’Esportiu
AGOST DE 2019. NÚM. 251

Professors titulats
Clínics específics amb professional
Pupilatge i preparació de genets per concurs
Doma Clàssica, salt i concurs complert
Venda i assessorament de cavalls d’esports

Pistes de Doma, salt, pista coberta

Tècnic esportiu en hípica

Cicle formatiu de Grau Mitjà
i Grau Superior
Centre Privat autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Telèfon 977 640 282 - 683 249 731
Ctra. la Riera s/n - Torredembarra

ANT DE LA CURSA!

e-mail: rpons@tinet.org

REPORTATGE

Atlàntida
torrenca
Podria ser que
l’Antina fos una antiga
fortalesa enfonsada
dins el mar? P8 i 9

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

POLÍTICA

Masagué a
judici

MENJARS PER
EMPORTAR COM
FETS A CASA

En pocs dies s’ha
acabat la instrucció
de diferents peces del
conegut com a “Cas
Torredembarra” P2
POLÍTICA

977 64 13 46
c/ Pere Badia, 49
Torredembarra

FINALITZA EL DESPLEGAMENT DEL NOU
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
El contracte preveu moltes millores que s’aniran implementant P5

Rovira va
amagar
que estava
imputat P4

ÉS GENÈTICA O ÉS “LO PEU”?
Descobreix el nou bàlsam ecològic de peus “Lo Peu”

Per només

Segur que coneixes dones amb la pell dels peus
perfecta, brillant i uns talons que són la teva enveja.
Segur que penses que és afortunada de tenir una
genètica tan bona.
Però si et digués que no és tot genètica i que tu
també els pots tenir així de bé? I que siguin elles les
que es preguntin quin és el teu secret per millorar
l’aspecte dels peus?
Prova el nostre bàlsam de peus amb 93%
d’ingredients d’origen ecològic: oli d’oliva sense
reﬁnar, mantega de karité, oli de l’arbre del te, oli
essencial d’espígol i vitamina E.
Vine a comprar-lo a Centre podològic Lo PEU:

12 €

C/ Pere Badia, 5 1er 2ª
977 13 04 35
Torredembarra

30% de descompte en la segona unitat, només durant aquest estiu
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EL CAS TORREDEMBARRA S’ACCELERA, TANQUEN LA
INSTRUCCIÓ I AGRUPEN DIFERENTS PECES
Redacció.- Després del
forçat parèntesis que ha
significat el judici contra
el Procés, atès que diferents advocats de les
defenses dels polítics
presos estan vinculats
amb encausats del Cas
Torredembarra, Daniel
Masagué està més a
prop d’haver de respondre per la seva administració de l’Ajuntament. I
és que a començaments
de juliol, el magistrat que
investiga la causa des
d’octubre de l’any 2013,
Josep Bosch Mitjavila, ha signat l’auto que
dóna per finalitzada la
fase d’instrucció de les
peces 5, 7 i 9, que han
estat acumulades en una
sola causa i es jutjaran
conjuntament. De fet, el
jutge dona 20 dies a les
parts per presentar els
seus escrits. El pas previ a l’assenyalament de
data per al judici.
En total, hi ha 18 persones encausades i 21
societats. El principal
acusat és Daniel Masagué i les seves mercantils –Maes i Daloi–; però
també si troben l’empresa Teyco i els gerents
de l’empresa, vinculats
amb la família Sumarroca, Nordvert, Vicsan o
Griñó, entre d’altres. Tots
ells estan investigats per
presumptes
adjudicacions irregulars a canvi
de comissions.
La neteja viària
L’antiga peça 5 ha investigat l’adjudicació a
Nordvert del contracte de
neteja viària a Torredembarra, l’any 2011. L’origen està en l’ampliació
del contracte de recollida
de residus de l’Ajuntament que va incorporar

irregularment el servei de
neteja, un fet que va permetre que l’empresa es
lucrés sense que el servei
passés per concurs públic, un fet contrari a la llei
segons una valoració realitzada per la Diputació de
Barcelona.
Aquesta presumpta adjudicació irregular s’hauria
produït a canvi de contraprestacions econòmiques
per a l’exalcalde Masagué, qui durant l’estiu
de l’any 2011 va rebre
diferents quantitats que
no quadren amb l’activitat
econòmica de l’alcalde ni
de les seves empreses. A
més, s’hi suma la declaració d’un treballador de
Masagué, que assegurava haver vist «importants
sumes de diners en efectiu al negoci de l’exalcalde, als quals s’hi haurien
referit com ‘el dinero de la
basura’».
D’aquesta causa en són
encausats Masagué, la
mercantil Nordvert, i dos
gerents d’aquesta. Se’ls
acusa d’un delicte de malversació i suborn
Teyco
L’antiga peça 7 ha investigat l’adjudicació de diverses obres municipals a
l’empresa Teyco i algunes
de les seves empreses
satèl•lit. Segons la instrucció, Teyco i empreses
del mateix grup van fer 13
transferències per valor
d’1.731.528,80 € a Daloi i
Maes, societats mercantils de Daniel Masagué. Els
imports van dels 20.000
als 280.000 euros, i els
conceptes de les factures
o transferències són “Serveis d’hoteleria i càtering”,
“Reparació de la cuina i
nou equipament”, “treballs
de planejament urbanís-

tic”, “préstec”, etc. Uns
serveis que en realitat no
s’haurien realitzat.
En paral•lel a aquests pagaments i en les mateixes
dates, Teyco va rebre
l’adjudicació de les obres
del pàrquing de Filadors,
va ser subcontractada
per Sorea pel projecte de
renovació de la xarxa i
clavegueram; i per Construccions Jaén Vallés per
la reforma de l’interior de
la comissaria de la Policia
Local.
En aquest darrer cas, en
el concurs es van convidar a les empreses Jaén
Vallés, Teyco i ACSA.
Existeixen comprovants
–trobats en l’ordinador
de Sumarroca– on es pot
comprovar que la persona
que va enviar les ofertes
de Teyco i Jaén Vallés va
ser la mateixa, des de la
mateixa oficina de correus
i de manera correlativa.
D’aquesta causa en són
encausats Masagué, les
seves mercantils MAES
i Daloi. També 11 empreses (TEYCO, SL, TEYCOTEL, S.L., TEYCO
CAP ROIG, S.L., AQUAMBIENTE
SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA,S.L., REVI, S.L.,
STAR LAW, S.L., TREBAXTRON S.L., RINGS
2010, S.L., FEBRER
2010, JANOT TENIDORA
DE
PARTICIPACIONS,
S.L. i SOREA, SA), als
cinc responsables de les
transferències a les empreses de Masagué, al
coordinador d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Torredembarra, al tècnic que va
signar les certificacions de
les obres de l’aparcament
del carrer Filadors i a dos
responsables de Jaén Vallés i Sorea. Se’ls acusa
d’un delicte de prevarica-

ció, malversació i suborn.
AgroTous Plana
L’antiga peça 9 ha investigat l’adjudicació d’obres
i serveis a les empreses
Vicsan, Griñó i Sanea.
Aquestes empreses haurien pagat comissions a
les empreses de Masagué
o haurien donat contraprestacions econòmiques
de forma directa.
Vicsan SA hauria rebut
l’adjudicació de les obres
del camp de gespa artificial; el desbrossament
de les rases del polígon i
Babilònia; reparacions a
la llar d’infants municipal
i l’ampliació del cementiri,
però sobretot destaca la
construcció de la piscina
municipal i els vestidors.
Hauria percebut un total
2.890.000 euros. Per pagar aquestes suposades
comissions, Vicsan va ingressar a l’empresa intermediària AgroTous Plana
SL, 118.000 euros l’any
2010 i 59.000 el 2011. Imports que aquesta societat va fer arribar a Daloi i
Maes a través de factures
presumptament falses.
Un procedir idèntic a
l’utilitzat amb Griñó SL,
a qui se li va adjudicar
1.730.000 euros. L’empresa va ingressar 71.000
euros a AgroTous Plana,
que acabarien a Daloi.
Segons la instrucció,
Sanea hauria fet arribar
a Masagué un xec de
45.000 euros, per aconseguir un contracte per valor
de 952.000 euros.
D’aquesta causa en són
encausats Masagué, les
seves mercantils MAES i
Daloi. També 3 empreses
(VICSAN TORREDEMBARRA, S.A.; AGROTOUS PLANA, S.L.; GRIÑÓ ECOLÒGIC, S.A.),

Masagué preveia gaudir d’un futur esplendorós emparat per la
cúpula de CDC. En la imatge l’alcalde d’Albinyana i actual vicipresident primer de la Diputació de Tarragona –en aquell moment
President de la Federació de CIU a Tarragona– Joaquim Nin, i el
conseller Santi Vila posen distesos amb l’ex-alcalde torrenc. (Foto:
Ajuntament de Torredembarra - A. Fusté)

a tres responsables de
Vicsan, a un d’AgroTous,
al resposable de SANEA TRATAMIENTO DE
RESIDUOS, S.L.U. i al
coordinador d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Torredembarra. Se’ls acusa
d’un delicte de prevaricació, malversació i suborn.
Defraudador
Per últim, Masagué hauria defraudat l’IRPF l’any
2010, però si es tenen
en compte els seus in-

gressos per presumptes
activitats delictives, l’acusació de frau s’estendria
també als exercicis 2011,
2012 i 2013. De ser així,
l’exalcalde torrenc hauria
deixat de pagar, segons
la instrucció, 221.652,14
euros
l’any
2010;
480.343,52 euros el
2011; 405.001,73 euros
el 2013 i 271.552 euros el
2013. Això és 1.378.548,
39 euros.

Dos rebuts on consten les transferències rebudes per les empreses
de Masagué i que consta en la investigació policial (Foto: Cedida)

Menjadors privats i grups
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament
Horari Estiu:
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)

PUBLICITAT
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NUEVA CLINICA DE FSIOTERAPIA EN TORREDEMBARRA

Qué es la fisioterapia?
Según la LOPS (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. Pg. Mediterrani, núm. 9, local
2-A, Torredembarra
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Rovira va ocultar a l’electorat que estava imputat pel cas Monteixo
També ho estava la regidora d’urbanisme, Clara Solivellas, i un arquitecte local.
Redacció.- Dia 23 de
maig de 2019, falten 3
dies per les eleccions
municipals i Valeriano
Pino, com alcalde accidental signa un decret
per contractar els serveis professionals del
gabinet jurídic Baixeras,
Boronat, Felip SCP.
L’alcalde, Eduard Rovira, que era qui en condicions normals havia
d’haver signat el decret, no estava fora de
la població ni de baixa
mèdica, però no el podia signar perquè l’objecte del servei era defensar-lo a ell i a Clara
Solivellas, que estaven
citats a declarar en qualitat d’imputats pel Cas
Monteixo.
Els càrrecs electes havien de respondre per
un presumpte delicte
contra l’ordenació del
Territori i un presumpte
delicte de prevaricació
administrativa que estava investigant el Jutjat

d’Instrucció número 9 del
Vendrell.
El Cas Monteixo
Monteixo és un edifici a
tocar al passeig Marítim
de Torredembarra on familiars de l’alcalde Rovira hi tenen propietats. La
comunitat de propietaris
va aconseguir que l’Ajuntament de Torredembarra els hi acceptés fer una
rampa directa al passeig
Marítim que passava
per mig d’una zona verda municipal, tot i que la
finca tenia una zona que
limitava amb el passeig.
L’alcalde va signar el decret atorgant la llicència i
al publicitar-se el cas va
anular el decret i va ferlo signar al primer tinent
d’alcalde, Jordi Solé.
No conformes amb la
resolució pressa i davant la falta d’informació,
Ciutadans i Avui Democràcia van encarregar
un informe a un arquitecte extern que entre

d’altres deia que “en cap
cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl,
sòl i volada” dels espais
que formen part del Sistema de Parcs i Jardins
Urbans.
I advertia de “la greu alteració que ha sofert la
zona verda arreu de la
construcció d’aquest accés”.
Per tot això, van presentar una moció al plenari

de 17 de maig de 2018
on demanaven que es
declarés nul de ple dret
l’acord.
Ciutadans ja va informar
que si no es rectificava
portaria el tema a la fiscalia perquè fos la justícia qui en última instància dictaminés si s’havia
produït algun tipus de
delicte. Mesos després,
Fiscalia va apreciar que
alguna cosa grinyolava

i va enviar la causa al
jutjat d’instrucció perquè
realitzes les diligències
prèvies i cités als responsables municipals a
declarar davant del jutge
en qualitat d’investigats.
Aquesta primavera va
arribar la imputació dels
càrrecs electes, un fet
que va passar desapercebut per tothom atès
que es va tractar amb
el màxim secret. Ni tan

sols l’oposició va ser informada i molt menys la
ciutadania, que va anar
a les urnes desconeixent aquest detall.
Segons ha pogut saber el Mònic, la declaració va tenir lloc dies
després de la contesa
electoral i a mitjans de
juny la investigació judicial va quedar arxivada
–segons va determinar
la titular del jutjat número 9 del Vendrell, Luisa
Micó– en una interlocutòria on la magistrada
conclou que els tres investigats corroboren les
conclusions assolides
per la Guàrdia Civil, no
existeix arbitrarietat en
les seves conductes i,
per tant, no hi ha indicis
que s’hagi comès una
conducta punible.
7.713,75 €
El cost de la defensa jurídica va pujar la quantitat de 7713,75 €.
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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.

POLÍTICA
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L’AJUNTAMENT PRESENTA LA FINALITZACIÓ DEL DESPLEGAMENT
DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras; el Director General de l’Àrea
De
vuit del matí
fins a
de les
Tecnologia
i Serveis
del Grup Sorigué, Manuel Vélez; el Gerent de
Nordvert, Lluís Barat, i
el Director Comercial de
Nordvert, Claudi Verge,
han presentat la finalització del desplegament
del contracte de la brossa i la flota de vehicles
del servei.
A principis del mes de
febrer, l’Ajuntament de
Torredembarra va posar
en marxa el desplegament del nou servei de
recollida de residus. Les
actuacions més destacades que s’han dut a
terme durant aquests
sis mesos de contracte
són:
S’ha incrementat, durant els mesos d’hivern, la freqüència de
la recollida de l’orgànica a través del Porta a
Porta al nucli antic. De

quatre dies ha passat a
cinc (ara també es recull els dimarts). S’han
incorporat els xips als
contenidors comercials
de FORM i vidre, s’ha
dut a terme el rentat excepcional de contenidors
de ciutadania i s’han reposat les etiquetes. S’ha
adquirit l’estoc de reserva de nous contenidors
de ciutadania.
S’han substituït els contenidors trencats durant
l’anterior contracte amb
nous contenidors, s’ha
canviat la freqüència de
neteges de contenidors
de ciutadania i comercials ajustant-se a les
freqüències del nou contracte.
S’han adquirit els nous
contenidors de fracció orgànica per a ciutadania,
de 360l. I s’ha incorporat
un vehicle recol•lector de
càrrega posterior. També
s’ha posat en marxa la
recollida segregada de

La presentació de les millores en el contracte de la recollida de
residus no va comptar amb l’alcalde (Foto: Aj. de Torredembarra: AF).

voluminosos
aprofitables incorporant el servei dins l’APP “Millorem
Torredembarra”.
S’han comprat i repartit
els contenidors flexibles
(big bag) per a poda, s’ha
incorporat el nou vehicle
de recollida de poda i
s’han modificat els horaris de recollida d’aquesta fracció, que ara es du
a terme en diumenge i
dilluns, segons la zona
del municipi. Prèviament
s’ha dut a terme una

bustiada de tota la zona
afectada amb informació
sobre el canvi d’horaris
de recollida.
Per a la resta del 2019,
està previst altres actuacions, entre les quals
destaca la implementació de la recollida porta
a porta al barri de Babilònia.
Cal recordar que les
principals novetats que
s’han posat i es posaran
en marxa amb el nou
contracte són:

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

-Desenvolupar per barris
un nou sistema de recollida: el porta a porta,
que permet assolir un reciclatge superior al 70%,
mentre que amb contenidors no s’ha pogut superar el 39% a Torredembarra.
S’incrementarà
la freqüència d’algunes
recollides com la de la
matèria orgànica per evitar olors.
-El material lliurat per al
nou sistema de recollida
disposarà de xip identificatiu als contenidors
d’orgànica (FORM) i les
bosses d’envasos per fer
el seguiment de la millora del reciclatge i per
a una millor identificació
de les persones i establiments que puguin gaudir
de bonificacions en la
taxa si realment reciclen.
-La poda passarà a recollir-se diumenge i dilluns,
i amb saques de runa
(big-bags) i camió amb
ganxo.

-La recollida comercial
inclourà la dels envasos i l’empresa farà íntegrament la d’orgànica
(FORM) i la de vidre i
cartó comercials, atès
que fins ara una part la
feien els brigades ambientals.
-També s’ha previst una
recollida diferenciada
dels voluminosos que
permeti reutilitzar allò
que encara és aprofitable amb finalitats socials.
-S’han definit de manera exhaustiva els sistemes de neteja que, en
la part externa de contenidor, s’haurà de fer
obligatòriament a mà.
-Millores en les prestacions del sistema de
seguiment diari amb
geolocalitzador de vehicles i contenidors que
permetrà controlar millor el servei prestat per
l’empresa

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
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

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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REPORTATGE

Reportatge fotogràfic Festes de Quadre 2019

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

Fotos: RMG -El Mònic i Aj. de Torredembarra: A.Fusté.

POLÍTICA

Els càrrecs de confiança
tornen a l’Ajuntament:
el secretari de Rovira
cobrarà 30.000€
Redacció.- El significat
de la paraula austeritat
ha desaparegut del vocabulari de l’Ajuntament
de Torredembarra des
que ERC governa amb
majoria absoluta, avui
compleix un mes, i dia
rere dia es fa una acció
encaminada a revertir
el model de gestió que
s’ha dut a terme en els
darrers 4 anys.
Si fa uns dies informàvem de l’augment de
més del 20% de les retribucions als càrrecs
electes, en què alguns
regidors passaven a
cobrar un 60% més del
que percebien fins ara,
el plenari ha aprovat la
incorporació a la RLT
d’un nou lloc de treball.
Es tracta de la plaça de
Cap de Gabinet d’Alcaldia, això és una espècie
de supersecretari de
l’alcalde.
Entre d’altres, les funcions que tindrà encomanades seran la de
planificar, dirigir i coordinar el gabinet d’alcaldia,
assistència i assessorament, tasques de suport operatiu a l’alcalde
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(gestió d’agenda, concertar visites, participació
en reunions, supervisar
actes protocol·laris), coordinació de diferents
àrees i inspeccionar i
avaluar el funcionament
dels diferents serveis i
fer de corretja de transmissió de les ordres de
l’alcalde.
Unes tasques que fins
ara es portaven amb
personal funcionari de
l’Ajuntament, però, que
ara es farà amb personal
eventual. Això vol dir que
la plaça es cobrirà via
decret d’alcaldia com un
càrrec de confiança, triat
sense cap tipus de procés selectiu.
Inicialment,
l’afortunat
cobrarà 30.000 euros
anuals, encara que segons sembla la intenció és augmentar en un
futur el sou per sobre
dels 40.000€. Fent-ho
d’aquesta manera es
pretén estalviar polèmiques.
A l’Ajuntament ja hi ha
qui especula amb qui
serà la persona i és dóna
per fet que tindrà carnet
d’ERC.

7

8500 € per la nova zona d’esbarjo i
socialització d’animals
Torredembarra ja compta amb la tercera zona
d’esbarjo i socialització
d’animals de companyia
del municipi, que es troba ubicada al carrer de
Viló, en un espai de 350
m2. Després del bon funcionament i de la bona
acceptació de les dues
primeres, les regidories
de Via Pública i Manteniment i de Sostenibilitat
van decidir, ja en l’anterior mandat, realitzar
aquest projecte i estendre, així, aquest servei
en més àrees del municipi.
La zona d’esbarjo compta amb una tanca perimetral i tancament, i s’hi
han instal·lat bancs una
font per a gossos i diver-

Es tracta del tercer equipament d’aquestes característiques (Foto: Aj. de Torredembarra: A.Fusté).

sos elements d’agilitat
canina.
En aquests moments,
doncs,
Torredembarra
compta amb tres zones
d’esbarjo
d’aquestes
característiques: la pri-

mera va ser una iniciativa l’any 2015 pionera al
Camp de Tarragona i es
troba ubicada al carrer
de l’Hort de l’Oca en un
espai de 1.500 m2, i la
segona que es troba ubi-

cada al carrer de Pompeu Fabra, en un espai
de prop de 560 m2. El
pressupost
d’aquest
tercer equipament ha
estat de 8.500 €.

Els Muntanyans i el Canyadell tornen a rebre el distintiu
Platges Verges que atorga Ecologistes en Acció

La platja dels Muntanyans del municipi
Torredembarra i la platja del Canyadell, que
comparteixen els municipis de Torredembarra i Altafulla, han rebut
els distintius de Platges
Verges, uns guardons
que atorga l’entitat Ecologistes en Acció tot valorant i reconeixent, des

del punt de vista ecològic i de preservació del
medi, els esforços de
municipis i entitats per
mantenir les platges
lluny de la massificació
i alteració, tant urbanística com humana, del
seu entorn natural.
L’acte de lliurament
dels reconeixements
ha tingut lloc aquest

matí a Cal Bofill. Altres
municipis que han rebut
la distinció de Platges
Verges han estat: Altafulla, Deltebre, Tarragona, l’Ampolla, l’Ametlla
de Mar, Amposta, Creixell, Sant Carles de la
Ràpita, Alcanar i Viladecans.
Enguany ha estat la
desena edició del Plat-

ges Verges. Els anys
2011, 2012 i 2014 es
va lliurar el guardó a
la platja dels Muntanyans i des de 2015, a
Muntanyans i Canyadell. La Regidoria de
Sostenibilitat ha estat
l’encarregada de presentar la candidatura a
Ecologistes en Acció.

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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I SI L’ATLÀNTIDA ESTIGUÉS DAVANT DE TORREDEMBARRA?
És l’Antina un jaciment arqueològic? Existeix una ciutat submergida?
Redacció.- Diego Sánchez és un enamorat del
fons marí que de molt
jove pràctica el submarinisme. Per aquest motiu
coneix la major part de la
costa catalana.
Nascut a la Vall d’Aran,
fa més de 40 anys que
és veí de la Torre.
En fa dos, va comprar
una maquina de vídeo
per poder gravar el fons
marí. En aquell moment,
perseguint peixos i immortalitzant les característiques subaquàtiques
del nostre litoral no es
va adonar de la sèrie
de línies geomètriques i
angles rectes que afloraven per tot arreu on la
sorra deixava entreveure
el rocallís.
Hi va reparar setmanes
més tard, al visualitzar
tranquil•lament els dife-

rents vídeos enregistrats
durant aquella campanya. D’una manera més o
menys nítida va observar
com del no-res apareixien
estructures que res tenien
a veure amb un paratge
natural.
Per la seva professió de
dibuixant,
especialitzat
en il•lustració comercial,
publicitat i modelatges en
3-D, se li va fer evident
que allí hi havia d’haver
una intencionalitat humana.
Cap de les antines, formacions rocoses davant
de la costa, que ell ha inspeccionat al llarg del litoral català s’assembla a la
de Torredembarra. A Sant
Feliu de Guíxols, Sant Pol
de Mar o Barcelona les
roques no aparenten estar tallades amb escarpa
i martell.

Fa 2 anys que Diego Sánchez està investigant el litoral torrenc

Aquesta idea va fer que
en següents campanyes
es tornés a submergir,
però, ja no per observar
la fauna marina sinó per
buscar indicis que avalessin o refutessin la seva intuïció: davant de la costa
de Torredembarra hi ha un
jaciment arqueològic.
Troballes
En successives immersions ha estat capaç de
localitzar espais on s’evidenciessin detalls o formes geomètriques, treballs ornamentals i altres
signes d’humanitat.
Ha trobat des de roques
rectangulars amb forma
de petits maons a carreus
de pedra d’unes dimensions considerables, que
per la seva disposició interpreta que en temps remots formaven part d’un
mur o paret ara derruït;
terres enllosats de diferents mides i esgraons;
part del que podia haver
estat una columna; una
finestra i claraboies; les
restes del que sembla una
cornisa i també d’una fornícula; un zona que podia
ser l’embarcador; fins i tot
restes de ceràmica. No
obstant, la major part està
enterrada per la mateixa

sorra fina que cobreix les
platges de Torredembarra, un fet que en dificulta
la interpretació i explica
el fet que fins ara ningú hi
hagi reparat. Sota la sorra
hi ha d’haver la major part
de les construccions que
pressuposa.
Noves tecnologies
A part de les incursions
marines, una eina informàtica el va ajudar a veure les veritables dimensions. Es tracta del Google
Earth.
Fins aquell moment creia
que es trobava davant de
construccions inconnexes
però un cop analitzades
les imatges per satèl•lit i
unir els punts ha arribat a
la conclusió que es tracta d’una gran estructura
arquitectònica. Sense estar-ne segur, ell interpreta
que es pugui tractar d’una
fortalesa o un poblament
important.
A més, ha fet un blog de
les seves troballes, a les
que posa noms suggerents (l’anell de Neptú, els
pilars de la terra, el mur
dels gegants, etc). Està
sota el paraigua del Nacional Geogràfic: https://
openexplorer.nationalgeographic.com/expe-

Formacions rocoses que podrien pertànyer a una cantera. Cantera
pròxima a la platja del Canyadell (Fotos: Cedides DSC).

S’hi
dition/structure.
poden veure fotografies,
vídeos i models 3-D fets
per en Diego.

Jaciment arqueològic
o cristal•lització natural?
Al mateix temps, va ensenyar part de les seves

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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Recreació en 3D d’una de les estructures. Detall d’una part d’una possible columna (Fotos: Cedides DSC).

investigacions a un arquitecte, a una llicenciada en belles arts, a un
arqueòleg i a un geòleg,
amics seus. Volia saber
a quines conclusions arribaven. A partir de les
imatges que els mostrava, la majoria van deduir
que les estructures eren
artificials. No obstant,
el geòleg va apuntar la
possibilitat que les formes geomètriques fossin
causa d’una determinada cristal•lització natural
de la roca. Un fet que
per en Diego no pot ser
perquè té documentats
blocs tallats.
L’arquitecte va veure indicis de traces arquitectòniques, la llicenciada
en belles arts hi va veure
intencionalitat artística i
l’arqueòleg hi va veure la
possibilitat que es tractés d’una cantera.
Interès de l’ICAC
Conscient que l’empresa
el supera, no ha volgut
extreure cap dels materials amb els que s’ha anat
trobant perquè ell no és
arqueòleg i prefereix que
ho facin persones amb
coneixements i més mitjans, fa uns mesos que
es va posar en contacte amb l’ICAC (Institut
Català
d’Arqueologia
Clàssica). Des de l’ens
li van assegurar que po-

saven a dos investigadors
a estudiar el possible jaciment, atès que tenen molt
d’interès en documentar
canteres romanes.
De moment, es desconeixen les conclusions.
Enigmes
De ser certa la interpretació d’en Diego, sorgeixen molts enigmes. Què
hi ha davant de la costa
torrenca? És una estructura artificial? Qui ho va
construir? Quan? Com
es va destruir? Etc. Unes
preguntes que ha intentat
contestar.
Què hi ha davant de la
costa torrenca?
Una gran estructura rocosa molt ben delimitada
coneguda pels pescadors
com l’Antina que presenta parts que donen a
entendre que es podria
tractar d’una construcció
feta pels humans. Tindria
unes dimensions de cinc
kilòmetres de llarg i una
amplada de centenars de
metres. Mar endins, hi ha
una estructura paral•lela
més enfonsada. Hi ha la
possibilitat que una part
estigui soterrada per la
sorra de la platja.
Per en Diego es tracta
d’una ciutat o fortalesa
prehistòrica. Ha descobert enllosats de diferents
mides, carreus de pedra i

maons tallats, una fornícula, restes d’una columna i, fins i tot, una zona
destinada a embarcador
amb un norai o bol•lard.
Qui ho va construir i
quan?
El fet de trobar en una
roca, que formava part
d’un mur, línies tallades
perfectament paral•leles
i que l’únic sentit que poden tenir és ornamental
parla d’una societat el suficientment avançada com
per conèixer la geometria,
el que significa que tenien
nocions de ciència.
Per en Diego, el que hi
podria haver submergit
no té un origen romà, sinó

molt més antic. No fa massa s’ha descobert que la
roca plana de la Mora era
un embarcador romà. Això
indica que en 2000 anys
el nivell del mar ha pujat
uns 2 metres. En el cas de
Torredembarra una part
de les estructures estan
per sota dels 20 metres,
pel que pressuposa que
l’antiguitat del jaciment ha
de ser molt més reculada
en el temps.
A més, en els textos antics
romans i grecs no hi ha
cap menció a una estructura d’aquestes característiques a la nostra zona per
la qual cosa el jaciment ha
der ser prehistòric i estar
destruït quan l’arribada

d’aquests colons.
Al llarg del mediterrani
han sorgit diferents civilitzacions la majoria de les
quals se’n sap ben poca
cosa que obraven grans
construccions. Un exemple n’és la cultura talaiòtica de les illes balears que
fa 3500 anys construïren
els famosos talaiots.
Com va desaparèixer?
En Diego ha raonat sobre
la desaparició i destrucció d’una estructura tan
gran que va acabar sota
el fons marí. La seva hipòtesis està relacionada
amb terratrèmols i sismes
submarins. Al llarg dels
segles n’hi ha hagut de

molt violents, com per
exemple, el que va destruir bona part de l’illa de
Santorí, fa 3500 anys, i
que molts investigadors
el vinculen amb el mite
de l’Atlàntida.
De fet, ha recreat un model 3-D on es pot veure
com un sisme marí acaba
amb la hipotètica ciutat.
En aquests moments,
busca la col•laboració
necessària per a realitzar
unes lectures amb georadar a la zona de la platja.
Creu que la troballa d’un
jaciment podria ser un
gran revulsiu econòmic i
turístic per Torredembarra.

SEQÜÈNCIA DE LA DESTRUCCIÓ

BAR RESTAURANTE PIZZERÍA
llibreria i papereria

Freddo

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

Tel. 643 088 162
Avinguda de la Verge de Montserrat, 23
Torredembarra (Tarragona)
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El Pleniluni Circus envairà els carrers de Torredembarra
els propers 8, 9 i 10 d’agost
El Pleniluni Circus envairà, per dissetè any consecutiu, els carrers de Torredembarra els propers
2, 3 i 4 d’agost. Aquest
festival l’organitza la Regidoria de Turisme i la
Cia Passabarret i durant
els tres dies els carrers
de la vila viuran diverses
activitats aptes per a tots
els públics com ara tallers infantils, cercaviles,
malabars, equilibristes,
clowns...La programació
és la següent:
jectius
que
s’han fixat. En
DIJOUS
8 D’AGOST
A les 19 h. Espectacle
itinerant: Terrabastall de
Circ, per l’eix comercial,
Els sempre sorprenents
músics de Xarop de Canya surten al carrer amb

petits tenen lloc en aquest
taller singular on es fabriquen nous acròbates,
equilibristes, malabaristes
ifidelitzar
tot tipusels
d’improvisats
arclients i apro
tistes
fitar els recursos del mu
A les 20 h. Espectacle de
circ: Mr. Alret (Premi votació
En popular
aquest Zirkòlika
sentit, 2018),
el re
pg. Rafel Campalans (davant l’oficina de Turisme)

els seus llampants vestuaris, tot presentant un espectacle de circ mòbil, engrescador, amb números
d’aquells que es fan mirar
fluència
immediata
incre
més d’una
vegada. i No
us
els podeu perdre: passen
a tota màquina!

DIVENDRES 9 D’AGOST
A les 19 h. Taller de Circ,
als Jardins de l’Oficina de
Turisme,
Converteix-te en un artista
de circ per un dia. Posa’t
a prova amb tots els elements propis. No importa
l’edat que tinguis . Grans i

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

www.gatigos.es

Mr. Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de professió. És
un personatge excèntric
que té un carrer propi, on
ens submergirà en el seu
univers humorístic a través
del joc, transportant-nos a
un món de màgia, humor i
fantasia.

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

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
4782

WWW.FINQUESLATORRE.COM

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

A les 22.30 h. Espectacle
de Circ: Set Up, a Cal Bofill
3 excèntrics personatges
realitzant malabars, màgia, monocicles i equilibris
impossibles, tot amb un
humor de dojo.

La Regidoria de Via Pública i
Manteniment de l’Ajuntament
de Torredembarra i la Policia
Local duen a terme la campanya de les revisions d’ITV
en estació
mòbil d’APPLUS
tites
intervencions
perquè
ITV MÒBIL per a maquinària
agrícola (5 d’agost) i ciclomotors (6 d’agost). El lloc on es
peculat en què podria obrir
duran a terme és a l’aparcament de Les Dunes, al costat
del pont de Clarà, zona de
platja. Les persones interessades han de concertar hora
al telèfon 977 646 005 o directament a les oficines de la
Policia Local.
Les tarifes i horaris per a la
revisió són:
Dilluns, dia 5 d’agost - de 9
onament
h a 13 h. fins després de
Tractor agrícola: 36,66 €.
Remolc agrícola: 10,86 €.
Maquinària d’obres i serveis
(excavadores etc...): 39,50 €.
Dimarts - 6 d’agost de 8 h a
11 h.
Ciclomotors: 21,21 €.
El pagament es pot realitzar
en efectiu o mitjançant targeta de crèdit.

·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.

DISSABTE 10 D’AGOST
A les 20 h. Espectacle de
Circ: Josafat (Espectacle
guanyador del Gran Premi
BBVA de circ 2018), a la pl.
del Castell.
Espectacle de gran format,
que s’adapta la novel•la
“Josafat”, considerada el
“Geperut de Notre Dame”
de la literatura catalana.
Espectacle guanyador del
Gran Premi BBVA Zirkolika
al Millor Espectacle de circ
2018.

ITV a Torredembarra

4748

Piso 2 Hab.
Marítima

2712

78.000€

Piso 2 Hab.
Altafulla

90.000€

2648
6031

3148
4809

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

73.000€

6004

4744

Centro

Dúplex 2 Hab.
Centro

98.000€

105.000€

Piso 3 Hab.

6000

Centro

Piso 2 Hab.
Clarà

110.000€

120.000€

Piso 2 Hab.

Adosada
Marítima

126.000€

4795

Adosada

Marítima

140.000€

SUCCESOS
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La Policia Local de Torredembarra incorpora
quatre agents per al període d’estiu
La Policia Local de Torredembarra ha incorporat un total de quatre
agents amb caràcter
interí per un període de
tres mesos amb motiu
del dispositiu policial
d’estiu, ja que en aquestes dates el municipi veu
incrementat el nombre
de visitants i de residents.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Torredembarra va endegar un procés
selectiu d’agents de la

Policia Local en el qual
van participar un total
de cinquanta persones,
de les quals van aprovar quatre. Aquests nous
agents han seguit un procés de formació i ara ja
realitzen tasques de suport al cos policial. D’altra
banda, s’està elaborant
la futura convocatòria
d’un procés selectiu per
a agents de policia amb
caràcter de funcionari de
carrera.
En aquests moments,

Dos detinguts per tenir 867
plantes de marihuana en un
garatge de Torredembarra

Els quatre nous agents interins (Foto: Aj. de Torredembarra: A.Fusté).

la Policia Local de Torredembarra compta amb

31 funcionaris.

Un incendi intencionat crema Muntanyans II
Set dotacions terrestres i dues d’aèries van
haver de treballar per
controlar i extingir un
incendi que es va produir, des de poc abans
de dos quarts de sis de
la tarda del passat 19
de juliol, en una àrea de
vegetació situada dins
de l’espai de la urbanització Muntanyans II, a
tocar de la urbanització

11

de la Marítima Sud.
El foc, que va tenir tres
focus i sembla que va ser
intencionat, va obligar a
tallar la carretera N-340
durant uns minuts, encara que poc temps després es va reobrir.
També hi van intervenir
dotacions dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia
Local.

La Policia Local de Torredembarra (Tarragonès)
i la Guàrdia Civil del Vendrell van desmantelar el
passat 15 de julol una
plantació de 867 plantes
de marihuana dins del
garatge d’un habitatge
del carrer Conflent i van
detenir a dues persones.
Els arrestats, de 47 i 50
anys, estan acusats d’un
presumpte delicte contra
la salut pública per cultiu, elaboració i tràfic de
substàncies estupefaents

i d’un altre de frau elèctric.
Els cossos policials van
ser alertats per queixes
de veïns i van poder
constatar que hi havia
elements destinats al cultiu interior de marihuana
gràcies a les comprovacions fetes amb l’empresa
elèctrica. Els detinguts
van ser posats a disposició del jutge de guàrdia
juntament amb el material intervingut.

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

PISO EN VENTA 87
En Barri Marítim

2
m

(Ref 5085)

 3 DORMITORIOS
 SALÓN / COMEDOR
 COCINA
 CUARTO DE BAÑO
 TERRAZA vistas al mar
 PARKING A 450 metros )

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

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES

CASA UNIFAMILIAR
En Clarà

(Ref 5093)

 2 DORMITORIOS
 SALÓN/COMEDOR/COCINA
 BAÑO con ducha
 SALÓN CON CHIMENEA
 JARDIN con barbacoa
 PARKING

Demana informació!
2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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Últims
dies
per
visitar Renúncia de Mn. Francesc Esteso
La missa de la Festa del Quadre va tenir un protaexposició Jordi Borràs

Processó de la Mare de Déu
del Carme

gonista inesperat a l’anunciar-se la renúncia com a
rector de Francesc Esteso. Segons ha manifestat ho
fa per problemes de salut, que l’impedeixen administrar una parròquia tan complexa com la torrenca. El
seu substitut serà el també torrenc mossèn Joaquim
Gras, mentre que Esteso mantindrà la parròquia de
Clarà i Baix a Mar.

Baix a Mar va viure amb el lluïment i assistència
acostumada la processó de la Mare de Déu del Carme en què els pescadors en són els protagonistes.

L’exposició de pintures de Jordi Borràs està a punt
de concloure. De fet, les persones que encara estiguin interessades en veure-la només tenen fins el
dia 9 d’agost. La mostra es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 a 20.30 h (accés pel Pati del Castell) .

Concert restauració orgue

Col·lecta anual Lliga contra 25è Aplec de Sardanes
Un any més, i ja en van 25, l’Agrupació Sardanisel càncer
La secció local de la Lliga contra el càncer està realitzant aquests dies una col•lecta per lluitar contra la
malaltia.

ta l’Antina ha organitzat un Aplec de Sardanes. En
aquesta ocasió va tenir lloc en el Passeig Marítim i
van intervenir les cobles REUS JOVE i PRINCIPAL
DE TARRAGONA

És per commemorar total, Aquest dissabte 27 de juliol es va realizar un concert extraordinari per commemorar el 40è aniversari de la restauració de l’orgué barroc parroquial.
Va anar a càrrec dels organistes Pablo Taboada, Eudald Dantí i Josep Maria Mas Bonet, proveïts d’una
consistent trajectòria internacional.
L’instrument, construït durant els primers anys del
segle XVIII pels germans Guilla de Tremp, i va ser
malmès durant la guerra civil.

Obert de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i de 20:00h. a 23:00 h. Dimecres migdia tancat.

OPINIÓ
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Editorial

LES COSES ARA SÓN DIFERENTS
A pocs els sorprèn ja que aquesta alçada de la
pel•lícula hi hagi un alcalde que supediti el seu càrrec als seus interessos personals. Ho hem vist tantes vegades que ja ho trobem com un fet normal.
Dit això, preguntar-se el per què Eduard Rovira actua interposant els seus interessos als de la resta de
la població resulta fútil.
El cinisme està instal•lat en el dia a dia de la política i n’hi ha que exerceixen de petits aprenents de
bruixots sense adonar-se’n que per trist que sigui el
rei va despullat.
La ciutadania té assumit que els seus representants
els enganyaran i, fins i tot, que els robaran. Desgraciadament, o per sort, aquests dies s’ha donat a
conèixer que el Cas Torredembarra continua el seu
procés i abans d’acabar l’any començaran els primers judicis i, per tant, podrem saber una part del
que va passar.
Amb aquest antecedent, Rovira viu de les rentes i,
per molt que mostri una vegada hi una altra la seva
cara més cretina, el poble l’ha recompensat amb
una majoria absoluta, única en la història d’un municipi com el nostre.
I és clar, amb un aval tan desmesurat per tant poca
feina feta –bàsicament donar la sensació que s’és
honrat i auster– és normal que qui el rep demostri la
seva veritable cara, sense mascares.
Que Rovira ha fet trampes als ciutadans en temes

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

carrer Pere Badia, 34
Torredembarra

com Monteixo, és una acció que ja queda descomptada pel resultat de les urnes. Cedir un terreny públic
perquè se’n beneficií una comunitat on persones de la
teva família hi tenen interessos no és punible –així ho
ha dit la justícia–, ni té un càstig electoral.
Com tampoc ho té el fet d’enganyar a la gent.
L’alcalde i l’equip de govern que l’acompanyava han
ocultat informació segons la seva conveniència, evitant d’aquesta manera que aquesta els pogués perjudicar o afavorir. Van amagar a la ciutadania que Eduard Rovira i Clara Solivellas estaven sent investigats
pel cas Monteixo i això deslegitima uns resultats electorals, tant clars. Encara es consideren murris, però
és un escàndol per la nostra democràcia.
L’engany i la mitja veritat és el subsòl on està ostentat el govern Rovira, un subsòl que és de fang i poc
estable.
Després de la pujada de sous dels regidors, que en
aquest mandant havia de costar més de 205.000 euros a l’erari públic, l’Alcalde ha anunciat públicament
que renuncia a una part d’ell. Des del Mònic hem
intentat corroborar la informació però de moment
no ens consta que hi hagi cap document oficial on
s’indiqui que Rovira ha renunciat a res, com a mínim
des del departament de premsa no ens l’han facilitat.
Però, el que s’ha volgut vendre com un gest, és en
realitat una obligació per poder accedir a un sou que
l’interessa més a la Diputació de Tarragona, on perce-

www.elmonic.info
e-mail: elmonictorredembarra@gmail.com
Tels. 977 64 30 55 i 699 750 224
PUBLICITAT: Jordi Guasch (699750224)

brà més de 61.000 euros per ser el màxim responsable de BASE. Diuen que de l’Ajuntament rebrà
12.300 euros, un fet que pensem que no és realista
perquè si cada comissió de govern són 250 euros,
cada comissió informativa 200 euros i cada ple 700
euros (com a mínim 4, 1 i 1) significa que a partir del
mes de juny ja no cobraria res. Si hi ha plens extraordinaris deixaria de cobrar abans, sobretot, si és
amb la freqüència d’aquests darrers dos mesos, on
s’han fet 3 plens extraordinaris. Encara que ja ningú
l’interessi parlar-ne –perquè no els convoca l’oposició– cada ple costa 7700 euros. Especialment dolós
és el ple d’aquest mes de juliol que només tenia dos
punts i que sembla que troba justificació en el fet
que els regidors que van per assistències no cobrarien res el mes d’agost.
Una última cosa que ens ha cridat l’atenció. La fotografia de la presentació del servei de recollida hi faltava l’alcalde. Suposem que estava treballant per la
Diputació, on té dedicació exclusiva, ara bé, resulta
que l’empresa que s’ha adjudicat el contracte és la
mateixa que està sent investigada per presumptament subornar a l’alcalde Masagué i pagar-li la campanya electoral… a veure si es va voler evitar una
foto compromesa? No home, no què les coses ara
són diferents i si havia més banderoles és perquè
van més barates.

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

IMPRESSIÓ:
INDUGRAF offset S.A.
Dip. Leg. T-991-2001
Imprès en paper ecològic 100%

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

Demana pressupost, li
millorem el preu!!!
Alt de Sant Pere, 47-A
Tel. 977 64 47 00 FAX 977 64 61 61

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

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355
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Torredembarra proclama nous campions del Aaron Solà or en el
Vichy Catalan Volei Tour
Campionat de Catalunya
Laura Pallarès i Íngrid
redembarra, que destaca Absolut
Grau, en categoria femenina, i Bruno Roxlo i
Yamil Yanes, en la masculina, són els campions
de la setena prova del
Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei Tour
que s’ha celebrat a la
platja de la Paella de
Torredembarra. Un cap
de setmana marcat, dissabte, per la pluja i, diumenge, pel sol i la calor.
Gran partit el que han
disputat Laura Pallarès
i Íngrid Grau en la final
on s’han enfrontat a
la parella formada per
Carla Martínez i Gloria
Massari. El primer set
han dominat amb certa
claredat les campiones
de Torredembarra amb
un joc ben combinat entre les dues jugadores,
marcat per les defenses de Pallarès. Al segon set, Carla Martínez
i Gloria Massari han
aconseguit mostrar el
seu millor joc i, sense er-

Guanyadors del Vichi Catalan VT (Foto: Aj. Torredembarra: A.Fusté).

rors, han aconseguit tancar el set forçant el tercer
parcial. Un tie break que
semblava clar per Pallarès – Grau, i que tot i que
s’ha ajustat al final, s’han
acabat enduent assegurant-se el primer calaix
del podi.
Bruno Roxlo i Yamil Yanes arribaven per primera vegada a una final
del campionat aquesta
temporada i ho han fet
enfrontant-se a la jove
parella que formen Dexter Edwards i Elio Carrodeguas. Roxlo i Yanes no

han donat opció als jugadors del CV Sant Pere i
Sant Pau i han tancat els
dos sets a 14 i 11 punts.
Tot i així s’han pogut veure grans jugades per part
de les dues parelles que
han lluitat tots els punts
fins al final. En tercera posició masculina ha
quedat la parella formada
per Cristian Vives i Dídac
Jiménez, mentre que a
la femenina han completat el podi les germanes
Brun, Laura i Raquel.
La parella perfecta de la
prova disputada a Tor-

al millor jugador i la millor
jugadora del cap de setmana ha estat per Íngrid
Grau i Yamil Yanes, que
rebran un lot de productes de Vichy Catalan. A
l’entrega de premis han
assistit Eduard Rovira,
alcalde de Torredembarra; Marina Riudeubas,
regidora de Turisme de
Torredembarra;
Raúl
García regidor d’esports
de Torredembarra; i Oscar Novillo, gerent de la
Federació Catalana de
Voleibol.
Més de 50 parelles han
omplert les pistes de vòlei
platja que s’han instal•lat
a la platja de la Paella
de Torredembarra, 28 en
categoria masculina i 23
en la categoria femenina.
Unes pistes que serviran
a partir de demà, i fins
dimecres, per acollir el
Campionat d’Espanya de
Clubs sub-19, que portarà fins a Torredembarra
el millor vòlei platja espanyol d’aquesta categoria.

ELIGE UN COLCHÓN
CON UNA BASE

Ignis Rev

L’Estadi Joan Serrahima
de Barcelona ha estat l’escenari on Aaron Solà s’ha
proclamat Campió de Catalunya de llançament de disc
el passat mes de juliol.
Un èxit que se suma a la
medalla de bronze aconseguida al Campionat d’Espanya Sub23 a finals del mes
de juny.
Ha registrat una marca de
50 metres i 72 centímetres,
molt per sobre de l’aconseguida pel seu company de
l’Agrupació Atlètica Catalunya, Jaume León Fernández, que s’ha endut la plata
amb un llançament de 48
metres i 75 centímetres.
Àlex Martínez de la Unió
Colomenca ha estat bronze
amb un registre de 43 metres i 61 centímetres.
Solà ha completat el campionat absolut amb una
cinquena plaça en la modalitat de llançament de
pes (7,260 kg). En aquest
cas, no ha aconseguit fer
podi amb una distància de
14 metres i 95 centímetres,

molt lluny de la marca de
Carlos Tobalina (FC Barcelona): 19 metres i 61 centímetres.
Berta Castells s’ha endut
la plata en la modalitat de
llançament de martell (4kg)
amb una marca de 66 metres i 34 centímetres.
L’atleta que milita en el
club València Esports s’ha
quedat a només 40centímetres de la guanyadora,
Laura Redondo del FC
Barcelona, que ha aconseguit l’or amb un registre de
66 metres i 74 centímetres.

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
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