’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

Modista

e-mail: rpons@tinet.org

ANT DE LA CURSA!

Menú diario

Arreglos
Tapas

AUTOMÒBILS D’OCASIÓ

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

Us desitja bona

FESTA MAJOR

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

NielsenCars
www.nielsencars.es

VISCA SANTA ROSALIA!!!

Carretera de la Riera, 18
Torredembarra
Tel. 615 28 91 46

Enguany, l’element de l’Àguila ha renovat el seu equipament (Foto: RMG - El Mònic)

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

-Premsa Nacional i
Internacional
-Llibres
-Revistes

-Material Escolar i Oficina
-Llaminadures
-Articles de papereria
-Objectes de regal

assessors · consultors

Tenim tot el material escolar pel
proper curs. Bona Festa Major!!!

977 64 13 46

T. 977 640050 e-mail: llibreriamiquel@gmail.com
C/ Pere Badia, 43 -Torredembarra

c/ Pere Badia, 49
Torredembarra
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c/Antoni Roig 8, TORREDEMBARRA
977 64 63 63 · info@sumoy.cat
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El Ministeri de Foment i l’Ajuntament signen una nova addenda
per no perdre la subvenció per reconvertir l’antiga CN-340
Redacció.- El Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE)
va publicar el passat 13
d’agost la resolució per
la que es publica l’addenda del conveni signat
entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament per
a l’execució del projecte d’obres de millora de
l’antiga CN-340.
El document es va subscriure el passat 30 de
juliol entre el director general de Carreteres, Ja-

vier Herrero, i l’alcalde de
Torredembarra, Eduard
Rovira, i té com a objectiu l’adaptació del conveni
firmat el 18 d’octubre de
2005. Aquest, contemplava la transferència de la
titularitat estatal d’aquest
tram de la CN-340 i el finançament per part del
Ministeri de Foment de
les obres de reforma i
adequació del vial per un
import de 765.569,21 euros.

La transferència de la titularitat del tram mencionat
es va formalitzar en l’acta de cessió del 18 d’octubre de 2005, però les
obres les havia de realitzar l’Ajuntament. Si no es
feien les obres en el termini establert la subvenció es perdia, un fet que
no s’ha produït gràcies
als diferents acords entre
les parts.
I és que fins aquest moment, l’Ajuntament només

ha pogut justificar treballs
per valor de 87.011 euros, per les obres realitzades l’any 2017 –rotonda
c/ Pescadors.
Aquest proper 1 d’octubre, l’Ajuntament havia de
justificar 678.557,70 euros i davant la impossibilitat de fer-ho, només estan justificats 126.982,09
euros, és el motiu del nou
contracte, que permet
que l’any 2020 es justifiquin els 551.575,61 euros

que falten.
En el nou acord, s’amplia
la pròrroga fins a l’1 d’octubre de 2021, data en
què finalitzaria el termini
de vigència del conveni.
No obstant això, es de

suposar que degut als
incompliments històrics
per part de l’Ajuntament,
el document preveu una
nova ampliació del conveni que se situaria al 2
d’octubre de 2023.

Menjadors privats i grups
Jardí, Parc Infantil
i Aparcament

Horari de setembre a juny:
Obert els caps de setmana i
festius, al migdia.

CUINA TÍPICA CATALANA
Accés discapacitats

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

El Mònic
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Els partidaris de reobrir la Rotonda es podrien manifestar-se
davant de l’Ajuntament
POLÍTICA

Redacció.Després
d’estar tot el mes d’agost
reivindicant la reobertura
de la rotonda, s’han fet
múltiples talls de carretera, l’última el passat
25 d’agost, els veïns
pretenen manifestar-se
davant la seu de l’Ajuntament de Torredembarra, degut a què no estan
gens contents a com
està actuant el consistori

SANTA ROSALIA 2019. NÚM. 252

en aquest assumpte.
L’acte coincidiria amb la
sessió plenària ordinària
que es durà a terme el
proper 19 de setembre.
Suspicàcies
El motiu principal perquè els veïns pretenen
fer aquesta manifestació
davant l’Ajuntament és
per les suspicàcies que
ha aixecat la negociació

entre el consistori i el Ministeri de Foment, que
ha concedit ampliar el
termini per convertir l’N340 en una via urbana, i
que s’han fet públiques
aquest mes d’agost.
I és que a tothom ha estranyat que Foment hagi
acceptat una nova prorroga per dur a terme aquestes obres i els diners per
executar-la.

Pels veïns, l’acord explicaria la falta real de compromís del consistori amb
la seva reivindicació.
Continuen els talls
A pesar d’aquesta nova
manera de protesta, els
defensors de l’obertura
de la rotonda pretenen
continuar amb els talls de
carretera durant el proper
mes de setembre.

RESTAURANT
Cuina tradicional thailandesa
cocktail bar

TORREDEMBARRA

Av. de les Oliveres, 26 - Torredembarra

BONA FESTA MAJOR ‘19
977 780 296 - oncletattoo@gmail.com
c/ 11 de setembre, 1 - Torredembarra

RESTAURANTE CHINO TRADICIONAL
MENÚ MEDITERRÁNEO Y BRASA

NUEVA DIRECCIÓN

Hotel Nueva Europa

Tel. 977 26 54 02 - 877 06 34 90
CTRA. N-340 KM 1180 - TORREDEMBARRA
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Ajornen per tercera vegada la primera
vista oral del cas Torredembarra
Redacció.- El primer judici del cas Torredembarra, que havia de començar el 30 de setembre a l’Audiència de Tarragona, s’ha ajornat per
tercera vegada. Segons
han confirmat a l’ACN
fonts judicials, l’elevada activitat prevista en
aquest òrgan judicial ha
obligat a posposar la vista fins a mitjans gener,
en una data encara per
concretar. Inicialment, el
judici s’havia de celebrar
l’octubre passat, però ja
es va ajornar al febrer.
Aleshores, però, tampoc
no es va poder fer per la
incompatibilitat d’alguns
advocats que es trobaven a Madrid amb motiu
del judici de l’1-O al Tribunal Suprem.
Els fets que es portaran
a judici es remunten als
anys 2011 i 2012.
En el seu escrit d’acusació, la Fiscalia Anticorrupció considera que els

implicats van impulsar
dos contractes d’arrendament de dos locals al
municipi, malgrat que
eren sabedors que “eren
contraris a la llei” i que
suposaven una “pèrdua
de diners de l’Ajuntament”.
Un dels locals està ubicat
al carrer Riera de Gaià i
actualment ocupa la comissaria de la policia local, tot i que inicialment
estava pensat perquè fos
un magatzem “ja sigui
d’arxiu definitiu de documentació com de maquinària o de vehicles dels
diferents serveis municipals. L’altre està ubicat
als carrers Priorat i Garraf, a la zona de Clarà, i
estava pensat per “assajos de grups municipals,
dels Nois de la Torre -la
colla castellera- i d’altres
associacions culturals”.
Tot i això, el local s’ha
mantingut tancat i sense
ús.

El ministeri públic subratlla que, en ambdós casos, “els acusats van
actuar sent conscients
que els locals no eren
únics ni singulars, que
no hi havia urgència per
llogar-los i que existien
obstacles insalvables per
a la legalitat dels expedients”.
L’exalcalde Daniel Masagué s’enfronta a quatre anys i mig de presó
per un delicte continuat
de malversació de fons
públics i a nou d’inhabilitació especial per a
l’exercici de càrrec públic. La regidora Francisca Felguera, a tres anys
de presó i vuit d’inhabilitació; els regidors José
Oviedo, Pere Font i Santiago Ardèvol, i la cap de
contractació, Montserrat
Córcoles, a quatre anys
de presó cadascun per
malversació continuada i
a nou anys d’inhabilitació
per a l’exercici de càrrec

públic per un delicte continuat de prevaricació.
L’exregidor Juan Pérez,
l’enginyer Vicenç Ruiz
i els empresaris Rafael
Jiménez i Vicente Sánchez s’enfronten a dos
anys de presó per un delicte continuat de malversació i a quatre d’anys
d’inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació. L’advocat Xavier
Xifrà, a tres anys i mig
de presó per malversació
i, el coordinador d’Urbanisme, Jaume Vila, a cinc
anys d’inhabilitació per
prevaricació.
En concepte de responsabilitat civil, el ministeri
públic interessa la nul•litat dels dos contractes
d’arrendament i que els
encausats retornin al
consistori les quantitats
abonades pels locals
-222.759 euros pel local del carrer Priorat i
107.708 euros pel local
del carrer Riera de Gaià-.

TALLER DISTINGIT MAPFRE

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

SERRALLERIA TURCH
Tot tipus de treballs amb ferro

SERRALLERIA TURCH

BONA FESTA MAJOR
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

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres

CONSTRUCCIONS INTEGRALS
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
US DESITJA UNA
BONA FESTA MAJOR 2019

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

BONA FESTA MAJOR 2019
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 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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Passeig Colom 43. 43830 Torredembarra
Tel. 977 641 952

www.restaurantoxid.com
Segueix-nos a:

L’equip de l’OXID
us desitja
una bona Festa Major!
Per Santa Rosalia vine a tastar la carta d’estiu

amb plats molt més frescos.

ELIGE UN COLCHÓN
CON UNA BASE

Ignis Rev

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

POLÍTICA
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LA CUP PRESENTA UN RECURS CONTRA L’AUGMENT DE SOU DELS REGIDORS
Redacció.- Aquest divendres, la CUP Torredembarra ha registrat
una al·legació contra les
retribucions aprovades
en el ple del passat 9 de
juliol i en què alguns regidors de l’actual equip de
govern d’ERC veien com
augmentaven la seva retribució en un 60% respecte el mandat anterior.
L’al·legació té dues vessants, una part jurídica i
una altra ètica.
La vessant jurídica ra-

dica en el fet que els
pressupostos actuals de
l’ajuntament no contemplen aquests augments i,
sobretot, en què les dedicacions parcials del 95%
són una estratagema que
en realitat amaga una
dedicació exclusiva. Per
fonamentar-ho citen una
sentència de l’any 2018
de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de
d’Andalusia. Que textualment diu:

“Se señala que no cabe
una dedicación parcial de
un 90% en cuanto que la
misma equivale prácticamente a una dedicación
exclusiva…” i “Sí debe
señalarse que en cualquier caso este Tribunal
coincide al señalar que
una dedicación parcial
de hasta el 90% viene a
la práctica a suponer una
dedicación exclusiva, que
por lo tanto debe ser anulada”.
Cal
assenyalar
que

l’acord del plenari indicava que l’alcalde, Eduard
Rovira, tindria una dedicació parcial del 95 % i
una retribució de 44.650
€ bruts anuals. I que els
tinents d’alcalde, Josep
M. Guasch i Raúl García
tindrien la mateixa dedicació i una retribució de
28.500 € bruts anuals.
Qüestió d’ètica
La CUP, però, també
qüestiona l’ètica emprada pels regidors que s’ha

augmentat el sou. En el
seu escrit manifesta que
el salari mínim interprofessional esta en 900€
mensuals i que el salari
mitjà a Catalunya és de
25.180,45 €, segons l’INE.
Argumenten que de la
mateixa manera que es
pot justificar l’augment
salarial, existeix una base
jurídica per disminuir-les.
Fora de lògica
Per últim, consideren que
els sous aprovats són

desorbitats i estan fora
de tota lògica i ètica i ho
comparen amb l’Ajuntament de Berga de 16199
habitats, uns pocs més
que a Torredembarra,
on els càrrecs electes
cobren 200 euros per assistir als plens (500 euros
menys) i 90 euros per assistir a les comissions informatives (160 € menys
que a Torredembarra).
Per aquests motius solliciten que es revoqui
l’acord del plenari.

Des de l’any 1820
taller de reparació de xapa i pintura

DONA - HOME

Menú de Festa Major
Amanida de fabetes i cruixent de pernil ibèric
Ensalada de habitas y crujiente de jamón ibérico

o
Carpaccio de vedella amb encenalls de parmesà

Nou FUSIO SCRUB
Exfoliants naturals + Olis essencials

Carpacio de ternera con virutas de parmesano

Us desitja una bona

Festa de
Santa Rosalia

Bacallà a la muselina d’all negre
Bacalao a la muselina de ajo negro

o
Entrecot amb guarnició
Entrecot con guarnición

Postre, aigua i vi
Postre, agua y vino

25 euros

Neteja profunda per al cuir cabellut i cabell
Elimina impureses i potencia la lluentor del cabell

977 64 08 12
694 464 407

info@guggi.es
www.guggi.es

Av. Sant Jordi, 18 - Torredembarra

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

Perruqueria Assumpció us desitja
Bona Festa Major de Santa Rosalia
C/ Ferran de Querol, 9 - bxs.
43830 - Torredembarra

977 64 43 27

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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VISITA TEATRALITZADA ALS MUNTANYANS
Redacció.- Els Muntanyans és un espai natural de primer ordre on
des de fa molt de temps
es fan visites per mostrar les característiques
que el converteixen en
un indret excepcional.
Enguany, però, el GEPEC que és l’entitat
ecologista que el gestiona més directament,
ha programat unes visites diferents, teatralit-

zades. És el primer cop
que es fan a Torredembarra unes visites guiades d’aquest tipus.
Així, tres voluntàries de
l’entitat s’han ficat en el
paper de tres dones de
començaments del segle
XX per explicar diferents
aspectes de l’espai natural des d’una perspectiva diferent. Atès que no
podien tenir la mateixa
visió, una estudiosa, la

dona d’un pescador i una
rica adinerada, més preocupada per recuperar
els objectes que els hi
van ser espoliats a l’inici
de la Guerra Civil.
El resultat es va poder
veure entre els dies 15 i
18 d’agost i es pot dir que
va ser un èxit atès que es
va superar de molt les
expectatives inicials, perquè es van esgotar les
places i, fins i tot, hi van

participar més espectadors dels recomanats.
Durant gairebé dues
hores, l’Iris –de Baix a
Mar–, la Quima –l’estudiosa naturalista– i la
Sra. de Bofill van fer un
repàs no només per la
zona dunar sinó també
del barri de Baix a Mar i
de la casa de Can Bofill,
que s’ha convertit en el
centre d’interpretació de
l’espai.

Les visites tindran continuitat (Foto: El Mònic)

US DESITJA
BONA FESTA MAJOR

TEL. 651 630 201
REPARACIONES Y
REFORMAS 24 H.
Fruites i verdures fresques i
productes naturals de pròximitat
Avda. Pompeu Fabra, 12
678 136 673
Torredembarra

Telf. 977 645 641

www.multiserviciosruiz.net
info@multiserviciosruiz.net
Torredembarra (Tarragona)

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

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

Bona Festa Major
de Santa Rosalia 2019
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

RESTAURANT

US DESITJA
BONA FESTA
MAJOR 2019

BONA FESTA MAJOR
DE SANTA ROSALIA 2019

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

Av. Catalunya, 27
977 641 542
Torredembarra

PUBLICITAT
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RIP PER L’APARCAMENT DEL CARRER LLEIDA
L’Ajuntament està a punt
de culminar el seu pla
per fer viable l’aparcament soterrat del carrer Filadors, per aquest
motiu destinarà gairebé
150.000 euros del Pla
d’Acció Municipal de la
Diputació de Tarragona
en convertir l’equipament situat en la cruïlla
dels carrers Lleida i Rodes en una zona verda.
Des del començament,
l’aparcament
soterrat
ha esdevingut al llarg
dels anys un negoci ruïnós per al poble de Torredembarra. Construït
amb els diners del Plan
Zapatero durant el mandat de Daniel Masagué,
és una de les obres públiques que estan sent
investigades per la justí-

cia dins del conegut com
a “Cas Torredembarra”
i, a més, un cop finalitzat ha estat un verdader
maldecap pels diferents
gestors municipals fins
al punt que es va decidir
tancar-lo perquè els ingressos només cobrien
una desena part del cost
de mantenir-lo obert.
Un dels problemes que
es van detectar és que
els números que justifiquin l’obertura de l’equipament no sortien a l’haver-hi altres aparcaments
gratuïts relativament a
prop. És per aquest motiu
que mica en mica es van
eliminant places d’aparcament amb la intencionalitat de fer viable Filadors.

Pere Badia
Les obres del carrer Pere
Badia van servir per reduir les places destinades
a aparcament de vehicles
d’un dels principals carrers comercials.
A més, durant les mateixes es va utilitzar tot l’espai del carrer Lleida com
a magatzem. Un fet que
com es va poder veure
no era necessari, perquè
mentre va durar l’obra va
estar pràcticament buit.
Paral·lelament, però, es
va obrir de manera gratuïta Filadors perquè la gent
s’habitués a utilitzar-lo.
La intenció inicial era que
l’aparcament del carrer
Lleida ja no s’obrís, però
la pressió de la gent i la
proximitat de les eleccions van forçar la reober-

tura.
Aparcaments de superfície
L’altra acció duta a terme
per l’Ajuntament per facilitar la viabilitat de Filadors ha estat precaritzar
la resta d’aparcaments
de superfície del poble.
D’aquesta manera la majoria de terrenys han quedat sense contracte i, amb
el temps s’han anat degradant al ser de terra i no
fer-hi cap mena de manteniment ni adequació.
És el cas de l’espai que
esta situat al començament del Passeig de la
Sort, que està en un estat
lamentable.

Pla General de 2001, l’espai on està situat l’aparcament del carrer Lleida
està tipificat com a zona
verda i que va ser durant
les obres de l’aparcament
de Filadors que l’espai es
va asfaltar per poder absorbir la demanda d’estacionament que es geneNova zona verda
rava en aquell moment i
S’ha de dir que segons el s’ha mantingut fins ara.

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

Us desitja una Bona
Festa Major de Santa Rosalia

www.gatigos.es
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

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

877 013 990

C/ Capella, 8 - local 1
43830 - Torredembarra

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

4782

WWW.FINQUESLATORRE.COM

La reconversió en zona
verda no sortirà gens barata atès que els 147.613
euros de la Diputació de
Tarragona que es destinaran només són una
part de la inversió que
l’Ajuntament vol destinar
a habilitar una zona verda i un parc de socialització d’animals al solar.

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€

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
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TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
-Auto
-Moto
-Negoci
-Llar
-Agrosegurs
-Mercaderies
-Protecció ﬁnancera
-Pensions
-Autònoms

-Comunitats
-Accidents
-Embarcacions
-R.C. Caçador
-R.C. PYME
-Fondovida
-Estalvi
-Salut








metros )



Assegurances de Salut i Decessos

Demana informació!
977 642 959 - Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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ATLETISME

1979-2019
40 ANYS D’ATLETISME A TORREDEMBARRA
L’any 1975 Josep Maria Bernad va demanar una reunió amb
l’Alcalde de la Vila per
organitzar una cursa
popular al centre del
poble. L’Alcalde Josep
Mercadé li va dir que
no es podia organitzar
per manca de Policia
Local.
Lluny
de
desanimar-se, l’any següent
Bernad va insistir. Va
proposar fer la cursa
del camp de futbol fins
a Clarà, per carrers
sense asfaltar, i l’alcalde va donar l’autorització.
L’1 de maig de 1976
es va organitzar un
Cros –des del camp
de futbol fins a Clarà i
tornar– i proves d’atletisme dins de l’equipament esportiu.
L’any 1977 es van
repetir les proves i el
Cros al mateix circuït.
L’any següent es van
organitzar uns Jocs
Escolars d’Atletisme
al camp de futbol.
Al mateix temps, Josep Mª Bernad va
iniciar entrenaments
d’atletisme a l’escola
Antoni Roig i al Camp
de Futbol amb Josep
Mª Cañellas.
Creacció secció
El mes de març de
1979 es va fer una
cursa a Baix Mar amb
la col•laboració de
l’Associació de Veïns
de Sant Joan.
El 9 d’abril de 1979
es va fundar la Secció d’Atletisme de la
Unió Deportiva Torredembarra, al Centre
d’Iniciatives i Turisme.
La Junta Directiva va
estar formada per les
següents persones:
President: Frederic Pros Altes
Sotspresident: Esteve Cañellas Cañellas

Secretari: Josep Mª
Bernad Sáez
Tresorera: Maria del
Carme Cañellas Solé
Vocals:
Maria
Teresa Blanco Barranco, Rosalia Girol Figuerola, Cosme
Cortés Aragonés, Josep M. Cañellas Solé i
Maria del Carmen Pérez Ortiz.
A la reunió del 15 de
maig de 1979 s’acordà
organitzar el I Cros Popular Vila de Torredembarra el dia 18 de juliol
al carrer Anton Roig i
entorn.
Primeres actuacions
El 27 de gener de 1980
es va organitzar el 1r
Cros Escolar.
L’11 de març de 1980
es formà una nova Junta Directiva.
President: Esteve
Cañellas Cañellas
Sotspresident:
Santiago Pintado Navarro
Secretaria: S ò n i a
Marsal Gibert
Secretari
Tècnic:
Josep Maria Bernad
Sáez
Tresorera: Maria del
Carme Cañellas Solé
Vocals:
Josep
Paños Gabaldon, Josep Mª Cañellas Solé,
Santiago Ardevol Mirabal, Cosme Cortes
Aragonés, Maria Teresa Blanco Barranco
i José Montes Merino.
Es van fer gestions amb
el Consejo Superior de
Deportes i l’Ajuntament
de Torredembarra per
la construcció d’una
pista de cendra de 200
m. No va tenir èxit.
Per promocionar l’atletisme a Torredembarra
es van organitzar proves com el Cros Popular, quatre curses per la
platja del Racó de l’Art
als pins de Creixell i
tornar, les cinc edicions

de Torredembarra –
Saragossa per relleus,
(cada atleta corria 21
km.), quatre edicions
de Torredembarra –
Montserrat per relleus,
dos Campionats Provincials de Cros camp
a través, dos Campionats Provincials de mitja marató, Campionat
de Catalunya de veterans de mitja marató,
Campionat de Catalunya de marxa atlètica en
ruta.
Pista d’atletisme
L’any 1988, en Bernad
va mantenir una reunió amb l’Alcade Celestí Salort i el regidor
d’esports Gumersindo
Fuentes per valorar la
possibilitat de construir una pista d’atletisme petita de cendra.
L’arquitecte municipal
Sr. Pascual Monravà
va proposar que es
fes de material sintètic
“tartan” o “Mondo” i de
300 metres.
L’any 1989 l’equip de
govern de l’Ajuntament de Torredembarra va estudiar la
construcció de una
pista d’atletisme.
El mes de setembre
de 1990 es va mantenir una reunió entre
l’equip de govern de
l’Ajuntament de Torredembarra i la Junta
Directiva de la Secció
d’Atletisme de la Unió
Deportiva Torredembarra, aficionats, atletes i exatletes, per
a què es portés a terme la construcció de
la pista d’atletisme.
L’equipament era molt
necessari per poder
fer els entrenaments
adients i la creació
d’una escola d’Atletisme.
L’1 de maig de 1991
es van inaugurar la
pista, un fet que va do-

nar un impuls a la formació física de nens i
nenes, per la pràctica
d’atletisme i altres esports.
A les pistes s’han organitzat les següents
proves:
quatre mítings d’atletisme amb
atletes internacionals,
60 competicions de
pista per assolir mínimes pels Campionats
Provincials o de Catalunya, i els Jocs Escolars d’atletisme que
aquest any serà l’edició número 30.
Jocs Escolars
Aquesta prova consisteix en la participació
de 500 alumnes de 3r,
4t, 5è i6è de les escoles Antoni Roig, Molí
de Vent, Antina i escoles de poblacions veïnes.
Cada alumne fa quatre
proves, 50 m., 300m.
llargada i llançament.
A cada alumne se li
assigna la millor marca
de les quatre proves
i se’l classifica per la
final, en la que participen més de 300 alum-

nes.
A nivell escolar local, també s’organitzen curses de relleus
4x50m.
Entitat independent
El 9 de setembre de
2008 la Secció d’Atletisme de la UDT es va
dissoldre i es va fundar
el Club d’Atletisme Torredembarra. L’actual
president és en Francesc Cañellas Carreño.
L’actual equip tècnic
pels
entrenaments
està format per:
Jesús Velasco Gonzalvo. Entrenador Nacional d’Atletisme. És
entrenador del club
des de 1993. Director
de l’Escola d’Atletisme. Entrena les modalitats de velocitat,
mig fons i Fons. Va ser
entrenador de l’olímpic
i doble campió d’Europa Youssef El Nasri.
Francisco Cruz Garcia. Tècnic de velocitat, tanques i salts.
Albert Solà Armengol. Tècnic de llançaments de Pes, Disc i

Javelina.
Marta Bernad Rodilla. Monitora d’Atletisme i fisioterapeuta.
Carme Bernad Rodilla. Monitora d’Atletisme i fisioterapeuta.
Josep Monè Rionè.
Dinamitzador de l’esport.
La propera temporada
s’incorporarà un nou
monitor.
Palmarès
Des de 1980 fins l’any
2008 i del 2009 fins
els 2019 s’han assolit
un total de 1566 medalles, de les quals
722 d’or.
En aquest 40 anys
d’atletisme, han sorgit
quatre atletes internacionals a Torredembarra.
Anys 80: Maite Montaña Fernández
(cros i 1500m)
Anys 90: Yousseff El
Nasri (cros i 5000m).
Anys 2002 – 2019:
Berta Castells Franco (Martell)
Anys 2010 – 2019:
Aaron Solà Sanjuan
(disc i pes).

ELS INTERNACIONALS
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MAITE MONTAÑA FERNÁNDEZ
Atleta que va iniciar-se a l’atletisme a l’escola Antoni Roig i seguidament a la Secció d’Atletisme
de la Unió Deportiva Torredembarra l’any 1979,
de la mà de Josep Mª Bernad i després de Josep
Mª Canyelles. L’any 1982 va passar al Nàstic de
Tarragona, i més tard a la secció d’Atletisme del
Club de Futbol Barcelona.
Les millors marques obtingudes són les següents:
800 m
2’09”48
1500 m
4’17”73
3000 m
9’21”71
Seguidament es relacionen els primers llocs més
importants obtinguts:
CAMPIONAT DE CATALUNYA:
1981
1981
1982
1982

CADET 1000m
CADET 2000m
JUVENI 800 m
JUVENIL 3000m

1a
1ª
1ª
1ª

rècord de Catalunya
rècord de Catalunya

YOUSSEFF EL NASRI

1985
1991
1991
1992
1995
1995

JUNIOR 800m
SENIOR 1500m
SENIOR CROS
SENIOR 1500m
SENIOR 1500m
SENIOR 4X400m

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

CAMPIONAT D’ESPANYA:
1981
CADET CROS
1982
JUVENIL
1983
JUVENIL
Rècord d’Espanya
1984
JUNIOR 1500m
1987
PROMESA
1988
PROMESA
1988
PROMESA
1988
PROMESA
1991
SENIOR 3000 m
Rècord de Catalunya
1992
SENIOR 1500 m

1ª
1500 m 1ª
1000 m 1ª

1500m
800 m
3000 m
800 m

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

pista coberta

pista coberta
pista coberta
pista coberta
pista coberta

1ª

Dècada de 1990

L’entrenador d’educació Fisíca de l’escola Antoni
Roig José Luís Velasco va veure en Youssef unes
qualitats innates per l’atletisme i el va convèncer
per participar als Jocs Escolars d’Atletisme.
El dia de les classificacions en Josep Mª Bernad
el va convèncer per participar a la final, i allí va
guanyar la prova dels 500 metres, i tot seguit en
Bernad el va entrenar una temporada i vist el potencial del Yousseff el va passar a l’entrenador
nacional d’atletisme Jesús Velasco, obtenint el
següents resultats:
Medaller:
Temporada 1993 – 94:
Campió Provincial
Temporada 1994 – 95:
Campió lliga Comarcal de Cros
Subcampió Provincial
Campió Provincial Cros
Campió Catalunya Cros

El Mònic

3000m

1000 m

Campió Espanya Cros
Campió Catalunya
3000m
Tercer al Campionat Espanya
3000m
Temporada 1995 – 96:
Campió Catalunya Cros
Campió Catalunya
3000m
Campió Catalunya
–pista coberta- 3000m
Campió d’Espanya Cros
6è Campionat Espanya
3000m
Temporada 1996 – 97:
Campió Catalunya
3000m
Millor marca catalana de 5000 mll fins 18 anys 14’13”
Subcampió de Catalunya de Cros
Subcampió d’Espanya de Cros
Temporada 1998 – 99:
8è al Campionat del Món de Cros
5è al Campionat del Món
3000m
Campió d’Europa SUB 23
5000m
Temporada 1999 – 00:
Subcampió d’Espanya
–pista coberta– 3000m
Campió d’Espanya
5000m
9è a les Olimpiades de Sidney
5000m

Dècada de 2000

BERTA CASTELLS FRANCO
Va començar a dedicar-se a l’atletisme als 12
anys, amb el que ha estat sempre el seu entrenador, José Luís Velasco. Es va convertir en la
primera atleta estatal a enviar el martell més enllà
dels 70 metres (70,52 m); també acumula onze
rècords estatals en categoria absoluta, més els
d’infantil, cadet, juvenil, júnior i sub-23. Va ser la
primera llançadora de martell que participà en uns
Jocs Olímpics enquadrada en la selecció espanyola. Ha estat en 3 J.J.O.O. (Atenes 2004, Pekín
2008 i Londres 2012).
Fites més importants des de l’any 2001 al
2019:
-Rècordwoman espanyola absoluta de llançament de martell
(15 rècords)

AARON SOLÀ SANJUAN
S’inicià a l’atletisme la temporada 2004-05, amb
5 anys. Dues temporades després, va assolir el
3r lloc en la lliga de Cros del Tarragonès, categoría prebenjamí i l’any següent en fou el campió.
Des de la temporada 2007 - 08 fins a la temporada 2018 - 19 ha assolit els següents resultats:
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DISC:
12 medalles d’Or
02 medalles d’Argent
01 medalla de bronce
En tretze ocasions a obtingut rècord de Catalunya de llançament de Disc.
CAMPIONAT D’ESPANYA DE DISC:
05 medalles d’Or
02 medalles d’Argent

6è al Campionat del Món de Cros
6è al Camponat d’Europa
3000mll pista coberta
5è al Campionat del Món
3000mll pista coberta
Temporada 2000 – 2001
Campió d’Europa sub 23
5000 mll
Rècord d’Europa de 3000 mll i 5000 mll

-Primera dona espanyola en superar els 70 m
-Campiona de Catalunya 20 vegades
-Campiona d’ Espanya diverses competicions 45 vegades
-Campiona d’Europa de clubs (2014 i 2015)
-Medalla de plata als Jocs del Meditarrani 2013.
-Medalla de plata i bronze en els campionats Iberoamericans.
-Subcampiona del món juvenil 2001.
-Medalla de bronze en els campionats d’Europa júnior de
2001 i 2003.
-Ha participat en 6 Campionats del Món 2003, 2005, 2007,
2009, 2011,2017
-Ha participat en 16 Campionats d’Europa
-Ha participat en 28 copes d’Europa de seleccions, des de
2001 a 2019.
-48 vegades internacional amb la selecció espanyola absoluta.

Dècada de 2010
02 medalles de Bronze
Un Rècord d’Espanya de llançament de Disc.
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PES:
11 medalles d’Or
06 medalles d’Argent
03 medalles de Bronze
Tres Rècords de Catalunya
CAMPIONAT D’ESPANYA DE PES:
01 medalla d’Or
03 medalles d’Argent
04 medalles de Bronze
PROVES INTERNACIONALS:
Festival Olìmpic Juvenil Europeu. Tbilisi (Georgia), 7è lloc
Campionat Europa Juvenil. Tbilisi (Georgia), semifinalista
Campionat del Mòn Junior. Tempera. (Finlandia) semifinalista
Mitting Internacional. Almeda. (Portugal)
4t lloc
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La Digue és una de les
115 illes que formen l’arxipèlag de les Seychelles,
situat al nord de Magadascar. Amb poc més de
10 kilòmetres quadrats,
és una de les més habitades de l’arxipèlag, però,
al mateix temps de les
més boniques. Les seves
exuberants platges de
sorra blanca i neta aigua
turquesa, la seva frondosa vegetació, fauna exòtica i altres peculiaritats,
com el fet que els vehicles a motor estan prohibits (només es pot circular amb bicicleta o carro
de bous), la converteixen
en un paradís natural que
queda gravat en la memòria dels afortunats viatgers que la visiten.
És el cas de la Caterina
que la va visitar ara fa
just 30 anys. En aquella
època, ella i el seu marit
tenien un taller de confecció de roba selecte
per dona a Barcelona.
El nom de l’empresa era
Mahé, l’illa més gran de

les Seychelles, i va ser el
motiu per fer el viatge.
Després d’una temporada
fora del món de la moda
femenina, que és el que
coneix, ha triat Torredembarra per obrir-hi la nova
botiga, no en va tenen lligams familiars amb la nostra població.
Botiga diferent
La Digue – es pot traduir
com el dic, en català– busca ser una botiga diferent
a l’oferta comercial que
ja hi ha a Torredembarra.
Encara que inicialment estava pensada per vendre
peces prioritariament de
dona, en els pocs mesos
que porta oberta –va obrir
el passat 21 de juny–, ha
replantejat l’enfoc inicial i
ha potenciat la secció de
roba masculina degut a la
bona acollida.
A La Digue s’hi pot trobar
un producte de qualitat fabricat als Països Catalans,
marques que tenen en
exclusiva al nostre poble,
i que tracten matèries no-

A l’entrada de la botiga hi ha una pintura d’Olga Pijuan de l’Illa de La Digue (Fotos: El Mònic)

bles: lli, cotó, llana, seda...
Defugen dels materials
sintètics com el niló o polièster. Tot i amb això, els
preus no són cars.
També tenen complements i bijuteria de Carme
Anglada.

Tot l’any
La Digue no és una botiga
d’estiu, estarà oberta tot
l’any. De fet, encara que
en aquests moments estan
en ple període de rebaixes
de la temporada estival,
fa pocs dies que els hi ha
arribat un avanç de la tem-

porada tardor-hivern; que
s’ha de completar en les
properes setmanes amb
les últimes tendències.
La botiga està situada en
la Plaça de la Vila, número 11, de Torredembarra.
El telèfon de contacte és
el 977 857 868.

ACTVITATS CREIXELL SETEMBRE 2019 I FESTA MAJOR DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT
Dissabte 7 de setembre
20 h. Concert Cicle Creixell Clàssic: Antonia Miller,
piano. Casal Municipal. Entrada lliure.
Diumenge 8 de setembre
9:00h IV Trobada de Vehicles Clàssics de Creixell, a la
Rambla de les Moreres.
Divendres 13 de setembre
22:30h Ball de nit amb el duet Shákata, a la Plaça Major .
Dissabte 14 de setembre
12:00h Espectacle de Titelles “Els Tres Porquets” a càrrec
de la companyia l’Invisible Titelles, a la Casa de Cultura “Cal Cabaler”.
19:00h Ballada de Sardanes amb la cobla Catània, a la
Plaça Major.

Diumenge 15 de setembre
11:15h Processó del Pa Beneït. Sortida des de l’Ajuntament.
11:30h Ofici Solemne amb l’acompanyament de la Coral Santa
Rosalia de Torredembarra.
Seguidament, Processó del Santíssim Sagrament amb
guarniment d’Altars a càrrec de veïns de la vila. Amb l’acompanyament de la Cobla de Ministrers del Benifet i la Coral Santa Rosalia.
18:30h SARSUELA “Cançó d’amor i de guerra”, adaptació
sarsuela catalana en dos actes, a càrrec del Cor de Capo i Solistes,
al Casal Municipal. Entrada lliure.
Dissabte 21 de setembre
20:00h Concert Creixell Clàssic, homenatge a Frank
Sinatra - “My Way Sinatra”, al Casal Municipal.

21:30h Inici del Correfoc a càrrec del Ball de Diables de
Creixell, a la Plaça del Mirador.
23:00h Ball a càrrec del grup musical SHÁKATA, a la
Plaça del Mirador.

AJUNTAMENT DE CREIXELL

SOCIETAT
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Mor un home de 84 anys a la platja de Muntanyans
Un home de nacionalitat
espanyola de 84 anys va
morir el passat 9 d’agost
al migdia a la platja de
Muntanyans de Torredembarra.
L’home es trobava a l’aigua i va ser rescatat en estat inconscient pel servei
de socorrisme de la platja
que el va dur fins a la sorra
on li van realitzar algunes
maniobres de reanimació
cardiopulmonar.
El telèfon d’emergències
112 va rebre l’avís a les
12:30 hores. Ràpidament

es van activar tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els professionals del SEM
van realitzat maniobres de
reanimació cardiopulmonar
a l’home que estava inconscient, però malauradament
van estar infructuoses.
En l’emergència també van
intervenir dues unitats dels
Mossos d’Esquadra i una
unitat de la policia judicial i
personal de vigilància fiscal
de la Guàrdia Civil i la Policia Local.

La platja de Muntanyans
de Torredembarra disposa
de servei de vigilància i socorrisme i en el moment del
succés onejava la bandera
verda.
Amb aquesta en total han
estat 23 les persones que
han mort a les platges catalanes en el que portem
d’estiu.
Des de Protecció Civil de
la Generalitat s’insisteix en
la importància d’extremar
les precaucions a la platja i escollir, en la mesura
del possible, aquelles que

estiguin vigilades. Cal fer
sempre cas de la bandera
que el servei de socorrisme
fa onejar (verda: bany permès, groga: molta precaució, vermella: bany prohibit)
i respectar les indicacions
dels socorristes per evitar
situacions de risc.
Si observem que algú es
troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal
avisar urgentment el socorrista per facilitar la seva actuació ràpida. Si ens trobem
malament cal dirigir-se al

Imatge d’una urgència a la platja de la Paella, d’aquest estiu (Fotos: Cedida)

socorrista i evitar ficar-nos
a l’aigua. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions

físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti
la sortida de l’aigua i ens
posi en risc.

La teva nova agència de Torredembarra
Fusteria Metàl·lica, Alumini i vidre

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Tapes & Vins

BONA FESTA
DE SANTA
ROSALIA

tel. 977 645 879
latourdanbare@gmail.com
Carrer del Forn, 20
Torredembarra

C/ Antoni Roig, 60
Torredembarra
Tel. 977 80 96 35 - 629 14 76 54
info@abucviajes.com

www.elblogdeabuc.com

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 MAJOR 2019
Oficina: Av. Comarques Catalanes, 14, L3 - Torredembarra

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

www. ram-sen.com

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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Santa Rosalia omplirà de festa i tradició
Torredembarra del 24 d’agost al 5 de setembre
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Torredembarra es prepara per acollir, del 24
De
les vuit
fins a
d’agost
al 5del
dematí
setembre,
la Festa Major de Santa
Rosalia, patrona de la vila,
en una edició en la que hi
destaca el 25è aniversari de l’Agrupació de Balls
Populars, encarregats de
fer aquest any el Pregó,
i els deu anys del Ball de
Gitanes que, entre d’altres
actes, ho commemoraran
amb una cercavila que
aplegarà fins a nou balls
de Gitanes a Torredembarra.
Programa d’actes de la
Festa Major de Santa
Rosalia 2019:
Dijous 29 d’agost
A dos quarts de vuit del
vespre, a la Sala Lluís
d’Icart
Inauguració de l’Exposició
“Fang i Foc. La ceràmica a
Torredembarra”, a càrrec
de Lluís Català i Joaquim
Nolla. L’exposició romandrà oberta del 26 d’agost

al 23 de setembre
A les deu de la nit, a la plaça del Castell
Projecció del documental històric Maleïda 1882,
d’Albert Naudín, estrenat al
FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català
Divendres 30 d’agost – El
Pregó
A les onze del matí, a la
plaça de la Vila
Taller “Vine a fer el teu diable”
A les sis de la tarda, al carrer Ample
Joc del Quinto del Ball de
Diables. Vine a jugar, hi
haurà desenes de premis
dels comerços de Torredembarra!
A dos quarts de nou del
vespre, a la plaça Mossèn
Joaquim Boronat*
Actuacions del Cor de l’Associació Cultural Andaluza
de Torredembarra – Baix
Gaià, amb el quadre de

Ball Sentimiento Andaluz i
de Carmen Sayago
A dos quarts de nou del
vespre, a la plaça del Castell
Tronada d’obertura de la
Festa Major
En acabar, al pati del Castell
Lectura del pregó de Festa
Major, a càrrec de l’Agrupació de Balls Populars de
Torredembarra
A dos quarts de deu de la
nit, a la plaça de la Vila
Assaig dels Nois de la Torre, obert a tothom
A les deu de la nit, a la plaça del Castell
Sopar popular. Venda anticipada de tiquets 3’5 € als
establiments Sal i Sucre,
Cal Jan i Sabó Morros, i
5 € a la barra. Per a més
informació www.noisdelatorre.cat

plaça del Castell
Nit de deejays amb Aaron
Coello i Ricky_rf
Dissabte 31 d’agost
A la una del migdia, a la
plaça de la Vila
Vermut dels Diables i concert amb el cantant i guitarrista Marc Menéndez
“Dantuvi”
A dos quarts de vuit del
vespre, des de la plaça
Mossèn Joaquim Boronat
Cercavila del 10è aniversari del Balls de Gitanes.
Amb els Balls de Gitanesde la Bisbal de Penedès,
de Roquetes, de Sant
Quinti de Mediona, de Sitges, de Terrassa, de El
Vendrell, de Vilanova i la
Geltrú i de Torredembarra.
A dos quarts de nou del
vespre, al Bluegrass Bar la
Traviesa
Concert a càrrec de Los
Winters, Play Johnny Winter

A les dotze de la nit, a la

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

A les deu de la nit, des de
la plaça Mossèn Joaquim
Boronat fins a la plaça del
Castell
Correbars amb la xaranga Tocabemolls. Venda de
tiquets el mateix dia a partir de les set de la tarda a
la plaça Mossèn Joaquim
Boronat. Preu: 4,50 € – 3
tiquets
A les dotze de nit, a la plaça
del Castell
Concert de Rumba Catalana a càrrec del grup Ai Ai Ai
A dos quarts d’una de la
matinada, a la plaça del
Castell
Concert amb el grup Angangas

a les nou del vespre, a la
plaça Mossèn Joaquim
Boronat
Exposició fotogràfica “Un
passeig pel temps”
A les dotze del migdia, a la
plaça de la Vila
Entrada a la plaçade les
colles Castelleres i Diada
Castelleraamb participació de les colles Nens del
Vendrell, Xiquets de Tarragona i Nois de la Torre
A dos quarts de nou del
vespre, al Bluegrass Bar
la Traviesa
IX Misteri del B’N’R, amb
els grups Jodie Cash i La
Jonkollective

Diumenge 1 de setembre – Els Castells
A les vuit del matí, des de la
plaça de la Vila
Matinades a càrrec dels
Grallers dels Nois de la
Torre.

A les nou del vespre, des
de la plaça del Castell
Correfoc infantil amb el
Ball de Diables Infantil de
Torredembarra, la Virgilieta, el Ball de Diables infantil de Sitges Colla Vella i el
Drac petit de Reus.

De les onze del mati i fins

A les deu de la nit, al car-

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
DESITJA
US
BONA
BONA FESTA
FESTA
MAJOR
MAJOR
DE SANTA
SANTA
DE
ROSALIA
ROSALIA

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/
AGOSTO
ABIERTO
CADA DIA
LUNES
CERRADO

· 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

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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rer Ample
Sopar Popular de Festa
Major. Preu 10€. Venda de
tiquets als bars del carrer
Ample. Places limitades!
A dos quarts de dotze de
la nit, al carrer Ample
Actuació de Miquel del
Roig
Dilluns 2 de setembre –
La Rosalieta
A dos quarts de set de la
tarda, des de la plaça de
l’Escorxador
Cercavila del Seguici Popular Infantilamb el Ball
de Diables, la Virgilieta, el
Ball de Bastons, el Ball de
Pastorets, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el
Ball de Nansi lacolla infantil dels Nois de la Torre.
En acabar, a la plaça de
l’Escorxador
Representació del Ball
Parlat del Ball de Diables
Infantil
A dos quarts d’onze de
la nit, des de la plaça del
Castell fins a la Fundació
Pere Badia
Desvetlla dels Gegants.
Dóna el xumet als Gegants.
Els Gegants de la vila es
despertaran i faran una
cercavila acompanyats de

la Fanfara Anima’t a acompanyar-los!
En acabar, a la plaça de la
Vila
Ball de gralles amb el grup
Els Vinardells, grallers del
Penedès
En acabar actuació amb
Xart Deejay
Dimarts 3 de setembre –
La Vigília
A les dotze del migdia, a la
plaça del Castell
Crida pública de la Festa,
tritlleig de campanes i esclat dels dotze morterets
Tot seguit sortida de la Cercavila del Seguici Popular
Infantil amb el Ball de Diables, la Virgilieta, el Ball
de Bastonets, el Ball de
Pastorets, el Ball del Patatuf i el Ball de Cercolets i la
colla infantil dels Nois de la
Torre.
A tres quarts de sis de la
tarda, des del portal de Padrines fins a la plaça de la
Vila
Entrada de músics
Seguidament, a la plaça de
la Vila
Concert a càrrec dels músics que acompanyen el

Seguici Popular
A un quart de vuit del vespre, a la plaça Mn. Joaquim
Boronat
Plantada dels elements del
Seguici Popular
A dos quarts de vuit del
vespre, des de la plaça
Mossèn Joaquim Boronat
Cercavila de vigília amb el
Ball de Diables, la Virgília,
el Ball de Serrallonga, la
Mulassa, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets,
el Ball de Gitanes, Ball de
Nans, Ball de Gegants, el
Ball de Cavallets i l’Àliga.
En acabar la cercavila, al
carrer de Joan Güell
Representació del Ball Parlat del Ball de Gitanes
Revetlles
A la plaça Mossèn Joaquim
Boronat*
A dos quarts d’onze de la
nit, Concert de Festa Majora càrrec de l’Orquestra
Selvatana
A les dotze de la nit, Ball
de Festa Majora càrrec de
l’Orquestra Selvatana
I a la plaça del Castell
A les dotze de la nit, actuació de Dalton Bang

A dos quarts de tres de la
matinada, actuació de l’Orquestra Mitjanit
En acabar, actuació de la
xaranga Bandsonats
Dimecres 4 de setembre
– Santa Rosalia
A les vuit del matí, des de la
plaça de la Vila
Matinades a càrrec dels
Grallers de la Torre, Els
Vernets, Bufalodre, Grallers els 4 Garrofers, Tresmall.
A les nou del matí, pels carrers de la vila
Matinals del Seguici Popular
A un quart d’onze del matí,
des de l’Ajuntament fins
a l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol Anada a
ofici. La corporació municipal sortirà de l’Ajuntament
precedida de l’Àliga. La
resta del Seguici Popular
es concentrarà davant la
porta lateral de l’església.
Quan la corporació municipal faci l’entrada a l’església els balls del seguici
popular actuaran tots a la
vegada
A dos quarts d’onze del

matí, a l’església parroquial
de Sant Pere Apòstol
Eucaristia solemne i veneració de la relíquia de
la patrona. La Coral Santa
Rosalia i els Grallers de la
Torre interpretaran la Missa brevis a Santa Rosalia
d’Albert Solé, per a orgue,
gralla i cor
A un quart de dotze del
matí, a la plaça Mn. Joaquim Boronat
Concentració de l’ofrena floral a Santa Rosalia.
Anada en cercavila acompanyada pels Grallers dels
Nois de la Torre
En acabar l’ofici
Ofrena floral i toc d’ofertori
a l’altar de Santa Rosalia
Pilar d’ofrena dels Nois de
la Torre
Seguidament,
Sortida d’ofici. La corporació municipal es dirigirà a
l’Ajuntament, precedida de
l’Àliga, per presenciar la
Passada de Lluïment del
Seguici Popular i els castells, torres i pilars a càrrec
dels Nois de la Torre
Seguidament, a la plaça
del Castell
Representació del Ball Parlat del Ball de Diables

IMSERSO - Vine a informar-te!
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A les set de la tarda, al
carrer Ample
Representació del Ball
parlat del Ball de Serrallonga
A les vuit del vespre, a la
plaça del Castell
Passada del Seguici Popular, acompanyat de la
Fanfara de Torredembarra
En acabar,
Carretillada a càrrec del
Ball de Diables de Torredembarra
Seguidament,
Castell de focs artificials, a
càrrec de Pirotècnia Igual
En acabar,
Bona nit a les Bèsties. Les
portarem fins a la Rata
(carrer de Sant Adrià),
acompanyats de la xaranga Bandsonats

Dijous 5 de setembre –
Sant Adrià
A les set de la tarda, a l’església parroquial de Sant
Pere Apòstol
Eucaristia solemne en honor de Sant Adrià, copatró
de la vila de Torredembarra

18
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Èxit total al 2n Open Beach Tennis
El passat dissabte 3
d’agost, el Beach Tennis Torredembarra va
organitzar la 2a edició
del Open Beach Tennis
Torredembarra a la platja de Baix a Mar.
La prova era puntuable
dins el Circuit de Català de Tennis Platja de la
Federació Catalana de
Tennis (FCT) i pel Circuit
Estatal de Tennis Platja de la Real Federació
Espanyola de Tennis.
L’esdeveniment va acollir més de 50 parelles
entre les diferents categories. Va ocupar un total de 9 pistes durant les
gairebé 12 hores que va

durar el Torneig, que va
tenir una àmplia representació de participants
torrencs, entre ells socis i
sòcies del Beach Tennis.
També es va comptar
amb la participació de
jugadors/es de Lleida,
Girona, Barcelona, Badalona, l’Ampolla...
Hi va haver un molt alt nivell de tennis platja
Quadre d’honor
Tots es guanyadors/es i
finalistes de les diferents
categories i modalitats

Amateur femení
Guanyadores:
Ivonne
Sastre – Helena Velasco

Amateur masculí
Guanyadors: Jordi Font –
Jordi Baldrich

Categoria Infantil
Guanyador: Erik Font –
Max Codina

Federat masculí
Guanyadors: Marc Filella
– Pol Filella

Amateur mixt
Guanyadors: Alex Colomer – Pia Solé

El torrenc Roger Ciuró entra
a la llista provisional de la
Selecció Espanyola Sub15
El torrenc Roger Ciuró,
que juga al RCD Espanyol,
ha entrat a la llista provisional dels jugadors que realitzaran els entrenaments
oficials amb la Selecció
Espanyola Sub15 juntament amb els seus companys Carlos Boga, Carlos
Sánchez i Pol Garcia.
Més enllà que aconsegueixi formar part de la llista
definitiva per entrenar-se
sota les ordres del cos tècnic que encapçala l’exjugador de l’Athletic Club de
Bilbao i la Selecció Espanyola, Julen Guerrero, la
possibilitat de formar part
de la llista provisional ja és

un pas important.
Cal recordar que Ciuró,
juntament amb Pol Fortuny, que enguany jugarà
al Reial Madrid, va proclamar-se campió de Lliga,
de la Copa Catalunya i el
‘MIC’ 2019 amb l’Infantil
A la passada temporada
2018-19.

Todos los días menú - Música en directo

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

www.ferreteriajaume.com

977 13 08 10
www.lacasadelesfades.com
MATRICULA OBERTA TOT L’ANY
c/ Joaquim Torrens Ibern, 7 - local 1
43830 · Torredembarra

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

www.ilpadrinodaenzoristorante.com

BONA FESTA MAJOR

VEHÍCULOS NUEVOS - VEHÍCULOS DE OCASIÓN - OFERTA PERSONALIZADA

POST VENTA
Mecánica y Electricidad
Plancha y Pintura

Chequeo Pre-ITV
Mantenimiento

NUEVO
OPEL
MOKKA

Todo lo que su vehículo necesita.

Tel. 97764 28 05 Paseo Miramar 220, Loc. 11
Mov. 670 243 603 Residencial Las Dunas

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

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

C/ Josep Pujol, 18
Torredembarra (Clarà)

Tel. 877 911 016
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SANTA ROSALIA 2019. NÚM. 252

El Mònic

19

Berta Castells encara el campionat d’Espanya Obren les inscripcions per als
aconseguint la millor marca de la temporada en martell cursos de natació d’hivern
Berta Castells va llançar
el martell a 68,71, metres a la desena edició
del Memorial Julio Álvarez, disputat el passat passat 21 d’agost a
l’Estadi Municipal d’Atletisme del Congost a
Manresa. Una actuació
que la reafirma com la
gran favorita per afrontar el Campionat d’Espanya, que se celebrarà
el proper 31 d’agost i l’1
de setembre a la ciutat
alacantina de la Nucia
El llançament realitzat
permet a la nostra atleta
aconseguir la millor marca espanyola de tota la
temporada.
Cal recordar que l’ante-

El proper 18 de setembre
s’obrirà el període d’inscripcions per als cursos
de natació d’hivern, que
s’impartiran a la piscina de la Zona Esportiva
Municipal del 7 d’octubre
de 2019 al 5 de juny de
2020.
Els cursos es distribueixen per grups d’edat i nivell: nadons, iniciació de
1r nivell, iniciació de 2n

rior marca era un registre
que ella mateixa havia
aconseguit el juny passat
a Pamplona.
Berta Castells va aconseguir la marca en el
seu segon llançament,
després dels quatre primers que van ser bastant
llargs, va forçar més en
els dos últims cosa que el
va portar a tenir dos nuls.
6à a Europa
Per altra banda, Castells
va aconseguir la 6à posició en la prova de llançament de martell del Campionat d’Europa, que va
disputar-se a Bydgoszc
(Polònia), que va tenir
lloc el el passat 11 i 12

d’agost.
Més enllà del resultat esportiu, la d’enguany ha
estat la setzena participació de l’atleta torrenca
en un Campionat d’Europa de Seleccions, que a
més la situa com a la tercera atleta femenina que

més vegades ha
vestit els colors de
la delegació espanyola amb un total
de 56. Ruth Beitia i Maite Zúñiga
són les úniques
que la superen en
aquesta vessant.

nivell, perfecció, cursos
d’adults i aiguagim. Es
preveuen tres cursets:
del 7 d’octubre al 20 de
desembre, del 7 de gener al 20 de març, i del
23 de març al 5 de juny.
Hi ha descomptes per a
germans i jubilats.
Les inscripcions es podran tramitar a les oficines de la piscina municipal.

US DESITJA UNA BONA
FESTA MAJOR 2019

arquitectura - construccions - reformes

Antonio Arnó Fortit
Direcció

AMBIENT FAMILIAR

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

US DESITJA UNA
BONA FESTA MAJOR
DE SANTA ROSALIA 2019

BONA FESTA MAJOR 2019

www.neumaticostorredembarra.com

Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra

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

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

BONA FESTA MAJOR 2019
Arquitecte tècnic - Col. Nº 1572

Tel. 677 473 687 - santi@cmarno.eu

US DESITJA UNA BONA FESTA MAJOR 2019

Obert de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i de 20:00h. a 23:00 h. Dimecres migdia tancat.
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“Fang i foc”, una exposició per recuperar la memòria històrica
de la indústria de la ceràmica torrenca
La Regidoria de Cultura
i Patrimoni ha produït
una exposició sobre la
indústria i art de la ceràmica a Torredembarra al
S. XX. “Fang i foc” que
té com a objectiu recuperar la memòria històrica de la indústria de la
ceràmica torrenca.
Els materials exposats
són de diferents propietaris i han estat cedits
temporalment per a
aquesta mostra. La gran
quantitat de material
existent permetrà plantejar-se
l’organització
d’exposicions monogràfiques més endavant.

La indústria i art de la
ceràmica ha tingut una
important presència a la
nostra vila al segle XX,
amb tallers i fàbriques
molt diversos. En aquesta exposició es vol donar
a conèixer la tècnica i els
productes de la ceràmica
en els diversos usos que
tenien en els tallers torrencs:
–Els terrissaires o, com
habitualment s’anomenaven aleshores, cantarers: Cal Cantarer i el
Cantiner Recasens o
el “Rierenc” establert al
Castell.
–Productes refractaris:

Refractaris Llovet
–La ceràmica artística:
Ceràmica Tamarit, la Ceràmica Valls i la Ceràmica de la Janet Salvat i
l’Agustí Llauradó.
L’exposició s’inaugurarà
el dijous 29 d’agost, a
les 19.30 h. La mostra
es podrà visitar fins al 23
de setembre, de dilluns a
divendres, de 10 a 20.30
h (accés pel Pati del Castell) i els dissabtes 7 i 14
de setembre, 17.30 a
20.30 h. (accés pel carrer
del Camí de l’Era)
Paral·lelament s’han organitzat diversos actes:
Dissabte, 31 d’agost, a

les 11 h, al Jardí de la
Biblioteca Mestra Maria
Antònia: visita comentada per Lluís Català a
Cal Llovet, Cal Cantarer
i la Sala Lluís d’Icart amb
explicacions del material
exposat.
Divendres, 6 de setembre, a les 19 h, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament: conferència “Ceràmica artística, de la matèria a la forma”, a càrrec
d’Albert Macaya, artista i
professor de la Universitat Rovira i Virgili.
Divendres 13 de se-

tembre, a les 19 h, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament: conferència “La
ceràmica artística” a
càrrec d’Agustí Cabrera
Llauradó, ceramista.
El comissariat de l’exposició ha anat a càrrec de
Lluís Català i Joaquim
Nolla i ha comptat amb
la col·laboració del Centre d’Estudis Sinibald de
Mas i l’Antena del Coneixement – Campus extens de la Universitat Rovira i Virgili. La Regidoria
de Cultura i Patrimoni vol
fer constar el seu agraïment a les següents
persones que han col·la-

borat a fer possible l’exposició: Maria Teresa
Algué Suñé, Agustí Cabrera Llauradó, Marcel
Cabrera Salvat, Paulino
Carrión Maestro, Maria
Cinta Casasús Cueto,
Marta Casasús Cueto,
Joan Ciuró Gatell, Joan
Esteve Sangès, Elena
Gallofré Cueto, Emilio
Giráldez Gómez, Pere
Lloveras Romeu, Joaquim Llovet Crehuet,
Josep parés Girol, Rosalia Salvat Figuerola,
Sibylle Strodthoff, Isabel
Suñé Panavera, Ramon
Suñe Vernet i Jordi Valls
Pujol.

BONA FESTA MAJOR 2019
www.pneumaticssantjordi.cat

EL RESTAURANT DE CLARÀ
Menú entre setmana 13,00.-€
Menú cap de setmana i festius 17,50.-€
Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa
Menús especials per a grups
Busca‛ns a Facebook i a TripAdvisor: Bar Restaurant Delicias

Tel. 977 64 11 52 - deliciastorredembarra@outlook.com

Ctra. Pobla de Montornès, 25 (Clarà) - Torredembarra

BONA FESTA MAJOR DE
SANTA ROSALIA 2019
c/ Catllar, 4
P.I. Roques Planes
Tel/FAX: 977 642 424
pneumaticssantjordi@gmail.com
TORREDEMBARRA

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO
Venid a probar una cerveza diferente
c/ Antoni Roig, 79 - Tel. 620 594 993
Torredembarra

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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Editorial

ÉS L’HORA DE FER BALANÇ
Ara que estem a punt d’acabar la temporada d’estiu és bona hora per fer balanç.
Amb l’experiència que ens dóna el fet de palpar
el carrer durant gairebé dues dècades ininterrompudes podem dir que les sensacions a nivell comercial no són positives, un fet que ens preocupa,
perquè nosaltres vivim del comerç.
No estem parlant dels típics comentaris dels botiguers i empresaris que alguns creuen que es queixen per queixar-se. És cert que hi ha qui ho fa,
però, en general els nostres comerciants no són
d’aquesta mena.
L’estiu no ha estat bo, o com a mínim no ha estat
el suficientment bo que era en èpoques passades,
i sense por a equivocar-nos el situaríem entre els
més fluixos dels darrers 19 anys.
A parer nostre, i també de molts dels nostres
clients, Juliol gairebé no ha existit –quatre caps de
setmana– i a l’Agost, si bé és veritat que durant
una o dues setmanes hi ha hagut les típiques aglomeracions, es pot afirmar que el mes tampoc ha
estat a l’alçada de les expectatives creades.
Un fet que ens ha colpit ha estat el veure alguns
negocis tancar abans d’acabar la temporada. Com
a tot arreu, sempre hi ha a qui li va bé i a qui no;
però, no recordem en la nostra trajectòria veure co-

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

carrer Pere Badia, 34
Torredembarra

merços i establiments de restauració tancar durant
l’estiu, per setmana santa o Nadal, èpoques associades a més ingressos econòmics perquè a Torredembarra hi ha mes visitants i, per tant, més rentables.
Tothom espera intentar fer caixa i plegar veles.
Enguany, més d’un negoci ha tancat a seva activitat
durant la temporada estival i alguns altres ja tenen
cartells que anuncien que baixaran persiana.
És cert que el comerç minorista fa anys que està en
un moment de profund canvi, no només a Torredembarra, però, és inquietant. Al nostre carrer comercial per excel•lència –l’Antoni Roig– hi ha més locals
buits que mai i dóna la sensació que ningú fa res
per reactivar l’economia del poble, que s’ha tornat
ensopit.
A la falta d’uns ingressos o a uns ingressos més regulars una queixa que em sentit per part dels nostres
clients/mecenes és que les administracions cada vegada els collen més, un fet que torna en inviables
molts petits negocis. Per posar un exemple, i que no
quedi la reflexió que volem fer massa etèria, la pujada que hi ha hagut en el rebut de la brossa els darrers tres anys en molts establiments, que ha passat
a triplicar-se en alguns casos.
I això que totes les administracions s’omplen la boca
de dir que ajuden a l’empresariat. Per exemple, no

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

serveix de res baixar el preu del que es paga per
l’obertura d’un establiment o donar ajudes i subvencions per després recuperar-ho per altres conceptes.
A part d’això, el que el nostre poble necessita és
definir d’una vegada el model comercial. Ja trobem
bé que se signin convenis amb cambres de comerç i altres ens perquè facin estudis que teoritzin
el que ens convé –ja n’hem vist unes quantes signatures per part d’uns quants regidors de comerç/
alcaldes–; però, l’interessant és fer actuacions per
atreure a eventuals clients pels nostres comerços i
establiments de restauració.
Torredembarra ja no és el referent comerciant que
havia estat en el passat i, per molt, que es digui
que tenim una ràtio de comerços de les més altes
de Catalunya i que s’utilitzi aquest argument com
un escut, l’estiu s’acaba i comença una temporada
de tardor i hivern que és de preveure que serà molt
complicada pel nostre petit comerç. I a sobre planeja l’ombra d’una nova recessió a nivell mundial...
Deixem-ho aquí i... Alegria que és Festa Major!!!
Des del Mònic us desitgem una bona Festa Major a tots els nostres lectors i anunciants. Què
santa Rosalia ens protegeixi!
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GENERALI

· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS

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

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

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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Entrega de Dots

Vetlla de la Mare de Déu
El Claustre de la Fundació Pere Badia va ser el lloc
triat perquè els creients de la nostra vila poguessin
vetllar a la Mare de Déu el dia de la seva festivitat.

Un any més el passeig Marítim de Torredembarra ha
estat l’escenari del Carnaval d’Estiu.

Festival Pleniluni Circus
Durant els dies 8, 9 i 10 d’agost els carrers de Torredembarra es van convertir en una gran pista de
circ on es van poder veure acctuacions de tota mena.

Tal i com marca la el testament de l’indiano Antoni
Roig, a finals d’aquest mes s’ha fet entrega del dot
que va deixar estipulat per les donzelles de la vila.

Festa dels Munts

Un any més, a mitjans d’Agost, els Munts han celebrat Visitant 10.000
la seva festa de barri. La cantada d’Havaneres va te- El far de Torredembarra ha rebut el visitant 10.000,
una efemeride que es va voler immortalitzar.
nir molt bona acollida.

BIBIANA SUÑÉ ROMEU
PERE BADIA Nº 14
977 641 155
d

e

s

d

e

1

8

8

www.ivetveterinaria.com
PL. DE LA VILA, 7

perruquerialourdesbibi@gmail.com

5

US DESITJA
BONA FESTA
MAJOR 2019

C/ Capella 15, local 2-3
43830 Torredembarra

DONA-HOME
Torredembarra

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 MAJOR
DE SANTA ROSALIA 2019

2
instalmontero@tinet.cat

2

Us desitgen una bona
Festa Major 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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ESPECIAL FIRA FORASTOCKS
6 i 7 de setembre

Un 20% de descompte en tots
els productes de venda

BONA FESTA MAJOR
DE SANTA ROSALIA 2019

Per més comoditat, demáneu hora per telèfon

Bona Festa Major
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
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