
els requisits de centre de
visitants i aula de natura
requerits i perquè inclou

entre els seus objectius i
activitats l’educació ambiental relacionada amb
els ecosistemes litorals i
el desenvolupament sostenible.
Finalment, el camí Cal
Bofill - Baix a Mar - Els
Muntanyans ha estat distingit com a Sender Blau.
Aquest segell té per objectiu premiar els ajuntaments que s’han esforçat
per mantenir i recuperar
antics senders i camins
naturals, adaptant els
seus traçats per transformar-los en valuosos recursos per a la realització
d’activitats
recreatives,
esportives,
turístiques
i d’educació ambiental.
Amb
aquest guardó,
ADEAC-Fee pretén contribuir de forma significativa a la gestió integrada
i al desenvolupament
sostenible de les zones
litorals mitjançant el compliment, per part de les
corporacions locals, d’uns
criteris de qualitat que garanteixin la preservació i
millora de les condicions
ambientals existents; la
seguretat i facilitat d’ús
per als visitants, i la divulgació dels valors naturals,
històrics, culturals i etnogràfics que conformen el
nostre patrimoni litoral en
forma d’un sender que té
el seu inici en una platja
amb Bandera Blava.

GRAN OPORTUNIDAD!!!!! Vivienda adosada en Altafulla.
Amplio salón-comedor, cocina independiente, 2 baños, 4
habitaciones, 1 estancia. Jardín en la parte delantera y trasera.
165.000 €
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

144.900 €

Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

285.000 €

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.
215.000 €
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La Regidoria d’Acció Social El 8 de juny, Posa’t la Gorra a Port
Aventura Word
comença el trasllat de les oficines L’Ajuntament
de Torredem- de Port Aventura, de 10 a pitals de referència).
barra
col•labora,
un any 14 h, el dia de la festa) i La Regidoria d’Acció soal nou local de l’avinguda del més, amb la Campanya
també en aquests punts cial amb la col.laboració
de venda autoritzats a la d’Ona la Torre sortejarà
de
Sensibilització
“Posa’t
President Companys
20 gorres amb entrada
la Gorra!” que organitza vila:
Aquest dilluns s’ha
iniciat el trasllat progressiu dels diferents
serveis de la Regidoria d’Acció Social a les
noves instal•lacions de
l’avinguda del President Companys, 55,
que està previst que es
perllongui fins a principi
del mes de juny, quan ja
es podrà tancar l’actual
ubicació del carrer de
la Muralla. Els primers
serveis que es traslladen són els d’Orientació laboral i Acollida
a persones nouvingudes, la setmana vinent
continuarà el servei de
Psicologia municipal i
el Servei d’Informació
i d’Atenció a la Dona i
d’aquí dues setmanes
serà l’hora del personal
de Serveis Socials del
Consell Comarcal del
Tarragonès.
Les noves oficines de la
Regidoria d’Acció Social es troben ubicades
a la planta entresòl del
número 55 de l’avinguda del President Com-

El cost de la reforma de les noves oficines ha estat de 170.000
euros (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra)

panys, amb entrada
pròpia des de la planta
baixa. En total, té una
superfície
construïda
de 267,19 m2. Es tracta
d’un local que ha estat
tancat més de deu anys,
des que es va construir
l’edifici d’habitatges de
protecció social.
L’Ajuntament de Torredembarra ha destinat
170.000 € a la reforma
del local de propietat
municipal per habilitar-lo per a les tasques
d’administració i atenció
al públic, i a la dotació
de mobiliari. Concre-

tament, s’han instal•lat
dos taulells de recepció, dos banys, una sala
d’espera, una sala polivalent de reunions i deu
despatxos amb atenció
al públic que es distribueixen per les següents
activitats: tres de treball
social, un de psicologia, dos polivalents per
a personal extern, dos
d’orientació a la immigració (un doble), un
d’administració i un per
a tasques d’educadors/
es (doble).

anualment l’Associació de
Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya
(Afanoc) i que celebrarà la
seva gran festa el proper
dissabte 8 de Juny a Port
Aventura.
Per a col•laborar amb
aquesta iniciativa es pot
comprar la gorra, símbol de la campanya, amb
un cost de 21 € i permet
l’entrada gratuïta el dia 8
de juny al parc durant tot
el dia. La gorra només és
pot adquirir de manera
anticipada al web de www.
posatlagorra.org (i passar
directament a recollir la
gorra a la plaça de la Xina

L’Escola Municipal de
Música de Torredembarra obrirà, del 3 al 7
de juny, el període de
preinscripció per al curs
vinent.
L’escola ofereix diverses possibilitats: per a
alumnes de 3 a 5 anys,
classes col•lectives de
sensibilització; per als de
6 a 11 anys, programació

977 641 355

llibreria i papereria

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

a la festa del dia 8 de
juny. Qui vulgui participar
podrà enviar un correu
electrònic a onalatorre@
torredembarra.cat amb
l’assumpte: Posa’t la gorra, fent constar les dades
personals i el telèfon. El
dia 3 de juny, dintre del
programa El Magazine, a
les 11.45 h es farà el sorteig de les 20 entrades a
Port Aventura.
Les entrades i gorres dels
guanyadors s’hauran de
recollir
personalment,
presentant el DNI, a les
oficines d’Acció Social,
de 10 a 14 h, fins al 7 de
juny.

S’obre el període de preinscripció de
l’Escola Municipal de Música

· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS
c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

Farmàcia Miramar – pg.
Miramar, 193
Pastisseria Cal Jan – c.
Antoni Roig, 66
Port de Torredembarra
(Capitania)
Els diners recollits en
aquesta campanya aniran
destinats a millorar la qualitat de vida dels nens i nenes malalts de càncer, per
una banda millorant les seves condicions a l’hospital,
donant suport psicosocial
i per l’altra mantenint la
Casa dels Xuklis (una casa
d’acollida per les famílies
que s’han de desplaçar de
les seves localitats per rebre el tractament als hos-

LLIBRES - MATERIAL D’OFICNA
MATERIAL ESCOLAR - FOTOCÒPIES
c/ Filadors, 17
Torredembarra
tel. 977 641 388
llibreriaagora@telefonica.net

que inclou (entre altres
i segons el curs) instrument, llenguatge musical,
cant coral i conjunt instrumental i per als de 12
anys d’edat o més s’ofereixen diversos programes adreçats a cobrir les
diferents demandes i necessitats de l’alumne/a.
Els instruments que es
poden estudiar són: baix

elèctric, bateria, clarinet,
flauta travessera, guitarra, piano, saxo, violí, viola, violoncel i percussió.
Per a més informació
cal dirigir-se, de dilluns
a divendres, de 8.30 h a
14.00 h, a la Regidoria
d’Educació, al carrer Alt
de Sant Pere, núm. 35.
Telèfon: 977 64 00 25
ext. 881-882-884.

ES VEN
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
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Servei d’acompanyament laboral per a Torredembarra 1713 i el segon cap de
setmana del ‘de tapes’ coincideixen amb
joves al Punt d’Informació Juvenil
El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de Torredembarra comptarà amb un
servei
d’acompanyament laboral per a joves
que es posarà en marxa
el proper 22 de maig.
La implantació d’aquest
programa és fruit d’un
acord de col•laboració
entre el Consell Comarcal del Tarragonès
i l’Ajuntament de Torredembarra, a través de
la Regidoria de Joventut.

D’aquesta manera, el PIJ
comptarà amb un assessor laboral que atendrà
nois i noies i els oferirà
assessorament laboral i
formatiu, informarà sobre
el programa de Garantia Juvenil, realització de
currículums, ofertes de
feina i altres accions relacionades.
El servei s’oferirà quinzenalment des del 22 de
maig en horari de 9 a 13
h i de 17 a 20 h (fins al
14 de juny) i a l’estiu de

9 a 13 h. Per demanar
cita prèvia, cal contactar
al telèfon 977 64 00 25
(ext.721) i al 616 02 11
15.
D’altra banda, les noves instal•lacions del PIJ
compten amb fibra òptica
i també han estrenat Wifi
d’accés lliure per als seus
usuaris, unes eines que
ajudaran a millorar les
activitats que s’hi desenvolupen.

Quadres creats punt a punt, la tècnica
del puntillisme a la Sala Lluís d’Icart
La Sala Lluís d’Icart aco- un cromatisme que, mirat
llirà, a partir de demà a certa distància, crea la
i fins al proper 31 de percepció de la combinamaig, una exposició de ció de color desitjada.
quadres creats amb la Teresa Grifol és una artècnica del puntillisme, tista amb recorregut que
obra de l’artista torrenca ha centrat la seva obra en
Teresa
Grifol.
explorar aquesta tècnica
Taula de vots per seccions
1
2 pictòrica
3
4
5
6
7
8
La tècnica del puntillisque
requereix
Constitucional.
460
283
369
605
488
854
497
408
me,Independent.
que va aparèixer
a372 d’un531gran domini
i 445
habili- 532
623
638
483
272
definits
70
85
69 els 105
79
68
les No
darreries
del79 segle57 tat. Concretament,
en
XIXVotsde
la
mà
del
pintor
seus
quadres
hi
predoTotals
1162
712
970
1328
1002
1491
1059
748
neoimpressionista Geor- minen les mandales i els primera vegada que l’arges
Seurat,
consisteix a dibuixos. En l’exposició, tista exposa la seva obra.
Taula de
% per seccions
1
2
3
4
5 L’horari6 de visita
7 de l’ex8
pintar els llenços punt
a s’hi
podran
contemplar
Constitucional.
39,5869191 39,74719101 38,04123711 45,55722892 48,70259481 57,27699531 46,93106704 54,54545455
de dilluns
a dipunt,
evitant53,61445783
les pinzeseixanta-quatre
dels44,41117764
seus posició
Independent.
52,24719101
54,74226804 48,04216867
35,68075117 és
45,60906516
36,36363636
No definitsestampant
6,798623064punts
8,005617978 7,216494845
6,886227545 vendres,
7,4598678
10 h 9,090909091
a 20.30
llades,
llenços, de 6,40060241
diferents
for- 7,042253521 de
de
purs uns al mats i mides. Cal desta- h (accés pel Pati del CasGroc=colors
majoria absoluta
costat dels altres, creant car que aquesta serà la tell).

molt bon resultat
Finalment el bon temps
ha acompanyat el segon
cap de setmana del “de
tapes” per Torredembarra
que, a més, ha coincidit
amb una nova edició de
Torredembarra 1713. Jornades Històriques, commemoratives i lúdiques
vinculades a la batalla de
Torredembarra del 16 de
juliol de 1713.
Tot i continuar centrada
en la història, la commemoració i la divulgació,
enguany va recuperar
el mercat de productes
i mostra d’oficis per tot
el nucli antic. A més, per

primera vegada es va programar l’Espai gastronòmic, ubicat a la plaça de
la Vila tot el cap de setmana, que ha estat un espai
de tast dels plats que van
acompanyar la batalla del
1713 al municipi, adaptats als gustos i receptes
actuals com ara bunyols
de vent, coca de recapte
i truita amb suc. També es
van realitzar les ja tradicionals visites guiades, que
van aplegar en aquesta
ocasió quasi un centenar
de persones. La procedència dels participants
en aquestes visites va ser

de poblacions del Baix
Gaià, Tarragona, Lleida,
Cambrils, Reus, Terrassa, Cornellà, Navarra,
Barbastre i Perpinyà
(França).
I coincidint amb Torredembarra 1713 ha tingut lloc el segon cap de
setmana del “de tapes”
per Torredembarra en
què s’han servit 7.720 tapes. Així, durant els dos
primers caps de setmana
del DTapes ja se n’han
repartit més de 13.300.
Les tapes es podran tastar fins al 26 de maig.

Detenen un home veí de Barcelona per
desordres públics i resistència
La Policia Local de
Torredembarra ha detingut un home de 27
anys, veí de Barcelona,
per desordres públics i
resistència i desobediència a agents de
l’autoritat. Els fets van
succeir ahir, al voltant
de les tres de la tarda,
quan la Policia Local va
rebre un avís d’un establiment del passeig
de Miramar alertant

que hi havia una persona, que semblava trobar-se sota els efectes
de l’alcohol, molestant
els altres clients del bar
i trencant elements de
la terrassa.
Una patrulla de la Policia es va traslladar a
l’esmentat establiment i
després de reconduir la
situació d’alteració de
l’ordre i davant del fet
que l’home no es volia

identificar, van decidir traslladar-lo a dependències policials,
on només baixar del
vehicle policial es va
mostrar molt violent,
intentant agredir els
agents i donant cops al
vehicle. Dos agents de
la Policia Local de Torredembarra van patir
lesions lleus i van ser
atesos al CAP.

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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L’Institut Ramon de la Torre ofereix una nova titulació única a
Catalunya en el sector de la nàutica
L’Institut Ramon de la Torre
de Torredembarra oferirà
una nova titulació única a
Catalunya el proper curs
escolar, relacionada amb
el sector de la nàutica:
Auxiliar de Manteniment
d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo. Es tracta
d’un programa de formació
i inserció (PFI), és a dir,
que va dirigit a joves d’entre 16 i 21 anys que han
deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol i no han prosseguit estudis en el sistema
educatiu.
jectius que s’han fixat. En
Aquests estudis tindran
una durada de 1.000 hores
(un curs acadèmic) amb
820 hores al centre educatiu i 180 al centre de treball. Les principals sortides
professionals són: auxiliar

de fuster de ribera, auxiliar
de pintor/a d’embarcacions, auxiliar de manteniment d’elements de plàstic
reforçat amb fibra i auxiliar
de manteniment d’aparells
d’embarcacions. El curs
s’estructurarà en mòduls
formatius, uns específics
del perfil professional (reparació estructural bàsica
d’embarcacions esportives,
protecció i embelliment de
superfícies d’embarcacions
i manteniment bàsic d’eixàrcies i arboradura) i d’altres
de formació general, a més
de formació bàsica en centres de treball i en prevenció
de riscos laborals.
Durant
la
presentació
fluència immediata i incre
d’aquesta nova oferta educativa, la directora de l’Institut Ramon de la Torre, Cristina Fernández, ha destacat

la gran responsabilitat i il•lusió que té el centre per oferir
una titulació pionera i única
a tot Catalunya i que es
tracta d’una excel•lent oportunitat de sortida professional perquè els alumnes
que duguin a terme el curs
seran la primera promoció
a tot Catalunya. A més, es
preveu que de cara al futur
es pugui continuar amb un
cicle mitjà. De fet, la directora de l’Institut Ramon de la
Torre ha explicat que un 80
% dels alumnes de Pla d’Iniciació Professional acaben
els estudis amb èxit.
L’alcalde de Torredembarra,
Eduard Rovira, ha explicat
que la creació d’aquests
nous estudis a Torredembarra és una manera de potenciar el port esportiu del
municipi i també de donar

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

www.gatigos.es

resposta a la carència existent de treballadors amb formació que realitzin tasques
de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo.
fidelitzar els clients i apro
En aquest sentit, ha exposat
fitar els recursos del mu
que l’oportunitat va sorgir de
la implantació d’un cicle formatiu de grau mig a Cambrils també relacionat amb
En aquest sentit, el re
la nàutica i de les converses
entre l’Ajuntament de Cambrils, els serveis territorials
d’Educació de la Generalitat
i l’Ajuntament de Torredembarra. L’alcalde també ha
comentat que ja ha contactat amb el port i empresaris
de cara a la realització de les
pràctiques en centre de treball. El regidor d’Educació,
Jordi Solé, també ha participat en la presentació i ha
ressaltat la tasca realitzada
entre l’Ajuntament i l’Insti-

Moment de la presentació de la nova titulació (Foto: A. Fusté – Aj.
de Torredembarra)

tut per aconseguir posar en
marxa aquest Programa de
Formació i Inserció.
Els i les joves interessats
poden fer la preinscripció
del 13 al 24 de maig i la matrícula del 2 al 9 de setembre. L’horari de secretaria
de preinscripció i matrícula
és de 9 h a 16 h i la consergeria restarà oberta fins

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

977.641.134
630.476.390
4748

WWW.FINQUESLATORRE.COM

a les 20 h per a la recollionament fins després de
da d’impresos. Les places
que s’oferten són un màxim de 15, amb un mínim
de 9 alumnes per formar el
grup.
Més informació: www.institutramondelatorre.org Tel.
977 64 24 02 – 620 582
756.

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

latorre@finqueslatorre.com

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

peculat en què podria obrir

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

tites intervencions perquè

4815

Piso 2 Hab.
Poblamar

4673

73.000€

Piso 3 Hab.
Creixell

75.000€

2648
4662

3148
4484

OCASIÓN - PISO
ZONA SANT JORDI
A 10minutos de la playa, 1 habitación , 1
baño. Céntrico. Planta Baja.

60.000€

4704

4816

Centro

Piso 2 Hab.
Els Munts

90.000€

91.000€

Piso 3 Hab.

4433

Els Munts

Piso 3 Hab.
Playa

112.000€

119.000€

Piso 2 Hab.

Casa Pareada

4795

Casa Adosada

Creixell

Marítima Sur

129.000€

140.000€
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MÀGIC JORDI PRESENTA MAGIA EN EL DESVÁN
Torredembarra compta
entre els seus habitants
amb un mag professional, Jordi Puy o Màgic
Jordi com se’l coneix en
aquest fascinant món.
En l’actualitat, és l’impulsor del Festival de Màgia
de Torredembarra que fa
pocs dies ha celebrat la
seva tercera edició. Porta més de 20 anys en el
món de la màgia professional i ara estrena un
nou espectacle “Magia
en el Desván”
Com vas iniciar-te en
el món de la màgia?
Com van començar gairebé tots els mags de la
meva generació: amb el
joc Magia Borràs. Una
mica més tard, quan
tenia 10 anys, els dissabtes al matí, feien un
programa que s’anomenava Cajón de Sastre on
actuava Juan Tamariz i
cada vegada feia un joc
de cartomàgia. Jo me’l
gravava en VHS i després me’l mirava sense
parar per veure com ho

feia. Alguna vegada, fins i
tot, havia aconseguit veure-li el truc.
La màgia és un cercle
molt tancat, més abans
que ara. Només pots entrar a cercles de mag si
ets mag i demostres una
bona tècnica.
És molt autodidacta, s’estudia a través de llibres,
encara que ara hi ha internet.
I com a professional?
Com a professional va
ser amb 15 anys, al casal
municipal del Rourell, em
van pagar 10.000 pessetes. A partir d’aquí vaig
començar a fer petites
actuacions fins que vaig
aconseguir viure exclusivament de la màgia.
He actuat per tot l’Estat
Espanyol i a l’Argentina,
Xile, Polònia i Andorra. A
part d’això, durant 2 anys
vaig tenir un espai propi a
MésTV “Màgia amb màgic Jordi”. Puc dir amb un
cert orgull que porto moltes hores actuant sobre
un escenari. Si no m´he

descomptat, dec anar
per les 1500 actuacions
professionals. No en va
són més de 20 anys en el
món de la màgia professional.
Déu ni do!
Sí, en solitari he actuat en
festes majors i en la BBC
(bodes, bautizos i comuniones), però també en
teatres molt importants
com el cafè-teatre de La
Reserva de Mendoza.
També en places de bous
i, fins i tot, en el remolc
d’un tractor.
Un tot terreny, que ara
estrena espectacle…
Sí. Es diu Magia en el
Desván i vol ser un homenatge a la màgia que es
feia abans. De fet, he recuperat una sèrie de jocs
vintage, de la bella escola, que feia molts anys
que no es veien. Estaven
oblidats en les golfes…
És una Màgia participativa on s’interactua molt
amb el públic i on el mentalisme té una part impor-

tant. És la màgia que a mi
m’agrada fer.
Encara que té truc, és
una màgia molt honesta. Allunyada de la que
fan els mags mediàtics
que tenen un equip de
20 a 30 persones al darrera. Jo crec en la màgia
d’abans on només actuava el mag.
Es pot viure de la màgia?
Jo ho havia fet, però, amb
les circumstàncies actuals es fa molt complicat.
Quan vaig començar a la
província de Tarragona
érem 3 mags professionals. Ara hi ha molt intrusisme. Persones que saben fer 4 jocs per actuar
a la BBC. Però que no els
treguis d’aquí perquè no
tenen tècnica, ni s’esforcen per tenir-la.
S’ha de dir que en els
darrers anys hi ha hagut
un “boom” propiciat per
la televisió i internat. En
aquests moments hi ha
uns 50 mags a tota la província.

Jordi Puy actuant per Joc de Cartes de TV3 (Foto: Cedida)

Molta competència, no?
No. La feina no m’ha faltat mai i això que mai he
tingut un representant.
Les actuacions em surten soles, pel boca orella.

Els dos espectacles que
ara faig Màgia a la carta i Magia en el desvan,
agraden. Estan pensats
per a tot tipus d’esdeveniment.

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

CASA PAREADA
En Pobla Mar

(Ref 5090)

 5 DORMITORIOS
 SALÓN/COMEDOR
 COCINA amplia
 2 CUARTOS DE BAÑO
 JARDÍN
 PISCINA

Marsal-Pie S.L.
Agencia de seguros exclusiva de Allianz

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES

CASA PAREADA
En Creixell

(Ref 5086)

 4 DORMITORIOS (matrimonio)
 SALÓN / COMEDOR
 COCINA amplia
 3 CUARTOS DE BAÑO
 JARDIN Y PISCINA
 GARAJE

Demana informació!
2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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Exposició de treballs d’alumnes Elaboraran un pla i un protocol
contra
conductes
del Batxillerat d’Arts de l’Institut d’actuació
xenòfobes i violències sexuals
Torredembarra a Villars
Prop d’un centenar de
persones van assistir a
la inauguració de l’exposició d’una selecció
de treballs d’alumnes
de Batxillerat d’Arts de
l’Institut Torredembarra a la Mediateca de la
ciutat agermanada de
Villars (França), que va
tenir lloc el passat 6 de
maig. Els membres del
Consell Municipal de
Villars amb l’alcalde al
capdavant, Jordan da
Silva, i el president de
la Comissió d’Agermanament amb Villars i
regidor d’Educació de
Torredembarra,
Jordi
Solé, també hi van ser
presents. Per part de
l’Institut Torredembarra
van viatjar a Villars cinc
alumnes i dues professores.
La mostra va mostrar
prop de cinquanta obres,
una selecció de treballs
realitzats els darrers
tres anys pels alumnes
d’aquesta modalitat, joves d’entre 16 i 18 anys.
Es tracta d’imatges creades a partir dels coneixements apresos a
les matèries de Dibuix
Artístic i Cultura Audio-

Jordi Solé va rebre la medalla de la Ciutat de Villars per la seva
tasca al capdavant de la comissió (Foto: Cedida)

visual, amb una temàtica
molt variada: autoretrats,
interpretacions d’autors
i obres de la Història de
l’Art, paisatges (alguns
d’aquests de Torredembarra i relacionats a les
festes del municipi).
També es van poder
veure imatges que expliquen gràficament els
dos murals que alumnes
i professores de Batxillerat d’Arts de l’Institut
Torredembarra han creat
per ocupar espais a la
via pública, a petició de
la Regidoria d’Educació,
com són el del Memorial
Esteve Cañellas Margalló i el commemoratiu del
Dia Internacional de les

Dones.
L’exposició va poder-se
veure fins al 10 de maig.
També hi van participar
artistes locals de Villars:
Nuria Besset (filla de Ramon Moral, promotor de
l’agermanament), Barbara Pradel i Séverine
Amargier.
D’altra banda, durant
l’acte d’inauguració de
l’exposició, Jodi Solé va
rebre de mans del Consell Municipal de Villars
la Medalla de la Ciutat.
El president de la Comissió d’Agermanament
de Villars es va mostrar
molt agraït per aquest reconeixement.

El Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
(SIAD) impulsa l’elaboració d’un pla i d’un protocol d’actuació contra
conductes xenòfobes i
violències sexuals en els
espais d’oci nocturn a
Torredembarra, especialment durant les festes
populars dels municipi.
Hi prenen part representant tècnics de diverses
regidories de l’Ajuntament com Cultura i Festes, Educació, Participació Ciutadana, Joventut,
Esports, així com membres de la Policia Local,
professionals del CAP,

dels instituts Ramon de
la Torre i Torredembarra,
el col•lectiu LGTBI, representants de bars del
nucli antic, associacions
del municipi i, sota la direcció de Noctàmbul@s,
pertanyents a la Fundació Salut i Comunitat de
Barcelona.
En la primera fase de la
redacció del protocol es
desenvolupa una anàlisi i diagnòstic per tal
de conèixer la realitat
del territori. En aquest
sentit, el SIAD demana
la col•laboració a totes
aquelles persones vinculades al territori per om-

plir el qüestionar adjunt
que és totalment anònim.
Enquesta sobre percepció i vivències de violències sexuals als espais
festius del municipi:
http://ow.ly/14aO50ucIpg
Igualment, des de la Regidoria d’Acció Social
fan una crida a tothom
que vulgui col•laborar
i/o participar en aquest
projecte,. Podeu contactar amb la regidoria
a través del correu electrònic: benestarsocial@
torredembarra.cat

Alumnes expliquen la seva experiència
en un projecte Erasmus+
Un grup d’alumnes de
l’Institut Ramon de la
Torre, que han participat durant dos anys en
el projecte “Bringinp up
new eco-scientists” del
programa
Erasmus+
que gestiona la Unió
Europea, han visitat
l’Ajuntament per explicar l’experiència que ara
finalitzen i que han qualificat de molt positiva i
enriquidora. Hi han estat
presents professors dels

instituts implicats. Durant
el projecte, s’han treballat temes relacionats
amb el reciclatge, les
energies renovables i la
millora de les competèn-

cies en llengua anglesa.
La iniciativa va néixer
de la col•laboració del
Ramon de la Torre amb
instituts de Grècia, Bulgària, Itàlia i França.

SI US HA AGRADAT LA TAPA,
LA TENIM A LA NOSTRA CARTA

Horari:
Migdia: cada dia de dilluns
a diumenge de 13 a15:30 h
Vespres: dijous, divendres,
dissabtes de 20 a 23 h.
Dimecres tancat,
descans setmanal

Reserves al tel. 977 640 271
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Editorial

Propostes silenciades!
El passat divendres, es
va produir el primer debat electoral televisiu al
municipi de Torredembarra, mai abans cap
canal de TV, n’havia programat cap al municipi,
aquest fet que si bé en
un principi és una oportunitat perquè els torrencs
i torrenques, es puguin
fer una idea de com es
desenvolupen en públic,
els caps de cada llista,
neix amb l’anomalia de
no poder escoltar a Enric Grangel, cap de Llista
de Guanyem Torredembarra. Totes les candidatures que concorren
a les eleccions del 26 de
març, excepte la nostra,
van disposar de l’oportunitat d’explicar quines
eren les propostes que
oferien a la ciutadania
per als pròxims quatre
anys, i debatre-les.
Guanyem Torredembarra, aporta dins el seu
programa electoral, 112
propostes que van ésser
silenciades la setmana
passada, amb aquest article pretenem pal·liar el
greuge patit per la candidatura de Guanyem Torredembarra.
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Coincidim amb la resta de
formacions que cal modificar el Pla General, com
també volem modificar el
Pla d’usos que és tant o
més necessari, nosaltres
a més o volem fer, tenint
en compte l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible 11, de l’agenda 2030 de
les Nacions Unides, aconseguir que el municipi sigui
inclusiu, segur, resilient i
sostenible, altres objectius
inclosos són: acabar amb
la pobresa, el benestar de
totes les persones, l’educació inclusiva, la salut, aigua de qualitat i fins a 16
objectius que caldrà saber
identificar i aplicar. Dins el
nostre programa també trobareu propostes per afavorir aquelles persones que
més ho necessiten, impulsarem plans contra l’atur
destinats principalment als
joves fins a 30 anys i els
aturats majors de 50 anys
de llarga aturada; aportarem beques menjador per
famílies que no puguin
pagar-ho amb els seus recursos; pressionarem els
bancs perquè cedeixin pisos buits per destinar-los
a lloguer social; millorarem
el transport urbà, amb ve-

hicles més adaptats, augmentant la seva freqüència
d’acord amb la necessitat
horària, millorarem el traçat
i reubicarem si s’escau les
parades; proposarem mancomunar un transport entre
els municipis del Baix Gaia.
Entre les 112 propostes del
nostre programa, trobareu
també, les que estant pensades perquè la ciutadania
participi, és hora de dignificar la política i obrir portes
i finestres perquè entri aire
fresc i net a l’Ajuntament
de Torredembarra, volem
que participeu, decidiu i
aproveu que s’ha de fer primer, i com ho hem de fer.
Guanyem Torredembarra,
us proposa un programa
destinat a totes les classes socials, però com no
pot ser d’una altra manera,
posa una especial atenció
a les persones més vulnerables, volem que tots els
torrencs i torrenques, puguin viure dignament, dins
d’un municipi on els seus
governants treballin per
atendre’ls adequadament.
Tot això i molt més, són les
propostes que TAC12, va
silenciar a la ciutadania de
La Torre!
Toni Pinós

Un cop cada quatre anys
Un mes després d’estar cridats a les urnes, en pocs dies tornarem a estar interpel•lats a votar. Aquest cop a les municipals. Unes eleccions que marcaran
el futur del nostre poble pels propers quatre anys i qui sap si més. Allò de les
herències que hem sentit tants cops...
Fins a 11 llistes pretenen representar-nos a la sala de plens municipals i les
candidatures fa dies que volen seduir-nos amb les seves propostes.
Als tradicionals cartells i banderoles, espots publicitaris –tant de ràdio, com de
televisió o de diaris–, enviaments postals... s’hi ha afegit les xarxes socials i de
telefonia mòbil.
No obstant, continua sent el carrer l’epicentre del bullici. Els opositors busquen
el cos a cos amb els possibles electors i mostren les seves millors qualitats i
la seva proximitat amb la ciutadania. Només cal anar al mercat un dimarts per
veure-ho.
Si cada tres o quatre mesos fossin municipals els pobles tindrien la majoria de
problemàtiques resoltes i tots coneixeríem els nostres regidors. Però les eleccions són quan són i, per desgràcia, un cop passades la majoria d’ells perdran
l’interès en nosaltres. Els qui surtin elegits perquè ja hauran aconseguit el seu
propòsit i l’Ajuntament és molt absorbent (ens ho diran), els no escollits ens miraran amb el ressentiment de no haver-los donat l’oportunitat que anhelaven.
N’hi ha, però, que no surten un cop cada quatre anys, que sempre hi són, no
et perdonen la vida per atendre’t i entenen la seva funció com un servei públic.
No són venedors de fum i tots els coneixem. Són a qui hauríem de fer confiança.
Esperem que hi hagi una alta participació i la nostra veu com a poble se senti
alta i clara.
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· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS

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

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

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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El 3 d’agost es disputa el 41è Cros El Torredembarra goleja 4-1 el Sant
Jaume i assegura la permanència
Popular Vila de Torredembarra
La Regidoria d’Esport,
amb la direcció tècnica del Club d’Atletisme
Torredembarra,
organitDe
les vuit del matí
fins a
za el 41è Cros Popular
Vila de Torredembarra
que es disputarà el proper 3 d’agost, a partir de
les 18.45 h, amb sortida
i arribada al carrer de
Pere Badia, cantonada
amb el carrer de Lleida.
Les inscripcions del 41è
Cros Popular (5 €) es
poden realitzar, fins les

23.59 h del proper dia 31
de juliol, al web https://
www.toprun.es/eventos/41-cros-popular-vila-de-torredembarra. El
preu inclou samarreta
tècnica, assegurança i
avituallament. Els dorsals i samarretes es podran retirar fins al dia 2
d’agost, de 16 a 20 h, a
les oficines de la piscina municipal nova, o bé
el mateix dissabte d’11
a 13 h i de 17 a 18 h, al
carrer de Pere Badia..

El Grup 3 de Tercera Catalana comptarà amb tres
representants la temporada vinent després que la
UD Torredembarra hagi
certificat la permanència
en la penúltima jornada del
curs. Els torrencs han golejat la JE Sant Jaume, tot
i que ja tenien assegurada
la seva continuïtat en la
categoria gràcies a l’empat
del Salauris al camp de la
Riera hores abans.
La Torre ha encarrilat el

partit entre el final de la
primera part i l’inici de la
segona amb els gols de
Pablo Maximiliano (42’) i
Antonio Jesús (49’). Els
del Baix Penedès han escurçat el marcador en el
68’ amb el gol d’Adrià Via,
un gol que ha servit per
posar emoció als últims 20
minuts.
Amb l’equip visitant arriscant per aconseguir l’empat, l’equip de Sergio Andrés ha explotat els espais

que ha deixat la defensa
per sentenciar el partit
amb la dobleta de David
Mellinas.
El triomf situa la Torre
en l’onzena posició amb
37 punts, set més que el
Salauris, al qual visita en
l’última jornada.
Per la seva part, l’Atlètic
Roda de Barà ha celebrat
el títol de lliga i l’ascens
a Segona Catalana amb
una nova golejada davant
la Joventut Bisbalenca.

S’obren les inscripcions als cursos de natació d’estiu
La Regidoria d’Esport
obre el 27 de maig les inscripcions per als cursos
de natació d’estiu, que
s’impartiran de l’1 de juliol al 30 d’agost, en horari
de 16 a 20 h, a la piscina
nova de la Zona Esportiva Municipal.
Es realitzaran cursos d’iniciació de 1r i de 2n nivell,

perfecció, Aiguagim i natació per a adults. S’han programat tres cursets intensius: de l’1 al 19 de juliol,
del 22 de juliol al 9 d’agost,
i del 12 al 30 d’agost. Els
cursos són diaris, de dilluns a divendres, menys
els cursos de natació per a
adults i d’aiguagim que es
fan dos dies a la setmana.

Es distribueixen per edats
i nivell.
Les inscripcions es tramiten a les oficines de la piscina municipal, a partir del
27 de maig, en horari de
9 h a 20 h, fins a exhaurir
les places. Per a més informació, es pot trucar al
telèfon 977 64 00 25 extensió 862.

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

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

PUBLICITAT

El Mònic

MAIG DE 2019. NÚM. 248

15

NIELSENCARS, vehicles de premium a preus assequibles
Anna Nielsen va crear
Nielsencars, una empresa torrenca fundada
l´any 2010 i que actualment té una plantilla
formada per 5 treballadors. Es dedica a la
compra-venda de vehicles d´ocasió i comercialitza utilitaris, turismes, tot-terrenys, Suv´s
i furgonetes semi-nous
i de segona mà. Són
vehicles de marques
Premium a preus assequibles, amb una
antiguitat que oscil•la
entre els anys 2006 i
2016. Sobretot, es tracta de cotxes europeus i
japonesos i el seu preu
varia entre els 2.000 i
els 12.000€.
Tots els cotxes provenen de concessionaris
de vehicles nous que
no els comercialitzen
i de clients que els entreguen com a forma
de pagament pel cotxe
nou. Mai treballen amb
cotxes d´importació, sinistres reparats ni pro-

vinents de subhastes.
Tots els cotxes a partir
dels 2.000€ inclouen al
preu una garantia de sis
mesos o d’un any depenent del preu (sempre
es ampliable per 269€).
A Nielsencars s’encarreguen de la tramitació
de tots els papers, fan
l’assegurança i ofereixen
un vehicle de substitució
gratuït en cas de reparació en garantia. Amb un
petit cost, també donen
la possibilitat de substituir el vehicle comprat
per un altre si canvia

d´opinió durant el primer
mes.
Tots els cotxes es revisen en tallers mecànics
externs, i de planxa i pintura si es creu necessari,
i s´entreguen les factures de totes les operacions pre-venda que s´han
efectuat sobre el cotxe
adquirit per major transparència.
Nielsencars disposa de
dos exposicions a Torredembarra, una descoberta a l´Av. Sant Jordi,
núm. 18 (on va començar el negoci) i una nau/

exposició a la carretera
de la Riera, núm. 18, que
des de fa poc més d´un
any porta l´Oscar. Des
de l’any 2016, també
disposen d’una altra nau
industrial/exposició
a
Santa Oliva, que porta la
Meritxell, al carrer Baix
Penedès, núm. 22, del
polígon Molí d´en Serra,
a 1 km del Vendrell.
De mitja, a Nielsencars
tenen els preus més
baixos d´Espanya amb
una qualitat de pre-venda i servei post-venda
superior a la mitjana.
Cotxes molt assequibles
amb controls de qualitat
de marca Premium. El
secret està en què porten més de 2.000 cotxes
venuts els últims 8 anys.
Són veïns per tota la
vida de més de la meitat
dels cotxes que venen,
i porten aquests anys i
aquest número de cotxes
perquè s’esforcen en la
SATISFACCIÓ REAL I
TOTAL dels seus clients
mitjançant la qualitat en

la procedència dels vehicles, en l’exigència de
la mateixa qualitat amb
els tallers que treballen
en
l´acondicionament

del cotxes, i en un tracte amable i professional
dels seus venedors i del
seu servei post-venda.

TELÈFONS I EMAIL DE SANTA OLIVA
977 660 052 – 652 520 14
Vendrell@nielsencars.es
TELÉFONS I EMAIL DE TORREDEMBARRA
877 014 870 – 615 289 146
Torredembarra@nielsencars.es
Horari
9 - 13 i de 16 - 20 de dilluns a divendres
10 - 13,30 disabtes
Web www.nielsencars.es
Facebook - https://es-es.facebook.com/nielsencars/
Instagram - https://www.instagram.com/nielsencars/

Rebaixa de l’IBI
Més neteja
Cobrir la piscina municipal
Acabar el teatre-auditori
Pla de protecció del Patrimoni
Foment de la democràcia participativa
Creació d’una xarxa wiﬁ municipal
Pla quadriennal per arreglar les voreres i
l’asfalt dels carrers
Ampliar Els Muntanyans
Plans d’ocupació propis de l’Ajuntament
Ampliació del CAP
Noves instal•lacions per a la gent gran
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EL MÒNIC ÉS EL MITJÀ PREFERIT PELS TORRENCS PER
INFORMAR-SE DEL QUE PASSA A TORREDEMBARRA
Redacció.- Una enquesta elaborada per
l’empresa demoscòpica
Celeste-Tel SL confirma
que El Mònic de la Torre
és el mitjà de comunicació més utilitzat pels habitants de Torredembarra per informar-se del
que passa a la població.
L’estudi s’ha fet entre el
7 i 10 de maig amb una
mostra de 400 persones que han respost a
diferents qüestions relatives a Torredembarra.

Segons
l’estudi,
un
40,8% dels enquestats
reconeixien que utilitzen
el Mònic de la Torre com
a mitjà més habitual per
informar-se. Per sobre
del 36,9 % que assegura
que ho fa a través dels
digitals o el 22,8% que
sintonitza Ona La Torre.
El 37,9% contesta que
s’informa a través d’altres mitjans.
El domini és absolut entre els mitjans de premsa escrita on es dobla
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UN INFORME EXTERN REOBRE LA
POLÈMICA SOBRE MONTEIXO
VINS, SIDRA I TAPES
Obert de 08:00- 00:00
(dimecres tancat)

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA

Cs i Avui Democràcia demanen un informe extern a un arquitecte urbanista per aclarir
si es podia donar la llicència de Monteixo. Portaran a ple que sigui anul·lada. P4

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

www.picnicport.com
www.picnicport.com
POLÍTICA

Amaguen
alguna
cosa, els
regidors?
L’Ajuntament posa
traves a l’accés de les
seves declaracions de
béns P2
POLÍTICA

977 64 11 47
torredembarra

Retiren la
denúncia
per les
creus
grogues a
la platja P7

de Can Bofill

l’audiència dels qui s’informen a través de La
Ciutat del Baix Gaià.
Per franges d’edat, el
Mònic és el més utilitzat per la població més
gran de 55 anys. Més de
la meitat dels enquestats d’aquesta franja, un
53,3%, reconeixen ser
lectors del Mònic. En
aquest segment, el segon canal preferit és Ona
La Torre, amb un 35,7%.
Només un de cada cinc
s’informa a través dels
digitals, un 19,7%.
El Mònic també és el mitjà de comunicació més
utilitzat per informar-se
entre els torrencs i les
torrenques d’entre 35
a 54 anys, amb un percentatge del 44,2%. És
la mateixa proporció que
reconeix informar-se a
través dels digitals. Molt
per sota queden els que
utilitzen Ona La Torre,

un 16,3%.
Assignatura pendent
On les dades no són
gens positives és entre
la població més jove.
Entre els torrencs d’entre 18 i 34 anys el Mònic és la segona opció,
amb un 12,1%. Molt per

darrera dels qui s’informen a través de mitjans
digitals, el 55,6%. Això
sí, per damunt dels qui
reconeixen que escolten
Ona La Torre, un 10,7%.
Després de gairebé 18
anys d’existència, és
l’assignatura pendent.

Fitxa tècnica
-Empresa responsable: Celeste-Tel
SL.
-Tècnica: entrevistes telefòniques
assistides per ordinador CATI.
-Univers: població de 18 anys i més
en Torredembarra.
-Número d’entrevistes: 400.
-Mostreig: Selecció aleatòria proporcional. Quotes tancades d’edat
i gènere.
-Error de la muestra: +/- 4,99%
Per a un nivell de confiança del
95,45%(dos sigmes), i per P=Q
-Treball de camp: del 7 al 10 de
maig.

