’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

e-mail: rpons@tinet.org

ANT DE LA CURSA!
assessors · consultors

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

c/Antoni Roig 8, TORREDEMBARRA
977 64 63 63 · info@sumoy.cat

Modista
Menú diario

Arreglos
Tapas

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

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

JA ESTEM DE FESTA!!!

977 64 13 46
c/ Pere Badia, 49
Torredembarra
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ROVIRA PUJA UN 60% EL SOU DEL SEU NUCLI DUR
Redacció.- El ple d’organització l’Ajuntament de
Torredembarra va aprovar
les gratificacions que han
de cobrar els càrrecs electes municipals en l’actual
mandat . Ho va fer amb els
vots a favor d’ERC, PSC i
JxCat i l’abstènció de Ciutadans.
El ple va ratificar els decrets d’alcaldia de delegació de competències que
dies enrere havia signat
l’alcalde. També es van
constituir els grups polítics
municipals, i es va fixar la
data i l’hora de celebració
de les sessions ordinàries
de plenari municipal i de
les diferents comissions,
que van quedar com fins
ara.
No obstant, el punt més
interessant del ple va ser
el “Dictamen proposant la
determinació de l’exercici
dels càrrecs amb dedicació parcial i les corresponents retribucions”.
Si fa quatre anys el missatge va ser d’austeritat,
l’equip de govern amb
majoria absoluta d’ERC
ha decidit que és el moment d’acabar amb ella i
va proposar al plenari un
augment general de les
retribucions de gairebé un
25% per bé que hi ha casos excepcionals.

Sou de l’alcalde
El primer a destacar és que
Eduard Rovira es puja el
sou fins els 44.650 € bruts
anuals, un augment del 12
% respecte al mandat passat. La seva jornada laboral
s’estableix en una dedicació parcial del 95%, fet que
li permet compaginar el càrrec amb altres dedicacions,
com per exemple exercir
de diputat a la Diputació de
Tarragona, on va prendre
possessió del càrrec tot just
fa dos dies.
És un augment moderat,
per sota de la mitjana, que
es pot explicar per la retribució que percebrà a partir
d’ara de l’ens supramunicipal.
Els superregidors
El Mònic ja va avançar que
l’augment de competències
del regidor Raúl García era
per justificar la seva dedicació exclusiva. Finalment,
García tindrà una dedicació
del 95%, una argúcia legal
per poder compaginar càrrecs. Cobrarà 28500 €, això
és el 60% més del que cobrava fins ara.
Encara que fins ara havia
cobrat per assistències, en
aquest mandat, Josep Maria Guasch estarà en la mateixa situació que García.
El regidor d’Urbanisme, Hisenda i activitats destinarà

el 95% de la seva jornada
a l’Ajuntament i la resta al
seu negoci immobiliari.
Menys
competències,
més sou
Un cas diferents és el de
Núria Batet.La 1r Tinent
d’Alcalde percebrà 21.000
euros.Això és gairebé un
20% més, per dedicar el
mateix temps: un 70% de la
jornada laboral. Es dóna la
circumstància que Batet ha
perdut la major part de les
seves competències.
Els nous
La majoria dels nous regidors de l’equip de govern
també tindran una gratificació més generosa que fa
quatre anys. Maria Gualrebrà 21.000 €/ anuals, per un
70 % de dedicació, fet que
li permetrà continuar amb
la seva feina de docent.
En canvi, les regidores Marina Riudeubas i Margaret
Roviracobraran 18750 € a
l’any cadascuna per una
dedicació del 75%.
L’excepció a la norma són
Joan Torras i Guillem Pujol
qui percebran 17500 € a
l’any per una dedicació del
70%. Són els únics que hi
perden en comparació al
mandat anterior.
La resta de membres de la
Corporació que no tenen
dedicació cobraran els se-

güents imports per sessió
en concepte d’assistències
efectives. El Ple ha passat
dels 550€ als 700 €, Junta
de Governv aldrà 200 €,
encara que tots els seus
membres tenen dedicació
i cap d’ells cobrarà aquesta quantitat i la Comissió
d’Estudi, Informe i Consulta
General i Comissió Especial de Comptes passa dels
150 als 250 €.
El màxim anual dels regidors de l’oposició se situa
en un màxim de 12.300 €.
Els regidors amb dedicació
no cobraran per assistències.
Tot i l’important augment,
des de l’Ajuntament es
recorda que la retribució
econòmica de l’alcalde es
troba per sota del límit legal
i les de la resta de regidors
compleixen amb les recomanacions de les entitats
municipalistes.
205.000 € de més
Si fa quatre anys es va voler
escenificar una certa austeritat amb una contenció
general de sous; ara, que
l’ombra del Cas Torredembarra ha quedat enrere i hi
ha majoria absoluta d’ERC,
s’ha abandonat aquell pudor novell.
La pujada es veurà reflectida en els pressupostos
municipals i augmentarà de

Detall del cartell editat per la CUP (Foto: Cedida)

forma ostensible el Capítol
I, el de personal.
A partir d’ara, el cost anual
de la plantilla política serà
de 314.500 €, 51.250 euros
de més.
Un fet que eleva la xifra
per tot el període a més de
1.258.000 € i un excés que
supera els 205.000 €.
Ironia de la CUP
La CUP ha tirat d’ironia per
demostrar el seu desacord
amb l’augment generalitzat
de sous dels càrrecs electes.

Emulant un cartell promocional de la Loteria de la
Grossa de la Generalitat,
on es pot veure a l’Alcalde
de Torredembarra, Eduard
Rovira, caracteritzat com
la Grossa de Catalunya,
els cupaires animen als
torrencs i les torrenques a
felicitar l’alcalde si se’l troben pel carrer.
“La Grossa d’en Rovira ha
tocat a l’Alcalde Rovira!”,
afegeixen; i destaquen el
sou de 3720 euros al mes
que percebrà Eduard Rovira en l’actual mandat.

BAR RESTAURANTE PIZZERÍA

Freddo

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

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

Bones Festes del Quadre
de Santa Rosalia
Tel. 643 088 162
Avinguda de la Verge de Montserrat, 23
Torredembarra (Tarragona)

c/ Antoni Roig, 51 - Baixos 1ª - Torredembarra
Tel. 977 64 14 23
Nº 930 Angela Llorach Vidal Josep Fortuny Guasch
aicat 8549
Tel. 673 253 932
Tel. 630 250 132

e-mail: tallersiscu@hotmail.com

Tel./FAX 977 64 51 22

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

Menjadors privats i grups
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament
Horari Estiu:
Juliol, obert de dijous a diumenge .
Agost, obert de dilluns a diumenge.
Dimecres tancat

CUINA TÍPICA CATALANA
Accés discapacitats

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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Els talls a la Rotonda comencen a estovar
a l’Administració Central
Redacció.- No fa ni dos
mesos que es van iniciar
les protestes per reobrir la
rotonda de Torredembarra
i sembla que l’actitud de
les administracions està
començant a canviar. Si
els talls dels divendres
potser no han tingut el
seguiment massiu que
s’esperava, el cert és que
cada vegada es van sumant nous recolzaments a
la recentment creada Plataforma Reobrint Rotonda
Baix Gaià, una entitat que
cada cop està més organitzada en el territori i té
més clar quin són els seus
objectius.
Mica en mica s’ha aconseguit que els alcaldes
dels pobles afectats se
sumin per reclamar una
solució a la problemàtica i
fa uns dies es va produir
una important reunió de
tots els Alcaldes del Baix
Gaià amb el Subdelegat
del Gobierno i el Responsable de Carreteres de
Fomento.
Si inicialment, des de l’ad-

ministració central s’havia
obviat la problemàtica generada, el Subdelegat ja
reconeix que els ha arribat
el malestar i indignació que
hi ha a tot el territori del
Baix Gaià.
Encara que respecte a la
sinistralitat no els consta
que hagi augmentat, implícitament també s’ha reconegut la greu situació de
perillositat que afronten els
veïns a diari, fet pel qual
s’instal•larà una nova mitjanera i es millorarà la senyalització.
Des de la Plataforma s’ha
proposat una solució pràctica i sense cost per redirigir tot el tràfic de camions,
per a què circulin per l’autopista en els 2 sentits des
de Vilaseca a Martorell i
Martorell-Vilaseca. Aquesta proposta, la va transmetre el Vicepresident del
Transportistes de Tarragona. Amb aquesta mesura
s’eliminaria el transport
pesat de la complicada
equació de la rotonda, disminuint considerablement

el trànsit, i fent innecessari
l’actual bloqueig de la rotonda.
Des de la Subdelegació
de Tarragona es demanen
uns mesos per a poder negociar aquesta mesura, en
aquests moments, no hi ha
govern constituït a Espanya, però, des de la Plataforma entenen que aquesta negociació amb Abertis
no solament no els perjudicaria, sinó que suposaria
un augment d’ingressos al
derivar tot el tràfic pesant
per l’autopista, i, per tant,
hauria de ser una gestió
ràpida.

Tot i els bons propòsits de
la reunió, la postura de la
Plataforma segueix essent
crítica i mantindrà totes
les mobilitzacions i tramitarà una nova remesa per
tots els divendres de l’estiu. Addicionalment també
esta estudiant demanar
manifestar-se també els
diumenges d’aquest estiu,
donat que se’ls ha retallat
el dret de manifestar-se 2
hores en les concentracions.
En l’última concentració hi
van assistir unes 130 persones en un clima renovat
de resistència i lluita.

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres

CONSTRUCCIONS INTEGRALS
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
US DESITJA
BONA FESTA DEL QUADRE

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

BONA FESTA DEL QUADRE 2018
Tel. 977 64 03 13
Fax. 977 64 38 05
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30

Jo trio un
# professional
977 646 499
torredembarra@cristalbox.es
Avda. Comarques Catalanes, 28 · Loc. 1

Torredembarra
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NUEVA CLINICA DE FSIOTERAPIA EN TORREDEMBARRA

Qué es la fisioterapia?
Según la LLOPS (Ley 44/2003 de ordenación de
las profesiones Sanitarias), la fisioterapia es una
profesión sanitaria. Los fisioterapeutas evalúan,
plantean y llevan a cabo programas de rehabilitación, tratamientos para mejorar y recuperar
las funciones motoras, maximizar el movimiento,
aliviar los síntomas y síndromes dolorosos y tratar y prevenirlas alteraciones físicas asociadas a
enfermedades, lesiones y otras discapacidades.
Aplicamos muchas técnicas, como el movimiento y los medios físicos. También desarrollan e implementan programas de prevención y detección
de enfermedades y trastornos físicos comunes
(OMS, organización mundial de la Salut).
Para la WCPT (Confederación Mundial de la Fisioterapia) el objetivo de la fisioterapia es maximizar la calidad de vida de los pacientes mediante la
promoción, prevención y tratamiento teniendo en
cuenta las 4 dimensiones del ser humano: físico,
psíquico, social y ético.
Todos estos conceptos cada vez se van asimilando e implementando más en la sociedad ya que
en últimos tiempos la gente se ha ido concienciando de la importancia y necesidad de cuidarse
física y mentalmente.
En este contexto, nace en Torredembarra una clínica que ofrece un amplio abanico de servicios en
este campo tales como;

-Pediatría: que se ocupa de promocionar
un correcto desarrollo motor en los más pequeños
con algún tipo de patología o déficit y acompañar
en el proceso evolutivo, dándoles soporte y asesoramiento tanto a los padres como a los niños para
llevar a cabo el mejor tratamiento. Esta clínica también está especializada en fisioterapia respiratoria
en lactantes y bebés.
-Neurología: que se ocupa de tratar alteraciones del SNC (Sistema Nervioso Central) y/o
Periférico tanto genéticos como adquiridos:
o ICTUS
o TCE (traumatismos Craneoencefálicos
o Neurodegenerativas ( Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral Amiotrófica…)
o Parkinson
o LM (Lesión Medular…)
o PCI (Parálisis Cerebral Infantil)
-Traumatología: que trata patologías tales
como; contracturas, esguinces, fracturas, luxaciones, tendinitis, tendinosis, rotura o distensiones de
ligamentos, problemas meniscales, etc,.
-Reumatología: en este campo se tratan
patologías como artritis, artrosis, osteoporosis, etc.
En CFY (Clínica de Fisioterapia Yisel) cuentan
con la última tecnología para proporcionar un mejor tratamiento y acortar el tiempo de recuperación.
En la clínica disponen entre otras maquinarias de
la tecnología de Diatermia i/o Tecarterapia con
WINBACK que ayuda a acelerar el proceso de re-

cuperación tanto muscular como articular hasta 2
veces rápido. Por otro lado las Ondas de Choque
son una herramienta muy válida y con mucha evidencia científica para trata procesos más crónicos
tales como tendinosis insercionales o calcificaciones difíciles de tratar con otras terapias.
La finalidad de CFY es proporcionar una atención
completamente personalizada e individualizada
para así brindar el mejor tratamiento para cada
persona y para cada situación. En la clínica se
ofrece una evaluación personalizada un diagnóstico basado en pruebas funcionales y un plan de tratamiento con unos objetivos consensuados con el
paciente y teniendo en cuenta el aspecto bio-psico-social.
La Clínica de Fisioterapia Yisel se diferencia y
destaca también por ofrecer por primera vez en
Torredembarra los servicios de Pediatría y Neurología, de la mano de la fisioterapeuta Yisel Torres
Lissabet con número de colegiada 11178 por el
“Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya” en el
año 2014. Su trayectoria profesional cuenta con
una amplia experiencia en centros de rehabilitación especializados en neurología y complementado con el Máster en Neurorehabilitación impartido
por el Institut Guttman en colaboración con la UAB.
El día 1 de Julio, empezó a prestar los servicios de
rehabilitación con el horario de verano de 9 a 18h
de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13h. Se
pueden concertar visitas en los teléfonos 977 268
172 y 649 158 158.
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Programa de la Festa del Quadre
Dilluns, 15 de juliol - La
festa. La processó votiva
A les vuit del matí, des de
la plaça de la Vila, carrer Major, carrer Ample,
plaça del Castell, carrer
de Freginal, baixada de
Sant Antoni, carrer d’Alt
de Sant Pere, carrer de
Filadors, carrer de l’Envelat, carrer Lleida, carrer
de Pere Badia, Fundació
Pere Badia, carrer d’Antoni Roig, plaça de la Font
i plaça de la Vila
Matinades, amb els Grallers de la Torre.
A les onze del matí, a
l’església de Sant Pere
Apòstol
Solemne Ofici Eucarístic,
acompanyat per la Coral
Santa Rosalia i veneració
de la relíquia de la patrona.
A dos quarts d’una del
migdia, al Sal i Sucre
Presentació del llibre La

gralla a Torredembarra
i la tradició musical a la
vila” de David Morlà i concert-vermut a càrrec dels
Grallers de la Torre.
Organitza: Grallers de la
Torre. Col·labora: Cal Jan.
A dos quarts de vuit del
vespre, des de l’església
de Sant Pere Apòstol, carrer de Joan Güell, carrer
Ample, carrer Major, plaça
de la Vila, carrer d’Antoni Roig, carrer de Gibert,
carrer de Santa Rosalia,
baixada de Sant Antoni,
carrer de Freginal, carrer
de Carnisseria, carrer de
Joan Güell i església de
Sant Pere Apòstol
Processó votiva del Quadre de Santa Rosalia, precedida del Seguici Popular
de la vila. El Quadre anirà
acompanyat per la Fanfara
i serà portat per qui designi la parròquia. La Coral
Santa Rosalia interpretarà
els villancets, acompanyada per la Fanfara al
carrer Ample (davant de
Cal Saya) i a la plaça de

la Vila.
En arribar a l’església
de Sant Pere Apòstol
Esclat de músiques,
focs, balls i danses
dels elements del seguici i veneració del
Quadre i cant dels
Goigs a Santa Rosalia dins l’església.

Dimarts, 16 de juliol - La
Festa de la Mare de Déu
del Carme i Processó
Marinera
A les set de la tarda, a l’església de Sant Joan Baptista de Baix a Mar
Missa de la Mare de Déu
del Carme.

Seguidament, al passeig
de Colom

MENÚ DIARI AL MIGDIA

Ballada de sardanes, amb
la Cobla La Principal de
Tarragona.

AQUEST ESTIU VINE A GAUDIR DE
LA NOSTRA TERRASSA RENOVADA
DAVANT DEL MAR
www.restaurantelcapitan.com

En tornar de la processó
marinera, de Cal Bofill a la
plaça de Josep Valls Ibern

A tres quarts de vuit del
vespre, a Baix a Mar

Processó, besamans, cant
dels Goigs i enlairament
de coets.

Processó marinera, amb la
imatge de la Mare de Déu
del Carme portada pels
pescadors fins a la mar,
benedicció de l’aigua i cant
de la Salve.

Organitza: Parròquia de
Sant Joan Baptista de Baix
a Mar.
En cas de condicions marítimes adverses, la processó se suspendrà.

ELIGE UN COLCHÓN
CON UNA BASE

Ignis Rev

Pssg. Rafael de Campalans, 11 - local 7
Torredembarra
Telèfon: 977 644 983

GRAN EXPOSICIÓN DE SOFÁS

Núcleo HR con
ViscoGrafeno

Terra
Muelles Ensacados
con ViscoGrafeno

COLCHONES

A PARTIR DE

91€
Somi L2 3D*

Kit Curve

A PARTIR DE

335€
OUT

LET

De 9 a 13:30 h y de 17 a 20:30 h

De 10 a 13:30 h y de 17 a 20:30h

De 9:30 a 13:30 h y de 17 a 20:30 h
Sábado tarde cerrado

Domingos y festivos cerrado

SANTA ROSALIA
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DAVID MORLÀ PUBLICA UN LLIBRE SOBRE LA GRALLA A TORREDEMBARRA
Redacció.- A Torredembarra, parlar de gralles
és sinònim de castells, de
gegants, de matinades,
de festa. Les primeres referències de grallers torrencs es remunten al segle XIX. Se’n torna a tenir
notícies durant la dècada
de 1930 i acaben desapareixent durant la llarga
dictadura.
L’any 1976 se’n recupera
la presència als carrers
de la vila i, des de llavors,
ja no ha deixat mai de so-

nar. Sobretot, per la Festa
Major però també en altres
moments al llarg del calendari festiu.
D’aquí radica la importància d’aquest modest instrument que fins ara, pràcticament, no havia copsat
l’atenció de ningú.
Això canviarà aquesta
Festa del Quadre quan la
presència de la gralla a
Torredembarra
quedarà
recollida en el llibre “La
gralla a Torredembarra

i la tradició musical a la
vila” de David Morlà i editat pels Grallers de la Torre. L’obra té 212 pàgines
i un recull de més de 150
fotografies.
Es presentarà el proper
dia 15 de juliol del 2019
a les 12:30h al local de
restauració “Sal i Sucre” (Cal Jan), c/ Antoni
Roig 56 de Torredembarra.L’acte comptarà amb
la presència de l’alcalde
de Torredembarra l’Il·lm.

Sr. Eduard Rovira i la Regidora de Cultura Sra. Núria Batet. A més els Grallers de la Torre oferiran un
petit concert-vermut per
amenitzar l’acte.
El llibre però, no només se
centra en la història de la
gralla i dels grallers sinó
que aprofita per fer un repàs per la història musical
de la vila. Els primers cors
parroquials, la construcció
de l’orgue de l’església,
les primeres orquestres i
l’eclosió de la música po-

pular a tots nivells a partir
del s. XX.
Aquest llibre recull la relació de Torredembarra amb
el món graller però també
pretén fer una aproximació
a la història musical de la
vila.
L’autor
David Morlà Gómez(Torredembarra, 1979) Informàtic i músic. Ha publicat
diversos treballs sobre cultura popular, com Les festes populars i tradicionals

a Torredembarra durant
la 2a República (19311936)(2010) i d’altres
sobre els elements del
seguici popular torrenc o
els castells. És coautor
de diverses monografies.
Amb Raül Flores i Daniel
Vilarrúbias ha publicat
Repertori per a gralla. Josep Mercader Ramon (a)
Astó (1886/1964) (2011).
Amb Xavier G. Puerto ha
publicat L’Abans de Torredembarra. Recull gràfic
(1870-1975)(2009), etc

RESTAURANT
BONA FESTA DEL QUADRE DE
SANTA ROSALIA 2019

Av. Catalunya, 27
977 641 542
Torredembarra

SALUT NATURAL I ESPIRITUAL

CBD
Productes esotèrics
Tarot i vidència
C/ Barcelona,15
Torredembara

877 05 19 71

c/ Pere Badia, 41
Torredembarra

661 101 470

Vivienda unifamiliar en El Castellot (La Riera de Gaià) de 3 habitaciones
dobles, un baño, un comedor y cocina independiente, con un terreno al
lado de la vivienda de 470 m2 con piscina y árboles en el cual se puede
construir una vivienda o ampliar la existente. Superﬁcie terreno :1.000 m2.

330.000 €
OPORTUNIDAD! Piso situado en el centro de Altafulla de 85m2.
Muy luminoso, con calefacción de gas. Tiene 4 habitaciones: 3 individuales y una doble. Cocina independiente con galería y 2 baños completos.
Terraza amplia y plaza de parking pequeña.

159.000 €
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.

279.000 €

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.
200.000 €
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L’ALFA I OMEGA MÉS A PROP DE RETORNAR AL BLOC
Redacció.- Per segon
estiu consecutiu, l’escultura Alfa i Omega no
domina la platja de Torredembarra.
Instal·lada a l’antic bloc
dels pescadors per
commemorar els 20
anys d’Ajuntaments democràtics, l’any 1999,
el 15 de juny del 2018es
va haver de treure pel
seu estat de deteriorament, que suposava un

perill de seguretat.
Des de llavors moltes
han estat les veus que
s’han aixecat a favor del
retorn de l’escultura al
seu lloc. També, hi ha
hagut qui s’ha mostrat
contrari pel cost econòmic que suposaria o qui
s’ha decantat per canviar-ne la ubicació.
Si bé en un inici es va
mostrar reticent al seu
retorn, l’Ajuntament es

Fruites i verdures fresques i
productes naturals de pròximitat
Avda. Pompeu Fabra, 12
678 136 673
Torredembarra

va comprometre a demanar pressupostos del
cost de tornar a fer l’escultura en un material
més resistent.
Ha passat gairebé 1 any,
però, l’Ajuntament ja té
un pressupost. Ho ha donat a conèixer l’emissora
Ona La Torre a través
dels seus serveis informatius.
Aquest pressupost l’ha
elaborat la mateixa em-

www.litegrup.com

presa de Vila-seca que
va fer l’escultura original,
dissenyada per l’escultor
Rafel Bartolozzi i el cost
és de 80.000€.
A aquest import s’hi ha
de sumar el preu de les
despeses d’instal·lació
de la nova escultura i
de manteniment. Unes
dades que encara no es
tenen.
El que ja està a punt de
ser licitat és la reparació

de l’encofrat del bloc on
s’ha d’instal·lar l’Alfa i
Omega, que costarà
uns altres 80.000 euros.

Sembla que el símbol
és més a prop de restituir-se.

BONA FESTA
DEL QUADRE

Programes de gestió per empreses
Disseny i gestió de la seva Web
Pc’s perifèrics i accessoris
Assessorament informàtic
Instal·lació de xarxes
Internet

Telf. 977 645 641

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

Tel. 977 64 40 21
C/ Capella 1 - TDB

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

US DESITJA BONA FESTA DEL
QUADRE DE SANTA ROSALIA 2019

www.autoescolauniversal.net
autoescolauniversal@hotmail.com

DONA - HOME

Disponemos de:
Microdermoabrasión
Vacumterapia
Cavitación
Radio frecuéncia facial y corporal
Presoterapia

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

Perruqueria Assumpció us desitja
Bona Festa del Quadre
C/ Ferran de Querol, 9 - bxs.
43830 - Torredembarra

977 64 43 27

NUEVA DIRECCIÓN DE EMPRESA
877 056 464
c/ Pere Badia, 26 Loc. 2
Torredembarra
lepetit.salon@hotmail.com
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S’inicia el canvi de contenidors de l’orgànica per a la ciutadania
La Regidoria de Sostenibilitat informa que ja s’ha
iniciat el canvi de contenidors de la recollida de la
fracció orgànica per a la
ciutadania. El contenidor
marró canviarà de mida,
passant dels 2.200 litres
de capacitat actual als 360
litres (suficients per al servei que han de donar, evitant ocupar més espai del
necessari a la via pública).

Un altre aspecte important
és que en el nou model de
contenidors es podran instal•lar més endavant sensors o sistemes de control
per identificar qui diposita
la matèria orgànica i quina quantitat, la qual cosa
ajudarà a aplicar una bonificació en la taxa més justa, pagant menys qui més
recicla.
Paral•lelament al canvi de

model dels contenidors
marrons, aquest cap de
setmana també s’iniciarà
el canvi del servei de recollida de poda ciutadana
amb el repartiment de noves saques (big-bags), de
major capacitat que les
emprades fins ara, per
a facilitar la recollida de
la poda a la ciutadania i
s’informarà del canvi de
dies de recollida. Aques-

ta modificació respon a la
sol•licitud de moltes persones usuàries d’aquest
servei que havien arribat a
la Regidoria a través de les
campanyes de conscienciació ciutadana realitzades
fins al moment.
Aquests canvis s’integren
en el desplegament del
nou contracte del servei de
recollida de residus municipals.

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

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

9
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Els voluminosos que es puguin reutilitzar es recolliran a domicili
a través de l’aplicació ‘Millorem Torredembarra’
La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Torredembarra ha presentat un nou servei de
recollida de voluminosos
reutilitzables, amb finalitat social, que es prestarà a través de l’aplicació
de gestió d’incidències
“Millorem Torredembarra”. A grans trets, el regidor de Sostenibilitat,
Joan Torras, ha exposat
que l’objectiu és reduir la
quantitat de voluminosos
que tenen com a destí les plantes finalistes,
donant-los una segona
jectius que s’han fixat. En
vida amb la incorporació
d’un circuit social. De fet,
aquesta acció es troba
prevista en el Pla local
de prevenció de residus
municipals 2017-2020.
El sistema a seguir és

molt simple. Les persones
que tinguin al seu habitatge
un objecte que encara es pugui utilitzar però que ja no el
vulguin cal que avisin l’Ajuntament a través de l’aplicació
“Millorem
Torredembarra”
(foto + geolocalització + missatge). La recollida del voluminós és a domicili (operaris
de la Regidoria de Sostenibilitat en horari laboral o empresa de recollida de residus
fora de l’horari laboral). Els
voluminosos es traslladen
a un magatzem municipal i
d’allí tots els que poden utilitzar de nou es lliuraran a Càritas Torredembarra per als
usuaris de l’entitat.
La cap de Medi Ambient de
fluència immediata i incre
l’Ajuntament, Elisenda Forés,
ha explicat que les dades
demostren per un costat que
la ciutadania utilitza cada ve-

gada més l’APP “Millorem
Torredembarra” i que les
queixes sobre voluminosos
i contenidors han estat les
més destacades en matèria de sostenibilitat des
que l’aplicació es va posar
en marxa el mes de març
de l’any passat. El 2018
es van rebre 186 queixes
de temes de sostenibilitat
dels quals 64 eren sobre
voluminosos i 61 de contenidors, i de les 104 rebudes
enguany, 66 són de voluminosos i 4 de contenidors.
Per a posar en marxa
aquest projecte, la Regidoria de Sostenibilitat compta
amb una subvenció de prop
de 20.000 € de l’Agència
de Residus de Catalunya i
més enllà d’aquesta primera acció es preveu una segona fase en què el circuit

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

www.gatigos.es

social s’ampliï a la ciutadania en general a través de
l’elaboració d’un reglament
i de la promoció de la reparació de béns i productes.
fidelitzar els clients i apro
En la presentació del nou
fitar els recursos del mu
servei de recollida de voluminosos per a usos socials, hi han estat presents
el director de Càritas de
En aquest sentit, el re
Torredembarra, Pere Bosque, i el responsable del
servei de “La Llar” d’aquesta entitat, Ildefonso Cobo.
Tots dos han destacat que
aquesta col·laboració amb
l’Ajuntament serà molt positiva i que tot el que actualment els arriba té sortida
(previ un pagament simbòlic, la recaptació del qual es
destina a la compra d’aliments, ulleres, etc.). Especialment, han fet una crida
a disposar de mobles en

bon estat i en format petit.
Actualment, Càritas de Torredembarra dona suport
directe a 164 famílies (unes
400 persones) en l’àmbit
dels aliments.
Per la seva part, el regidor
de Via Pública i Manteniment, Raúl García, ha recordat que aquesta aplicació de gestió d’incidències
es va posar en marxa el

mades.

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

977.641.134
630.476.390
4782

WWW.FINQUESLATORRE.COM

mes de març de l’any passat a iniciativa del regidor
onament
després
de
Vale
Pino,fins
i que
el balanç
durant tot aquest temps ha
estat molt positiu ja que de
les 1.909 incidències que
s’han gestionat, s’han pogut solucionar un total de
1.854 (més del 97%), 16
estan pendents de resolució i 39 han estat desesti-

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

4748

Piso 2 Hab.
Maritima

4662

78.000€

Piso 3 Hab.
Centro

80.000€

2648
4662

3148
4744

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

73.000€

4514

2712

Centro

Piso 2 Hab.
Altafulla

80.000€

90.000€

Piso 3 Hab.

6000

Centro

Piso 2 Hab.
Clarà

105.000€

120.000€

Dúplex 2 Hab.

Chalet

4829

Pareada

Vespella

Creixell

125.000€

150.000€

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

CASA PAREADA
En Creixell

(Ref 5095)

 3-5 DORMITORIOS
 SALÓN / COMEDOR
 COCINA INDEPENDIENTE
 2 CUARTOS DE BAÑO
 JARDÍN con barbacoa

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

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES

CASA ADOSADA
En Clarà

(Ref 5096)

 4 DORMITORIOS
 AMPLIO SALÓN/COMEDOR
 COCINA con galería
 2 CUARTOS DE BAÑO
 AMPLIO JARDÍN Y SÓTANO

Demana informació!

 PISCINA COMUNITARIA

2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra

12
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1952-2019

XALOQUELL BEACH

CLUB
LIVE SHOW EVERY DAY
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FESTA MAJOR SANT JAUME I ACTIVITATS D’ESTIU

CREIXELL 2019
Divendres 19 de juliol.
19:30h PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de l’Entitat d’Agermanament
Creixell - Vorey- Saint Vincent.
CERCAVILA amb el Seguici Popular.
Inauguració de les exposicions:
-“Momentos” de Manuel Ruiz, pintures a l’oli, a la Casa de Cultura “Cal
Cabaler”.
-Treballs Manuals de la Llar de Jubilats.
24:00h, a la pista esportiva “La Remullada Creixell Festival 2019”
amb la música dels Dj’s Aaron Coello & Dj Mazür i la vocalista local Victoria.
Entrada gratuïta.
Fí de Festa amb canó d’escuma.
Dissabte 20 de juliol.
22:30h a la pista esportiva Cinema a la Fresca, amb la projecció de la
pel•lícula Bohemian Rhapsody “Queen”.
A continuació Discoteca Mòbil amb música dels anys 80, 90 i actual.
Diumenge 21 de juliol.
08:00h al Camp d’esports municipal VIII TRAIL D’INICIACIÓ DE
CREIXELL i VI CURSA INICIA'T AL RUNNING.
17:00h a 20:00h al camp de futbol PARC INFANTIL REFRESCANT.
Jocs Infantils a la pista esportiva a càrrec del Ball de Diables de Creixell.
19:00h al Casal Municipal CONCERT a càrrec del GRUPO AFARÁ ANCESTORS, música afro i afrocubana.
Dilluns 22 de juliol.
19:00h a la Casa de Cultura “Cal Cabaler” 10 Anys del Ball de Diables
de Creixell i presentació dels nous vestits.
“Nit d’Estels a Creixell”, organitza “Associació Astronòmica Torroja del
Priorat”.
21:30h al Casal Municipal Xerrada Astronòmica del Sistema Solar. Acte
familiar per a tots els públics.
22:15h al finalitzar, tots junts a la zona esportiva (portar cadascú el seu
sopar, hi haurà servei de bar del Ball de Diables de Creixell) es farà l’Observació Visual amb telescopis, de la Lluna, Júpiter i Saturn.
Dimarts 23 de juliol.
22:30h a la pista esportiva CINEMA A LA FRESCA, amb la projecció de
la pel•lícula “SMALL FOOT”. Apte per tots els públics.
Dimecres 24 de juliol.
22:30h al costat del xiringuito “Quijote”, HAVANERES amb el grup “Olla
Barrejada”. A la mitja part hi haurà rom cremat.
Dijous 25 de juliol.
11:45h ACOMPANYAMENT D’AUTORITATS des de l’ Ajuntament a
l’Església.
12:00h MISSA I PROCESSÓ DE SANT JAUME, amb la participació de
la cobla “Cossetània”, el Seguici Popular, i la coral Sant Jaume de Creixell.
19:00h al casal municipal Concert de Festa Major “LES NOSTRES
CANÇONS” a càrrec de Miracle Seguí, soprano.
23:00h a la plaça del Mirador Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra
“MARINADA”. Ball del fanalet.

Divendres 26 de juliol.
20:00h a la pista esportiva X FIESTA FLAMENCA, a càrrec del Centro
Cultural Amigos de Andalucia de Creixell en el seu 10è aniversari. Amb la
participació del “Coro Rociero Aromas de Azahar”, cuadro de baile “Menta y
Canela” i artistes invitats Leo Rubio, Alba Luna i Toni Torres.
Dissabte 27 de juliol. 10è Aniversari Ball de Diables de
Creixell, a la Rambla de les Moreres
19:00h a 20:00h “Dantuvi amb la Canalla” (Duet de rumba per als
menuts de 4-12 anys)
20:45h a 21:45h “Compay del Rio” (Rumba, Bolero)
22:00h a la plaça del Mirador BALL PARLAT, amb Cercavila de Foc, a
càrrec del Ball de Diables de Creixell.
23:45h a 01:00h “Els Xatus” (Quartet rumba catalana).
Diumenge 28 de juliol.
17:30h IV CARNAVAL REMULLAT DE CREIXELL. Sortida de la
rua pàrking davant de la policia.
21:30h a la pista esportiva SOPAR DE GERMANOR (cadascú es
porta el seu), KARAOKE, i “TORO MECÁNICO”. EXHIBICIÓ de les
noies “Happy Dance”.
24:00h a la zona esportiva Fí de festes amb el CASTELL DE
FOCS a càrrec de la Pirotècnia Tomás de Benicarló.
ACTIVITATS AGOST.
Divendres 2 d’agost.
18:30h a 20:00h HOLI SUMMER FESTIVAL + FESTA DE
L’ESCUMA (Festa Familiar).
24:00h a la pista esportiva JOVE SUMMER CREIXELL 2019,
amb els Dj’s Aaron Coello, J.Vito, i Dj Mazür. Entrada lliure.
Dissabte 3 d’agost.
20:00h. Casal Municipal de Creixell CONCERT amb la prestigiosa
pianista Isabel Dombriz. Presentació del seu CD “Dante”. Cicle Creixell Clàssic.
23:30h a la plaça del Mirador actuació de STAR WAYS Band, la
banda de versions en rock.
9, 10,11, d’agost.
Matí i tarda pels carrers del casc urbà, FIRA MULTISECTORIAL.
Horari: divendres i dissabte de 18:30h a 23:00h, i diumenge de 10:00
a 23:00h.
EXPOSICIONS a la Casa de Cultura “Cal Cabaler”
Del 6 al 20 d’agost exposició d’escultures de Chabi Agudo.
Del 23 d’agost al 15 de setembre exposició de quadres a l’oli de
Lidia Carreté.

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE
DE CREIXELL
CREIXELL

SOCIETAT
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S’obre la convocatòria dels XXI Premis Cultura Vila de Torredembarra
La Regidoria de Cultura
presenta la vint-i-unena
edició dels Premis Cultura
Vila de Torredembarra que
correspon, en aquesta edició, als guardons literaris.
VII Contes Infantils Il•lustrats “Llegir per Créixer”
El jurat valorarà especi-

alment l’equilibri i l’harmonia entre text i il•lustració i
també que els continguts
s’adeqüin a la comprensió
d’infants majors de 6 anys.
Dotació: 1.400 € (700 € pel
text i 700 € per la il•lustració).
Termini: Com a màxim fins
al 30 de setembre de 2019,

a la Biblioteca Mestra Maria
Antònia, av. Pompeu Fabra,
5A, 43830 Torredembarra.
Patrocina: Biblioteca Mestra Maria Antònia.
XII Teatre Bambolina
S’atorgarà al millor projecte d’obra de teatre escrita
o de guió desenvolupat en

català.
Dotació: 1.000 € Patrocina: Coordinadora Teatral El
Nus Escènic.
XIV Beca de Recerca Històrica de Torredembarra
Manuel Crehuet
Aquesta beca s’atorgarà
al millor projecte d’investi-

Xarcuteria Selecte · Embutits Ibèrics · Formatges · Vedella
Porc · Xai · Pollastre i conill · Productes elaboració pròpia

BONA FESTA
Esmorzars
DEL QUADRE
Menú diari
DE SANTA
Tapes & Vins
ROSALIA
tel. 977 645 879
latourdanbare@gmail.com
Carrer del Forn, 20
Torredembarra

Bona Festa del Quadre de Santa Rosalia

gació inèdit en el camp de
la història d ela vila de Torredembarra, entesa en sentit ampli: història local, traccions, costums, patrimoni
artístic i patrimoni cultural.
Dotació: 2.000 €. Patrocina: Regidoria de Cultura.

XX Poesia Pere Badia
Dotació: 1.000 €. Patrocina: Regidoria de Cultura.
XXI Isabel de Villena
Per tal de presentar-se al
premi, el concursant ha de
ser de sexe femení.
Dotació: 600 €. Patrocina:
Grup de Dones

Fusteria Metàl·lica, Alumini i vidre

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
Finestres d’alumini, PVC i ferro
Mampares de bany
Persianes de seguretat
Portes decoratives
Portes i tanques de jardí
Portes de garatge
Automatismes
Mosquiteres

Baranes
Mallorquines
Tendals
Reixes
Ballestes
Venecianes
Tancaments
Acer inoxidable

BONA FESTA DEL QUADRE 2019
Oficina: Av. Comarques Catalanes, 14, L3 - Torredembarra
c/ Antoni Roig, 36
Torredembarra

Tel. 977 641 228

977 642 428 – 629 431 744 / ramsensl@gmail.com

www. ram-sen.com
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Entrevista a Joan Manel Mercadé Orriols,
President del Club Marítim Torredembarra
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El Club Marítim està
sent
seus
De
lesnotícia
vuit del pels
matí fins
a
primers 50 anys de vida
i també pels problemes
que té amb la concessió. Què és el que passa exactament?
La problemàtica del Club
Marítim és que està
construït dins d’un espai marítimo-terrestre.
La normativa actual diu
que un espai d’utilització esportiva pot ocupar
un màxim de 300 m2, el
mateix que pot ocupar
un restaurant.
La nostra entitat té en
l’actualitat la nau on es
reparen les embarcacions i on hi ha les oficines, que ocupa 1400
m2, i la seu social-restaurant d’uns 400 m2.
Són unes edificacions
que es van fer fa molts
anys amb tots els permisos i pels que es paguen
els respectius impostos i
cànons cada any.

L’any 2007, va vèncer
la concessió d’ocupació
que ens va ser concedida l’any 1982. Podríem
dir que està prorrogada
d’una manera tàcita, però
no ens concedeixen una
nova concessió si abans
no ens adaptem a la normativa. Un fet que faria
inviable el Club.
Una cosa és que s’haguessin de fer modificacions puntuals per renovar
la concessió, però, el que
ens demanen és que tirem a terra la part més
important.
La normativa ha canviat,
però, hi ha d’haver una
solució política que permeti que no es malbarati
tot l’esforç invertit i la riquesa que genera el club.
M’agrada recordar que el
Club dóna feina directa
a 5 treballadors tot l’any
i a l’estiu a 25. Suma-li el
servei de restaurant i d’altres.

Un tema complicat…
Sí. Es dóna el fet que la
línia de costes quan acaba Baix a Mar, enlloc de
continuar recte, va a buscar la via del tren. Tots els
terrenys de Cal Bofill, del
Club i l’inici del pont de
Clarà estan afectats. Si
es mira, la nau del Club,
no està a primera línia de
mar sinó edificada com si
estigués a tercera línia de
cases de Baix a Mar.
Per aquest motiu vam fer
un recurs a l’administració
de costes perquè fes una
nova delimitació que deixés fora la nau, però ens
el van denegar fa un any.
De moment, no hi ha hagut res més. Mentrestant,
s’ha demanat una prorroga de la concessió, però
encara s’ha de resoldre.
Quina és la novetat
d’aquest 2019? Que diferents clubs de la província de Barcelona han

hagut de tancar. Cabrera
de Mar, Calella, Canet de
Mar, entre d’altres, han
tancat perquè han rebut
un expedient sancionador de 60.000 euros per
no adaptar-se a la Llei de
Costes.
Al dependre de Tarragona, nosaltres tenim una
mica més d’oxigen perquè de moment no s’ha
iniciat cap expedient sancionador, ni sembla que
a curt termini els responsables de la zona tinguin
previst iniciar-ne cap fins
que no es resolgui el
tema de les concessions,
però, s’ha de treballar per
buscar una solució.
Hi ha solució?
Treballem perquè n’hi
hagi. Anem de la mà de
la Federació Catalana de
Vela. El Club està sent
actiu per trobar una solució.
A part de reunir-nos amb

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Joan Manel Mercadé a la seu social. (Foto: JG-El Mònic)

els representants de Costes i de l’Ajuntament, en
l’últim més i mig, gràcies
a la Federació, ens hem
reunit amb el Conseller
de Sostenibilitat, Damià
Calvet, i ens ha assegurat
que la Generalitat estava
preparant unes al•legacions a la Llei que estan
encaminades a protegir
els clubs de platja. Es demana que s’ampliï l’edificabilitat a 700m2 i que

les concessions antigues
puguin seguir vives.
Estem disposats si cal
parlar amb la Ministra.
Per la nostra part, una
via és fer un conveni
amb l’Ajuntament de Torredembarra i buscar la figura d’un Centre Municipal de Vela, com hi ha al
Prat del Llobregat, on les
instal•lacions del Club
estan molt més pròximes
a la línia de mar que a

BAR PAULINO
de tota la vida

· Excavacions
· Neteja de terrenys

EL PALETA DE
LA TORRE SL

· Servei de grua i contenidors

Jordi Ortiz Vila
c/ Filadors, 24 - Tel. 977 640866
Torredembarra
Construcció de xalets
Reparació d’obres, etc.

jan_excavacions@hotmail.com
-Mantenimiento de comunidades
-Jardinería
Tel. 639 -Piscinas
626 740
082 420
Polígono Industrial
Roques
Planes
Fax: 977 657 362 Tel. 648
626 885 397
C/ El Catllar, 20
e-mail: administracion@servincos.com
TORREDEMBARRA jan excavacions

US DESITJA
BONA FESTA
MAJOR
DE SANTA
ROSALIA

· Subministres d’arids
-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 977 640 995
RESERVAS
C/ FERRAN
FERRAN DE
DE QUEROL,
QUEROL, 11 - TORREDEMBARRA
C/
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
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Les primeres instal·lacions del Club. (Foto: Cedida)

Torredembarra. El conveni busca convertir les
instal•lacions en un espai
d’interès municipal.
I què diu l’Ajuntament?
A l’Ajuntament ho veuen
bé, però, ens demanen
que els hi donem la via
jurídica per fer-ho. Nosaltres proposem fer una
mutació demanial, això
és, cedir-los la titularitat
de la concessió i al tractar-se d’una entitat d’utilitat pública ens poden fer
una adjudicació directa
de l’explotació de manera immediata.
El Club Marítim està en
perill de desaparèixer?
Si m’ho haguessis preguntat fa un parell de
mesos t’hagués dit que
“Sí” i en un perill molt alt.
Si m’ho preguntes ara,
després de totes les gestions i reunions mantingudes, et diré que està
en perill, però hi ha possibilitat de què ens en

puguem ensortir.
El futur passa per arribar
a un acord amb l’administració central previ a un
acord amb l’administració
municipal.
És possible que per mantenir-nos haguem de perdre una petita part de l’actual espai. Seria un mal
menor.
I el major?
El pitjor que pot passar
és que ens diguessin que
no podem continuar i que
ens hem de traslladar al
Port, per exemple. Això
significaria que es perdria
la massa social i que les
embarcacions de vela
lleugera haurien d’anar a
altres clubs.
Seria la fi d’una entitat
que està reconeguda des
de l’any 2001 com d’utilitat pública.
El club col•labora amb
moltes associacions i fa
una tasca molt important
per promoure les activitats esportives de vela.

Un exemple és la tasca
que es fa amb les escoles i instituts. Cada curs,
passen entre 150 i 200
nens de Torredembarra.
També es col•labora amb
l’Associació Matinada, el
GEPEC té cedit un espai
que l’utilitza com a centre
d’interpretació dels Muntanyans, amb els vogadors, etc.
El futur dels clubs de platja es decidirà en els propers 2 o 3 anys.
A la província, hi ha més
Clubs en el vostre cas?
Sí, Creixell ho té complicat i el de la Platja Llarga
ha aconseguit 3 anys de
prorroga. Fa de mal dir,
però, a l’únic lloc on hi ha
aquest excés de zel per
part de l’Administració
Estatal és a la costa catalana. A altres llocs de l’Estat no se sent que hi hagi
aquesta problemàtica.
Sou una entitat molt dinàmica, què teniu pensat fer per celebrar els
50 aniversari de la fundació?
En el darrer mes hem realitzat diferents proves del
Campionat de Catalunya,
una mostra de la riquesa
que genera el Club.
Durant l’estiu hi haurà una
regata especial del 50
aniversari.
A part d’aquestes regates,
el passat 5 de juliol es va

inaugurar una exposició
fotogràfica on es fa un repàs de la nostra història.
Fins al 19 de juliol estarà
al pati del Castell, després
passarà per Can Bofill i a
partir del 3 d’agost estarà
a les nostres instal•lacions.
També estem preparant
un llibre commemoratiu
del Club. El volem entregar el 3 d’agost, que és
la data de constitució del
Club, enmig d’un acte
social que consistirà en
un sopar de germanor
on s’entregaran diferents
reconeixements a socis,
expresidents, i altres premis.
Qui és l’autor del llibre?
El llibre l’hem fet internament, hi ha treballat diferents socis del Club que
en coneixen la història,
com l’Albert Alonso de
Medina i Gallart. Han fet
una tasca molt valuosa,
no només de recerca de
fotos i documental, sinó
també d’anecdotari.
A nivell de poble, sempre hi ha hagut una certa sensació que el Club
Marítim és com una entitat una mica elitista…
Sí, és cert. Jo també la
tenia abans de ser soci,
fa 10 anys i president des
d’en fa 1, però, no és veritat. Potser abans.
Això és un espai obert.

Les instal•lacions són accessibles i a les activitats
s’hi pot apuntar tothom,
tant socis com no. La quota i els preus de l’escola
no són tant elevats com la
gent es pensa i moltes vegades practicar vela surt
més barat que altres activitats esportives. Fins i tot,
tenim la setmana subvencionada, que costa uns 40
euros/alumne. En un inici,
el Club posa les embarcacions i el material.
La massa social hi ha més
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gent de Barcelona que
de la Torre, però, la majoria són gent que està
vinculada amb el nostre
poble de fa molts anys.
Tenim més de 300 socis,
que amb família i tot, significa una massa social
de més de 600 persones. Hi ha molta gent de
Torredembarra.
En 50 anys han passat
més de 30.000 alumnes,
no es pot dir que sigui
elitista.

SERRALLERIA TURCH
Tot tipus de treballs amb ferro

SERRALLERIA TURCH

Portes, Baranes, Reixes, Escales
Altells, Tanques de jardí
Automatismes mecànics
Treballs amb inoxidable

www.serralleriaturch.com
info@serralleriaturch.com

TEL: 609 72 09 60

C\ CREIXELL 17

POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES PLANES

TORREDEMBARRA

COMPRA – VENTA –ALQUILER
ASESORAMIENTO PROFESIONAL
INFORMESE SIN COMPROMISO

www.grupotorresol.com
Tf: 665510565 e-mail: torresolinmo@gmail.com

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

Piso 2 Hab.
Marítima

Bajo 2 Hab.
CENTRE

74.900 €

123.000 €

Casa Adosada
3 Hab.

Piso 2 Hab.
Marítima

Marítima

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

78.000 €

126.000 €
Piso en Torredembarra,
Barri Marítim-Platja de la Paella
Coqueto piso que consta de 2 habitaciones, una
doble y la otra individual, tiene un salón comedor
de 21 m2 con salida a una terraza de 9 m2, tiene
cocina office. Aire acondicionado con bomba de
calor, antena parabólica, cerramientos de aluminio
con cristales de doble cámara, ASCENSOR,
armarios empotrados, una espectacular piscina
con jardín comunitario. AMUEBLADO. TRASTERO.

105.000 €

Piso 2 Hab.
Marítima

Piso 2 Hab.
Els Munts

79.999 €

90.000 €

Ático 2 Hab.
Els Munts

Piso 2 Hab.
Marítima

130.000 €

79.900 €

C/Antoni Roig,95 - AICAT nº 4358 | 43830 Torredembarra (Tarragona)
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Llorenç Gómez, Eduard Suárez i Adrián Frutos Medalla de bronze en
llançament de disc per a
subcampions dels II Jocs Europeus de Minsk
Ho han tornat a fer, els
futbolistes de Torredembarra Llorenç Gómez,
Eduard Suárez i Adrián
Frutos han aconseguit
un nou èxit pel futbol
platja local al penjar-se
la medalla de plata en
els II Jocs Europeus de
Minsk amb la Selecció
Espanyola de Futbol
Platja.
El balanç de la Selecció
Espanyola és molt positiu pel torneig que ha realitzat abans de jugar la

final. En la jornada inaugural de la fase de grups
va superar a Rússia per
5 gols a 4. Després va
caure contra Ucraïna per
4 a 6, i finalment va superar Itàlia per 5 a 6. En les
semifinals es va desfer
de Suïssa i a la final va
perdre contra la selecció
de Portugal, per un contundent 3 a 8.
La pròxima cita de la Selecció Espanyola serà
el torneig classificatori
per al Mundial de Futbol

Aaron Solà

Platja de Paraguai, que
es disputarà a Moscú
(Rússia) del 19 al 27 de
juliol. El trident de Torredembarra i els seus

companys han quedat
enquadrats en el Grup
D contra Ucraïna, Azerbaidjan i Letònia.

El torrenc Aaron Solà ha
realitzat un bon Campionat d’Espanya sub23 a
l’aconseguir una medalla
de bronze en el llançament de disc i un quart
lloc en el llançament de
pes.
En disc ha fet tercer a
l’aconseguir una marca
50,96 metres. L’han superat José Lorenzo (FC
Barcelona) i Luis Manuel
Ramírez (Atletismo Numantino).

www.ferreteriajaume.com

En la prova de llançament ha fet quart amb
un registre de 15,07
metres molt a prop de la
medalla de bronze.

977 13 08 10
www.lacasadelesfades.com
MATRICULA OBERTA TOT L’ANY
c/ Joaquim Torrens Ibern, 7 - local 1
43830 · Torredembarra
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Travessia Nedant Torredembarra-Memorial Fermí OPEN D’ESCACS
Morera, Aida Bertran i Pol Roch guanyen la 20a edició
La 20a edició de la
Travessia Nedant Torredembarra-Memorial
Fermí Morera ha estat
guanyada per Aida Bertran, del CN Granollers,
i Pol Roch, del CN Sitges, vencedors en la
categoria absoluta de
l’edició d’aquest 2019.
El podi masculí l’han
completat Jordi Romeu
(CN Vilafranca) i Guillermo Matas (Head
Swimming); i el femení,
Ainhoa Benavente (CN
Cervera) i Natalia Baño
(Independent).
En categoria de menors, Aitor San Pedro
(CN Salou), Luis Miguel

Carmona (Cambrils CN)
i Eduard Sans (Cambrils
CN) han estat els tres
primers classificats masculins; i Carlotta Colomo
(CN Salou), Escarlata
Martín (CN Cambrils), i
Estel Ramon (CN Molins), les tres primeres
fèmines.
L’organització ha anat
a càrrec de la regidoria
d’Esport de l’Ajuntament
de Torredembarra, de
manera conjunta amb la
direcció tècnica del Club
Natació
Sincronitzada Torredembarra, i ha
comptat amb la col•laboració de l’Associació de
Rem-Vogadors de Baix a

Francesc Xavier Farran
ha guanyat el seu segon
Open Internacional d’Escacs de Torredembarra,
Mar i el Club Marítim.
La prova està inclosa
dins del Circuit Català de
Travessies, i recorda un
periodista esportiu molt
estimat al territori que
ens va deixar prematurament l’any 2000.

L’edició d’aquest
2019 ha registrat
rècord de participants amb un
total de 180 nedadors.

després de coronar-se
per primer cop el 2015.
El tarragoní ha sumat 8
punts.

US DESITJA BONA FESTA
DEL QUADRE 2019

arquitectura - construccions - reformes

Antonio Arnó Fortit
Direcció

AMBIENT FAMILIAR

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

BONA FESTA DEL QUADRE
Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra

BONA FESTA DEL
QUADRE DE SANTA
ROSALIA 2019

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

BONA FESTA DEL QUADRE
Arquitecte tècnic - Col. Nº 1572

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

Tel. 677 473 687 - santi@cmarno.eu

VINE I GAUDEIX DE LES NOSTRES
TERRASSES D’ESTIU

Obert de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i de 20:00h. a 23:00 h. Dimecres tancat. A partir d’agost, Dimecres nit obert.
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PUBLICITAT

Exposició de pintures
de Jordi Borràs
Selecció de retrats i ﬁgures durant 9 anys d’estudi de realisme acadèmic.
Del 17 de juliol ﬁns al 9 d’agost de 2019
De dilluns a divendres de 10 a 20.30 h (accés pel pati del Castell)

Inauguració: 17 de juliol, a les 19 h.
Tothom hi és convidat

OPINIÓ

El Mònic
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Editorial
Sr. Director:

UN MÒNIC MOLT ESPECIAL
Cada edició del Mònic és especial, però aquesta potser ho és una mica més. Per
aquest motiu ens permetem fer una editorial més intimista, que ens serveixi per
compartir les nostres sensacions.
El fet que vegi la llum un nou exemplar sempre és un motiu d’una immensa satisfacció atès que significa que s’han vençut un indeterminat número de contratemps,
depèn del mes en són més o menys.
En l’exemplar que teniu a les mans es donen tres coincidències, és la Festa del
Quadre, motiu de joia per la nostra vila; celebrem 18 anys –la majoria d’edat– i és
l’edició 250, motiu de joia pels qui realitzem la publicació.
Per un mensual, encara que durant una època apareixíem quinzenalment, sumar
250 edicions és la constatació de què no hem fet les coses tan malament i que
mantenim la confiança dels lectors i comerços que són els qui ens donen un cop
de mà per tirar endavant el projecte.
Ja podem dir que som el mitjà de comunicació de Torredembarra que ha aparegut
ininterrompudament durant més temps i el qui ha arribat a editar més números.
De fet, estem en un moment difícil i podem dir amb un cert orgull que som els únics
que hem estat capaços de resistir i mantenir l’essència del projecte; fer una publicació 100% torrenca i el paper.
Altres projectes, alguns amb més solvència que d’altres, han fracassat, o els han
fet fracassar. Nosaltres veiem el futur amb il•lusió i un cert optimisme. Pensem que
la continuïtat del Mònic no està en perill, encara que hi hagi vegades que venen
ganes de llençar la tovallola.
La societat i els seus costums, així com la tecnologia, ha canviat molt des d’aquell
6 de juliol de 2001, i des del Mònic hem intentat sempre adaptar-nos, un fet a vegades complicat degut als pocs recursos amb els que comptem.
En aquests darrers temps hem intentat donar un impuls a l’edició digital, tenint present que la nostra prioritat és la revista, per la qual cosa no sempre la podem tenir
tan actualitzada com voldríem. Com un complement de la pàgina web i intentant
crear un producte que ens diferencií dels demés digitals estem treballant en un nou
projecte audiovisual, que encara està en una fase molt inicial: ElMònicTV.
Estem imbuïts de la mateixa bogeria que fa 18 anys ens va portar a tirar endavant
aquest projecte. En aquell moment hi ha qui va presagiar que duraríem pocs mesos. Es van equivocar. Hem donat 216 passos ferms i ho volem continuar fent.
Bona Festa del Quadre.

Voldria fer una precisió anecdòtica a la foto de l’article publicat en El Mònic
de març de 2019 relatiu a l’anul•lació d’expedients a funcionaris municipals
depurats.
A la foto es suggereix que “l’arc de benvinguda” correspon a una “visita”
del General Franco l’any 1952. La data no és exacte: Al vespre d’un dia de
maig del 1952 el dictador certament va passar “vist i no vist” per la Torre
però provinent de Tarragona i en direcció a Barcelona per assistir al Congrés
Eucarístic que va tenir-hi lloc aquells dies. Poc abans s’havia inaugurat la
desviació parcial del tràfic de cotxes en direcció a Barcelona des de la plaça
de la Font cap els passejos de la Sort, l’actualment anomenat Miramar i el
de l’Estació.
La foto de l’article correspon a una “visita” del General Franco provinent
de Barcelona i en direcció a Tarragona en els anys 1939 ò 1940, no ho sé
segur. Va caminar des del final del carrer Nou, on l’arc de la foto li donava la
benvinguda, fins la plaça de la Font a on els pescadors havien estat obligats
a posar-hi uns bots (“gussis”) amb les veles hissades davant del bar Pujol
(“ca l’Astut”).
Per cert, recordo els comentaris de que en la construcció de l’arc, en Lluís
Soler i López, justament un dels funcionaris “depurats”, va sofrir-hi un accident molt greu.
Atentament,
Francesc Roig i Lloveras

El Mònic de la Torre

des de l’any 2001
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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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COL·LABORACIÓ

Santa Rosalia, de protectora de la pesta a patrona de Torredembarra
De tothom és conegut que
el culte a santa Rosalia
va iniciar-se a mitjans del
segle XVII com a resultat
d’una virulenta pesta de
la qual els vilatans de Torredembarra consideraren
que la santa els sanà. En
agraïment, el consell de
la vila va decidir votar una
festivitat a aquella santa
desconeguda.
A redós d’aquest culte s’hi
va bastir una confraria que
aplegava a les donzelles
–noies joves i solteres. En
aquell moment, la confraria
devia ser una de les menys
importants, en comparació
a la dels menestrals –dedicada a sant Roc– o bé a
la dels joves –dedicada a
sant Sebastià–, que eren
més antigues i, per tant,
amb un poder econòmic
i social molt més arrelat.
Tots dos sants també tenien un vot de poble i pels
devots de l’època eren els
sants advocats contra la
pesta més importants.
Per això, inicialment, s’ha
d’entendre que el culte a la
santa era menor, circums-

crit bàsicament a la confraria. A més, el patró de la
població era sant Pere, qui
tenia quatre festivitats votades pel poble.
Tot fa pensar que el procés
que va significar que santa Rosalia fos considerada
patrona de la població no
es va produir d’una manera
immediata, sinó que va ser
la culminació d’un procés
d’adquisició de prestigi social que durà varies dècades.
La primera dada que marca
una variació en la tendència és el fet que l’any 1687,
s’escollís a sant Adrià, com
a sant protector contra la
plaga de llagostes que assotava tot el país, i se n’iniciés la dulia. Hi ha dos fets
significatius: que la festa
es variés de data i es celebrés l’endemà de la diada
de Santa Rosalia, el 5 de
setembre, i que fossin les
sagristanes de la santa palermitana les qui es fessin
càrrec de la festa que s’organitzava en el seu honor.
S’ha de dir, però, que en un
inici no sembla que modifiqués gaire les consuetuds

de la vila, ni la percepció
dels vilatans respecte a
santa Rosalia. A la llarga,
però, sí devia ser important
poder celebrar dues festivitats correlatives.
Si bé a finals del segle XVII,
les noies batejades com
Rosalia són una minoria, a
començaments del segle
XVIII, s’observa una tendència alcista sense precedents que indica que el
culte augmentava el prestigi
davant d’altres devocions.
Se’n desconeix la causa,
però el fet que aquest canvi
es produeixi després de la
Guerra de Successió (17051714) pot ser indicador que
durant el conflicte bèl•lic es
va produir algun episodi que
va requerir la intercessió de
santa Rosalia.
L’adquisició d’una relíquia
seva l’any 1728, es podria
pensar que per commemorar el 75è aniversari de
la introducció del culte, és
un altre indicador del prestigi que gaudia per aquella
època, atès que només sant
Adrià –l’altar del qual tenia
el patronatge dels comtes

de Santa Coloma– i santa
Tranquil•la tenien relíquia a
la parroquial de Torredembarra, segons consta en la
visita pastoral que s’efectuà
a finals d’aquell any.
Aquesta adquisició és molt
probable que sigui la culminació d’aquest procés que
es va iniciar setanta-cinc
anys abans i un punt d’inflexió. En aquest moment,
a nivell de les classes populars de Torredembarra el
patronatge de santa Rosalia ja devia estar assimilat,
per bé que les consuetuds
marcaven una altra realitat i
per les autoritats de la vila
continuava sent una festa
gremial i a càrrec exclusiu
de la confraria.
En la dècada de 1730 es
va produir l’assumpció per
part de les autoritats municipals de part les despeses
protocol•làries de la festa
(la contractació del predicador, els cantors, els músics,
etc.), un fet que només es
pot interpretar com que la
vila assumia el patronatge
de santa Rosalia.
El procés estava completat

a la dècada de 1750, atès
que és quan es localitzen els
primers documents en què
queda plasmat aquest fet.
Per exemple, l’any 1759, els
administradors de la capella
de santa Rosalia demanaven poder fer un retaule nou.
Ho feien en els següents termes:
Havent•nos representats
los administradors de la
capella de la Gloriosa
S[an]ta Rosalia verge,
patrona de esta villa, que
per no quedar satisfeta
la singular devoció que li
professan los moradors de
la present villa del retaule
antich que li colocaren en
la nova magnífica capella
de la mateixa santa, desitjan fer un retaule nou de
escultura…
Les autoritats eclesiàstiques
de Tarragona trigarien una
mica més en advertir el canvi. L’any 1779 es produí un
intercanvi de missives entre
l’arquebisbat i l’ajuntament
que aclarí el dubte:
Muy S[eño]r Mío. En vista
de la carta de V[uestra]

BIBIANA SUÑÉ ROMEU
PERE BADIA Nº 14
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Autor d’“El Culte a Santa
Rosalia a Torredembarra”

DONA-HOME
Torredembarra

perruquerialourdesbibi@gmail.com
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US DESITJA
BONA FESTA DEL
QUADRE 2019

C/ Capella 15, local 2-3
43830 Torredembarra

M[erced] y papeles adjuntos solo falta saber
si santa Rosalía es patrona y titular del pueblo
y su día ha sido siempre festivo, pues siendo así, parece que no
viene comprehendido
en el Edicto, y si fuese
solo titular y patrona de
confradía o gremio, sin
duda tiene que trasladarse â día de fiesta o
bien entiende el pueblo
que se debe trabajar.
La contesta de l’Ajuntament va ser que tot i que
les festes no es traslladarien i es celebrarien els
dies 4 i 5 de setembre (acceptant que santa Rosalia
era patrona de la vila i sant
Adrià copatró) “no se manifeste al públich la privació
de treballar lo dia de s[an]
ta Rosalia”.
Havia costat gairebé un
segle, però la santa de Palerm ja era reconeguda per
tothom com a patrona de
Torredembarra.
Jordi Guasch

43830 TORREDEMBARRA

TEL. 977 64 04 26

MODA INTERIOR HOME - DONA

FUNDADA L’ANY 1979
les millors marques en llenceria, cotilleria i bany.
Ajustem a la mida de cada persona
c/ Antoni Roig, 10 - Tel. 977 640 831
43830.- TORREDEMBARRA

llibreria i papereria

ELS DESITJA
BONA FESTA DEL QUADRE
DE SANTA ROSALIA 2019

2
instalmontero@tinet.cat

2

Us desitgen bona Festa del
Quadre de Santa Rosalia

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

www.larbreda.cat

roger@larbreda.cat
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Bona Festa del Quadre
de Santa Rosalia

Construcción calle Pere Badia, en Torredembarra
Promoción casas en el Mèdol, en Tarragona
Promoción chalets en Els Til·lers, en Altafulla
626 065 196

c/ Passeig de l’Estació, Loc. 2-4 - Torredembarra

BONA FESTA DEL QUADRE
DE SANTA ROSALIA 2019

Per més comoditat, demáneu hora per telèfon
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