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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!
AUTOMÒBILS D’OCASIÓ

e-mail: rpons@tinet.org

POLÍTICA

TAXES I
IMPOSTOS
2020
Es congelen P4
SOCIETAT

Nova tertúlia
El MònicTV
El Mònic enregistrarà
una tertúlia cada
setmana P11
SOCIETAT
NielsenCars
www.nielsencars.es
Carretera de la Riera, 18
Torredembarra
Tel. 615 28 91 46

TORREDEMBARRA ES MOBILITZA
PER LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS
Moment del pas de la Marxa per la Llibertat per Torredembarra (Foto: JGG - El Mònic)

Èxit Fira de la
cervesa
4000 persones es van
passar per la 10a Fira
P3

ACTVITATS CREIXELL OCTUBRE - NOVEMBRE 2019
Divendres 18 d’octubre
18:30h. REPRESENTACIÓ TEATRAL “16
Francs amb 29 cèntims”. sobre la vida i trajectòria d’Amparo Poch, a càrrec de la companyia La
Sueca. A la Bibliocreixell

Dissabte 9 de novembre
19:00 h CONCERT CREIXELL CLÀSSIC. Les
Poloneses de Chopin. Francisco Fierro, piano. Al Casal
Municipal de Creixell.
Entrada 10 €

Diumenge 27 d’octubre
19:00 h. RECITAL DE CANÇONS LLATINOAMERICANES, A càrrec de Ligia Pastori i Vicente Monera, guitarra.Al Casal Municipal de Creixell.
Entrada 5.

Diumenge 17 de novembre
17:00h TEATRE- FÒRUM “Sense Límits”,
sobre la prevenció de la violència de gènere, a càrrec
de la companyia Impactat. Al Casal Municipal de
Creixell. Entrada gratuïta.

Divendres 1 de novembre
22:00 h CASTANYALLOWEEN, Passatge de
Terror, a la Rambla de les Moreres de Creixell.

Dissabte 23 de novembre
18:00 h TEATRE “Una trama mal ordida”. LA
càrrec de la companyia l ‘Encert de Sabadell. Al Casal
Municipal de Creixell. Entrada gratuïta.

Diumenge 3 de novembre
19:00h CONCERT de Newen Tahiel, Carlos
Maza “Preludios Mapuches”, piano. Al Casal
Municipal de Creixell. Donacions voluntàries.

AJUNTAMENT DE CREIXELL
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Torredembarra reacciona a la sentència del referèndum
Redacció.- No feia ni
tres hores que s’havia
donat publicitat a la
sentència quan al procés
d’independència
de Catalunya quan ha
tingut lloc la primera
protesta organitzada a
Torredembarra.
Un centenar de persones s’han concentrat a
la plaça del castell per
mostrar el seu rebutx
a la sentència del Tribunal suprem que ha
condemnat als líders
independentistes a penes d’entre 9 i 13 anys
de presó.
Oriol Junqueres 13
anys
Raül Romeva 12 anys
Jordi Turull 12 anys
Dolors Bassa 12 anys
Carme Forcadell 11,5
anys
Joaquim Forn 10,5
anys
Josep Rull 10,5 anys
Jordi Sanchez i Jordi
Cuixart 9 anys
Santi Vila, Meritxell

Borras i Carles Mundó,
multa.
Aquesta primera acció
ha estat convocada a
través de les xarxes socials i s’ha convertit en
una marxa per diferents
carrers de la població.
S’han pogut sentir diferents consignes, potser
la més repetida: Llibertat
presos polítics.
L’alcalde Eduard Rovira ha llegit el contingut
de la moció consensuada per l’Associació de
Municipis per la Independència i l’Associació
Catalana de Municipis
on es demana la llibertat
dels presos i una reacció comuna des del món
municipal amb la celebració d’un ple extraordinari a tots els ajuntaments de Catalunya.
Ple extraordinari
Aquest dimecres 16
d’octubre, s’han produït
dos actes més vinculats
a la resposta a la sen-

tènca. Per una banda,
l’Ajuntament de Torredembarra s’ha sumat
als consistoris que han
aprovat la moció de rebuig a la sentència del
Suprem.
La moció proposada des
de l’Associació Catalana
de Municipis i l’Associació de Municipis per la
Independència ha estat
aprovada amb els vots
favorables dels membres del govern d’ERC i
de Junts per Torredembarra, Anna Magrinyà.
El PSC ha votat en contra. Des de Ciutadans ni
tan sols han participat
en aquest ple.
Marxa per la llibertat
L’altra activitat, ha estat
el pas de la Marxa de la
LLibertat.
Provinent de Tarragona i
en direcció a Vilafranca
del Penedès, on havia
de fer nit, la columna de
gent ha passat per Torredembarra cap a 2/4 de

10 de matí.
Segons fonts oficials hi
havia entre 3500 i 4000
persones en el moment
en què s’han la marxa
ha travessat el nostre
muncipi.
Molts han estat els torrencs que s’han sumat
a la iniciativa de recòrrer el País fins arribar a
Barcelona. Una ruta que
es preveu fer en 3 jornades.
En un ambient festiu i
distés, molt allunyat dels
moments de violència
viscuts el dia abans,
s’han pogut sentir crits
de ‘’Llibertat presos polítics’ i grups de grallers i
timbalers han interpretat
cançons com ‘L’Estaca’ o el ‘Bella Ciao’ per
amenitzar la marxa.
El pas de la marxa per
Torredembarra s’ha produït sense incidents,
segons la Policia Local,
i només s’han enganxat
alguns cartells a l’estació de Renfe

Carles Fuxet serà el cap de llista al senat per Ciutadans renova la Junta Directiva Local
la coalició En Comú Podem a la demarcació
El passat dimecres 2 d’octubre Cs Torredembarra va
de Tarragona
celebrar una assemblea
Com ja va succeir en les
eleccions del passat 28
d’abril, el torrenc Carles
Fuxet tornarà a encapçalar la llista al Senat de
la coalició “En Comú Podem” en la que estan integrats el partits “Catalunya en Comú” i “Podem”
a les eleccions del 10-N.
D’aquesta manera, la formació confia en portar al
Senat d’Espanya la veu
de l’esquerra social, ecologista i feminista de la
mà d’un fill de Torredembarra.
Cal recordar que aquest
partit, en les darreres
eleccions generals ja va
aconseguir a Torredem-

barra 1143 vots al congrés i va ser la quarta força, mentre que Carles Fuxet, va ser el torrenc (dels
que concorrien al Senat)
amb més vots atorgats.
La defensa del territori, la
seva independència i diversitat, incidir en la igualtat entre homes i dones,
la lluita pel litoral i aturar
o accelerar totes aquelles
polítiques que afectin al
desenvolupament de la
nostra societat i municipi,
seran línies de treball bàsiques en la seva tasca al
Senat.
Altres candidats torrencs
Fuxet, no serà l’únic candidat torrenc que apa-

reixerà en les paperetes
electorals. De moment,
s’ha confirmat que també aniran en les llistes al
Senat, Anna Magrinyà, de
JxCat i Núria Gómez, pel
PP.

extraordinària per escollir la
nova Junta Directiva.
D’acord amb els resultats
de les eleccions i amb el
vistiplau de la secretaria
d’organització
provincial,
la nova Junta Directiva es
compon:
•
Coordinador: Antonio Gallardo Rodríguez
•
Redic: Ariadna Tevar Tricas
•
Responsable de
Logística: José Jordán
Cuenca
•
Secretari: Agustín
Sancho Tienda
•
Enllaç Municipal:
Toni Cruz López (Portaveu
Grup Municipal)
Antonio Gallardo, coordinador local, va recordar en el

seu discurs el moment extraordinari que estem vivint
amb la deriva independentista a Catalunya i les polítiques sectàries de Rovira a
escala local.
Gallardo va subratllar que
Cs Torredembarra ha de defensar el constitucionalisme
com ho ha fet fins ara i ha
de seguir sent el dic de contenció de l’independentisme

local.
El nou coordinador va
anunciar que la nova JD i
l’agrupació planificarà un
calendari de carpes i taules
informatives pel que queda
d’any.
La nova JD convocarà pròximament reunions amb
els afiliats de l’agrupació
per abordar les eleccions
del 10-N.

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)
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4.000 persones passen per la 10a edició de la Fira de la Cervesa
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La 10a Fira de la Cervesa
Artesana de Torredembarra ha servit, durant els
tres dies de celebració
(11, 12 i 13 d’octubre),
quasi 2.800 litres de cervesa artesana entre les
prop 4.000 persones que
l’han visitat, una xifra de
participació molt bona
que ha estat molt ben
rebuda per l’organització
i pels productors participants, tenint en compte la
coincidència del dia festiu
en dissabte, mentre que
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l’any passat en ser festiu
el divendres va comportar
més participació.
En aquest sentit, s’han valorat molt positivament les
activitats que s’han dut a
terme per tal de donar a
conèixer la cultura de la
cervesa i esdevenir una
bona proposta d’oci per a
totes les edats: cates, música en viu, espai de jocs,
activitats infantils, trobada
d’scooters clàssics, etc.
Totes les activitats han
comptat amb una gran ac-

ceptació i participació dels
visitants.
L’organització de la Fira,
a càrrec de les regidories
de Turisme i de Comerç,
Indústria i Activitats, amb
la coordinació tècnica
d’Estraperlo, la cervesa artesana de Torredembarra,
ha ressaltat la importància
d’apostar per aquest esdeveniment ja que es tracta
d’una activitat singular, és
a dir que no es du a terme
a totes les poblacions i que
es realitza en una època

de l’any que permet diversificar l’oferta més enllà de
l’estiu. Tot plegat, amb deu
edicions ja, fa que la Fira
de la Cervesa Artesana sigui també un element dinalitzador del nucli antic en la
vessant econòmica, lúdica
i turística.
Els productors que han
participat a la fira són: L’Estraperlo (Torredembarra),
Goedhard (Barcelona), El
Pata (Barcelona), Grenyut
(Santpedor), Clandestines
(Montferri), Bripau (Sant

Pere Riudebitlles), Tro Ales
(Barcelona), La Castellera
(Vilafranca del Penedès),
Rústica Bufona (Escaladei), Cerberus (Artés),
La Montnegre (Canet de
Mar), Mine of Beer (Bacu
Abis – Sardenya) i Ona
(Vila-seca). Enguany, el
programa de la Fira contenia tota la informació sobre
les diferents cerveses que
ha presentat cada productor, assenyalant quines
són sense gluten i quines
se serveixen de barril o en

ampolla. En l’àmbit més
gastronòmic, s’ha comptat amb tres furgoteques
(food truck): les torrenques Pepito Bravo i Rincón Celeste i Jo vull Ser
Miss de Vilafranca.
Enguany, a més, coincidint
amb les Jornades del Patrimoni 2019, es van fer visites guiades al refugi antiaeri del Sabó, a l’Orgue
Barroc de l’església de
Sant Pere Apòstol i al Far
de Torredembarra, amb
quasi 200 participants.

Tres moments de la Fira que va tornar a ser un èxit en la seva 10a. edició (Fotos: El Mònic)

L’ORGUE BARROC PROTAGONISTA
EUROPEES DE PATRIMONI
Redacció.- Si en les primeres edicions que a
Torredembarra es van celebrar les Jornades Europees del Patrimoni, ja fa
uns anys, el Castell dels
Icard era el protagonista,
enguany, el refugi de la
Guerra Civil situat a la plaça de la Font i l’Orgue Barroc que es custodia dins
l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol han estat els elements del nostre
patrimoni cultural escollits
per ser posats en valor.
Si el refugi ha estat mostrat per l’historiador local

Xavier Garcia Puerto, qui
en el seu dia va publicar
un treball sobre la Guerra Civil a Torredembarra i
la construcció dels refugis
subterranis, primera Beca
de Recerca Històrica Manuel Crehuet; Montserrat
Miracle, l’organista titular
de la parròquia des de fa
40 anys, ha estat l’encarregada de mostrar el fabulós
instrument musical, que
aquest més de juliol protagonitzava un concert extraordinari per commemorar
els 40 anys de la seva restauració.

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

-NENS-JOVES-ADULTS I EMPRESESAPRENENTATGE AMÈ I ENTRETINGUT
CURSOS DE CONVERSA EN ANGLÈS
PREPARACIÓ D’ EXÀMENS D´ANGLÈS
D’ OXFORD I CAMBRIDGE B1 – B2 – C1 – C2
GRUPS REDUÏTS
CLASSES PARTICULARS
REPÀS DE TOTES LES ASSIGNATURES

I és que poques persones
en saben tant dels secrets
que amaga l’Orgue Barroc,
construït l’any 1705 pels
germans Jaume i Guillem
Guilla, oriünds de la vila de
Tremp. Sobretot de la part
tècnica i musical, no en va
Miracle ha tocat l’instrument en gairebé totes les
misses majors dominicals
des de fa quatre dècades.
Sempre de manera altruista i si ha faltat en alguna ha estat per motius de
causa major.
Amb la modèstia que la caracteritza, però amb orgull,

DE

aquest diumenge recordava a preguntes del Mònic
que no havia faltat mai a la
seva cita amb l’instrument
en cap diada del Quadre
de Santa Rosalia, Festa
Major de Setembre ni als
oficis de Setmana Santa.
A través d’un documental,
enregistrat fa uns quatre
anys per Josep Lluís Suàrez, les persones interessades que han assistit a
la visita han pogut veure
aquelles parts de l’orgue
que no es veuen mai i on
l’organista parroquial explica molts dels secrets de

LES

JORNADES

l’instrument. Per exemple,
com funcionaven les manxes, els teclats, els registres, la cadireta, els tubs, la
descripció i ornamentació
del moble, etc.
Un cop finalitzat el vídeo,
Montserrat Miracle ha interpretat de manera magis-

tral quatre peces perquè
els assistents poguessin
apreciar la sonoritat de
l’instrument segons els
registres i, un cop ha finalitzat, hom ha pogut
inspeccionar-lo in situ.
Fer fotografies i sortir a la
balconada.

Fusteria Metàl·lica, Alumini i vidre

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

Baranes
Mallorquines
Tendals
Reixes
Ballestes
Venecianes
Tancaments
Acer inoxidable

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

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

www. ram-sen.com

Organitzador de la FIRA DE LA CERVESA ARTESANA
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L’equip de govern preveu la congelació de
la majoria de taxes i impostos per al 2020
L’equip de govern de
l’Ajuntament de Torredembarra
proposa
una congelació de les
ordenances fiscals per
al 2020. D’aquesta
manera, els principals
impostos i taxes que
afecten la majoria de
la ciutadania no s’incrementaran. Igual que
l’any 2019, ni l’IBI, ni la
recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, ni l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, entre
d’altres, veuran incrementat el seu preu. Es
mantenen les premisses de prudència en

quant a la despesa i, per
tant, no es planteja cap
augment de la pressió
fiscal.
El regidor d’Hisenda,
Josep Maria Guasch,
ha explicat que la major
part de les modificacions d’ordenances previstes per al 2020 (un
total de set) són ajustaments tècnics que preveuen dur a terme actualitzacions d’acord amb
canvis en les normatives
o adequar-les al que ja
s’està duent a terme en
d’altres administracions.
En aquesta línia, es preveuen diferents modificacions en l’ordenança

de l’IBI; en la plusvàlua;
en la prestació del servei de gestió de residus
municipals; en l’expedició de documents; en la
prestació de serveis al
cementiri; en la d’aprofitament especial del
domini públic local, i en
la d’activitats. En aquesta darrera, entre altres
qüestions es proposa
una rebaixa, passant de
600 a 500 €, de les tarifes dels tràmits per iniciar o modificar substancial d’activitats de comerç
en activitats comercials
amb una superfície de
120,1 m2 a 799,9 m2 i
per inici o modificació

substancial d’activitats
amb una superfície de
fins a 500 m2.
Aquestes propostes es
tractaran en el ple ordinari que tindrà lloc
aquest dijous, 17 d’octubre, a les 18 h. També es portarà a debat
la modificació de l’ordenança reguladora dels
preus públics que comportarà l’aprovació d’un
preu públic d’1 € per a
les activitats infantils
emmarcades dins d’una
fira, canvis de redactat
en la de preus de l’Escola d’Adults i d’ubicació
dels preus de les fotocòpies.

FALTA DE TRANSPARÈNCIA A LA WEB MUNICIPAL
Redacció.- L’Ajuntament
de Torredembarra està
incomplint –una vegada
més– la llei de transparència. Aquest cop en
l’apartat que estipula que
les declaracions de béns
patrimonials, participació
en societats i de les causes de possibles incompatibilitats dels càrrecs
electes han de ser publicades en el Portal de
Transparència de la web
municipal.
Al contrari del que passa
en la majoria d’administracions locals, quan es

compleixen més de 100
dies que els nous ajuntaments van prendre possessió, les dades no hi
consten. És més, els qui
s’interessin per aquest
assumpte es trobaran les
dades de l’anterior mandat on hi figuren les declaracions de ciutadans que
en aquests moments no
són càrrecs electes.
Des del Mònic s’ha demanat en varies ocasions
quan es penjarien les dades, però, tot i la certesa
que s’han de penjar, no
ha estat possible establir

taller de reparació de xapa i pintura

Aquesta tardor pinta el
teu cotxe sencer !

un calendari emparant-se http://transparencia.torredembarra.cat/la-transen diferents excuses.
parencia

MENÚ DIARI AL MIGDIA
MENÚ GASTRONÒMIC CAPS DE SETMANA

AQUESTA TARDOR VINE A GAUDIR
DEL MAR A LA NOSTRA TERRASSA
RENOVADA

-cotxe petit (3.9 metres a 4.2 metres) desde 1289 €
-cotxe mitjà (4.2 metres a 4.5 metres) desde 1516 €
-cotxe gran (+ de 4.6 metres) desde 1910 €
*(Aquest pressupost inclou la reparació de pintura i la reparació de petits bonys de entre 1-5
cm i de ratllades i no el cost de possibles treballs de xapa, i les peces a substituir a part)
En el nostre taller les reparacions de carrosseria tenen garantia de per vida en la pintura
mentres es mantingui la propietat del vehicle
Financia les teves reparacions a 3, 6 o 12 mesos si tens nòmina i una antiguitat de 2 anys mínim,
SENSE INTERESSOS!!

977 64 08 12
694 464 407

info@guggi.es
www.guggi.es

Av. Sant Jordi, 18 - Torredembarra

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

CAP EMPRESA ES POSTULA
PER RECUPERAR EL BLOC
Redacció.- El passat 30
d’agost, l’Ajuntament de
Torredembarra va treure
a concurs la licitació per
les obres de reparació del
bloc de formigó de Baix a
Mar on fins fa dos anys
se sustentava l’escultura
Alfa i Omega.
El fet va tenir una ampli
ressò mediàtic i, fins i tot,
va servir per tornar a reobrir el debat de què s’havia d’instal·lar al Bloc un
cop estigués recuperat;
si una rèplica de l’Alfa i
Omega o una rèplica de
l’antiga piràmide de ferro
que servia per varar les
barques de pescadors.
La jugada de l’equip de
govern, però, ha sortit
malament i és que el concurs ha quedat desert degut a què cap empresa ha
presentat una oferta en
ferm per realitzar l’obra.
El termini es va acabar el
passat 25 de setembre.
La licitació les obres va
sortir a concurs per un
pressupost màxim de
82.309,89 euros amb IVA

inclòs (68.0024,71 € sense IVA).
En aquests moments
s’està estudiant el motiu
pel qual no hi ha hagut
cap empresa interessada per les condicions del
contracte; si és perquè
el preu era massa baix o
bé perquè no es va fer la
suficient difusió sobre els
treballs.
La reparació havia de
durar 1 mes i 12 dies i
estava prevista per a finals d’aquest 2019. Moment en què s’hagués
començat a preparar la
consulta ciutadana per
elegir que s’hi col·locarà.
Ara, les obres s’hauran
de tornar a treure a concurs i és més que probable que tot el procés
es retardi. Per tant, tot
sembla indicar que, Torredembarra no lluirà d’un
dels símbols que més
l’identifiquen aquest estiu. Ja en seran tres sense l’emblemàtica obra de
Rafael Bartolozzi.

SOCIETAT
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L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA CREARÀ LA PLAGA PORCS VIETNAMITES
Redacció.- Ja fa dos anys competència, els porcs esTAULA LOCAL D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
que els voluntaris de l’As- tan en terreny urbanitzaL’Ajuntament de Torredembarra crearà la
Taula Local d’Emergència
Climàtica amb l’objectiu
d’elaborar propostes que
permetin disminuir els valors elevats de vulnerabilitat vers el canvi climàtic
que s’han detectat al municipi. El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras,
també ha explicat que durant aquest mandat s’emprendrà una campanya
permanent d’informació
ambiental a la ciutadania
sobre els impactes del
canvi climàtic en la salut
i les activitats econòmiques del municipi parant
especial atenció en els
centres educatius.
En aquest aspecte, l’Ajuntament de Torredembarra
ja ha sol·licitat enguany
una subvenció a la Generalitat per mitigar en els
centres escolars el fenomen conegut com a “illa
de calor”, precisament per
actuar sobre la vulnerabilitat d’empitjorament del
confort climàtic en aquest
sector de la població més
vulnerable.
La Taula Local d’Emergència Climàtica inclourà
representació política i
dels sectors ambientals
però també d’aquelles entitats que es puguin veure afectades pels efectes
del canvi climàtic a nivell

local. Aquest nou òrgan
participatiu determinarà el
full de ruta a seguir a nivell
local.
Cal tenir present que en
l’anàlisi de vulnerabilitat i
resiliència dels municipis
de Catalunya al canvi climàtic, elaborat per l’Oficina de Canvi Climàtic de la
Generalitat de Catalunya,
Torredembarra presenta
valors molt elevats de vulnerabilitat en els següents
indicadors:
- canvis de patró en la demanda turística en la gestió de l’aigua (9)
- disminució de la disponibilitat d’aigua en la gestió
de l’aigua (6)
- canvis en els patrons de
demanda energètica en
l’àmbit de la indústria, els
serveis i el comerç (6)
- increment de la mortalitat
associada a la calor (4)
- empitjorament del confort
climàtic (accentuació del
fenomen d’illa de calor)
sobre la salut (6)
- canvis en els patrons de
demanda energètica en
l’àmbit del sector energètic
(6)
- canvis en el patró de demanda turística en el turisme (9)
- risc d’incendi en la mobilitat i infraestructures de
transport (10)
- major risc d’incendi que

afecti al sector turístic (7)
- empitjorament del confort
climàtic en l’àmbit d’urbanisme i habitatge (7)
- increment de les necessitats de reg sobre l’urbanisme i l’habitatge (7)
Les vulnerabilitats es calculen en base a uns indicadors. La major part
d’aquests indicadors es
referencien en l’actual
consum d’aigua i energia,
però també estan basats
en la proporció del verd
urbà i els efectes que tindrà sobre els valors actuals l’increment de temperatura o el canvi de règim
de precipitacions, entre
d’altres factors lligats al
canvi climàtic fins l’any
2050. Entre parèntesi s’expressa el valor del risc per
al municipi en una escala
de l’1 al 10.
La preocupació pel can-

vi climàtic s’estén a nivell
mundial.
A Torredembarra, set entitats ecologistes i ambientalistes han presentat una
proposta de moció per declarar l’emergència climàtica també a nivell local,
establint un full de ruta vinculant per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, incrementar l’ús
eficient de l’energia, que
ha de ser 100% renovable no més tard del 2040
i, si és possible, abans del
2035, segons les entitats.
La moció inclou altres aspectes importants com el
treball cap al residu zero,
la recuperació dels aqüífers, l’impuls de la sobirania alimentària i l’agricultura ecològica així com la
tasca d’informació a la població en matèria d’emergència climàtica.

sociació Torrecat, una associació sense ànim de
lucre que es dedica a la
protecció i el control de les
colònies de gats del nostre
municipi, van denunciar a
l’Ajuntament de l’existència
de dues parelles de porcs
vietnamites a la zona de Sínia Cabeces.
El que va començar com
unes mascotes abandonades per uns amos inaprensius s’ha convertit en una
plaga.
I és que a dia d’avui ja hi
ha gairebé una trentena
de porcs, en diferents rajades, campant per les
hortes i camps abandonats
d’aquest indret i la xifra no
para de créixer. Fa uns dies
va parir una berra i una altra està apunt de fer-ho.
I és que els porcs vietnamites comencen a reproduir-se als 3 mesos d’edat
i una femella pot parir dues
ventrades a l’any d’entre
cinc i deu garrins.
Des del mes de març que
el Govern Central ha declarat aquesta espècie com a
invasora i en prohibeix la
seva comercialització degut a què s’han convertit en
un problema ambiental de
primera magnitud que en
altres indrets, com Tarragona, ha implicat l’acció de
les autoritats.
A qui de moment les administracions es passen la
pilota les unes a les altres
per determinar qui en té la

A partir del 24
d’octubre, tornem
a tenir obert
Ja tenim a punt
una nova experiència
gastronòmica informa’t
al nostre Facebook
Reserves al tel. 977 640 271
Nou horari d’hivern:
Migdia: cada dia de dilluns a
diumenge de 13 a15:30 h
Vespres: dijous, divendres i
dissabtes de 20 a 23 h.
Dimecres tancat, descans setmanal

ble, mentre la colònia creix
exponencialment.
I els voluntaris de Torrecat
esmercen temps i diners
per intentar que els animals estiguin el màxim de
cuidats.
Ara que s’ha aconseguit
tenir controlat el problema
dels gats amb colònies establertes. El problema està
amb els porcs vietnamites
que a part de créixer descontroladament es mengen l’aliment dels gats.
Sacrificar-los
La sol•lució triada per
l’Ajuntament ha estat la de
sacrificar-los. Amb aquesta voluntat s’ha demanat
permís a la Generalitat.
Des de Nova Eucària
(NEC) han conegut el cas
de l’existència d’una colònia no controlada de porcs
vietnamites a Torredembarra, tant a través de la
premsa local com també
pels avisos de diversos
ciutadans implicats en la
protecció animal que adverteixen de l’alarma que
s’ha creat al municipi al
saber que la intenció primera de l’Ajuntament és el
sacrifici dels porcs vietnamites.
És per aquest motiu que,
des de NEC, han mantingut converses amb aquesta administració per tal
d’evitar que aquesta actuació tiri endavant
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Quant han cobrat els regidors de Torredembarra els
mesos de juny, juliol i agost?
Redacció.- Segons les
dades extretes del Portal
de la Transparència de
l’Ajuntament aquests són
els imports que han cobrat els càrrecs electes de
l’Ajuntament des del mes
de juny.
S’ha de tenir present que
els regidors amb un asterisc estaven en el mandat
anterior, fet que fa que
les retribucions del mes
de juny siguin més elevades al cobrar una part del
mandat anterior.

A part d’aquestes retribucions, el mes de juny també
van percebre com a regidors Lluís Suñe (1100€),
Jordi Solé (700€), Clarà
Solivellas (700€), Juan
Carlos Hurtado (700€),
Joel Navas (700€), Núria
Gómez (700€), Antoni Sacristan (550) i Rosa Maria
Guasch (550€).
Josep Ma Guasch qui
més ha cobrat
De les dades es desprèn
que els dos regidors que

més ha cobrat han estat
Josep Ma. Guasch i Raúl
García. El tinent d’alcalde
i regidor d’Urbanisme, Hisenda, Comerç i Activitats
ha cobrat 6937,5€, mentre que García ha cobrat
6537,5 €.
L’Alcalde ha cobrat una
mica menys, 6305,65 €. I
és que Rovira va renunciar
a una part del sou a l’entrar
en nòmina a la Diputació
de Tarragona. Per aquest
motiu, el mes d’agost només ha percebut 800 €
que corresponen a les assistències als òrgans collegiats (Juntes de Govern

Local i Plens). Tot i que a
l’agost no hi ha hagut ple.
El que han cobrat els altres regidors varia entre els
2350 € de Margaret Rovira
als 5475 € de Núria Batet.
S’ha de dir que ningú té
una dedicació del 100%.
Ple d’investidura
Segons una font consultada pel Mònic, l’any 2015
no es va cobrar el ple d’investidura. En canvi, aquest
2019 els regidors l’han
cobrat. Malauradament, la
dada no apareix en la pàgina web municipal.

ELIGE UN COLCHÓN
CON UNA BASE

Ignis Rev

Les persones jurídiques, entitats i
professionals hauran de relacionar-se
electrònicament amb Urbanisme, Obra
Pública i Activitats
El departament d’Urbanisme i Obra Pública i el d’Activitats informen que a partir de l’1 d’octubre de 2019
caldrà que les persones
obligades a relacionar-se
amb l’administració de
forma electrònica utilitzin
aquest mitjà per dirigir-se a
aquestes àrees de l’Ajuntament, en compliment de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre
de procediment administratiu de les administracions
públiques.
Aquesta llei estableix que
estan obligats a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques per
efectuar qualsevol tràmit
d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
a) Les persones jurídiques
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una
activitat professional per
a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, per
als tràmits i actuacions que
portin a terme amb les ad-

ministracions públiques en
exercici de l’activitat professional esmentada. En
tot cas dins d’aquest collectiu s’hi entenen inclosos
els notaris i registradors
de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un
interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
Quan un d’aquests subjectes presenti qualsevol tràmit administratiu en paper,
sigui presencialment o per
correu postal, se’l requerirà, que repari la sol·licitud
a través de la seva presentació electrònica.
A aquests efectes, es considerarà com a data de
presentació la data en què
s’hagi dut a terme l’esmena, és a dir, la data en què
es presenti la sol·licitud,
instància, recurs o tràmit
de forma electrònica.
Les persones físiques, en
canvi, no estan obligades
a relacionar-se amb les
administracions públiques
per mitjans electrònics.

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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EL PSC ACUSA A SOREA DE MANIPULAR LES EL JUTGE DICTA EL SOBRESEÏMENT
DE LA CAUSA QUE AFECTAVA EL
FACTURES PERQUÈ ELS ABONATS PAGUIN MÉS
Redacció.- En el darrer
ple municipal, de la mà
del regidor José García,
el PSC va acusar a l’empresa
concessionària
del servei d’aigua a Torredembarra de manipular
les factures per fer que els
usuaris torrencs paguin
més.
Segons van incidir els
socialistes, SOREA endarreriria intencionadament la lectura corresponent a la factura del mes
d’agost per fer que els
abonats superin els trams
i d’aquesta manera paguin més per l’aigua que
utilitzen.
I és que en els mesos de
juliol i agost es donarien
diferents circumstàncies
propiciatòries que farien
que la “picaresca” de sumar uns dies més fos molt
beneficiosa econòmicament per l’empresa.
En primer lloc, és el moment de l’any on més
població resident hi ha a
Torredembarra. Es calcula que de 16.000-18.000
residents a l’hivern es
passa a més de 60.000
en època estival.
També és quan els usuaris gastarien més aigua,
degut a què és l’època en
què es posen més rentadores, la gent es dutxa
més, es rega més fre-

qüentment els jardins i terrasses, s’omplen piscines,
etc. I, per tant, és més fàcil
saltar d’un tram de consum
al següent.
Encara que el consum mínim està estipulat en els
36m3, aquest està dividit
en tres trams de 18m3,
12m3 i 6m3. Segons els
càlculs fets pel partit polític, passar del primer
tram al tercer hi ha una
diferència del preu unitari
d’un 280%. Fet que podria
incrementar la factura al
voltant dels 5-10 €, sense
cap justificació si l’aigua
utilitzada en aquests dies
de més computés en la següent factura.
El PSC afegia que, amb
la implantació de comptadors electrònics i la lectura
remota o telelectura, l’empresa no tenia excusa per
variar els dies computats
en les factures i que les
oscil·lacions estaven injustificades.
Davant l’exposició feta en
el plenari, l’Alcalde es va
comprometre a comprovar
que passava.
Sorea ho nega
Des de l’empresa es nega
categòricament que s’hagi
produït cap desviació en
relació al calendari de lectures previst. Les lectures
al municipi de Torredem-

REGIDOR JOSÉ GARCIA

barra són bimensuals i es
planifiquen anualment tenint en compte les dates
de les lectures de l’any
anterior així com els dies
festius.
Segons les dades facilitades per l’empresa concessionària, a Torredembarra
hi ha un total de 15.756
abonats i només el 19,8%
tenen comptadors electrònics. Per les dimensions
del municipi és necessari
distribuir les lectures per
zones i aquestes zones
tenen un calendari de lectures establert amb una
periodicitat
bimensual,
entenent com a bimensual un període d’entre 58 a
64 dies, segons els caps
de setmana i festius. Els
calendaris els realitza el
departament de lectures
i facturació, sempre amb
els criteris anteriors.

La mitjana de dies computats per factura seria de
61dies.
Neguen que la factura que
comprèn els últims dies de
juny, tot el mes de juliol i
bona part d’agost sigui la
que més dies computi.
Per què es paga més?
D’altra banda i en relació
al per què les factures del
període estival són més
elevades a les d’altres èpoques de l’any, consideren
que això dependrà dels hàbits i necessitats de cada
llar. Tot i que, generalment,
és a l’època estival on el
consum pot incrementar-se i, per tant, el preu de
la factura ser superior.
Per últim, l’empresa no
pensa emprendre cap acció legal envers l’acusació
de frau del grup municipal
torrenc.

Redacció.- L’agrupació
socialista de Torredembarra ha manifestat la
seva satisfacció pel sobreseïment de la causa
judicial que afectava al
regidor del PSC a l’Ajuntament torrenc, José
García, que estava sent
investigat i acusat de
delictes de falsedat documental, descobriment
i revelació de secrets de
l’època de quan era regidor de Governació de
l’Ajuntament en relació al
conflicte judicial esdevingut amb el bar musical
Nose. A més del regidor
hi havia en el mateix cas
el secretari municipal i
una tècnica.
Així, segons ha fet públic el partit torrenc a través dels seu Facebook,
aquest dimecres s’hauria notificat a les parts
l’acord amb l’auto judicial, on el jutge ha acordat
el sobreseïment del cas
després de considerar
que els presumptes fets
denunciats no són constitutius d’infracció penal.
Segons José García, “el
temps i la justícia posen
cadascú al seu lloc”atès
que ja va manifestar en
el seu moment que era
innocent, tal i com ara
la justícia ho ha corro-

borat. García a carregat
contra rots aquells que,
com el grup municipal
de Ciutadans, van demanar la seva dimissió
sense –no ja haver estat
condemnat, sinó ni tan
sols haver anat a judici.
“Ara haurien d’aprendre que la presumpció
d’innocència no és una
paraula bonica orfe de
contingut sinó un dels
fonaments essencials
de qualsevol societat
democràtica”.
Suport del seu partit
El portaveu del PSC a
Torredembarra,
Vale
Pino, ha recordat que
no es va apartar a García de la candidatura
perquè “estàvem convençuts de la seva innocència”.
També ha reiterat que
“el compromís del grup
municipal
socialista
amb Torredembarra és
total i absolut, al 100%”.
Recorreran l’auto
El sobreseïment no és
definitiu i pot ser recorregut davant l’Audiència
de Tarragona, tal i com
ja ha assenyalat que
tenen la intenció de fer
el responsable del bar
Nose.

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
y un aseo.
Patio
una barbacoa.
Oportunidad procedentedimensiones
de Banco!!!
Venta
detrasero
últimasy jardín
7 casascon
adosadas
obra nueva
Dos habitaciones
dobles,
una habitación
individual
un baño.
en Altafulla. Muy bien situadas, Luminosas
y muy amplias.
4 habitaciones,
comedor
cony salida
a jardín
Tienepara
garaje.
aire piscina
acondicionado.
privado, cocina totalmente equipada, garaje
dosCalefacción
vehículos ycon
grangasoil
jardínycon
comunitaria.
200.000 €
Desde 315.000€
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22 DELS 28 AGENTS DE LA POLICIA LOCAL VAN ESTAR DE BAIXA
DURANT LA SETMANA DE LA FESTA MAJOR
Redacció.- Les relacions
entre l’equip de Govern
i el cos de la Policia estan sota mínims des que
De
les vuitEduard
del matíRovira
fins a
l’alcalde
incomplís l’acord laboral
al que havien arribat el
passat 16 de maig, poc
abans de les eleccions
municipals.
Aquest “Pacte transitori
entre el Govern Municipal i els representants de
la Policia Local” posava
negre sobre blanc algunes de les reivindicacions del cos que s’havien negociat àrduament
durant els darrers quatre
anys del mandat i havia
d’entrar en vigor el passat 1 de juny. Abordava
entre d’altres l’anomenada bossa d’hores i el
complement de disponibilitat personal.
La realitat ha estat que
els serveis jurídics municipals han impedit
que s’implantés l’acord,
el que ha acabat de dinamitar uns ponts ja de
per si molt malmesos per

episodis com l’alcoholèmia a l’antiga regidora
d’Urbanisme, moment en
què es va dir per part d’alguns membres de l’anterior equip de govern que
s’havia de “purgar” el cos,
o la suposada ordre il·legal donada per l’alcalde a
un agent; un cas que va
acabar a Fiscalia.
Mala gestió
Que la gestió de la Policia
Local durant el govern de
Rovira no ha estat òptima és una premissa que
ningú discuteix encara
que és matisada segons
les parts. El cos està en
aquests moments sota
mínims perquè només
compta amb 28 agents
dels 42 que hauria de tenir, segons la plantilla orgànica.
El mal ambient que es
viu i que fa temps que
dura, més d’una dotzena
d’agents van demanar
poder marxar en comissió de serveis a una altra
policia fa pocs mesos,

ha fet que alguns agents
s’hagin jubilat prematurament, com permet una
recent resolució judicial, i
altres hagin marxat a altres policies en aprovar
les oposicions.
Davant d’aquest nou incompliment de l’Alcalde,
és públic i notori que els
agents se senten enganyats. Consideren que
Rovira els va mentir deliberadament per garantir-se una “treva”de cara
les eleccions municipals.
Pandèmia de baixes
Una de les conseqüències d’aquesta situació ha
estat una pandèmia de
baixes mèdiques que va
afectar el cos de la policia
local durant els dies de la
Festa Major, tal i com va
informar el Mònic en el
seu moment. Per bé, que
el número d’agents malalts va ser molt més elevat dels 7 o 8 agents que
s’apuntava en la notícia,
redactada en un moment
inicial.

Segons s’ha reconegut
des del propi Ajuntament,
altres fonts parlen de 23
agents, 22 dels 28 agents
han estat de baixa el que
ha provocat una greu crisi de seguretat al nostre
municipi, que afortunadament s’ha tancat sense
greus incidències i que
l’Alcalde ha intentat silenciar per tots els mitjans.
Sigui com sigui, que el
80% de la plantilla secundés el que des de l’Ajuntament es considera com
una “vaga encoberta”és
un fet que no té precedents al nostre municipi
i ha deixat a la comandància sense marge de
maniobra, més enllà de
contractar controladors
privats i acordar amb els
Mossos d’Esquadra una
major presència a Torredembarra.

estat vist com una afronta
a l’autoritat de l’alcalde,
que conscient que es pot
tornar a produir aquesta
o altres accions està maniobrant per articular una
fórmula que li permeti
castigar als agents díscols, que considera que
li han fet un pols. El problema és que es tracta de
gairebé tots els policies
operatius al municipi.
Naturalment, és una
guerra soterrada on cap
de les parts actua obertament. Es parla de suspendre el torn de nit, trasllats
forçosos i altres mesures
que s’aniran aplicant en
la mesura que es pugui i
es vagin incorporant nous
agents. Oficialment, és
un pla de reestructuració
de la Policia Local que
s’ha de complimentar en
un any.

Un pols
Enlloc d’intentar buscar
una solució al conflicte,
com defensen posicions
més moderades, el fet ha

Junta de seguretat
Una de les primeres accions ha estat la Junta de
Seguretat convocada el
passat 13 de setembre.

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Per primera vegada es
convoca amb caràcter
d’urgència. Hi ha assistit
l’alcalde, Eduard Rovira;
el delegat del Govern al
Camp de Tarragona, Òscar Peris; el subdelegat
del Govern, Joan Sabaté; el director territorial
d’Interior a Tarragona,
Joan Carles de la Monja, i comandaments de
la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia
Nacional, Guàrdia Civil
i Protecció Civil de Torredembarra.
Les mesures per garantir l’eficàcia i eficiència
del servei de la Policia
Local que s’han fet públiques són: complementar
la tasca de la Policia Local i Mossos d’Esquadra
amb seguretat privada,
que els Mossos d’Esquadra demanin menys
col·laboració de la Policia Local en l’exercici de
les seves competències
i la conclusió dels nous
processos selectius per
a agents de policia.

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
648 082 420
Polígono Industrial
Roques
Planes
Fax: 977 657 362 Tel. 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
PULPO
GALLEGA -- BRAVAS
BRAVAS -- MONTADITOS
MONTADITOS
BOQUERONES
SEPIA
PINCHOS
BOQUERONES - SEPIA - PINCHOS -- REJOS
REJOS
SEVILLANOS
CHOCOS
Y
MÁS...
SEVILLANOS - CHOCOS - Y MÁS...
RESERVAS
RESERVAS 977
977 640
640 995
995
C/
FERRAN
DE
QUEROL,
11
TORREDEMBARRA
C/ FERRAN DE QUEROL, 11 - TORREDEMBARRA
LUNES CERRADO
MARTES
CERRADO

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
PREUS INCREÏBLES
E-mail: netegeslacosta@yahoo.es

TELF.: 635867020 - 977644380

Tel. 977 64 04 27
C/ Pere Badia, 27
Torredembarra

SUCCESOS
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DOS INCENDIS EN EL MATEIX DIA DEIXEN UN BALANÇ D’UN FERIT GREU, DIVERSES
EMBARCACIONS AFECTADES I UN APARCAMENT CALCINAT
Redacció.- Ensurt al Port
Esportiu de Torredembarra on al voltant de 2/4
d’1 del migdia del passat
diumenge 29 de setembre
quan es va incendiar una

embarcació d’esbarjo al
pantalà número 3.
A resultes de l’accident, el
propietari de la embarcació, un home de 70 anys,
va resultar ferit greu amb

cremades de 1r grau a les
mans, les cames i el rostre
i va haver de ser traslladat
en helicòpter d’urgència a
l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.
A part de l’embarcació on
es va originar l’incendi,
el foc va afectat en menor mesura a una segona embarcació i no es va
propagar més per la ràpida
actuació de les persones
que es trobaven en aquell
moment en el lloc, que van
intentar atruar les flames
amb extintors i van moure
altres embarcacions.
En l’extinció hi estan prenent part fins a sis dotacions de Bombers, la Policia

Local i la Guardia Civil.
Tot i que en principi no hi
va haver fuita de combustible es va activar el Pla
d’Emergència del Port Esportiu i es van col•locar les
barreres flotants de manera preventiva.
El foc es va donar com a
extingit a les 2 h de la tarda.

Si en un primer moment,
es va dir que era l’establiment de restauració el lloc
on s’havia calat foc, en realitat va ser en l’aparcament
soterrani de l’edifici el lloc
on es va produir l’incendi.
Encara que no hi va haver ferits, ni per inhalació
de fum ni per cremades,
aquest accident va obli-

gar ha evacuar l’edifici,
l’entrada del qual és al
carrer Girona. Fins al lloc
dels fets s’hi van desplaçar fins a 8 dotacions de
bombers, 2 patrulles de
la Policia Local, Mossos
d’Esquadra i 2 ambulàncies.
A 1/4 de 7 es va donar
per extingit.

Incendi aparcament
A la tarda del mateix dia, al
voltant de 2/4 de 6, una forta olor de goma cremada
va alertaral propietari d’un
establiment de restauració
situat a la plaça Catalunya,
qui va ser el primer en donar l’alerta.

La Policia Local de Torredembarra deté tres
homes per robatori amb força

Confisquen 71 plantes de marihuana trobades
a l’interior d’una furgoneta

Aquest 30 de setembre,
a les 23.40 h, es va rebre
una trucada a la central de
la Policial Local d’una veïna de la població alertant
que havia vist dues persones saltant a l’interior d’una
nau del Polígon Industrial
Roques Planes i que una
altra estava esperant fora

El dia 22 de setembre, la Policia Local de Torredembarra
va confiscar 71 plantes de
marihuana que un home i
una dona transportaven en
una furgoneta.
Els fets van passar pels volts
de les 4 de la matinada, quan
una patrulla va detectar una
furgoneta que sortia de les

amb una furgoneta. Dues
patrulles s’hi van desplaçar
i mentre una identificava el
vehicle i conductor a l’exterior, l’altra va entrar a la nau
localitzant dues persones
amagades a l’interior d’un
dels lavabos amb les eines
que, presumptament, haurien emprat per forçar la porta

de la nau.
Els tres individus, veïns de
l’Hospitalet de Llobregat i
Torredembarra van ser detinguts per un delicte de robatori amb força a l’interior
d’un establiment i posteriorment, posats a disposició
judicial.

La Policia Local no està per festes
Fa uns dies, a primers
d’octubre –la festivitat és
el dia 2–, policies locals i
altres cossos de seguretat
de tot el País van celebrar
la seva festa patronal: els
Àngels Custodis. Una diada que serveix per posar
en valor el treball policial
fet durant l’any.
A Torredembarra, es va
instaurar durant la comandància de Ricard García, a la dècada dels 90,
i era típic que es fes una
missa i després un petit
lunch al pati del Castell
que s’aprofitava per fer,
si s’esqueia, reconeixements als agents per les
seves bones actuacions i
saber fer.
Es tractava d’un acte de
germanor i companyonia
on es convidaven a tots
els veïns i veïnes de la
vila, presidents d’associacions, autoritats locals i,
fins i tot, comandaments
d’altres policies veïnes i
també a representats dels
cossos policials que normalment col·laboren en la
seguretat del nostre muni-

cipi: Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Civil.
Enguany, però, no s’ha
celebrat degut al malestar que hi ha en el cos. La
cosa no està per festes.
Ni agents ni comandaments han fet res per celebrar la diada i és que els
ànims encara continuen
caldejats després de l’incompliment per part de
l’Alcalde de l’acord laboral
que s’havia arribat el més
de maig passat, un fet que
ha originat una crisi sense
precedents a dins del cos i
que encara no s’ha resolt ni

apropat posicions.
Reconeixement als difunts
El que sí s’ha instal·lat,
després de molts anys
d’anar-hi al darrera, és una
placa de record als agents
difunts de la Policia Local de Torredembarra. La
placa s’ha col·locat en un
monòlit de pedra instal·lat
sota una olivera situada en
una zona verda adjacent a
la comissaria, però, degut
al malestar que existeix ha
passat desapercebuda per
gairebé tothom.

immediacions de l’antic restaurant A Nosa Casa Galega.
Un edifici en estat d’abandó
situat a l’antiga N-340.
Els agents, que van decidir
seguir la furgoneta, van detectar una forta olor de marihuana que provenia del vehicle. Per aquest motiu van
aturar-la i en obrir les portes

van trobar diverses bosses
amb plantes de marihuana
arrencades i preparades per
a la venda.
A les dues persones que
estaven en possessió de la
droga, veïns de la Pobla de
Montornès, se’ls ha donat la
condició d’investigats no detinguts.

Curs gratuït d’auxiliar de supermercat
polivalent per a persones aturades
El Servei Municipal d’Orientació Laboral de Torredembarra obrirà el proper dilluns 14 d’octubre les
inscripcions al curs d’auxiliar de supermercat polivalent dirigit a persones
aturades. La formació és
gratuïta, tindrà una durada de 90 hores de teoria i
25 hores de pràctiques no
laborals i inclourà el carnet
de manipulació d’aliments.
La formació teòrica s’impartirà del 28 d’octubre al

29 de novembre, de dilluns a divendres, de 9 a
13 h, a l’Escola Municipal
d’Adults “Mar de Lletres”.
Els continguts del curs giraran entorn a l’operativa
de caixa, la gestió d’estoc,
les tècniques de venda i
la manipulació d’aliments
amb l’objectiu que l’alumnat tingui una visió general
de tot el que es fa en un
establiment d’aquest tipus.
Les inscripcions seran del
14 al 23 d’octubre i les per-

sones interessades han
de dirigir-se a les noves
oficines de la Regidoria
d’Acció Social de l’Ajuntament de Torredembarra, a l’avinguda de Lluís
Companys, 55, 1r, en
horari de 9 a 14 hores.
Cal portar fotocòpia del
DNI/NIE, full d’inscripció
a l’atur i currículum. Per
a més informació, es pot
trucar al 977 13 15 79 o
al 664 050 638.

Via Pública millora l’accessibilitat a la Zona
Esportiva amb la pavimentació de l’entrada
del carrer de la Rosella
La Regidoria de Via Pública i Manteniment ha dut
a terme recentment uns
treballs de pavimentació
d’accés a la Zona Esportiva Municipal pel carrer
de la Rosella. L’obra ha
consistit a pavimentar
una superfície aproximada d’uns 350 m2, fent un

camí de pas per la zona
enjardinada. El pressupost
dels treballs ha estat de
9.000 € aproximadament.
Cal destacar que aquesta
actuació comporta una important millora d’accessibilitat en general ja que en
els dies de pluja aquesta
entrada era gairebé im-

practicable pel fang que
s’hi produïa, a més dels
problemes de neteja que
ocasionava al pavelló i a
la piscina. També permet
que les persones amb mobilitat reduïda puguin utilitzar plenament aquesta
entrada.
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Fang i Foc. Indústria i art de la ceràmica a Torredembarra.
La indústria i l’art de la
ceràmica, les més antigues de la humanitat,
han tingut una important
presència a la nostra
vila durant el segle XX.
Hi ha hagut una destacada i diversa quantitat
d’indústries ceràmiques
creades gairebé totes
al primer terç de segle,
entre el 1900 i el 1936.
Aleshores Torredembarra tenia uns 2.000 habitants i era sobre tot una
vila marinera i agrícola,
que feia pocs anys havia patit una crisi enorme deguda a la pèrdua
de les seves principals
activitats econòmiques:
la vinya, la fabricació de
botes i el comerç del vi i
aiguardent.
Hi havia tallers i fàbriques de ceràmica molt
diversos:
-la ceràmica destinada a
la construcció, de teules
i maons.
-la dels terrissers, fabricants d’objectes o estris

domèstics, tals com càntirs o gerres.
-la d’objectes artístics o
decoratius, com les figures d’animals i altres.
-la d’objectes refractaris,
destinats a servir a altres
indústries, com a les químiques, a forns de pa, a
joiers, a fabriques de gas,
etc.
La seva producció generalment estava destinada
a abastir les necessitats
de la Torre i dels pobles
de la rodalia. Però en alguns casos, com el de la
ceràmica artística Tamarit, la de Cal Cantarer i la
de Refractaris Llovet, el
seu abast comercial arribava fins i tot a fora de
Catalunya.
Es coneix l’existència en
segles passats de teuleries a Clarà -arribaren a
ser dues en algun període-, que fabricaven material per a construcció com
teules o maons. A Clarà
hi havia, a més, una pe-

drera d’on s’extreia l’argila tant per a les teuleries
com per als cantirers.
Els terrissaires, que fabricaven principalment
càntirs, cassoles, gerres,
torretes o abeuradors i
menjadores per a conills
i gallines, han estat presents a la vila durant molt
segles.
En aquesta exposició es
volia fer conèixer la tècnica i els productes dels
tallers torrencs de ceràmica en els seus diversos
usos:
Els terrissaires o, com
habitualment es nomenaven aleshores, cantarers
(cantirers):
Cal Cantarer i El Cantirer
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 Agustí
Llauradó.
La indústria de la ceràmica a Torredembarra
al segle XX estava composada, doncs, per dos
terrissaires i la fàbrica
Refractaris Llovet:
-Cal Cantarer, fou fundat
pel terrissaire Josep Fortuny Biscamps, el eu taller estava localitzat, primer al carrer del Rosari i,
des del 1924, al final del
carrer Pere Badia (1904-

1975). Que després de la
mort del fundador l’any
1937 durant la Guerra
Civil, passà a mans de la
família Suñé.
-Joan Recasens Baldrich, terrissaire destacat
de Cal Cantarer, establí
pel seu compte els seus
obrador i forn al Castell
(1945-1956).
-la fàbrica de Refractaris Llovet (1934-1993),
fundada a Barcelna l’any
1884 per Joan Claramunt, es traslladà a Torredembarra l’any 1934.
Estava també localitzada
al final del carrer Pere
Badia.
Aquestes indústries treballaven preferentment
de manera manual; tot i
que a Refractaris Llovet
van mecanitzar la fabricació de maons refractaris, una gran part de
la producció es feia amb
motlles especials i a mà,
al servei del requeriment
de les necessitats i del
disseny dels clients.
Pel que fa als tallers de
ceràmica artística hem
de diferenciar-ne dues
modalitats:
-la ceràmica artística de
fabricació en sèrie a partir de la creació d’una escultura model i dels seu
motlle, com era el cas
de la Ceràmica Artística
Tamarit, fundada per l’escultor torrenc Josep Pujol

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.

Montané
(1930-2016),
que tenia el seu taller als
Munts i la Ceràmica Artística Valls (1947-1959), localitzada al final del carrer Pere Badia, al costat
de Cal Cantarer. Les seves obres eren escultures petites, bibelots se’n
deien, que representaven
animals, escenes bucòliques o costumistes, que
tenien una funció decorativa.
-la ceràmica artística de
producció
d’escultures
úniques, decorades amb
color i cuites al forn. Fou
el cas de la Ceràmica Artística de Janet Salvat i
Agustí Cabrera Llauradó
(1977-2005), que tenien
el seu taller al mas Cabeces, a Babilònia, i la seva
botiga a Baix a Mar. Les
seves obres eren peces
de ceràmica amb color
amb formes creatives
i experimentals, sovint
abstractes, però inspira-

des en formes marines
i femenines, que buscaven satisfer el plaer estètic dels clients.
Desgraciadament totes
elles ja han desaparegut, però les seves
obres ens recorden un
temp de gran activitat
industrial i artística en
una Torredembarra que
no arribava als tres mil
habitants quan la majoria van començar el seu
camí.
Nota:
Si voleu una major informació podeu llegir
la història de cada una
d’aquestes
empreses
als Recull de Treballs,
números 18 i 19, editats
pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, que podreu
comprar a les llibreries
de la vila.
Lluís Català

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

6068

WWW.FINQUESLATORRE.COM

L’exposició va estar oberta del dia 29 d’agost al 23 de setembre.
Va ser tot un èxit (Fotos: El Mònic)

6022

Piso 2 Hab.
Centro

2712

87.000€

Dúplex 2 Hab.
Altafulla

90.000€

2648
3807

3148
6074

OCASIÓN - APARTAMENTO
ZONA CENTRO
A 5minutos de la playa, 21habitación, 1
baño. Soleado. Céntrico.

55.000€

6005

6106

Centro

Piso 2 Hab.
Centro

90.000€

95.000€

Piso 2 Hab.

6108

Playa

Piso 3 Hab.
Centro

109.999€

115.000€

Piso 2 Hab.

Chalet
Castell

112.000€

4514

Chalet

Vespella

125.000€
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El MonicTv emetrà una tertúlia setmanal
Redacció.- El canal de
televisió torrenc, El MònicTV emetrà a partir
d’aquesta setmana una
tertúlia d’actualitat on
diferents convidats de
la nostra vila discerniran
sobre diferents aspectes
d’interès.
L’espai estarà conduït
per l’editor del Mònic,
Jordi Guasch i comptarà
cada setmana amb tres
tertulians per analitzar
aspectes de caire polític,
social, cultural, esportiu,
mediambiental, etc. Això
sí, sempre donant una
visió torrenca, acurada,
diversa, respectuosa i
espontània.
La intenció és que el
programa tingui dues

parts. En la primera es
tractaran notícies i informacions d’abast general
i en la segona es tractaran aspectes relacionats
exclusivament amb la vila
de Torredembarra i els
pobles limítrofs. La seva
durada serà aproximadament d’una hora.
Encara que no es descarta canviar d’ubicació en
un futur, el bar NOSE ha
estat cedit gratuïtament
per convertir-se en el plató de la tertúlia, que es podrà seguir a través de la
pàgina web elmonic.cat,
a través del Facebook o
en el canal de youtube del
Mònic de Torredembarra.
Tothom pot participar-hi
proposant temes per ser

debatuts o, fins i tot els
més atrevits, formant part
del grup de tertulians del
programa. Es poden dirigir a elmonictorredembarra@gmail.com.
Primera tertúlia
Després d’un programa
pilot, enregistrat la setmana passada, on van prendre part el membre de
l’esquerra independentista, Francesc Mercadé;
l’exregidor del PSC, Jordi
Solé; i el regidor de Ciutadans, Javier Ramírez;
en la primera tertúlia hi
ha participat Francesc
Mercadé, Javier Ramírez
i l’exalcalde de Torredembarra, Enric Grangel.
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Cursos de Coneixement de
la Societat Catalana i Marc
Jurídic

La primera part s’ha centrat en el Procés, la justícia a l’Estat Espanyol i la
futura sentència contra
els organitzadors del referèndum de l’1 d’octubre i
les seves conseqüències.
En la segona, s’ha parlat sobre el judici del Cas
Torredembarra i si es podia tornar a produir un fet
similar al nostre ajuntament, sobre el pressupost
municipal i l’estat del comerç.
Mica en mica, el canal
anirà incorporant més
programació com un informatiu setmanal, programes
d’entrevistes,
d’història, culturals, gastronòmics, etc.

Aquest mes d’octubre ha
finalitzat l’última edició del
curs de Coneixement de la
Societat Catalana i Marc
Jurídic que es desenvolupa
des del Servei de Primera Acollida de la Regidoria
d’Acció Social i que té per
objectiu facilitar la integració
de persones nouvingudes al
municipi. En el darrer any
s’han format un total de 51
persones provinents de diferents països.
Les tècniques d’acollida de
la Regidoria d’Acció Social desenvolupen aquesta
formació on s’informa als
alumnes sobre el sistema
polític i administratiu català,
drets i obligacions, accés
als diferents serveis edu-

catius, socials i sanitaris,
normes de convivència,
trets característics culturals
i festes populars, seguretat ciutadana, i assessorament jurídic en estrangeria.
També es dóna resposta
a les necessitats d’informació, orientació i assessorament que presenten
les persones nouvingudes
al municipi. Es deriva a altres serveis per continuar
el circuit de primera acollida, com l’Escola municipal
d’Adults “Mar de Lletres”
que desenvolupa les accions formatives lingüístiques de català i castellà i el
Servei municipal d’Orientació que ofereix assessorament laboral.

Alguns dels assistents del curs (Foto: AF- AJ. Torredembarra)

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

CASA UNIFAMILIAR 51m2
En Clarà Sol

(Ref 5087)

 2 DORMITORIOS
 SALÓN/COMEDOR/COCINA
 1 CUARTO DE BAÑO
 JARDÍN
 GARAJE 20 m2
 SUPERFICIE TOTAL 198 m2

PISO EN VENTA 87
En Barri Marítim

2
m

(Ref 5085)

 3 DORMITORIOS
 SALÓN / COMEDOR
 COCINA
 1 CUARTO DE BAÑO
 TERRAZA
 PARKING ( A 450 metros )

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

Assegurances de Salut i Decessos

Demana informació!
977 642 959 - Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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Okupas e incivismo en Torredembarra, MONTSE GASSULL PROTAGONISTA D’UNA
EXPOSICIÓ SOBRE LA CORRUPCIÓ
un problema de todos
Desde hace cuatro años
sufrimos el incivismo de
unos okupas que hacen
imposible la convivencia. Su manera de relacionarse es la pendencia: gritos a deshora,
agresiones verbales y
físicas, lanzamiento de
piedras…
Cuando llegan las cuatro
de la madrugada, es imposible conciliar el sueño
y si te levantas a las seis,
como muchos de nosotros, eso se convierte en
un serio problema.
Y aquí es cuando entran
en escena policía local
y mossos, pero lejos de
resolverse el conflicto,
este se agrava porque
esas mismas fuerzas del
orden delatan a los denunciantes, a pesar de
que rogamos mantenernos en el anonimato.
No hace falta decir que
el conflicto se ha agravado debido a esto y ahora
ya no solo las pendencias son entre los okupas,
sino que los vecinos colindantes hemos pasado
a ser el blanco de todas
sus iras.
Y ustedes se preguntarán ¿Qué hace la policía ante esta situación

de indefensión del ciudadano? Pues se lo explico:
a los infractores les piden
el DNI con mucho respeto, faltaría más, y les dicen, con mucho respeto,
que eso no se hace, que
molestan un poquito. Y
tras esa amigable reprimenda, la policía se va
satisfecha del deber cumplido.
Como cabe esperar, cuando se van los policías, la juerga o la bronca
continúa. Las 15 o 20 denuncias que llevamos no
han servido más que para
encolerizar a estos infractores.
Estos individuos son gente relativamente joven sin
ningún tipo de discapacidad que les impida realizar un trabajo;sin embargo, se niegan a contribuir
de ninguna manera a nuestra sociedad.
Roban la luz. También
robanel agua que llena
su piscina improvisada y,
como no tienendepuradora, la llenan y vacían a
diario… Claro, para ellos
es gratis.
Tienen buenos televisores. Aparcan sus coches
impunemente en los vados, sin preocuparse por

las multas ya que son insolventes. Son insolventes para todo, sí, excepto
para pagar vicios inconfesables.
Se preguntarán si el ayuntamiento no puede hacer
nada. Pues a pesar de las
idas y venidas, a pesar
de entrevistas con ciertos concejales, solo recibimos buenas palabras y
ninguna solución.
Los vecinos de Torredembarra estamos hartos,señores, cansados y con
la salud minada por la falta de sueño, el estrés y la
impotencia que nos causa
esta situación.
Y la pregunta que ustedes y yo nos hacemos es:
¿Sirven para algo estos
gobernantes? ¿No creen
que están para algo más
que para cobrar a final de
mes? Si no saben o no
pueden hacer nada, quizá
es que no están suficientemente preparados para
solucionar este y otros
problemas reales de la
ciudadanía.
Yo ahí lo dejo y les invito a
la reflexión para las próximas elecciones.
Un ciudadano de a pie.
S. Lombardero.

El passat 17 de setembre
a Barcelona es va fer la
presentació de l’exposició
“Corrupció! Revolta ètica”
organitzada pel Palau Robert i l’Oficina Antifrau per
commemorar el 10è aniversari d’aquesta institució que
vetlla per la integritat del
sector públic a Catalunya,
investigant les conductes
corruptes.
L’exposició, que es pot visitar del 18 de setembre al 24
novembre, a la Sala 4 del
Palau Robert i que posteriorment serà itinerant, té un
sentit record per Montserrat
Gassull, la regidora que va
denunciar el “cas Torredembarra” que va acabar sent la
llavor del “Cas 3%”.
Fer consciència
“Corrupció! Revolta ètica”
és una exposició divulgativa
que pretén incentivar la reflexió sobre aquest fenomen
i de la seva importància en
la construcció d’una democràcia avançada, però també vol provocar una reflexió
personal sobre els àmbits
en què l’actitud personal del
visitant podria modificar i millorar els sistemes corruptes
a petita escala. La corrupció
és un fenomen corrosiu que
pot abocar a crisis socials,
econòmiques i polítiques
molt profundes, generant
desànim i impotència en la
població i afeblint la democràcia i, per tant, els drets
humans. El relat expositiu

detalla que els comportaments corruptes i fraudulents
sorgeixen en societats d’una
certa ambigüitat moral, en
què predomina l’individualisme, el relativisme i s’hi posa
de manifest la crisi de valors.
La dimensió del fenomen de
la corrupció s’aprecia en les
dades que surten a la mostra. La Unió Europea xifra
en 120.000 milions d’euros
els danys causats per la
corrupció cada any. Un terç
d’aquesta xifra, 40.000 milions d’euros l’any, la provoca
l’Estat espanyol. El 72% dels
catalans considera que hi ha
molta o bastant corrupció,
segons el Baròmetre d’Antifrau, i un 82% considera que
aquest és un problema molt
o bastant greu. L’FMI estima
el cost de la corrupció en un
2% del PIB mundial.
Alertadors
El tema dels alertadors i facilitadors, peces clau en la
lluita contra la corrupció i
el frau, s’explica en el tercer
àmbit. S’hi comenta la necessitat que el denunciant no
pateixi represàlies ni pressions professionals. L’alerta és
una mostra de civisme i de
responsabilitat, no una deslleialtat o traïció. En aquest
apartat apareixen noms com
Hervé Falciani, enginyer que
ha denunciat evasors fiscals,
o altres noms com, Montse
Gasull, Azahara Peralta, Luís
Gonzalo Segura o Carme
Garcia.

Un lloc destacat també
l’ocupa la premsa per la
seva funció de visibilitzar la
corrupció de les societats,
amb portades i titulars de
casos cèlebres de corrupció
nacionals i internacionals.
El cas de Montse Gassull
La mostra recull una de les
frases utilitzades per Montse Gassull, que va morir el
febrer de l’any 2017: “Tolerància zero amb qui juga
amb el diner públic, perquè
és de tots” i recorda a la regidora que va ser qui va presentar la denúncia contra
l’exalcalde convergent Daniel Masagué, que va acabar derivant en la investigació pel suposat finançament
irregular de l’antiga Convergència.
Gassull va ser regidora per
ERC del 2003 al 2015 a
l’Ajuntament de Torredembarra, però va abandonar el
seu partit perquè li va girar
l’esquena arran de la denúncia.
Una actitud de les que ara
l’exposició vol alertar que es
produeix: represàlies i pressions professionals i personals envers qui denúncia.
Ningú de Torredembarra
La mostra va ser inaugurada
pel president del Parlament,
Roger Torrent i bona part de
la plana major d’ERC. No
obstant, no hi va anar ningú
en representació del municipi de 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

NO ÉS JUSTICIA, ÉS VENJANÇA
Com si de la cirereta del pastís es tractés un últim despropòsit s’ha produït en el judici als organitzadors del referèndum de l’1 d’octubre: s’ha
filtrat la sentència la diada del 12 d’octubre. Un
fet que torna a posar en l’escalafó més baix de
la justícia europea a la justícia del Regne d’Espanya.
El fet no és baladí, s’ha produït amb tota la intencionalitat del món. La filtració és un globus sonda
per mesurar quina serà la reacció dels ciutadans
de Catalunya partidaris de la independència.
També és una vàlvula d’escapament, per quan
es fes oficial el resultat del judici. Creien que ja
no causaria ni la sorpresa ni l’estupor ni la indignació que si el veredicte s’hagués mantingut en
secret.
Un cop més des de la banda espanyola es busca una solució a curt termini amb la creença que
la força i la por mantindran l’status quo. Però,
l’independentisme català porta un gran camí
al darrera per desfer-se com si es tractés d’un
terròs de sucre a la primera adversitat. S’ha vist
només a l’oficialitzar-se les penes. Una munió
de gent ha sortit al carrer per denunciar que les

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

carrer Pere Badia, 34
Torredembarra

penes als líders del procés són desmesurades. 13
anys per a Oriol Junqueres; 12 anys per a Raül
Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa; 11,5 anys
per a Carme Forcadell, 10,5 per a Joaquim Forn
i Josep Rull, i 9 anys per a Jordi Sanchez i Jordi
Cuixart. Això no és justícia, és venjança.
Sigui com sigui, 2.500.000 milions de persones no
canviaran de criteri d’un dia per l’altre i menys davant d’una sentència injusta.
A cap de les nombroses persones que van participar del referèndum, que van ser estomacats per
les forces de seguretat de l’Estat, se’ls hi passa
pel cap pensar que els líders del procés són culpables d’un delicte de sedició. Posar urnes, mai pot
ser delicte. La democràcia només es pot salvar
amb més democràcia, és un axioma que sembla
que encara no han aprés.
Amb la sentència, sense adonar-se’n, l’Estat Espanyol està creant uns màrtirs i han reactivat un
altre cop la flama de l’independentisme. Un independentisme que estava en stand by esperant quina seria la resposta de l’Estat Espanyol i que es
trobava desencantat per les lluites caïnites i poc
saber estar dels seus polítics, però, que tornarà

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

a agafar forces i farà pinya davant de la gran injustícia.
Els que anuncien grans aturades i enfrontaments, no s’equivoquen. Encara que una minoria, són molts els qui estan cansats de parar la
galta. Mobilitzacions n’hi hauran segur i potser
algun eixelebrat, però, la resposta de la generalitat serà més contundent del que serien quatre
mastegots i aturar l’economia: la resposta serà
recuperar la iniciativa i més desconnexió i indiferència al que vingui de Madrid. El divorci és
definitiu.
L’Estat Espanyol mai s’havia enfrontat a un repte
tant gran en la història recent i mai havia tingut
tants pocs arguments per recuperar els desencantats. A Euskadi, els els partidaris de la independència no són ni el 25%, a Catalunya s’està
al llindar del 50% i la injustícia en serà un revulsiu més pels indecisos.
Després de la sentència, ens trobem en el moment decisiu del procés. Una nova etapa que
porta al camí de la llibertat.
No és justícia, és venjança
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Seguros
David Vives Vernet
Agent Exclusiu
Aprofita la campanya d’assegurances
de llar, vehicles i decessos

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

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

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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Redacció.- El proppassat 6 d’octubre, el nostre
poble va viure una de
les jornades castelleres
més intenses de la seva
història al coincidir la celebració de dues diades
per part de les colles de
la vila: els Nois de la Torre i els Xiquets de Torredembarra.
Els de la camisa blanca
van organitzar el que
ha estat la seva primera diada al migdia i van
compartit plaça amb els
Castellers de la Il·lusió,
la Colla Jove Xiquets de
Vilafranca i els xiqüelos i
xiqüeles del Delta.
L’actuació va començar
aixecant simultàniament
un pilar de 4 dedicat al
dia mundial de la paràlisis cerebral, que es commemorava diumenge.
Seguidament els Xiquets

van signar la seva millor
actuació a l’aconseguir
descarregar els tres castells de la gamma de 6
que s’havien proposat: un
treballat 3 de 6, un sòlid
3 de 6 amb l’agulla i el 4
de 6.
Un pas més per consolidar el seu projecte que ha
tingut molts entrebancs
degut a què cap colla castellera els ha volgut apadrinar per formar part de
la Coordinadora de Colles
Castelleres, un fet que
els impedeix accedir a
l’assegurança obligatòria
imprescindible per poder
assajar i actuar.
Superat aquest escull, al
contractar a títol personal
el mateix tipus d’assegurança que tenen les colles
de fora de Catalunya, a
Madrid o París, ja tenen
el primer intercanvi: a Vi-
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lafranca del Penedès.
Diada de la Verdura
Per la seva part els
Nois de la Torre van
celebrar la Diada de
la Verdura, una jornada que fa al·lusió
al nom popular que
rebia la plaça de la
vila pel fet que antigament s’hi instal·laven
les parades de venda
dels pagesos, on venien els productes del
camp.
Les colles que van
acompanyar als Nois
han estat els Xicots de
Vilafranca, els Brivalls de
Cornudella i els Castellers
d’Esparreguera.
L’actuació dels de la camisa blava es va veure
condicionada per la caiguda del 3 de 7 aixecat
per sota, un castell que

Les dues colles van fer una bona actuació (Fotos: El Mònic)

enguany havien aconseguit per les diades de
la Festa Major però que
aquest cop no va ser possible.
Sí van descarregar amb
la solidesa que els caracteritza un 3 de 7 amb
l’agulla i el 3 i el 4 de 7.

Baròmetre Casteller
La bona actuació dels Xiquets els permet entrar de
ple dret al Baròmetre Casteller per primera vegada.
La tripleta de 6 aconseguida els situa en el lloc
81 del rànquing d’un total
de 94 colles.

Els Nois de la Torre estan en el lloc 27 d’una
llista que encapçalen la
Colla Vella dels Xiquets
de Valls, els Castellers
de Vilafranca i la Colla
Jove dels Xiquets de Tarragona.

Joventut presenta un ampli programa d’activitats totalment gratuïtes en el nou Espai Jove
La Regidoria de Joventut presenta el programa 2019-2020 en el
nou Espai Jove (Punt
d’Informació
Juvenil)
que arriba amb una ampliació de les activitats
amb noves propostes
de cursos i tallers (jocs
de taula i rol, teatre i espai per als balladors de
break dance), la tarda
jove tots els divendres i
una proposta específica
per a celebrar la nit del
31 d’octubre i la Nit de
Cap d’Any. A més, els
dissabtes torna la batucada. Totes les activitats
són gratuïtes. El regidor
de Joventut, Guillem
Pujol, ha explicat que

aquest curs té com a fil
conductor i eix central els
projectes “La Diversitat
ens fa grans” i “Descobreix el teu espai”, alhora
que es demana als joves
que participin amb les
seves propostes en la
creació del Pla local de
Joventut 2020-2024.
Programa d’activitats
Del 14 d’octubre al 13 de
desembre
Dilluns
• De 17 a 20 h: Tècniques
d’estudi i estudi dirigit
• De 17 a 18.30 h: Anglès
Dimarts
• De 17 a 18.30 h: Dibuix
manga
• De 18 a 20 h: Jocs de

taula i rol (a càrrec de
l’Associació Metajuego).
Dimecres
• De 17 a 18.30: Caracterització
• De 18.30 a 20 h: Ball
modern
Dijous
• De 17 a 18 h: Rap
• De 18.30 a 20 h: Break
dance (improvització, assaig, batalles)
Divendres
• De 17 a 20 h: Tarda jove
(dinàmiques, jocs, tennis
taula, play 4...)
Dissabte
• D’11 a 13 h: Batucada
31 d’octubre: De 20 a 22
h: Joc d’escapada de terror (escape room) // De

22 a 00 h: Cinema de
terror.
31 de desembre: A partir de les 0.30 h de l’1
de gener: Festa de Cap
d’Any: Banda Neon i Dj
(Sala Gran del Casal
Municipal). La Regidoria de Joventut lidera la
recuperació de la Festa
de Cap d’Any amb una
proposta no només per a
joves sinó per a un públic
de totes les edats i amb
ambient familiar.
Del 13 de gener al 5 de
juny: Les mateixes activitats i horaris excepte un
canvi: s’incorpora el teatre enlloc de caracterització, els dimecres, de 17 a
18.30 h.

Inscripcions: De dilluns a
divendres, de 17 a 20 h
i els dimecres també en
horari de 9 a 13 h.
Més informació: 977 640
025 ext.722 // 616 021
115
Cal recordar que al PIJ

(quinzenalment els dimecres amb cita prèvia)
també s’ofereix assessorament laboral i sobre
garantia juvenil, una iniciativa a nivell europeu
per reduir l’atur juvenil.

65 i tant Pintxos!!!
URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
Pg. Miramar, 179
Tel: 977 641 800
Torredembarra

www.gatigos.es
Consultori veterinari a Roda
de Berà i Altafulla

El dia 1 de desembre fem
una trobada tots els nascuts
l'any 1954. Si ets d'aquest
any, anima't i informa't,
passa per la Llibreria Miquel
(c/Pere Badia, 43)
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TARRACOACUPUNTURA, OBRE UNA CONSULTA DE MEDICINA ORIENTAL A TORREDEMBARRA
Francisco Javier Siles
és un psicoterapeuta expert en medicina tradicional Xina. Tot i estar llicenciat en Dret per la UB va
encarar la seva activitat
professional cap al camp
de la medicina oriental,
on ha destacat per ser-ne
un innovador a l’utilitzar
conjuntament diferents
disciplines i tractaments
en busca de la sanació
dels seus pacients.
Compta amb una consulta consolidada a la ciutat
de Tarragona que, fins
ara, compaginava amb
una altra a Altafulla. Fa
poc més de dos mesos
que ha obert a Torredembarra.
Busca sanar el cos i la
ment.

Una de les seves teràpies
més exitoses està basada
en psicoteràpia Mindfuldness, és un model terapèutic dissenyat a través de la
pràctica de la meditació,
que implica centrar-se en
el moment present d’una
manera activa, sent conscients de l’experiència que
estem vivint dins o fora de
nosaltres, tal com és, sense pretendre controlar-la,
ja sigui un pensament,
una emoció, un record,
les paraules d’una altra
persona, etc. Es tracta de
romandre en una situació
sentint i observant el que
passa però sense jutjar ni
intervenir.
Això permet que el que ha
de succeir succeeixi d’una
manera completa, sen-

tint-ho fins al final.
El mindfulness es basa en
el descobriment que els
nostres esforços per evitar
el dolor i aferrar-se al plaer
no fan més que multiplicar
el nostre patiment. Suposa
acceptar la vida tal com és
en el moment present, tant
en les seves alegries com
en les seves dificultats i
deixar d’esperar o lluitar
perquè tot sigui meravellós i per l’absència total de
patiment en les nostres vides. Aquesta actitud porta
a que hi hagi menys símptomes, major felicitat i una
sensació més profunda de
connexió amb el món i els
altres, així com un major
control de la pròpia ment.

Trobada de les Rosalies de la Torre
Aquest diumenge, 6 d’octubre
(dia del naixement de Santa Rosalia) ha tingut lloc la 23a Trobada de Rosalies de la Torre. La
jornada festiva es va iniciar amb
una missa a les 11 h, a l’església
de Sant Pere Apòstol. Tot seguit,

va tenir lloc una actuació de la
Coral Xaloc de Torredembarra, al
Pati del Castell. Les participants,
prop d’una quarantena, van dur a
terme un dinar en un restaurant de
la població. L’organització va anar
a càrrec de les mateixes Rosalies.

-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)

Fins i tot, se’n fan cursos.
Hipnosis Clínica
Una de les eines que utilitza en Francisco Javier és
la Hipnosis Clínica. No té
res a veure amb el que es
veu en espectacles de màgia, sinó que el tractament
facilita arribar a un estat de
concentració tan gran que
permet al cervell interpretar
com a reals i reprogramar
aquelles creences limitants
o emocions inconscients.
Es pot deixar de fumar,
perdre pes, tractar l’estrés,
l’ansietat, la depressió, l’insomni, la motivació i la hiperactivitat (TDH).
Acupuntura
L’altre gran eina que utilitza

Siles utilitza conjuntament dferents disciplines per sanar als seus pacients

en la consulta és l’acupuntura, amb què tracta dolències més físiques. Ho fa de
manera tradicional, amb
agulles, o també amb Làser. Combat el dolor crònic,
addiccions, artrosis, artritis,
fibromialgia, trastorns digestius, gastritis, colon irritable, enfermetat de Crohn,
estrenyiment, desequilibris

hormonals, infertilitat, trastorns psicoemocionals.
La consulta està situada
en el carrer Tarragona
5, davant de la Llar de
Jubilats. Les hores concertades es poden sol•licitar a través del telèfon
637 86 02 57.

16

El Mònic

ESPORT

OCTUBRE DE 2019. NÚM. 253

BERTA CASTELLS TORNA A FER HISTÒRIA: GUANYA PER 16A VEGADA EL
CAMPIONAT D’ESPANYA DE LLANÇAMENT DE MARTELL
Redacció.- El passat 1
de setembre, l’atleta de
Baix a Mar va tornar a
guanyar el Campionat
d’Espanya absolut en la
categoria de martell. Una
prova que domina des
de fa gairebé dues dècades sense pràcticament
oposició. I és que Berta
Castells forma part de la
història d’aquest esport
des de l’any 2002. Ara,
però, ha aconseguit una
fita només a l’abast de la
millor de tots els temps,
guanyar la medalla d’or
per 16à vegada en un
Campionat d’Espanya.
Castells
arribava
a
aquesta edició del campionat estatal, que n’era
la 99à i se celebrava a
l’Estadi de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de

La Nuncia (Alacant), empatada a 15 triomfs amb el
llançador de pes Manolo
Martínez, un altre mite de
l’atletisme espanyol. Amb
aquesta victòria s’ha convertit en l’atleta, tant en categoria masculina com femenina, amb més títols en
la història dels campionats
d’Espanya a l’aire lliure.
Per davant de l’atleta torrenca, que competeix sota
el paraigües del Club d’Atletisme València Esports,
en la relació femenina de
multicampiones ja només
queden Rosa Colorado,
que va obtenir 19 títols, i
Ana María Molina, que va
aconseguir-ne 17, en diferents modalitats.
Competició
Castells arribava amb la

millor marca de la temporada, aconseguida a les
instal·lacions del Congost
de Manresa el passat 21
d’agost amb 68,71 metres,
i va confirmar els pronòstics que la situaven com a
favorita al títol. Va dominar des del principi amb
una marca superior als 65
metres en el primer llançament.
Finalment, es va imposar
amb un registre de 67,84
metres. La medalla de
plata va ser per a Laura
Redondo (FC Barcelona),
64,81 metres i el bronze
per a Osarumen Odeh
(Platges de Castelló),
62,30 metres.
S’ha de dir que s’ha quedat lluny dels 71 metres
que necessitava per aconseguir la mínima exigida

per ser al Campionat del
Món de Doha.
Berta segueix en possessió de la millor marca en
llançament de martell en
uns Campionats d’Espanya, aconseguida en
l’edició del 2011 a Màlaga
amb 69,53 metres. El seu
domini només va ser posat en qüestió l’any 2015,
quan Laura Redondo va
poder superar-la amb un
llançament de 66,51 metres. Va acabar segona.
Històric de resultats aconseguit per Berta Castells
als Campionats d’Espanya
2002 64,25 metres
2003 68,10 metres
2005 66,84 metres
2006 66,03 metres
2007 64,44 metres
2008 64,13 metres

2009 66,00 metres
2010 65,70 metres
2011 69,53 metres
2012 68,35 metres
2013 66,88 metres
2014 68,10 metres
2016 69,41metres
2017 67,53 metres
2018 68,21 metres
2019 67,84 metres
S’ha de dir que té el record
d’Espanya aconseguit a

Manresa amb una marca
de 70,52 metres.
Emocionada
La imatge viral de la jornada va ser l’abraçada
amb el seu entrenador
de tota la vida José Luis
Velasco, després d’aconseguir la medalla d’or.
L’alegria estava totalment
justificada.

EL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS CELEBRA LA GALA La Zona Esportiva i el Pavelló
dels Caus estrenen murals de
D’ENTREGA DELS PREMIS AURIGA FVSCVS
El pavelló Sant Jordi de
Torredembarra va ser
l’escenari el passat divendres de la gala dels
premis Auriga Fvscvs
que entrega el Consell
Esportiu del Tarragonès
(CET). La vila torrenca va
acollir per primera vegada
aquest acte que compta amb 12 anys de vida
i que pretén guardonar
aquells esportistes o persones vinculades al món
de l’esport de la comarca
que han destacat, a banda del seu rendiment esportiu, pels seus valors.
El lema dels premis era
Compartim esport, compartim valors, un missatge que va més enllà de la
competició estrictament i
que se centra en allò que
sempre ha estat l’esport,
en la seva essència. Més
enllà de reconeixements
individuals o de grup a la
trajectòria de cadascun,

el CET va premiar també
dos treballs d’investigació
que van rebre la beca Auriga Fvscvs. Un va ser per a
l’estudiant de l’institut Martí i Franquès de Tarragona
Pol San Gregorio pel seu
treball «Lactat i fatiga en la
natació», i l’altra beca va
correspondre al llicenciat
en INEFC Gerard Merino
per l’estudi «Valoració del
canvi de direcció i anàlisi mitjançant tecnologia
GPS». Entre les categories premiades hi havia la
de «Promoció de valors,
del joc net, d’actituds i
d’hàbits saludables, pel
foment de la integració, de
la igualtat i/o de la cohesió
social mitjançant l’esport»,
que va correspondre a les
«Jornades del dia mundial
de l’activitat física club excursionista sense fronteres», i també la categoria
«Entitat, esdeveniment o
persona que hagi desta-

l’artista Orion Leim
L’artista Orion Leim ha estat
l’encarregat de dur a terme
dos murals en instal·lacions
esportives municipals. Concretament, s’ha realitzat a la
Zona Esportiva Municipal i
al Pavelló els Caus i amb-

cat per la seva dedicació
en el foment o la pràctica
de l’esport per a persones
amb discapacitat», que va
correspondre al moviment
«XQ no Àlex?». Dos guardons que mostren clarament el perfil d’aquests
premis.
Finalment, la cerimònia
va reconèixer la trajectòria de la gran esportista
de Torredembarra Berta
Castells, campiona d’Espanya i participant en tres

Jocs Olímpics —Atenes,
Pequín i Londres— en la
modalitat de llançament
de martell.
A la gala van assistir-hi,
entre altres, el president
del Consell Comarcal del
Tarragonès, Joan Martí,
l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, o el
cap de la representació de
l’Esport de la Generalitat
de Catalunya a Tarragona
Joan Plana.

dues obres simbolitzen els
esports que s’hi practiquen.
El finançament d’aquesta
actuació ha anat a càrrec
de la Regidoria d’Esport i el
cost total ha estat de 5.203
€.

