’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

ROVIRA
REELEGIT
ALCALDE
ANT DE LA CURSA!
DE TORREDEMBARRA
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

e-mail: rpons@tinet.org

SOCIETAT

Campanya
Protectora
Animals

ERC guanya les eleccions amb majoria absoluta i decideix governar en solitari. Es fa pú- L’entitat es farà càrrec
del 50% del cost de les
blic el cartipàs municipal. P2 i 4
esterilitzacions. P5
SOCIETAT

Festa de sant
Joan
Publiquem els actes
programats per la
Festa Major de Baix a
Mar P6
SOCIETAT

Família
viatgera
La família GómezSerelde apareix a un
programa de TV3 P10

FABRICANTE
DE ILUSIONES

SOCIETAT
Foto oficial de la cooporació del mandat 2019-2023 (Foto: AF- Aj. Torredembarra).

TALLS PER OBERTURA ROTONDA
MAGO ILUSIONISTA
TODO TIPO DE EVENTOS

Tel. 600 31 91 52

El malestar pel tancament de la rotonda que connecta l’autopista AP-7 amb la carretera
N-340 a Torredembarra, fa molts mesos que dura. De fet, des de què es van instal•lar les
‘new jerseys’. Ara els veïns s’estan mobilitzant i han tallat el vial. P8 i 9

Torredembarra
és música
La IV edició del
Torredembarra és
música que tindrà lloc
els dies 28, 29 i 30 de
juny. P11

ANIMA’T I PREPARA’T
PER LA CALOR
CÀRREGA DE GAS R134

45 €

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
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EDUARD ROVIRA, ESCOLLIT NOVAMENT ALCALDE
Redacció.- Eduard Rovira Gual (ERC) ha estat
escollit nou alcalde de
Torredembarra per majoria absoluta amb els
vots favorables del seu
grup municipal (9) en el
ple extraordinari que s’ha
dut a terme aquest 15
de juny, al migdia, i en el
qual ha quedat constituïda la nova Corporació
Municipal per al mandat
2019-2023.
Els grups del PSC i JxCAT no han presentat
candidatura i s’han abstingut en la votació al
candidat Eduard Rovira,
mentre que Cs han presentat Antonio Cruz com
a candidat, obtenint els
vots del seu grup (3).
Eduard Rovira ha escollit
la següent fórmula per a
prometre el càrrec: “Prometo per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions
del càrrec d’alcalde de
Torredembarra, per impe-

ratiu legal, amb lleialtat al
rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. I manifesto el ferm
compromís amb els valors
republicans i declaro que
continuaré treballant en
la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.
En el discurs d’investidura
com a nou alcalde, Eduard Rovira ha destacat
que el nou govern actuarà
amb positivitat i prudència. També ha estès la
mà a les aportacions dels
grups municipals a l’oposició, especialment al PSC
amb qui ERC ha compartit
govern junt amb l’ABG en
l’anterior mandat. Ha finalitzat la seva intervenció
demanant la llibertat dels
presos polítics i assenyalant que treballaran dia a
dia amb els valors republicans per a Torredembarra

i Catalunya.
Extracte de les principals intervencions dels
grups polítics
Núria Batet (ERC): Ha
ressaltat que aportaran
els valors del republicanisme a la política municipal
i que estaran en contacte
constant amb les persones. També ha mostrat
agraïment als companys
de govern del darrer mandat.
Vale Pino (PSC): Ha explicat que per lleialtat al passat i per coherència s’han
abstingut en la votació de
la candidatura d’Eduard
Rovira. Tot i així, ha assenyalat que tornaran a
estendre la mà i continuaran treballant pel progrés i
la normalitat institucional,
essent tan aplicats a l’oposició com al govern.
Antonio Cruz (Ciutadans):
Ha demanat al nou govern
que tingui en compte també els vots que no són del

govern i també diàleg perquè Torredembarra sigui
pionera al territori.
Anna Magrinyà (JxCAT):
Ha explicat que inicia el
mandat amb la intenció de
ser crítics i també amb la
voluntat de ser positius,
fent una oposició sensata
i positiva.
Integrants de la nova
Corporació Municipal:
ERC
Eduard Rovira Gual
Núria Batet Miracle
Josep Maria Guasch Gibert
Raúl García Vicente
Maria Gual Figuerola
Marina Riudeubas Batet
Joan Torras Albert
Margaret Rovira Güell
Guillem Pujol Girol

Moment del plenari de constitució de l’Ajuntament. (Foto: Cedida)

CS
Antonio Cruz López
Javier Ramírez Gutiérrez
Noelia González Torrano

JxCAT
Anna Magrinyà Vinyes

RESULTATS MUNICIPALS 2019

PSC
Vale Pino Lara
María del Carmen Martín
Framit
José García González
Angélica Muñoz Mejías

SPINNING
CURRICAN
SURFCASTING
NÀUTICA
PESCA DE FONDO
ESQUERS VIUS
SUBMARINISME

c/ Sinibald Mas, 20 - Torredembarra

info@botigadelmar.com
Ctra. Nacional, 340 Km. 1177
Torredembarra
977 640 113

Menjadors privats i grups
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA
Accés discapacitats

24 DE JUNY

OBERT

Horari Estiu:
Juny, obert caps de setmana.
Juliol, obert de dijous a diumenge .
Agost, obert de dilluns a diumenge.
Dimecres tancat

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

PUBLICITAT
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Rovira dóna la regidoria d’Urbanisme a un promotor immobiliari
Redacció.- Ja es coneix
oficialment quines competències ostentarà cadascun dels membres
de l’equip de govern
monocolor
d’Eduard
Rovira durant el present
mandat. No hi ha hagut sorpreses i aquest
matí, l’alcalde ha signat el decret de nomenament dels membres
de la Junta de Govern
Local i la distribució de
les tinences d’Alcaldia.
Finalment, la Junta de
Govern Local la formen:
Alcalde: Eduard Rovira
1a tinenta d’alcalde: Núria Batet
2n tinent d’alcalde: Josep M. Guasch
3r tinent d’alcalde:
Raúl García
4a tinenta d’alcalde:
Maria Gual
La nova Junta de Govern Local es constituirà
el proper 27 de juny, a
les 9.30 h.
Encara que la signatura
dels decrets de delega-

ció es farà en els propers
dies, des de l’Ajuntament
ja s’ha avançat com serà
el nou cartipàs municipal
i les competències que
ostentarà cadascú. Queda de la següent manera:
Eduard Rovira. Alcalde.
Recursos Humans. Comunicació. Protocol. Governació. TIC.
Núria Batet. Cultura i
Patrimoni.
Josep M. Guasch. Urbanisme. Comerç, Indústria
i Activitats Econòmiques.
Hisenda.
Raúl García. Via Pública
i Manteniment. Esports.
Festes.
Maria Gual. Educació i
Biblioteca.
Marina Riudeubas. Turisme.
Joan Torras. Sostenibilitat.
Margaret Rovira. Acció
Social. Participació Ciutadana. Cooperació.
Guillem Pujol. Joventut.
En línies generals i sense
haver pogut examinar els

esmentats decrets, s’observa que Rovira delega
Sostenibilitat i assumeix
Governació.
Així mateix es fa palès
que les competències de
més responsabilitat recauen en regidors amb experiència de govern.
D’aquesta manera, queden com a homes forts
de l’executiu Josep Ma.
Guasch i Raúl García.
Guasch suma a les regidories que fins ara portava (la regidoria d’Hisenda, la de Comerç,
Indústria i Activitats Econòmiques) la regidoria
d’Urbanisme, un fet que
ha aixecat suspicàcies
en alguns sectors degut
al fet que el regidor té
una coneguda empresa
de serveis d’intermediació immobiliària i exerceix com a promotor immobiliari.
Per la seva banda, García cedeix les competències de Joventut, però
suma la important cartera

de Via Pública i Manteniment i, sorprenentment,
la de Festes.
Qui a priori perd competències en relació a
fins ara és Núria Batet.
Es desconeix si es tracta d’un càstig, però era
molt evident que la seva
gestió al capdavant de
la regidoria de Cultura
ha estat molt decebedora i que tenia en contra a una bona part del
món associatiu torrenc.
A part, hi ha la polèmica
per la presumpta incompatibilitat en la signatura
d’algunes factures. La
regidora tampoc durà la
Biblioteca.
Reaccions oposició
Sobre aquest aspecte, el
cap de l’oposició, Valeriano Pino considera que és
una elecció “prudent”que
les regidories de més
pes siguin assolides per
regidors amb experiència
i assegura és molt aviat
per pronunciar-se “és el

TELÈFON: 671670399
Maggiesschool80@gmail.com
C/ ONZE DE SETEMBRE, 3
TORREDEMBARRA

seu govern i el seu cartipàs”i, per tant, prefereix
deixar treballar al nou govern, encara que estaran
vigilants.
Considera que si existeix
algun tipus de problema
ètic en el fet que Guasch
porti la regidoria d’Urbanisme; ha de ser el propi
govern el qui hi posi remei.
El regidor i portaveu socialista sí que lamenta
que no s’hagin creat les
regidories de Memòria
Històrica i de Benestar
dels Animals, atès que
era una manera de visualitzar la sensibilitat de
la societat torrenca en
aquestes matèries.
Des de Ciutadans, Toni
Cruz se sorprèn que
Raúl García hagi assumit les competències en
Festes i la regidoria de
Via Pública i Manteniment. Considera que és
molta feina per un sol
regidor quan n’hi ha d’altres que pràcticament no

tenen res delegat. Creu
que el que es pretén és
justificar que García cobri exclusivitat.
Al partit taronja consideren que per aquest
motiu no s’ha fet un
cartipàs equilibrat i que
s’haurà de modificar a
mig mandat.
Consideren lògic que a
Batet se li hagin tret les
competències en Festes perquè durant els
darrers anys ha tingut
forces problemes amb
diferents col·lectius ciutadans i associacions.
Des de Junts per Catalunya no ens han pogut
atendre.

Servei de cafeteria
Entrepans
Tapes de pernil
Tot tipus d’embòtits,

MENÚ DE SANT JOAN

18 €
Pg. de Rafael Campalans 11-13
Tel. 977 64 21 53
Torredembarra

AQUEST ESTIU:
- GAUDEIX APRENENT ANGLÈS ALS CURSOS INTENSIUS
D´ANGLÈS DE:
B1, B2 ,C1 I C2
PET, FIRST, ADVANCED I PROFICIENCY
- CLASSES PARTICULARS PER A TOTS ELS NIVELLS.
- CURSOS DE REFORÇ D´ANGLÈS DE PRIMÀRIA,
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.
- CLASSES DE REPÀS DE TOTES LES ASSIGNATURES DE
PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.

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

Ostres (segons temporada)

Preparem safates d’embòtits i
altres productes per emportar
Productes per vermut i picar entre hores,
de marques reconegudes al mercat

C/ Pere Badia, 57
TORREDEMBARRA

T. 977 175 466
menjardetapes@outlook.com

SOCIETAT
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LA PAT INICIA UNA CAMPANYA D’ESTERILITZACIONS PER
PREVENIR ELS ABANDONAMENTS
L’entitat es farà càrrec del 50% del cost.
Redacció.- La Protectora
d’Animals de Torredembarra està saturada degut
a què el nombre d’animals
que hi entren és més gran
que les adopcions. És
un augment progressiu
i constant. A diferència
del que passava abans,
els abandonaments ja no
estan estacionalitzats a
dues èpoques especifiques, sinó que es produeix durant tot l’any.
Això fa que la situació
s’hagi tornat dramàtica
perquè les instal•lacions
i els recursos de l’associació no poden fer front
a tants animals abandonats.
Malauradament,
encara no hi ha conscienciació al fet d’abandonar
a un animal i molts d’ells
arriben en situacions deplorables i malalts.
És el cas d’un decomís
per part de SEPRONA,
a través d’una ordre judicial, que fa uns 15 dies
va causar l’entrada de 51
gossos malalts i infectats

de sarna.
El cost per la Protectora
ha estat important perquè
hi ha hagut de destinar un
espai a part, una medicació especial, unes condicions de protecció singulars
pels altres animals i pels
cuidadors, atès que la
sarna és molt contagiosa,
etc.
Falta de voluntariat
L’aportació per part de les
administracions és escassa, per aquest motiu és
molt important el voluntariat i les donacions.
No fa falta diners, sinó
medicaments (per desparasitar, per la leishmània,
etc.), roba (mantes i tovalloles. Però no ni matalassos, llençols o coixins –els
gossos els trenquen–),
menjar (pa dur, fruita i
verdura, etc.) i implicació
personal.
En aquests moments, hi
ha uns 30 voluntaris actius. La tasca d’aquests
voluntaris és la de treure

a passejar els animals,
un fet que els hi és molt
beneficiós, atès que els
hi trenca la rutina d’estar
engabiats i, a més, els
ajuda a socialitzar-se. En
un cap de setmana, amb
els voluntaris actuals es
treuen a passejar uns 100
gossos. En falten molts
més, a la Protectora n’hi
ha gairebé 500.
Campanya
S’ha constatat que un dels
principals problemes és
que molts propietaris no
poden pagar l’import que
significa esterilitzar a les
seves mascotes (gossos
i gats). Això significa que
els animals queden prenyats i es reprodueixen.
Cada camada és múltiple
i els cadells que no es poden “col•locar” són abandonats a la seva sort i, en
el millor dels casos, acaben a l’entitat.
Per intentar posar-hi remei, la Protectora durà a
terme una campanya que

Voluntaris portant a passejar els animals (Foto: JG- El Mònic)

consisteix en sufragar en
un 50% el cost de l’esterilització, ja siguin mascles
o femelles, durant els mesos de juliol i agost. Això
és entre 80 € que costa
esterilitzar un gat mascle
a 350€ que pot significar
fer-ho a un exemplar gran
de gos femella.
Les persones interessades s’han de posar en

contacte amb l’entitat a
través del telèfon 607 460
046, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Adopcions
Per altra banda, l’entitat
està considerant altres
actuacions per potenciar l’adopció responsable
–no compulsiva– i que
serveixi per pal•liar la sa-

turació que en aquests
moments hi ha en les
instal•lacions, que estan
pensades per albergar
uns 350 gossos.
Es busquen persones
que es facin càrrec dels
animals i que siguin
conscients de la dedicació que comporta tenir
una mascota.

NIMALES DE TORRED
A
E
D
A
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R
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abandono de animales

Ante el incesante aumento de
de compañía, la Protectora de
Animales de Torredembarra inicia una campaña de esterilizaciones, en los meses de julio y agosto.
La Protectora sufragará el
(gato/a o perro/a).

50% del coste de la esterilización de tu mascota

Llama al teléfono

607 460 046 y te informaremos

(Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas).

Ayuda a los animales abandonados y adopta una mascota.

Buscamos adopciones responsables.
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Programa de la Festa Major de Sant Joan
Divendres, 21 de juny
-A les 22 h, a la plaça d’Antoni Roig i Copons
Sopar popular. Venda anticipada els dies 8 i 15 de juny,
d’11 a 13.30 h, a la Biblioplatja (preu socis: 12 €, no
socis: 15 €). Organitza: Associació de Veïns de Sant
Joan.
Seguidament, actuació de
Soulman Quartet.
Dissabte, 22 de juny
-De les 11 a les 14 h, a la
platja de Baix a Mar
Regata d’entitats Sant Joan

de Llagut Català, semifinals.
-A les 12 h, al passeig de Colom.
Espectacle d’animació Els
Corsaris de l’Escuma, a càrrec de la cia Xip Xap.
-De les 16 a les 20.30 h, a la
platja de Baix a Mar
V Torneig de Futbol Platja
Sant Joan. Inscripcions: 8 i
15 de juny, d’11 a 13.30 h, a
la Biblioplatja.
-A les 22.30 h, al passeig de
Colom.
Havaneres en femení a càrrec de Les Anxovetes. Rom
cremat (preu: 1 €).

Diumenge, 23 de juny
-De les 8 a les 13.30 h, a l’envelat de Cal Bofill
Open de Botifarra Sant Joan.
-De les 11 a les 14 h, a la platja de Baix a Mar
Regata d’entitats de Sant
Joan de Llagut Català, finals.
-A les 17.30 h, a l’església de
Baix a Mar
Enlairament de coets a càrrec del Ball de Diables de Torredembarra.
-A les 19.30 h, al passeig de
Colom
Ballada de sardanes amb la

Cobla Cossetània i rebuda de
la Flama del Canigó a càrrec
de l’Agrupació Sardanista
L’Antina.
-A les 21.15 h, al passeig de
Colom
Pregó a càrrec de Daniel Nello.
En acabar el pregó, actuació
del Ball de Serrallonga.
-A les 22 h, al passeig de Colom.
La Festa del Foc: encesa de
la foguera i actuació del Ball
de Diables i la Virgília.
Als jardins de Cal Bofill
Sopar amb botifarra, coca de

Sant Joan i beguda (preu: 6
€).
-A les 23 h, a l’envelat de Cal
Bofill
Concert i ball amb l’Orquestra
Himalaya.
Seguidament, a l’envelat de
Cal Bofill
Concert amb Band The Cool.
Dilluns 24 de juny
-A les 8 h, pels carrers de
Baix a Mar
Matinades a càrrec dels Grallers de la Torre.
-A les 11 h, a l’església de

Sant Joan Baptista
Ofici solemne acompanyat
de la Coral Santa Rosalia.
-A les 18.30 h, a la plaça de
Josep Valls Ibern
Actuació dels elements del
seguici festiu.
A les 19.30 h, a la plaça de
Josep Valls Ibern
Actuació castellera amb els
Castellers d’Altafulla i els
Nois de la Torre.
A les 22.30 h, a la platja de
Baix a Mar
Espectacle de focs artificials,
a càrrec de Pirotècnia Igual.

Restaurant

Clamar
REVETLLA DE SANT JOAN
MENÚ ESPECIAL

PICA- PICA
MARISCADA
FILET DE PORC AMB SALSA DE BOLETS
BUFFET DE POSTRES CASOLANS
VI BLANC I NEGRE, AIGUA,
COPA DE CAVA BRUT I CAFÈ
BALL AMB DISC-JOKEY
MÚSICA DE REVETLLA
COCA AMB XOCOLATA

32,50 €
RESERVES AL 977 64 06 82
e-mail: info@restauranteclamar.com
c/ Pescadors, 17 - Barri Marítim (Torredembarra)

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

SOCIETAT
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El servei de primera acollida per a nouvinguts és
líder a Catalunya en atenció d’usuaris
El secretari general
d’Igualtat, Migracions
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya,
Oriol Amorós, ha visitat
aquest migdia les noves dependències de la
Regidoria d’Acció Social, acompanyat de l’alcalde, Eduard Rovira;
els regidors Josep M.
Guasch i Raúl García,
i l’inspector d’Educació
de la Generalitat, Jordi Fortuny. A més, han
mantingut una reunió
de treball en què també hi ha participat personal tècnic per valorar
les accions de resposta
que s’han dut a terme
arran de l’arribada de
famílies refugiades al
municipi i també sobre
l’acollida de menors
estrangers no acompanyats. Un aspecte que
ha ressaltat Oriol Amorós ha estat la bona
gestió de l’Ajuntament
de Torredembarra en

matèria de migració,
assenyalant que el municipi és líder absolut a
Catalunya pel que fa al
servei de primera acollida, ja que les dades
indiquen que un 85 %
de les persones estrangeres empadronades a
Torredembarra durant
el 2018 també van ser
usuàries d’aquest servei, que té per objectiu
facilitar la integració de
persones nouvingudes
al municipi.
Pel que fa a les famílies
refugiades que van arribar fa uns mesos a la
Torre, de la mà de Creu
Roja, una part important
ja ha retornat a l’àrea
metropolitana de Barcelona (de 175 s’ha passat
a 90). El municipi també
acull, a través d’Infància de la Generalitat de
Catalunya, un grup de
25 menors estrangers
no acompanyats que
ara es troben en fase de

Imatge de les noves dependències de Benestar Social (Foto: A.
Fusté- Aj. de Torredembarra)

formació ocupacional i
de tramitació de la documentació. L’alcalde,
Eduard Rovira, ha explicat que l’Ajuntament collabora amb Creu Roja
i amb la Generalitat de
Catalunya per afavorir
que l’acollida d’aquestes col·lectius es dugui
a terme amb les millors
condicions possibles.
Les noves oficines de
la Regidoria d’Acció Social es troben ubicades

a la planta entresòl del
número 55 de l’avinguda del President Companys, 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. Concretament, 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
(doble).
Es preveu que en uns
dies ja es puguin donar tots els serveis des
d’aquesta nova ubicació
i destinar les oficines
del carrer de la Muralla
a d’altres usos.

7

L’Ajuntament
publica un ban
sobre la neteja de
solars per prevenir
incendis
L’Ajuntament ha publicat, en data 13 de juny,
un ban municipal on informa que s’estan gestionant els expedients
relatius a la neteja de
solars del municipi i recorda que, d’acord amb
l’establert per la llei, els
propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions
han de mantenir-los en
condicions de seguretat,
salubritat i ornament.
Davant la situació d’elevat risc d’incendi que generen les altes temperatures durant els mesos
d’estiu, i per tal d’evitar situacions de perill,
l’Ajuntament fa una crida a tots els propietaris
de terrenys i es demana
la seva col·laboració per
tal que prenguin les mesures necessàries per
mantenir-los nets.

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

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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Ciutadans (Cs) pregunta al Govern quan pensa El PSC de Torredembarra
denúncia la rotonda de
restablir la circulació de la rotonda
El diputat de Ciutadans
(Cs) al Congrés per
Tarragona, Sergio del
Campo, ha preguntat (*)
al Govern en funcions
quan pensa restablir la
circulació de la rotonda
d’accés a Torredembarra que enllaça l’AP-7,
l’ A-7 i la T-214 per tal
d’acabar amb els inconvenients que estant generat als veïns la installació d’unes barreres
de formigó que no han
servit per solucionar la
saturació de la via”. Del
Campo, ha apuntat que
“el problema de saturació de la via entorn
de l’A7 i l’AP7 de Torredembarra és un problema que ja va apuntar Cs en una esmena
a una Proposició no de
Llei sobre la necessitat
de consensuar el traçat de la futura autovia
AP-7 al seu pas per la

comarca del Baix Penedès per a donar una
solució definitiva al tram
de la futura autovia A7,
estudiant la possibilitat
d’incorporar l’A7 a l’AP7
en el seu trajecte”.
El diputat de Cs ha denunciat “el malestar entre conductors i veïns
de Baix Gaià, Brises
del Mar i Creixell i Torredembarra generat pels
inconvenients que han
provocat les barreres de
formigó que obliguen als
conductors que vénen
de l’AP-7 a retrocedir
dos kilòmetres per tornar-se a incorporar a l
A-7, Del Campo ha detallat que “la gratuïtat del
tram de l’autopista AP-7
en el tram entre Salou i
Torredembarra provoca
que, de manera habitual,
molts conductors surtin a
la rotonda a la sortida de
Torredembarra per tor-

ELS MUNTS
Italiana

l’AP7

Cs s’ha reunit amb els membres de l’associació de veïns deBrises
del Mar i dóna suport a les manifestacions (Foto: Cedida)

nar a entrar novament en
l’autopista i estalviar-se
part del peatge.” Però
“s’ha demostrat que la
mesura de Foment per
tal de reduir el col·lapse
habitual de la via, no ha
estat eficaç”, tal com va
traslladar la plataforma
de Reobrim la Rotonda
de Torredembarra a la
formació taronja.
Finalment, el Grup municipal de Ciutadans a
Torredembarra ha recor-

dat que Cs ha denunciat
la situació prèviament i
s’ha es mostrat sorprès
per “la nova actitud del
PSC de Torredembarra,
que mentre governava
en el municipi fins fa uns
dies guardava silenci
sobre aquesta problemàtica i ara que està en
l’oposició se suma a la
reivindicació defensada
per la formació taronja”,
ha apuntat el portaveu
municipal, Toni Cruz.

instal·lar el ministeri de
Foment.
Els regidors han traslladat
tant al subdelegat com al
responsable de carreteres
de Foment les queixes de
nombrosos torrencs i torrenques pels problemes
de mobilitat interna que
aquesta mesura ha provocat al municipi i han plantejat a Foment que estudiï
la posada en servei de
mesures alternatives per
solucionar els inconvenients que l’escapçament
de part de la rotonda han
provocat.

El portaveu del PSC a
l’Ajuntament de Torredembarra, Vale Pino i el regidor socialista José García, s’han reunit amb el
subdelegat del Govern a
Tarragona, Joan Sabaté i
un responsable del ministeri de Foment per tractar
la problemàtica que viu el
municipi amb la rotonda
d’accés a l’AP-7.
La reunió tenia com a objecte traslladar als responsables de Foment els inconvenients que es viuen
a Torredembarra arran de
la instal·lació de les barreres de formigó que va

Moment de la reunió (Foto: Cedida)

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

ABIERTO
CADA DÍA
977 64 13 63
Desde 1987
Av. Montserrat nº 33-32 (ELS MUNTS) · Torredembarra

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.

-MONTATGE, VENDA I REPARACIÓ DE PERSIANES
-FUSTERIA A MIDA
-VENDA I COL.LOCACIÓ VIDRES
-CUINES
Tel 977 64 02 59 - Fax. 977 13 09 30
fusteriaplana@gmail.com

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

llibreria i papereria

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

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

PRÓXIMA
APERTURA
C/ Josep Pujol, 18
Torredembarra (Clarà)

Tel. 877 911 016

SOCIETAT

JUNY DE 2019. NÚM. 249

El Mònic

9

MANIFESTACIONS PERQUÈ LA ROTONDA ES TORNI A OBRIR
Redacció.- El malestar pel
tancament de la rotonda
que connecta l’autopista AP-7 amb la carretera
N-340 a Torredembarra.
Fa molts mesos que dura.
De fet, des de què es van
instal•lar les barreres de
seguretat conegudes com
a ‘new jerseys’.
Molts són els afectats,
però, en especial s’han
queixat els conductors que
per força han d’utilitzar-la
diàriament, això és els residents a la urbanització
de Brises del Mar d’Altafulla, la Riera de Gaià, La
Nou, El Catllar i, també,
els residents a Torredembarra.
Sigui com sigui, després
d’infructuoses gestions fetes a nivell polític per part
de diferents ajuntaments,
ha estat l’associació de
veïns de Brises del Mar els
qui han dit prou i han decidit abanderar un seguit
d’accions per retornar a la
situació prèvia a la col•locació de les barreres.
La iniciativa ha estat molt
ben rebuda a nivell ciutadà, s’hi han sumat veïns
d’arreu del Baix Gaià, i és
que la percepció que la
mesura, que havia de servir per descongestionar el
trànsit a la zona, sobretot
durant els caps de setmana i les hores punta, s’ha
convertit en un problema

Un fet que va provocar llargues cues de camions a
l’N-340 i que va fer que els
Mossos d’Esquadra obrissin la circulació per aquesta via als camions fins a
l’entrada de l’autopista al
Vendrell.

pitjor a l’existent és generalitzada.
A més, val a dir que els accidents de trànsit en aquest
circuit de gairebé 2 quilometres extres han sovintejat durant tot aquest temps.
Arrel de la situació s’ha
creat una plataforma @reobrintrotonda que ha convocat talls de carretera pels
dies 7, 14 i 21 de juny, coincidint amb l’operació sortida
del cap de setmana, de 6 a
8 de la tarda.
Aquesta no és l’única iniciativa que ha emprès l’entitat.
També proposa no pagar el

rebut de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) fins que les
seves demandes tinguin
resposta i l’entitat veïnal
ha impulsat una campanya
de recollida de signatures
a través de la plataforma
Change.org. La recollida
s’ha posat en marxa aquest
dimarts i porten més de
2500 signatures. La petició
va dirigida al Ministeri de
Foment, al departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, a la delegació
del Govern a Tarragona, a
la Diputació de Tarragona,
al Servei Català de Trànsit

(SCT), al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, i
als ajuntaments d’Altafulla i
Torredembarra.
Primera jornada de protesta
Uns cent cinquanta veïns
de municipis del Baix Gaià,
com Torredembarra i Altafulla, van tallar el passat dia 7
la rotonda d’accés al municipi.
A les sis de la tarda començaven els talls de la rotonda
d’accés a l’AP-7 per la seva
entrada en direcció nord.
Pocs minuts després ho fe-

ien a l’entrada en direcció
sud els veïns de la urbanització altafullenca de Brises
del Mar, que van recórrer
en manifestació el camí que
separa la urbanització de la
rotonda.
D’aquesta manera, i fins a
les vuit del vespre, es van
fer diversos talls de cinc
minuts en cada punt de la
rotonda, tal com especificava el permís per a la manifestació atorgat. Un punt
d’aquests talls però ha estat
tallat en tot moment davant
la negativa dels manifestants a fer talls intermitents.

Segon tall
Hi va haver menys participació. A més, la queixa
de Mossos d’Esquadra
per com s’havia desenvolupat la primera jornada,
quan no es va respectar,
en ocasions i per part de
determinats participants,
el cessament dels talls de
trànsit cada cinc minuts,
va fer canviar la proposta i
es va reduir a una hora la
protesta que va ser de 18
a 19 hores i tan sols es van
autoritzar talls de quinze
minuts de durada.
Assemblees i tercer tall
A resultes de les dificultats
i desacords interns la plataforma @reobrintrotondaha convocat dieferents
assembles on s’han tractat
les properes línies d’actuació a seguir.
A més, com que per part
dels Mossos es vol es vol
minimitzar l’impacte en
l’operació sortida de Sant
Joan, pel que proposen
que la protesta es limiti a
tres quarts d’hora i que es
faci de les 17 h a les 17,45.

Més que mai, al servei de Tarragona.
Funerària Rios Hevia, amb gairebé 80 anys d’experiència a Tarragona,
s’uneix al major grup funerari d’Espanya i Portugal.
Mémora - Rios Hevia ofereixen a Tarragona un servei proper, professional
i personalitzat per fer del comiat d’un ésser estimat tot un homenatge.

900 231 132
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EL PROGRAMA DE TV3 “NO POT SER” DEDICA UN REPORTATGE A
LA FAMÍLIA VIATGERA DE TORREDEMBARRA
Redacció.- A les xarxes socials i en webs
dedicades a l’intercanvi de d’habitatges
vocacionals, la família López-Serelde de
Torredembarra és la
Trotamundos Family.
Un nom molt apropiat perquè l’afició de
l’Eli, el Pedro i la seva
filla Shayla és viatjar.
Aquest fet, no els fa singulars a altres famílies
de la vila.
No obstant, fa uns dies
van ser protagonistes
jectius que s’han fixat. En
d’un reportatge del programa de TV3 “No pot
ser”. El programa que
presenta el periodista
Jordi Basté s’ha interessat en ells perquè

són un referent mundial cèntim en allotjament, el
en viatjar intercanviant que fa que s’estalviïn enla seva casa.
tre el 50% i el 70%.
De fet, des de que van A més, les cases on percomençar amb aquest nocten en molts casos
nou sistema, fa 9 anys, superen les prestacions
a través de la pàgina del seu habitatge, un pis
web www.homexchan- d’uns 60m2 situat al cenge.com, porten realitzats tre de Torredembarra, on
més de 100 intercanvis i hi han pernoctat persohan viatjat a EUA, Hong nes de fins a 14 nacionaKong, Tailàndia, França, litats diferents.
Itàlia, Anglaterra, Aus- L’Eli, el Pedro i la seva
tràlia, Nova Zelanda, filla Shayla han estat en
República Dominicana, grans mansions de 400
Mèxic, Singapur, Viet- m2 o en ressorts exclunam, Àustria, Bèlgica, sius per a persones d’un
Holanda i Andorra. Tam- alt poder adquisitiu.
bé a la resta de l’Estat Només l’any 2018 van
Espanyol.
fer 22 intercanvis i van
fluència immediata i incre
Ho fan en unes condi- estar gairebé 3 mesos
cions molt avantatjoses fora de casa.
perquè no paguen ni un

tites intervencions perquè
fidelitzar els clients i apro
fitar els recursos del mu

En aquest sentit, el re

onament fins després de

Jordi Basté va quedar molt sorprès de les experiències viatgeres de la família López-Serelde (Fotos: Cedides)

URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
Pg. Miramar, 179
Tel: 977 641 800
Torredembarra

www.gatigos.es

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

Consultori veterinari a Roda
de Berà i Altafulla

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
4748

WWW.FINQUESLATORRE.COM

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

peculat en què podria obrir

4827

Piso 2 Hab.
Poblamar

4782

73.000€

Piso 2 Hab.
Marítima

78.000€

2648
4662

3148
4744

OCASIÓN - PISO
ZONA POBLAMAR
A 10minutos de la playa, 2 habitaciones , 1
baño. Soleado. Zona muy tranquila.

70.000€

6005

2712

Centro

Piso 2 Hab.
Altafulla

80.000€

90.000€

Piso 3 Hab.

4813

Centro

Piso 3 Hab.
Centro

105.000€

120.000€

Dúplex 2 Hab.

Chalet

4514

Chalet

El Castell

Vespella

112.000€

125.000€
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‘Torredembarra és música’ escalfa motors
i estrena escenari a la platja
L’Ajuntament i l’Associació de Músics han
presentat la IV edició del
Torredembarra és música que tindrà lloc els
dies 28, 29 i 30 de juny,
en un any de transició
cap a un nou format.
Les principals novetats
són el canvi de dates
(ja que fins ara se celebrava a la tardor), la
ubicació d’un escenari
a la platja (al passeig de
Rafel Campalans enlloc
de l’habitual a l’aparcament de Mañé i Flaquer,
i l’actuació d’un cap de
cartell, en aquesta ocasió 77 (seventy seven),
tal com ha explicat la regidora Núria Batet.
Un altre aspecte que ha
destacat la regidora és
la satisfacció per la nova
embranzida que pren la
mostra, amb l’Associació de Músics de Torredembarra al capdavant de l’organització.
També ha agraït als establiments que progra-

men actuacions coincidint amb el festival i a la
Diputació de Tarragona
pel seu suport econòmic.
La presidenta de l’Associació de Músics de
Torredembarra,
Ade
Monera, ha aprofitat la
presentació del festival
per reivindicar que “Torredembarra sigui música
tot l’any” és a dir, que es
facilitin i duguin a terme
més actuacions en viu.
La major part dels artistes que hi prendran part
són de Torredembarra o
de la demarcació de Tarragona.
La programació és la següent:
Divendres 28
Escenari platja
19 h. O-Xenta’s (TDB)
20 h. Stone Vibe (Reus)
21 h. ADE·MAS (TGN)
22 h. Lager (TDB)
23 h. Nemesis (TDB)
24 h. Devorate The Universe (Reus)
01 h. Maybe Tomorrow

(La Riera)
Escenari plaça de la Font
22 h. Ellas (TGN)
Escenari del Pati del
Castell
21 h. X Aniversari del Pianíssimo. Concerts de
socis i guanyadors del VII
premi per a joves pianistes.
Dissabte 29 de juny
Escenari platja
20 h. Novena Senda (Altafulla)
21 h. Copia de Seguridad
(Els Pallaresos)
22 h. Tre Said (TDB)
23 h. Fumetal (TGN)
24. 77 (Seventy Seven)
(BCN)
02 h. Xiclets Mutants de
Vandellós II
03. DJ Leela (TDB)
Escenari plaça de Mn.
Joaquim Boronat
19 h. Coro Rociero (TDB)
20 h. Carmen Sayago
(TDB)
21 h. Ángel Barrera
(TDB)

22 h. Nostalgia (TDB)
La Traviesa
20 h. Blues Desfas (preu
entrada 6 €). (BCN)
Escenari del Pati del
Castell
21 h. X Aniversari del Pianíssimo. Vladir Viardo
(preu de l’entrada 7 €).
Diumenge 30 de juny
Escenari plaça de Mn.
Joaquim Boronat
20 h. Soul Fury (TGN)
21
h. Jukebox (Baix
Gaià)
La Traviesa
20 h. Gnaposs Trio (preu
de l’entrada 7 €). (BCN)
A la presentació de la IV
edició del Torredembarra és música també hi
ha pres part Erik Pablo,
membre de la junta de
l’Associació de Músics
i cantant del grup CYATEC, i Paula Baumann,
música i dissenyadora
gràfica del festival.
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‘Processos intuïtius de creació’
d’Ismael Lozano i Félix Lozano,
a la Sala Lluís d’Icart
La Sala Lluís d’Icart acollirà fins l’11 de juliol, l’exposició “Processos intuïtius
de creació”, una mostra
de pintures i escultures
dels artistes Ismael Lozano i Felix Lozano, en
les seves pròpies paraules: “un exercici d’intuïció
constructiva en la qual es
visualitza una forta reminiscència surrealista”.
Tots dos cerquen posar
a prova el seu potencial creatiu a partir de dos
mitjans ben diferents: en
Félix Lozano amb l’escultura, acoblant elements
de l’activitat agrícola ja en
desús, i l’Ismael Lozano
partint del Test de Rorschach i de l’atzar pictòric
que proporcionen les taques de tinta.
En Félix composa màscares, expressions de
vida que permeten visualitzar i reconèixer diversos
personatges. El seu medi
ens transporta al París

surrealista de principis del
segle XX i posa en valor
l’exòtic l’art japonès i africà. Són màscares primigènies, sense nom i amb
múltiples rostres que permeten reconèixer a algú
diferent, un personatge
de còmic, de pel·lícules,
un conegut, etc.
L’Ismael ens proposa un
retrobament amb les tècniques més atzaroses del
surrealisme, tot posant
a prova el seu potencial
creatiu a partir d’un fet incontrolat i espontani. És
un retrobament amb la
ingenuïtat i amb la sensibilitat infantil d’un acte
incontrolat. Són experiments cecs de simetries
bilaterals, que neixen de
la superposició de tintes.
L’horari de visita de l’exposició és de dilluns a divendres, de 10 h a 20.30
h, a la Sala Lluís d’Icart
(accés pel Pati del Castell).

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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La tapa ‘Manyiboon’ del restaurant El Servei de Primera Acollida realitza
Los Mañicos, guanyadora del un nou curs de Coneixement de la
Societat Catalana i Marc Jurídic
Dtapes 2019
“Manyiboon”, del restaurant Los Mañicos ha
estat la guanyadora del
Dtapes per Torredembarra 2019. Aquest és
el segon any consecutiu
que les prop de 200 persones que han participat
en la votació han escollit
com a millor tapa l’elaborada per Los Mañicos.
Segons els responsables de l’establiment,
aquesta tapa representa
la seva essència. Des
del 1986 el Restaurant
Los Mañicos obre la temporada d’abril a octubre.
Això els va inspirar en la
creació d’un gelat calent
Manyiboon, un recull de
vivències que engloba el
que es cou a casa seva
des de 1986.
La descripció de la tapa
és la següent: Brioix d’arròs glutinós farcit de lletó
aragonès, fons de coco
torrat i maduixes del mas
seques, que recorda els
olors de les cremes solars quan a l’època dels
80 va començar el moviment a casa seva. És
de diferents colors, fets
amb infusió de verdures
amb alt contingut de beta-carotè, pastanaga, col
llombarda i remolatxa,

unes pipes amb xocolata, sèsam garapinyat ...
amb tot plegat busquen
el cinquè gust anomenat “umami”, i tot això
maridat amb un cava de
collita pròpia brut nature,
o pels que no prenen alcohol, refresc de llimona.
En acabar la tapa es recollien totes les engrunes
per poder descobrir per
què es diu Manyiboon!
Entre els participants en
la votació, s’han sortejat productes cosmètics
(Maystar
Cosmética),
sortides en catamarà
(CatDaventure) i marxandatge de l’Oficina de
Turisme de Torredembarra. Per participar en
el sorteig, calia votar la
millor tapa a través de la

butlleta que es trobava al
desplegable, on es segellaven les diferents tapes
que els participants anaven consumint, i comptar
amb un mínim de 10 tapes/segells. El sorteig ha
tingut lloc avui a la seu de
la Regidoria de Turisme,
que serà l’encarregada de contactar amb els
guanyadors mitjançant
les dades facilitades a la
butlleta perquè puguin recollir els premis.
El 26 de maig va finalitzar
la setena edició del Dtapes per Torredembarra
amb una valoració molt
positiva ja que es van
superar les 18.500 tapes
servides, amb la participació de 49 establiments.

El Servei de Primera Acollida de Torredembarra de
la Regidoria d’Acció Social ha dut a terme el segon
dels quatre cursos de Coneixement de la Societat
Catalana i Marc Jurídic
que es realitzaran aquest
2019 i que tenen per objectiu facilitar la integració
de persones nouvingudes
al municipi, en aplicació
de la llei d’acollida.
El curs, que s’ha realitzat
del 3 al 7 de juny, ha estat un èxit de participació
amb un total de 22 persones. En aquesta edició,
han participat persones
provinents de Veneçuela,
Colòmbia, Perú, Marroc,
Brasil, Hondures, Nigèria,
Algèria i Nicaragua. El
grup d’assistents ha acollit 7 joves que formen part
del grup de menors no
acompanyats residents
a Torredembarra i que
participen en totes les activitats dels Servei de Primera Acollida a més dels
diferents processos d’escolarització i formació per
a obtenir certificats educatius i/o professionals.
Durant una setmana, els
assistents han rebut informació referent al sistema
polític i administratiu cata-

là; drets i obligacions; accés als diferents serveis
educatius, socials i sanitaris; normes de convivència; trets característics
culturals i festes populars;
seguretat ciutadana, i assessorament jurídic en estrangeria.
Les tècniques d’acollida
han explicat que el seu
objectiu és orientar en el
procés d’integració social
i acompanyar els nous veïns en un circuit pel municipi que els faciliti l’accés
a serveis i l’ús d’equipaments municipals. Tanmateix, han explicat que
el Servei de Primera Acollida té un gran demanda
d’atenció: sol·licituds d’accés; consultes breus; assessorament per informes
d’estrangeria i formació, i

que un aspecte molt important és el treball en
xarxa entre els diferents
professionals d’atenció
a la persona que incrementa la qualitat d’atenció i resultats del servei.
En cada nova edició,
aposten per obrir el ventall de col·laboracions als
diferents agents socials
de Torredembarra. L’alcalde i diferents regidors
del consistori participen
activament, fet que és
molt ben valorat pels assistents. També es compta amb la col·laboració
d’agents dels Mossos
d’Esquadra, Policia Local, treballadors del CAP,
Ona la Torre, Capicua,
Biblioteca i entitats com
GEPEC i la Colla Castellera Nois de la Torre.

L’EQUIP DEL RESTAURANT-PIZZERIA DI NAPOLI US DESITJA UNA

BONA REVETLLA DE SANT JOAN
VINE I GAUDEIX DE
LES NOSTRES
TERRASSES D’ESTIU

A partir del 28 de juny obert
de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i
de 20:00h. a 23:00 h. Dimecres tancat.

Reserves al tel. 977 640 271

OPINIÓ
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L’alumne Rafel Montserrat Miracle
guanya el XIV Premi de Recerca de
Batxillerat Sinibald de Mas
El treball “Cartes de
guerra: Salvador Ricart
Rovira” de Rafel Montserrat i Miracle, alumne
de l’escola Camp Joliu, ha estat el guanyador del XIV Premi de
Recerca de Batxillerat
Sinibald de Mas. La recerca ha comptat amb
la tutoria del professor
Xavier Huguet Jansà.
L’acte de lliurament del
premi va tenir lloc el
passat 30 de maig, a la
Sala Cal Maiam, amb la
presència de Maria Bonet Donato, doctora i vicerectora d’Estudiants
i Ocupabilitat de l’URV;
l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira,
així com la directora de
l’Institut Ramon de la
Torre, Cristina Fernàndez i la cap d’estudis de
l’Institut Torredembarra,
Maite Tarruella. A més
del premi, es van entregar quasi una trentena
de reconeixements de

treballs de recerca que
no participen a la convocatòria per no ajustar-se
als criteris sobre territorialitat a la comarca i d’altres, però que mereixen
ser destacats.
Cal recordar que aquet
premi té com a objectiu
fomentar l’estudi científic de temes relacionats
amb Torredembarra i el
seu entorn entre els joves i s’atorga al millor
treball de recerca de
batxillerat en qualsevol
dels camps de coneixe-

ment (economia, història, lingüística, matemàtica, medi ambient, sociologia, etc.) que tinguin
com a àmbit Torredembarra i/o el seu entorn
geogràfic més proper:
Altafulla, Bonastre, Creixell, el Catllar, la Nou de
Gaià, la Pobla de Montornès, la Riera de Gaià,
Salomó, Vespella de
Gaià. El treball premiat
està dotat amb 400 € i
un lot de llibres.

Editorial
DESPRÉS DEL “TERRATRÈMOL”
Mai la política de fora de Torredembarra havia pesat tant en unes eleccions
municipals. Darrerament, l’electorat es mou per impulsos sentimentals i la suspensió com a diputats al Congrés Espanyol dels presos polítics –ocorreguda
el divendres abans de les votacions– va ser un revulsiu que va alterar una
jornada electoral que hagués estat molt diferent sense aquest fet. Després de
tres mesos de judici, va ser la gota que ha fet vessar el vas.
La victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’Eduard Rovira es pot titllar
de dues maneres: inesperada i immerescuda.
No crec que ningú rebati el primer adjectiu. Ni els propis implicats creien que
traurien més de 5-6 regidors i la composició de les llistes així ho confirma.
El segon adjectiu és més provocador…
Els votants de Torredembarra han donat el seu veredicte i és inapel•lable. Ara
bé, amb les dades objectives a la mà en el darrer mandat, no s’ha fet prou obra
de govern per justificar una majoria absoluta tan àmplia i que a Torredembarra
només l’aconseguí Celestí Salort al capdavant del GIT, (després del seu trencament amb CIU, en un escenari completament diferent).
L’argument que la gent ha valorat l’estabilitat que ha suposat acabar un mandat sense canvi d’alcalde és infantil, però, és a on s’han aferrat els seguidors
més hooligans d’ERC i que repeteixen com un mantra perquè cali en l’ideari
col•lectiu.
Està clar que l’electorat torrenc ha percebut a Rovira com un mal menor.
Dóna la sensació que la gent ha votat per efectes. L’efecte presos polítics ha
afavorit ERC. L’efecte Pedro Sánchez ha permès al PSC d’augmentar els vots
i un regidor. L’efecte Puigdemont ha fet que aquest guanyés les eleccions al
Parlament Europeu.
I els partits que no tenien “efecte”, doncs, cap a casa.
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GENERALI

· 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
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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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Obertes les inscripcions de la Pol Fortuny fitxa pel Reial Madrid
després de quedar campió de Catalunya
gimnàstica de la gent gran
La Regidoria d’Acció
Social obre el període
de noves inscripcions
a lales
gimnàstica
perfins
a la
De
vuit del matí
a
gent gran. Les persones
interessades s’han de
dirigir del 10 de juny al
12 de juliol de 2019, al
carrer de la Muralla,16,
de 9 h a 14 h.
La gimnàstica per a la
gent gran és una activitat municipal gratuïta
destinada a fomentar el
benestar psicofísic de la

gent gran, de persones
afectades de fibromiàlgia
o fatiga crònica i similars,
que estiguin empadronades al municipi. Totes
aquestes activitats serveixen perquè les persones grans se sentin
millor, amb més energia,
aprenguin a relaxar-se,
a reduir l’estrès i a dormir millor. En definitiva,
mantenir-se actiu durant
aquesta etapa de la vida
és molt beneficiós per la

seva salut psicològica i
física, a més a més de
contribuir a potenciar les
relacions socials.
Aquesta activitat consisteix en dos dies de gimnàstica de manteniment
a la setmana (tonificació muscular, elasticitat
i equilibri) i un dia d’aiguagim (gimnàstica dins
de l’aigua). Es pot optar
a fer les dues activitats o
solament una d’elles.

Enzo Rivadeo competeix a Lituania
El pentatló torrenc està
d’enhorabona perquè
un dels seus membres,
el jove Enzo Rivadeo
participarà avui en el
campionat
Europeu
que aquests dies s’està celebrant a Lituania,
on competirà amb 48
atletes de diferents nacionalitats. Enzo Rivadeo és un atleta del club
PENTATLON Torredembarra que porta becat al diment) de Sant Cugat
CAR, (centre d’alt ren- Barcelona aquest és el

seu primer Europeu i
segur no serà l’últim.

amb l’Espanyol
De la UD Torredembarra
al Reial Madrid, passant
pel Reus Deportiu i el
RCD Espanyol. Aquesta
ha estat la trajectòria de
Pol Fortuny, d’ençà que
va deixar l’equip del seu
municipi per jugar en un
dels equips referents
al territori tarragoní. La
seva etapa a l’Espanyol,
però, ha estat la que li
ha permès fer el salt a la
Fàbrica blanca, un dels
exportadors de talent
més gran del futbol nacional i internacional.
Pol Fortuny, de 14 anys,
ha complert enguany la
seva segona temporada
en el conjunt blanc-iblau. Enguany, ha marcat 14 gols amb l’Infantil de Divisió d’Honor,
segon màxim golejador
de l’equip per darrere
de Sergio Rivares, que
n’ha marcat 26, i ha estat una de les peces clau
en el títol de lliga del

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

conjunt espanyolista, i
en conseqüència, en la
seva classificació per al
Campionat de Catalunya que ha aconseguit
aquest cap de setmana
després d’imposar-se al
Girona per 3 a 0.
El bon rendiment de
Fortuny ha provocat que

diversos clubs d’Espanya s’hagin interessat
per ell. Finalment s’ha
decantat per l’oferta
blanca i la temporada
vinent jugarà en un dels
dos cadets del conjunt
madrileny, que militen
en la 1a Divisió Autonòmica.

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
JULIO Y AGOSTO
ABIERTO CADA DIA
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

Peix i Marisc
de la lonja
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Arrossos i Paelles

MENÚ DIARI AL MIGDIA

AQUEST ESTIU VINE A
GAUDIR DE LA NOSTRA
TERRASSA RENOVADA
DAVANT DEL MAR
El Capitan Restaurant
www.restaurantelcapitan.com
Pssg. Rafael de Campalans, 11 - local 7
Torredembarra
Telèfon: 977 644 983
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Exhibició de l’Escola de Taekwondo AMDO de Torredembarra

Coincidint amb les festes
de Sant Joan, el dilluns
dia 17 de juny l’Escola
de Taekwondo AMDO de
Torredembarra va cele-

brar la seva festa d’estiu
a l’Envelat de Cal Bofill a
Baix a Mar, amb una exhibició de taekwondo on
van participar més d’una

seixantena d’alumnes de
l’escola amb edats compreses entre els 4 anys
fins als més veterans, i va
comptar amb la col•labo-

ració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Torredembarra. El lliurament de premis va anar a
càrrec de les autoritats lo-

cals, amb l’assistència de
l’ Alcalde Sr. Eduard Rovira i del Regidor d’Esports
Sr. Raúl García. L’esdeveniment esportiu va ser

tot un èxit i els esportistes
van demostrar les seves
tècniques en funció dels
seus respectius nivells.

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

