’Esportiu

Professors titulats
Clínics específics amb professional
Pupilatge i preparació de genets per concurs
Doma Clàssica, salt i concurs complert

SETMANA SANTA DE 2019. NÚM. 247

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

PRIMERS
ACTES
ANT DE LA
CURSA!DE LA
SETMANA SANTA
Carns – Embotits – Formatges
– Elaboració pròpia –
Productes artesans – Vins
Aliments Groumet...
I molt més!!!
c/ Pere Badia, 34 · Torredembarra

Enguany, el Via Crucis i la presentació de l’opuscle, a càrrec de Maria Font, han estat els
primers actes d’un atapeït programa de la Setmana Santa torrenca. P12 i 16

e-mail: rpons@tinet.org

POLÍTICA

Candidatures
municipals
Onze candidatures
intentaran tenir
representació al
saló de plens en les
eleccions del proper 26
de maig P 2
SOCIETAT

Recurs a la
sentència

Per una important
investigació
periodística
es necessiten
fotogràfies dels
treballs de les
obres del carrer
Pere Badia

El propietari de la
Sala de Ball NOSE
recorrerà la sentència
que el condemna a
indemnitzar a dues
comunitats de veïns
P7

elmonictorredembarra@gmail.com

SOCIETAT

ES VEN
FINCA RÚSTICA
a la Riera de Gaià

Horta, oliveres i
arbres fruiters
Amb aigua, rafal, situada
al costat del camí

Ideal persona jubilada

Tel. 661 680 478

Font va fer una emotiva i molt personal presentació de l’opuscle, la número 20 (Foto: RMG - El Mònic).

NEPOTISME MUNICIPAL
Des de les regidories de Raül García –ESPORTS– i Núria Batet –CULTURA– s’hauria vulnerat
la llei del regim jurídic del sector públic al no abstenir-se en l’atorgament de subvencions a entitats atès que ells mateixos o familiars directes hi mantenien vincles directius P3

PER LA VOSTRA REVISIÓ, US OBSEQUIEM AMB
UNES ESCOMBRETES D’EIXUGAPARABRISES

Per cinquè any
s’organitzen diferents
actes per sensibilitzar
sobre la memòria
històrica i el feixismeP5

Tel. 977 26 43 98
miachercars@gmail.com
C/ de la Riera de Gaià, 20
Pol. Industrial - Torredembarra

NO BUSQUIS MÉS,
SOM LA TEVA BOTIGA
DE VEHICLES D’OCASIÓ
A TORREDEMBARRA
PRIMER ANIVERSARI
AL POLÍGON

ACTES
MEMORIAL
ESTEVE
CAÑELLES
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ONZE CANDIDATURES CONCORRERAN A LES MUNICIPALS
Encara que les eleccions són a finals de maig, les candidatures s’ha d’oficialitzar fins el proper 22 d’abril.
Redacció.- Poc a poc es
van desvetllant quines
seran les candidatures
es presentaran a les
eleccions
municipals
que han de tenir lloc
el proper 26 de maig.
Unes eleccions que seran atípiques a l’estar
condicionades per dues
eleccions de caire supramunicipal, les eleccions al Congrés dels
Diputats i al Senat, que
tindran lloc el proper 28
d’abril, i les eleccions al
Parlament Europeu.
Finalment, si no hi ha
una sorpresa d’última
hora, després que VOX
fes públic que renunciava a presentar llista a
Torredembarra i que qui
havia d’encapçalar el
projecte, Jordi Fernàndez, seria el candidat
a El Vendrell, tot indica
que seran onze les candidatures, dues menys
que en els comicis de
2015.
A les propostes del PSC
i Avui Democràcia, que
fa dies que van presentar la seva candidatura,
s’han fet pública les llistes d’ERC, Ciutadans,
ABG, CUP, Torredembarra en Comú, i s’han
presentat els candidats
de JuntsxCAT, PP, Guanyem Torredembarra i
Podemos.
Continuisme
ERC repeteix la fórmula
continuista que li va donar la victòria fa quatre
anys i que li ha permès
ostentar l’alcaldia. Així a
Eduard Rovira l’acompanyaran els actuals regidors Núria Batet, Josep Ma. Guasch i Raül
García. Repeteix com a
cinquena de la candida-

tura Maria Gual.
Comiat a Cs
On sí hi ha hagut un relleu sonat ha estat a la
candidatura de Ciutadans. Juan Carlos Hurtado ha renunciat a acompanyar a Toni Cruz, que
repeteix com a cap de
llista. En aquesta ocasió serà el jove regidor
Javier Ramírez qui farà
tàndem amb Cruz. Completen els cinc primers
de la candidatura Noelia
González, Ariadna Tevar
i Toni Gallardo, actual
coordinador local.
Final d’etapa
L’ABG encara el final
d’etapa que significa la
marxa de qui ha encapçalat el projecte durant
els darrers 16 anys, Lluís
Suñé. Agafa el relleu la
regidora Clara Solivellas.
Robert Tatay, Lluís Ecuredo, Montse Miró i Maria Tadeo acaparen els
primers llocs de la candidatura.
Marxa a mig mandat
La CUP també ha fet
públic les persones que
formaran la seva llista.
L’actual regidor cupaire
Toni Sacristan repetirà
com a candidat a l’alcaldia, encara que ha
anunciat que plegarà a
mig mandat. A Sacristan
l’acompanyaran Albert
Cano, Núria Maled, Txell
Alonso i Gemma Arasa.
Torredembarra
en
Comú
Qui també ha presentat la seva llista és Torredembarra en Comú. El
partit està encapçalat per
Carles Fuixet. L’acompanyaran Doris Giglio, San-

Aquests dies han sovintejat la presentació de les diferents candidatures i propostes (Foto: Cedides)

tiago Fuentes, Emma
Roseline Tehe i Pedro
García.

que podrien ser Francesc Mercadé o Toni Pinós.

Yolanda Ortega, segona al PP
Si bé no ha presentat
tota la candidatura del
PP, Núria Gómez sí ha
desvetllat qui l’acompanyarà com a segon de la
seva llista. Es tracta de
Yolanda Ortega, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la
Universitat Complutense
de Madrid.

JxCAT
Anna Magrinyà repetirà
com a cap de llista de
Junts per Catalunya. Va
ser presentada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Ara bé la llista dels postconvergents és encara
una incògnita per bé que
ha transcendit que Josep
Ma Calvet i Xavi Suárez
formaran triada amb l’actual regidora.

Guanyem
Torredembarra
Finalment, MES ha fet
coalició amb Som Alternativa i es presentaran
sota la coalició Guanyem
Torredembarra. De moment, se sap que Enric
Grangel serà el cap de
llista i que el segon lloc
l’ocuparà un candidat de
Som Alternativa. Sembla

ment, se sap que de presentar-se la candidatura
serà encapçalada per

Luís Fernando Turrents.

Podemos
Per últim, el darrer partit que presentarà candidatura és Podemos
Torredembarra. Després
de no poder consensuar una candidatura amb
Torredembarra en Comú,
ha fet un parell d’actes
per donar a conèixer el
seu programa. De mo-

ÚLTIMES DIES DE CALÇOTADA
Calçots, parrillada de carn,
pa torrat, beguda, postre i cafè

Jardí, Parc Infantil
i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA
Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

Horari de Setmana Santa:
de dijous sant a dilluns de Pasqua
de 13:30 a 16:00 h

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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LES REGIDORIES D’ESPORTS I CULTURA IGNOREN EL
RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS I D’ABSTENCIONS DELS
FUNCIONARIS I CÀRRECS PÚBLICS
Redacció.- L’abril de
2018, El Mònic va fer públic un presumpte cas de
nepotisme a l’Ajuntament
de Torredembarra a l’informar que l’alcalde, Eduard Rovira, havia cedit
una part d’una zona verda
a una comunitat de veïns
on hi tenia interessos i,
per tant, havia contravingut la llei del sector públic
al no abstenir-se.
L’Ajuntament va assumir-ho com un descuit
sense importància i va
esmenar la part administrativa al convalidar el decret de cessió, que va ser
signat per un altre regidor.
Per vergonya de la majoria, a dia d’avui el pas a la
platja construït damunt de
la zona verda és obert.
Mesos més tard, un segon cas sortia a la llum.
Aquesta vegada vinculat
a una associació musical
que era contractada per
la regidoria de cultura per
les festes majors, tot i que
la titular d’aquella regidoria, Núria Batet, havia
mantingut i hi mantenia
un vincle econòmic. El
fet es va saldar amb un
feble i incomplert informe
jurídic de la secretaria
municipal, demanat pels
partits de l’oposició, on

s’assegurava que la relació era tolerable. La realitat és que aquell informe
admetia que li mancaven
dades a l’informant (el secretari municipal) per poder donar una resposta
completa, doncs consta
que es parteix de conjectures per donar la resposta i
no de documents concrets
que el secretari admet no
disposar.
L’informe abordava també
si existia incompatibilitat al
fet que Batet signés factures a entitats a les que pertanyia i assegurava que “la
mera afiliació no té perquè
constituir incompatibilitat”
i que aquesta només es
produïa en el cas que la
regidora tingués un càrrec
equiparable a la de ser
administradora d’una empresa, això seria ser membre de l’òrgan directiu.
Aquest fet, també afectaria a familiars fins a tercer
grau de consanguinitat.
Davant la inacció dels partits de l’oposició, el fet va
quedar aquí. Després de
gairebé 6 mesos sol•licitant la informació de qui
formava part de les juntes
d’algunes entitats, el GAIP
va forçar a l’Ajuntament a
entregar-la i va quedar demostrat que hi havien fami-

liars directes de la regidora
i que l’Ajuntament n’era coneixedor.
Per tant, tot apunta a que
l’actual equip de govern no
ha entès la funció pública i
en lloc d’actuar conforme a
les normes administratives
prefereixen menystenir la
llei.
Esports
El cas de Rovira i Batet no
són els únics. Hi havia un
tercer cas semblant que
en el seu moment no es va
fer públic a l’espera de recopilar més documentació
i que afectava al regidor
d’Esports, Raül García.
Just abans d’accedir al
càrrec de regidor, García
havia estat coordinador de
l’UDT –amb qui mantenia
un contracte de voluntariat i cobrava unes dietes– i
formava part de la junta
directiva presidida per Domènec Belis.
A pesar d’això, l’any 2015,
havia signat la concessió
de tres subvencions per
valor de 32.443,96 euros
amb l’entitat. En principi,
la llei 40/2015, del règim
jurídic del Sector Públic
ho impediria. El seu article
23.2.e obliga a abstenir-se
als regidors i demés funcionaris que haguessin tin-

gut “una relació de servei
amb una persona natural o
jurídica interessada directament en l’assumpte o haver-li prestat en els darrers
dos anys serveis professionals de qualsevol tipus i
en qualsevol circumstància
o lloc”.
80.000 euros a cultura
Si a esports, la presumpta
concessió il•legal de fons
públics es pot quantificar
preliminarment en uns
32.000 euros, a cultura la
quantitat atorgada a diferents entitats presumptament contra les prohibicions legals ascendeix a
79.973,05 euros.
Això és 38.286,67 euros
al Ball de Diables de Torredembarra, on consta que
fins el 2016 la pròpia regidora era vocal de la junta
directiva i la seva germana
vicepresidenta.
9.008,8
euros al Ball de Serallonga, on a partir de l’any
2016 un fill de la regidora
és secretari; 24.427, 58
euros a l’entitat La Virgilia,
bèstia de foc, on una germana consta cap de colla
des de l’any 2015.
Tot i que no forma part de
les juntes directives, s’ha
de dir que un germà de
la regidora també consta

Acte de presentació del nou element del seguici infantil La virgilieta
(Foto: RMG- El Mònic)

com a cap de colla dels
Nois de la Torre l’any 2017,
període en què l’entitat va
facturar 4.600 €, i director
de la coral de les caramelles, 2.650 €.
1.200 euros per la Virgilieta.
Un exemple evident d’incompatibilitat es troba en
la concessió d’una subvenció de 1.200 euros per a la
construcció d’un nou element del seguici popular:
la virgilieta.
I és que és la germana de
la regidora qui en data de
24 i 30 d’octubre de 2017
sol•licita un ajut econòmic
per tirar endavant el projecte. A diferència del que
passa amb altres iniciati-

MENÚ DIARI
ALS MIGDIES

Reserves al tel. 977 640 271
Horari:
Migdia: cada dia de dilluns a
diumenge de 13 a15:30 h
Vespres: dijous, divendres.
dissabtes i diumenge de Pasqua de 20 a 23 h.
Dimecres tancat, descans setmanal

ves, la proposta no troba
cap obstacle. El 13 de desembre, Núria Batet signa
el conveni de col•laboració amb el vicepresident
de l’entitat. L’Ajuntament
assumeix el cost de les
casaques.
L’1 de setembre de 2018,
com un acte més de festa
major, les dues germanes
participaren en la presentació de l’element. Nepotisme en estat pur.
Segons les notícies que
arriben a aquesta redacció, sembla que els jutges
d’instrucció de El Vendrell,
afortunadament, també
comencen a veure-ho
així. Estarem amatents
per informar-vos.
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LES PLATGES ES POSEN A PUNT PER REBRE LA SETMANA SANTA
L’Ajuntament de Torredembarra ja treballa
per tenir les platges a
punt per als propers
dies de Setmana Santa,
durant els quals ja es
disposarà d’un mínim
de serveis, entre els
quals també es compta
amb el de socorrisme.
El Servei de Prevenció
d’accidents, vigilància,
salvament i socorrisme
estarà operatiu de Divendres Sant a Dilluns
de Pasqua, d’11 h a 18
h a les platges urbanes
de la Paella i Barri Marítim, fins a Cal Bofill
(Centre d’Activitats Mediambientals) i estarà
integrat per 2 socorristes i 1 coordinador. El

sistema de vigilància es
durà a terme amb patrulles dinàmiques, sense
torre de control, que no
és necessària atesa la
baixa densitat de persones dins l’aigua que hi
ha en aquests dies de
l’any.
El punt central de coordinació serà el mòdul
de socorrisme, situat
al Barri Marítim, que
compta també amb un
lavabo per a persones
amb mobilitat reduïda.
Donat que és un servei
preventiu de Setmana
Santa, es recomana als
usuaris molta prudència
a l’hora d’iniciar el bany i
fixar-se bé en les indicacions de les banderes de

temporada, són els següents:
Passeres
d’accés:
S’han instal·lat les habituals, entre el Club Marítim i el Port.

Tot plegat és una prèvia per de la temporada d’estiu
(Foto: A. Fusté- Aj. Torredembarra)

l’estat de la mar, i davant
de qualsevol dubte consultar als socorristes. En
el cas de famílies amb
nens petits i gent gran,
també es recomana ubicar-se al voltant de la
zona del mòdul de socorrisme de la platja del

Barri Marítim perquè és
des d’on es centralitza
tot l’operatiu.
Els serveis que disposaran les platges de Torredembarra a partir de
Setmana Santa, i que
s’aniran
incrementant
a mesura que avanci la

Dutxes i rentapeus:
S’han ubicat set dutxes
i cinc rentapeus en els
següents punts: a l’alçada del Club Marítim, al
Barri Marítim davant la
biblioplatja, a la Paella a
l’alçada del passeig Mediterrani i també a l’alçada del port. L’horari d’ús
serà de 7.30 h a 21.30 h.
Papereres: També es
disposarà d’una illa de
papereres per passera.

TENIM
AUTÈNTIQUES
SALSITXES
LEO BOECK

Telf. 977 645 641

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

VINE A PROBAR LA NOSTRA TAPA

Av. Montserrat, 27 Torredembarra
(Al costat del Pub NOSE) Tel. 622700440

Neteja: Des de principis
del mes març es duen a
terme treballs de neteja
manual a les platges de
Torredembarra, i ara ja
han començat les feines
de neteja mecanitzada
de la sorra. De Dijous
Sant a Dilluns de Pasqua (excepte Divendres
Sant) la neteja serà diària i, un cop finalitzats
els dies festius es passarà a un calendari de
neteges i muntatge de
serveis setmanals fins
que el desplegament
estigui acabat a l’inici
de la temporada oficial
de bany.

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

Telf. 977 645 641
www.josepmnavarro.com

No deixis de comprar qualitat al millor preu
OUT

LET

GRAN EXPOSICIÓ DE SOFÀS

De 9 a 13:30 h i de 17 a 20:00 h
Diumenge i festius tancat

De 10 a 13:30 h . Divendres i dissabtes de
17 a 20:00h. Diumenge i festius tancat

De 9:30 a 13:30 h i de 17 a 20:00 h
Dissabte tarda, diumenge i festius tancat

SOCIETAT
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NOVA EDICIÓ D’ACTIVITATS DE MEMÒRIA HISTÒRICA I PREVENCIÓ DEL
FEIXISME - ‘MEMORIAL ESTEVE CAÑELLAS MARGALLÓ’
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Torredembarra i l’Amical de Mauthausen i
altres camps organitzen, per cinquè any
consecutiu, un seguit
d’actes de sensibilització dirigits a estudiants
i població en general sota les premisses
de memòria històrica
i prevenció del feixisme. Dins d’aquestes
activitats, enguany es
commemora la tercera
edició del Memorial Esteve Cañellas Margalló.
A continuació es detalla
el programa d’actes dirigit a la població en general i les activitats dirigides a l’alumnat dels
instituts torrencs.

Aleix Cortès i Puig ofereixen un viatge narratiu i musical a través de
cartes i vivències reals
que transporten des de
l’inici de la guerra fins
als últims dies de la derrota anunciada.

Mural Memorial Esteve Cañellas Margalló, realitzat pels alumnes de
Batxillerat Artístic de l’Institut Torredembarra
(Foto: A. Fusté- Aj. Torredembarra)

la visita a un camp nazi.
-Del 23 d’abril al 10 de
maig, a l’Institut Ramon
de la Torre.
Oberta al públic dilluns,
dimecres i dijous, de 8
a 21 h, i dimarts i divendres, de 8 a 20 h.

maig, a la Sala Lluís
d’Icart.
Horari: De dilluns
a divendres, de 8.30 a
20.30 h (accés pel Pati
del Castell).
Projecció documental
ininterrompudament
(Sala Lluís d’Icart): “Memoria de las cenizas”.

•Obert a la població
Exposició de “La DeporExposició “Els camps tació Republicana”
de
concentració
sota Cedida per l’Amical de
Taula de
vots per seccions
24
d’abril,
1
2
3
4
5
6Presentació:
7
8
LaConstitucional.
Mirada del460Jovent283 Mauthausen
369
605
497
408
i 488
altres 854a les 19
h
(Pati
del
CasIndependent.
623 Gar372
531
638
445
532
483
272
– Premi
Marcel·lí
camps.
Tracta
el
fenoNo definits
79
57
70
85
69
105tell):
79
68
riga”:
men
de
la
deportació
als
Vots Totals
1162
970
1328
1002
1491
1059
748
Cedida
per l’Amical
de712 camps
de concentració Espectacle narMauthausen i altres en la seva totalitat, tot i
ratiu i musical de meTaula de % per seccions
camps.
Tracta 1sobre que
2
3
4
5
8
se
centra
especialmòria 6històrica7 (Cartes
39,74719101 38,04123711 45,55722892 48,70259481 57,27699531 46,93106704 54,54545455
laConstitucional.
visió que39,5869191
els joves
ment
en el48,04216867
camp austríla Serra
de Pàndols).
Independent.
53,61445783 52,24719101
54,74226804
44,41117764 de
35,68075117
45,60906516
36,36363636
aporten
camps8,005617978
de ac7,216494845
No definits dels
6,798623064
6,40060241 6,886227545 7,042253521
7,4598678 9,090909091
de Mauthausen.
concentració i de les
Groc= majoria absoluta
Muntsa Plana i Valls i
seves experiències en -Del 24 d’abril al 10 de

-Visita a l’exposició a la
sala Lluís d’Icart.
Ofrena floral al Memorial Esteve Cañellas Margalló
Diumenge 12 de maig,
a les 12 h, al Parc de
Cal Llovet.
- Actuació del col·lectiu
de teatre popular TeclaSmit. Representació
de Gans Rhig. Escenificació de textos de les
obres “Vida i destí”, de
Vasili Grossman i “Instrucció de Sumari”, de
Peter Weiss.
- Actuació d’alumnes de
l’Escola Municipal de
Música
•Activitats
dirigides
només a l’alumnat
dels instituts torrencs
Exposició “Els camps
de concentració sota La

Mirada del Jovent – Premi Marcel·lí Garriga”:
Cedida per l’Amical de
Mauthausen i altres
camps. Tracta sobre la
visió que els joves aporten dels camps de concentració i de les seves
experiències en la visita
a un camp nazi.
De l’1 al 12 d’abril, a
l’Institut Torredembarra.
Xerrades als Instituts
“Projecte Buchenwald”:
Xerrada col·loqui dels
joves de l’Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas sobre la seva experiència a la visita al
camp de concentració
de Buchenwald.
-Institut Ramon de la
Torre: dimecres 8 de
maig, a les 10 h.
-Institut Torredembarra:
dimecres 8 de maig, a
les 11.30 h.
Projecció documental
“Memòria de las cenizas”:
Documental que explica la història dels més
de 1.500 andalusos
que van ser apressats

en els camps de concentració nazi durant
els anys de la II Gerra
Mundial.
-En hores lectives de
cada institut.
Visites guiades:
-Institut Ramon de la
Torre: Sortides a La
Granja-Escola Corral
del Neri del Catllar, els
dies 20 i 21 de febrer.
-Institut Torredembarra: Sortida a Corbera
d’Ebre, el 14 de maig.
Presentació del còmic
“El fotógrafo de Mauthausen”:
9 de maig, a les 12 h,
a la Sala Lluís d’Icart.
Autors: Salva Rubio,
Pedro J. Colombo,
Aintzane Landa.
La presentació anirà
a càrrec del Sr. Joan
Calvo Gascón, historiador i membre de la
junta de l’Amical de
Mauthausen i altres
camps.
La història real de
l’únic testimoni espanyol en els judicis de
Nuremberg i de la seva
lluita per la veritat.

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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En marxa, el projecte de pavimentació, reparació
i millora de l’accessibilitat de voreres
La Regidoria de Via Pública i Manteniment informa
que aquestes setmanes
s’està executant el projecte de pavimentació, reparació i millora de l’accessibilitat de diverses voreres
del municipi que té com a
principal objectiu millorar
sensiblement l’accessibilitat en carrers amb un destacat trànsit de vianants i
en zones escolars. L’àmbit d’actuació és la zona
centre de Torredembarra,
i els barris de Clarà, Sant
Jordi i els Munts.
Les actuacions concretes que es duen a terme
són els rebaixos de vorera per donar compliment
a la normativa vigent en
matèria d’accessibilitat i la
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finalització de les voreres
previstes en el projecte:
voreres on només manca
el paviment, voreres on la
base de formigó i/o vorada
està en mal estat i voreres
on només hi ha vorada o
està en mal estat.
El regidor de Via Pública i Manteniment, Vale
Pino, ha explicat que totes aquestes actuacions
comporten millores per a
les persones amb mobilitat
reduïda i també permeten
acabar de pavimentar voreres en parcel·les urbanitzades els anys 60 i 70.
L’Ajuntament va adjudicar les obres a l’empresa
Edificacions i Urbanitzacions Vendrell SL per un
import de 136.268,84 € +

L’adequació de voreres ha estat reclamada de forma insistent
durant bona part del mandat (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra)

IVA (164.885,30 €). Aquesta actuació compta amb
finançament de la Diputació de Tarragona a través
del Pla d’Acció Municipal
(PAM) amb un total de

159.344 €. La resta de les
obres va a càrrec de l’Ajuntament.
Es preveu que aquesta actuació finalitzi al llarg del
proper mes d’abril.

Vuit persones s’incorporen
a l’Ajuntament en un nou pla
d’ocupació
Un total de vuit persones
s’han incorporat aquest
principi d’any a l’Ajuntament de Torredembarra
dins d’una nova edició
del Programa Treball i
Formació subvencionat
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social
Europeu amb un import
total de 116.217,60 €. Les
línies d’actuació en què
s’han incorporat aquests
treballadors són:
• Ampliació i optimització
del sistema de gestió d’incidències a la via pública
i serveis de neteja viària i
recollida de residus. Tres
persones amb perfil de
peó per un període de sis
mesos i dues persones

amb perfil d’atenció al
client per un període de
dotze mesos.
• Circuit saludable: recollida de dades i registre
d’entitats i equipaments
esportius del municipi.
Una persona amb perfil
d’atenció al client per un
període de sis mesos.
• Programa DONA: Ampliació i optimització del
sistema de gestió d’incidències a la via pública i
serveis de neteja viària i
recollida de residus, i ampliació i actualització del
registre municipal d’activitats. Dues treballadores amb perfil d’atenció
al client per un període
de dotze mesos.

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres

CONSTRUCCIONS INTEGRALS

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

977 13 08 10
www.lacasadelesfades.com
Tel. 977 64 03 13
Fax. 977 64 38 05
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

MATRICULA OBERTA TOT L’ANY
c/ Joaquim Torrens Ibern, 7 - local 1
43830 · Torredembarra

Ja està a la venda

JJONES

I EL BRAÇ DEL REI MIDES

JJones té 11 anys i viu a Torredembarra. La seva vida canvia en un mal dia, quan
el seu pare, un recorregut arqueòleg, mor en un estrany accident.
Es veurà involucrat en una trepidant recerca d’una relíquia que té el poder de
transformar qualsevol objecte en or: El braç del Rei Mides.
El camí, però, no el farà sol. Trobarà persones que l’ajudaran i d’altres que
competiran per la possessió del preuat objecte.

UNA AVENTURA AMBIENTADA A

TORREDEMBARRA
El podeu trobar a:
C/ Filadors, 17

C/ Pere Badia, 43
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EL PROPIETARI DEL NOSE RECORRERÀ LA SENTÈNCIA QUE EL
CONDEMNA PER SOROLLS I PERTORBACIONS
Redacció.- Després de
més d’un any de procediment judicial, ja hi una
primera sentència a la
demanda que els veïns
de dues comunitats van
interposar contra el propietari de la Sala de Ball
NOSE de Torredembarra, situat al barri dels
Munts, a la cantonada
del carrer del Montmell,
per les molèsties ocasionades per l’activitat de
l’establiment.
La magistrada dóna la
raó als demandants en
la sentència dictada i
condemna a Silvestre
Morros al cessament
«immediat i absolut»
dels «sorolls i pertorbacions produïts per l’activitat d’explotació del

local».
La sentència recull diversos testimonis i proves documentals, com
ara queixes del veïnat
a l’Ajuntament de Torredembarra o al Síndic
de Greuges, així com
dues sonometries fetes
des dels habitatges denunciants on els valors
detectats van ser de 34 i
37 decibels, molt per sobre dels 25 permesos.
Per aquest motiu, el condemnat haurà d’indemnitzar per danys morals
a les dues comunitats
de veïns que van demandar-lo i haurà de
pagar-los 90 euros mensuals per cadascun dels
mesos en què es van
produir les molèsties, de

La Policia Local deté un veí
d’Olot per un robatori amb
força
Efectius de la Policia Local de Torredembarra van
procedir, aquest 2 d’abril, a
la detenció d’un veí d’Olot
com a presumpte autor
d’un robatori amb força.
Els fets van succeir quan
un ciutadà va donar l’avís
a les 22.45 h informant
que havia vist un home
saltant una tanca perimetral d’una zona en construcció al carrer de Pere
Badia, cantonada amb

el carrer de Lleida, i que
forçava la porta de la caseta d’obra. En arribar al
lloc dels fets, els agents
van localitzar el suposat
autor dins el recinte, darrera d’un contenidor i van
poder observar con la
porta de la caseta d’obra
s’havia forçat per obrir-la.
Un cop formalitzades les
diligències corresponents,
el detingut va passar a
disposició judicial.

juny a setembre, des de
l’any 2015 «fins que es
produeixi el cessament
efectiu de les pertorbacions». Això és uns 1.440
euros –360 euros per
cada temporada.
A més, el propietari també s’ha de fer càrrec de
les costes judicials generades per aquest procediment.
La sentència que no és
ferma serà recorreguda
davant de l’Audiència
Provincial de Tarragona
per part de Morros. Es
considera mal dictada i
fallida. De fet, és tant poc
clara que les dues parts
han hagut de demanar
aclariments.
Morros que sabia que
la sentència podia ser

contraria en primera instància, degut a dificultats
que representa defensar un local d’oci contra
una comunitat de veïns,
es lamenta que s’hagi
volgut donar la sensació de què es tracta d’un
establiment problemàtic
quan en realitat no ho és.
Des de la seva obertura,
l’any 1983, el local no ha
tingut pràcticament conflictes i recorda que no
ha estat fins que es va
edificar un bloc de pisos
en un solar adjacent (una
zona d’equipaments que
va ser requalificada) per
part de l’actual regidor de
Comerç, Industria i Activitats, Josep Ma Guasch,
que s´han intensificat
les denúncies. Guasch

ha estat l’artífex de desenvolupar l’actual reglament de Terrasses amb
el que s’ha pretès limitar
l’horari del local d’oci, un
fet que ha esperonat als
veïns a presentar queixes i denúncies.
En un principi, fins i tot,
s’ha pretès que l’establiment tenia dues llicències –una per la part exterior i una pel local– quan
en realitat des de l’inici
només n’hi ha hagut una,
que li permet tancar a les
7 del matí, encara que el
local tanca dues hores
abans.
Per Morros, se l’ha tractat gairebé com un delinqüent des de l’entrada de
l’actual equip de govern,
quan ell l’únic que pretén

és que la gent tingui un
lloc de lleure per passar-s’ho bé i es pregunta
què passarà quan hagin
aconseguit que el NOSE
tanqui les portes. On
aniran les persones i el
jovent del poble amb ganes de divertir-se?
L’afany especulatiu de
promotors immobiliaris
com Josep Ma. Guasch
ja ha acabat amb els hotels del poble, ara també
es vol acabar amb un
dels pocs locals d’oci
que queden, només es
busca un lucre ràpid a
través de la construcció
d’apartaments que han
convertit a Torredembarra en un poble dormitori,
conclou.

Surt a licitació la instal·lació d’enllumenat públic al
passeig de Miramar
La Junta de Govern local
del 3 d’abril va aprovar
treure a licitació les obres
d’enllumenat públic del
passeig de Miramar, entre la rotonda del pont de
Clarà i la rotonda de la urbanització Nova Torredembarra, que és el tram de
l’antiga carretera N-340
també conegut com a zona
de càmpings. El pressupost de licitació és de
99.725,39 € (IVA inclòs) i el
termini per a la presentació

de propostes (per sobre
digital) finalitza el pròxim 2
de maig, a les 14 h.
La instal·lació d’un total
de quinze punts de llum,
ubicats cada quaranta metres, millorarà la seguretat
en el trànsit i facilitarà el
desplaçament als vianants
en un tram de 640 metres
que actualment només disposa d’enllumenat en la
mateixa rotonda del pont
de Clarà, però que és força
concorregut, especialment

en època estiuenca i de
gran aforament de campistes, que hi transiten tant a
peu com amb bicicleta.

La documentació relativa
al procés de licitació es pot
consultar en el perfil del
contractant

GRAN OPORTUNIDAD!!!!! Vivienda adosada en Altafulla.
Amplio salón-comedor, cocina independiente, 2 baños, 4
habitaciones, 1 estancia. Jardín en la parte delantera y trasera.
165.000 €
Piso muy luminoso, todo exterior, situado en Altafulla.
Tiene 2 habitaciones dobles, una con terraza, una habitación individual,
comedor con salida a una terraza, cocina independiente con galería y un
baño. Tiene una plaza de parking exterior pero cubierta y un trastero

144.900 €

Vivienda unifamiliar en zona tranquila de Altafulla.
El terreno donde está ubicada la vivienda es de 508m2, la zona de jardín
alrededor de la vivienda es muy amplio. La vivienda tiene una superfície
construïda de 150m2, 4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, cocina independiente, comedor, garaje y una terraza desde la cual se ve el mar.

285.000 €

Vivienda adosada totalmente reformada en Altafulla.
Dispone de un comedor, una cocina independiente de buenas
dimensiones y un aseo. Patio trasero y jardín con una barbacoa.
Dos habitaciones dobles, una habitación individual y un baño.
Tiene garaje. Calefacción con gasoil y aire acondicionado.
215.000 €
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Alumnes anglesos passen uns dies Primer curs del 2019 per facilitar la
integració de persones nouvingudes
a Torredembarra
L’Escola Molí de Vent
de Torredembarra rep
aquests dies un grup
d’alumnes i mestres de
l’escola anglesa Towcester Church of England Primary School.
L’intercanvi entre aquestes escoles es va iniciar
fa uns anys dins del projecte europeu Comenius
entre diferents països.
A partir de la participació en aquest projecte,
es va establir una forta
amistat entre les dues
escoles que encara continua actualment.
Amb motiu d’aquest intercanvi, un grup d’alumnes i mestres anglesos i
torrencs han fet un se-

guit d’activitat com ara
visitar el Patronat Antoni
Roig i l’Ajuntament.
També han pogut gaudir
de l’experiència la ca-

sa-museu Can Joanet,
on Jordi Rovira i el seu fill
han explicat als alumnes
com es viva en les poblacions rurals.

El Servei de Primera Acollida de Torredembarra de
la Regidoria d’Acció Social ha dut a terme el primer
dels quatre cursos de Coneixement de la Societat
Catalana i Marc Jurídic
que es realitzaran aquest
2019 i que tenen per objectiu facilitar la integració
de persones nouvingudes
al municipi, en aplicació
de la llei d’acollida. El primer curs ha finalitzat el
29 de març amb un èxit
de participació atès que
s’ha complert amb el quòrum màxim establert per a
aquestes formacions que
és de 20 persones. En
aquesta edició, han participat persones provinents

de Veneçuela, Colòmbia,
Bolívia, Marroc, Hondures, Cuba i Nicaragua.
Durant una setmana, els
assistents han rebut informació referent al sistema
polític i administratiu català, drets i obligacions, accés als diferents serveis
educatius, socials i sanitaris, normes de convivència, trets característics
culturals i festes populars,
seguretat ciutadana, i assessorament jurídic en estrangeria.
Les tècniques d’acollida
han explicat que el seu
objectiu és orientar en el
procés d’integració social
i acompanyar els nous veïns en un circuit pel muni-

cipi que els faciliti l’accés
i ús dels diferents espais
i serveis. En cada nova
edició, aposten per obrir
el ventall de col·laboracions als diferents agents
socials de Torredembarra. L’alcalde i diferents
regidors del consistori
participen activament, fet
que és molt ben valorat
pels assistents. També
es compta amb la collaboració d’agents dels
Mossos d’Esquadra, Policia Local, treballadors
del CAP, Ona la Torre,
Capicua, Biblioteca i entitats com GEPEC i la
Colla Castellera Nois de
la Torre.

Pilar González Mateo
Advocada

Alguns dels nostres serveis

ADVOCATS

Serveis a particulars
i empreses
pilarg.mateo@gmail.com
pgonzalez@socylexabogados.es
Passeig de la Sort 36 Baixos
M. 609 523 027 T. 877 018 108

Divorcis i modificacions de mesures
Herències i dret successori
Dret Bancari. Reclamacions
Sancions i accidents de trànsit
Dret laboral
Incapacitats
Dret Mercantil
Reclamació de deutes
Compliance Penal
Iguales Jurídiques
Recursos administratius i
contenciós-administratius

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

Torredembarra

Tapas - Ibéricos - Variedad de vinos

Para unas uñas perfectas.
Tenemos más de 2000 diseños a tu servicio, o si
lo prefieres hacemos tu propio diseño.

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

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO

TODO MES DE ABRIL 15% DTO
MICROBLADING (CEJAS REALISTAS)
MICROPIGMENTACION DE LABIOS Y OJOS.

877 056 464
c/ Pere Badia, 26 Loc. 2
Torredembarra
lepetit.salon@hotmail.com

Venid a probar una cerveza diferente

c/ Antoni Roig, 79 - Torredembarra
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El 3r Festival de Màgia reforça la
programació infantil i familiar
La Regidoria de Turisme presenta la tercera edició del Festival de
Màgia de Torredembarra que tindrà
lloc els propers 26, 27 i 28 d’abril,
amb una programació que es renova majoritàriament cada any i que
a més, en aquesta ocasió es reforça la sessió familiar del dissabte
al matí amb doble activitat: taller +
espectacle infantil.
Programació del Festival:
Divendres 26 d’abril. Màgia al
carrer
A les 18 h, A la plaça de Mn. Joaquim Boronat.
A les 19 h, a la plaça de la Font.
Actuacions: Alexis Pardo, Màgic
Titu, Màgic Jordi.
Activitats gratuïtes.
Dissabte 27 d’abril
Taller familiar
D’11 a 12 h, a l’Espai Cultural Sala
del Mar - Taller de màgia de prop i
venda de productes.
Preu: Infants (acompanyats d’un
adult) 4 €. Famílies monoparentals
i nombroses 3 €. Entrades taller
+ espectacle Struc: 7 € (infants
acompanyats d’un adult) i 5 € (famílies monoparentals i nombroses).
Màgia familiar
De 12.30 a 13.30 h, a l’Espai Cultural Sala del Mar – Espectacle infantil amb el “País Struc: Això no és
màgia, o sí!!!”.
Preu: Infants (acompanyats d’un
adult) 4 €. Famílies monoparentals

i nombroses 3 €. Entrades taller +
espectacle Struc: 7 € (infants acompanyats d’un adult) i 5 € (famílies
monoparentals i nombroses).
Gala internacional
De 19 a 21 h, al Casal Municipal
Presentador: Karim
Actuacions: Enric Magoo, Kenris
Murat & Aurélia, Duo Kybalion i Pedro III
Preu: Adults 7 € // Menors de 12
anys, famílies monoparentals i nombroses, jubilats i discapacitats 5 € //
Grups de 10 (entrada anticipada) 5 €
// 0-3 anys gratuït.
Diumenge 28 d’abril.
Gala Cloenda
De 17.30 a 19.30 h, al Casal Municipal, “Magic Casting” amb Civi-Civiac
Producciones.
Preu: Adults 5 € // Menors de 12
anys, famílies monoparentals i nombroses, jubilats i discapacitats 3 € //
Grups de 10 (entrada anticipada) 3 €
// 0-3 anys gratuït.
Compra d’entrades:
Venda anticipada, a partir del 15
d’abril:
Oficina de Turisme, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h. 977 64 45
00 turisme@torredembarra.cat
Taquillla:
Dissabte 27 d’abril: Espai Cultural
Sala del Mar, de 10.30 h a 12.30 h.
Casal Municipal, de 17.30 a 19 h.
Diumenge 28 d’abril: Casal Municipal, de 16.30 a 17.30 h.

AMBIENT FAMILIAR
Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra
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BLANES-LLOPART Assegurances cel.lebra el seu 5è aniversari
Ara ha fet cinc anys que
AsseguBlanes-Llopart
rances va obrir les seves
portes a Torredembarra.
Eva Llopart va decidir engegar la seva pròpia oficina després de dedicar-se
un munt d’anys a treballar
en el mateix sector. Qui la
coneix, coincideix en què
és una persona lluitadora
i emprenedora. Amiga dels
seus amics i que es desviu
per la seva família. Sempre
positiva i amb aficions com
la jardineria, la pintura o la
música. En el seu temps
lliure es dedica a confeccionar nines de drap, afició
que va néixer arrel de tenir
la
seva que
filla. s’han fixat. En
jectius
Eva, com vas arribar al
món de l’assegurança?
Sóc nascuda a Barcelona i tot i haver somiat
sempre amb ser mestre,
als 18 anys em va sorgir
l’oportunitat de treballar

d’administrativa a una multinacional d’assegurances.
Tot allò que havia de ser
temporal, es va allargar, desenvolupant tasques com
atenció al client, administració i Secretaria de Direcció
Comercial. Als tres anys de
ser-hi, per motius personals
em vaig traslladar a residir
a Torredembarra i vaig seguir a la mateixa empresa
desenvolupant tasques de
producció i administració a
la delegació de Tarragona.
Aquesta etapa va durar gairebé 25 anys.
Com i per què neix Blanes-Llopart Assegurances?
Després de tants anys de
treballar en el sector com a
administrativa, me n’adono
que
m’agrada
molt el
món
fluència
immediata
i incre
comercial però em reconec
molt crítica amb la manera
de treballar d’alguns companys. Penso que no tot val

en el món comercial; enganyar a un client, tard o d’hora és perdre’l. És per això
que engego Blanes-Llopart
Assegurances amb molta
il•lusió, veracitat i amb intenció de desmarcar-me
amb un gran ventall de rams
i de companyies per oferir
als meus clients.
Com a responsable de
l’empresa, què és el més
important del teu negoci?
Dono màxima importància
a la fidelització del client i
crec que aquesta ve donada per la nostra franquesa
a l’hora de vendre i per la
oferta de preus molt competitius. Òbviament el client
s’ha de sentir cuidat i sobretot mai enganyat. Per a mi el
client és el primer.
Per què creus que el món
de l’assegurança ha agafat tan mala fama?
En tots els àmbits laborals
hi ha “professionals aprofi-

URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
C/ Envelat, 19
Tel: 977 641 800
Torredembarra

www.gatigos.es

tats” que pensen més en la
pròpia butxaca que en la del
seu client. Jo sóc partidària
d’un bon assessorament,
perquè vendre es pot fer
moltes vegades, però guanyar-nos la confiança del
fidelitzar
els clients
client,
només
una. i apro
fitar
els
recursos
del mu
Per mi és imprescindible
escoltar al client, esbrinar les
seves necessitats i fer-li un
“vestit a mida”.
En aquest
sentit,
el ofire
Quin
futur veus
a les
cines
d’assegurances,
ara que cada vegada hi ha
més ofertes per internet?
Francament ni m’espanta ni
em preocupa gaire, no em
genera cap tipus de competència pel que fa a l’atenció.
Penso que quan una persona té un problema necessita el cara a cara. L’atenció
presencial és quasi sempre
molt més conciliadora que
l’atenció telefònica. I per la
part econòmica, si bé és cert
que hi ha companyies que

Eva Llopart en la seva oficina del carrer Lleida, 19 de Torredembarra
(Foto: Cedida)

ofereixen molt bons preus,
crec que jo com a corredoria també puc fer gaudir als
meus clients de descomptes importants i de pensar
cada any en revisar les seves primes i adequar-les a
les seves butxaques.
I per últim Eva, tu què
aconsellaries a una persona que es volgués dedicar

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

977.641.134
630.476.390
4748

WWW.FINQUESLATORRE.COM

a les assegurances?
onament fins després de
Encara que soni a tòpic,
ha de ser una persona
honesta amb ella mateixa
i òbviament amb els seus
clients. Ha de ser veraç,
conseqüent i sobretot que
pensi que el primer sempre
és el client. Així ho faig jo
i així funciona Blanes-Llopart Assegurances.

C/ Indians, 22 local B
43830 Torredembarra
Tel.: 977 643 667 - 645 202 514
www.dalmanet.com - info@dalmanet.com

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

latorre@finqueslatorre.com

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

peculat en què podria obrir

·Neteges de comunitats, aparcaments, vidres, etc.
·Servei de planxa per hores
·Venta de productes

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

tites intervencions perquè

4815

Piso 2 Hab.
Poblamar

4673

73.000€

Piso 3 Hab.
Creixell

75.000€

2648
4662

3148
4484

OCASIÓN - PISO
ZONA SANT JORDI
A 10minutos de la playa, 1 habitación , 1
baño. Céntrico. Planta Baja.

60.000€

4704

4816

Centro

Piso 2 Hab.
Els Munts

90.000€

91.000€

Piso 3 Hab.

4433

Els Munts

Piso 3 Hab.
Playa

112.000€

119.000€

Piso 2 Hab.

Casa Pareada

4795

Casa Adosada

Creixell

Marítima Sur

129.000€

140.000€

SOCIETAT
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ÈXIT DE PÚBLIC PER DEGUSTAR ELS “RANXETS”
La nova edició de la
Mostra “Ranxets, la cuina a Torredembarra”
amb la participació de
sis restaurants del municipi que, per primera
vegada, van cuinar els
seus plats in situ, al mateix envelat, sumant-se
al showcooking que
cada any ofereixen els
cuiners Àlex Segú i Eloi
Figuerola que van mostrar com es cuina el bull
a l’allipebre. Finalment,
es van servir 1.452 racions de Ranxets, quasi 500 més que l’edició

anterior. L’organització va
anar a càrrec de les regidories de Turisme i de
Comerç, Indústria i Activitats.
En aquesta edició, a
més, es va poder veure
en directe l’elaboració
dels ranxets per part dels
restaurants participants.
Durant tot el mes d’abril,
es podran degustar els
plats als restaurants participants d’enguany:
Arròs amb bacallà. Cal
Silver.
Caldereta de cananes.
Can Lluís.

Arròs de cananes i carxofes. La Quilla d’en Xavier.
Fideus negres amb allioli.
Las Palmeras.
Sípia ofegada. La Tour
Danbare.
Allipebre de pop roquer
de Torredembarra. Òxid.
Finalment, per problemes
logístics no es va poder
degustar el plat de Musclos a la marinera amb
patates i carxofes. Gambito 1995 & Joan Morros.
Altres activitats
Dimarts 16 d’abril, a les
20 h. Taller gastronò-

mic Ranxets: La cuina a
Torredembarra, a càrrec
d’Andrea Molné. És realitzarà a NC espai de
cuina (carrer dels Filadors 15). Les inscripcions
s’han de realitzar a l’adreça nocuino@gmail.com o
al telèfon 620.702.594. El
preu és de 30 € (que inclou sopar i aprendre diferents receptes de plats
de Ranxets com musclos
amb salsa, musclos amb
romesco, xirles, farcellets
de col, rossejat i escabetx de sardines).

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

APARTAMENTO EN VENTA
En Torredemarra

(Ref 5094)

 2 DORMITORIOS
 SALÓN/COMEDOR
 CUARTO DE BAÑO
 TERRAZA
 PARKING Y TRASTERO

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

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES

DUPLEX EN VENTA
En Torredembarra (Ref 5091)
 4 DORMITORIOS
 GRAN SALÓN / COMEDOR
 2 CUARTOS DE BAÑO
 GRAN TERRAZA
 JARDIN COMUNITARIO
 GARAJE

Demana informació!
2017

Av. Catalunya, 20 Baixos
43830 Torredembarra
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Actes de la Setmana Santa 2019
Seguidament, es detalla
la relació dels principals
actes de la Setmana
Santa a Torredembarra:
Dimecres, 17 d’abril,
A les 10 h: Eucaristia, a
la Capella de la Miraculosa.
Dijous Sant, 18 d’abril
Eucaristia de la Cena del
Senyor
A les 17.30 h, a l’església de Baix a Mar.
A les 19.30 h, a l’església de Sant Pere.
A les 23.30 h, Hora Santa de pregària, a l’església de Sant Pere.
Divendres Sant, 19
d’abril
A les 7.00 h: Ofici de
lectura, a l’església de
Sant Pere.
A les 7.30 h: Solemne
Via Crucis pels carrers
de la vila. En finalitzar
l’acte, acatament, toc
de silenci i adoració a la

SOCIETAT

anticipa’t a l’estiu,

Creu.
A les 11.30 h: Celebracio
de la mort del senyor, a
l’església de Sant Pere.
A les 17.30 h: Celebracio
de la mort del senyor, a
l’església de Baix a Mar.
A les 20.30 h: Processó
del Sant Enterrament.

bronzeja’t amb total garantia i seguretat

Dissabte
Sant,
20
d’abril
A les 22 h: Vetlla Pasqual, a l’església de Baix
a Mar.
Diumenge de Pasqua,
21 d’abril
A les 9.30 h: Missa solemne, a l’església de
Clarà.
A les 11.00 h: Missa solemne, a l’església de
Sant Pere.
A les 12 h: Cantada de
Caramelles, pels carrers
de la vila.
A les 12.45 h: Missa solemne, a l’església de
Baix a Mar.
A les 19.30 h: Missa so-

lemne, a l’església de Sant
Pere.
Fins al proper 22 d’abril, la
Sala Lluís d’Icart acollirà l’exposició “1968, una mirada
fotogràfica de la Processó”,
obra de Josep Font i Carme
Mas.
L’horari de visita de l’exposició, és de dilluns a divendres,
de 10 h a 20.30 h (accés pel
Pati del Castell), i dissabtes,
d’11 h a 13.30 h i de 17 h a 20
h (accés pel camí de l’Era).

Terreno en Venta - Pobla Mar
1.313 m2 para cuatro viviendas
Precio 115.000 Euros

Teléfono 607 46 00 46

Cédulas de Habitabilidad
Certificados de eficiencia energética

¡¡OCASIÓN!!

Proyectos de Obra Nueva y
Rehabilitación
Tasaciones

VENTA DE VIVIENDA EN EL CENTRO DE TORREDEMBARRA

I.T.E.

Plaza de parquing en el mismo ediﬁcio.

Piso, 4 habitaciones, salón comedor, cocina
completa, baño, aseo y terraza.

(Inspec. técnica de edificios de más de 45 años)

¿Quiere vender su vivienda?
Infórmese
Teléfono 607 46 00 46

José Mª Crespo Álvarez - Arquitécto Técnico
A.P.I.

PRECIO 139.900 Euros
Pago hipoteca 500€/mes, menos que un alquiler
E-mail: api@jmcrespoalvarez.com

Teléfono 607 46 00 46

OPINIÓ
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Carta oberta a la Sra. Núria Gómez, presidenta
de la nova associació Esplai de la Gent Gran de
Torredembarra i regidora de l’Ajuntament
Em permeto contestar
al seu escrit, que va ser
publicat a l’últim Mònic.
Ja sé que em faig gran
i perdo pistonada, però,
el meu cap encara recorda coses i vivències
de la història del meu
poble i, per tant, em ratifico en tot el que vaig
escriure, especialment
a vostè, parlant de l’associació històrica de la
gent gran de la Torre,
que com “Associació de
jubilats i Pensionistes
de Torredembarra” va
començar l’any 1984.
Amb tot el respecte, en
primer lloc, penso que
no està bé que la resposta que vaig escriure la protagonitzi el Sr.
Parisi i que vostè li doni
el “vistiplau”, simplement perquè vostè és
la presidenta de la nova
associació i, per tant, la
persona amb màxima
responsabilitat.
I tornant al seu escrit,
quan diuen... “comencem per la part històrica (any 2012)…”. Dues
consideracions.

La primera: encara que
vostè Sra. Gómez i el Sr.
Parisi no formaven part de
l’Associació històrica de
l’any 1984, sí són corresponsables de l’herència
del passat, en especial de
la part administrativa, que
és el més delicat d’una associació.
Segona consideració: no
sé a què ve que em recordin que “en aquells moments l’alcalde i el partit
majoritari de l’Ajuntament
eren de CIU, el seu partit
Sr. Segalà”.
Per si no ho saben, vaig
plegar de la política oficial
i activa el mes de juliol de
l’any 2000.
Segueixen dient en el seu
escrit que “no entenen la
meva carta del passat gener”… Estic disposat, com
sempre, a parlar amb vostès, per aclarir-los-hi tot el
que calgui.
Tampoc em lliga quan diuen que “a qui fem cas al
Segalà del 2017, que es
renta les mans de tot? Al
Sr. Segalà del 2019…?”
i continuen amb un altre
interrogant que diu: “Això

és actuar de bona fe Sr.
Segalà?”, “O és que fentho així espera treure’n un
rendiment polític pel seu
partit, sigui l’anterior o l’actual?”
Sr. Parisi i, en especial,
Sra. Núria Gómez, també
regidora de l’Ajuntament
de Torredembarra, com
he dit abans vaig plegar
de la política fa més de
18 anys i em vaig donar
de baixa del meu partit fa
uns quants anys; per tant,
no sóc ja, ni penso ser mai
més de cap partit.
Sr. Parisi i Sra. Gómez els
desitjo seriosament amb
el cor a la mà molta sort i
molta salut de cara al seu
futur; però, em permeto
a dir-li respectuosament
a la Sra. Gómez que no
és massa “ètic” que sigui
presidenta de una de les
associacions més importants del nostre poble i al
mateix temps regidora del
nostre Ajuntament.
Cordialment,
Santiago Segalà Cueto

El Mònic

Editorial
Contradiccions versus contradictòries
En el darrer plenari municipal, un regidor de l’equip de govern es va mostrar molt
satisfet de les obres del carrer Pere Badia i va venir a dir que l’oposició tenia un
atac de banyes per com de bé havia quedat. Va ser un gest bastant fatxenda.
La pregunta era perquè s’havien detectat uns preus contradictoris, això és que hi
ha hagut un sobrecost. Des del govern, es va venir a dir que era un fet del tot normal que es produïssin desajustos a l’alça en el pressupost i que quan les obres
estiguessin enllestides es donarien els detalls.
No és la primera vegada que ens queixem públicament de la manca de transparència del nostre Ajuntament. Val a dir que des del nostre mitjà de comunicació
des del mes de gener que es demana que se’ns faciliti el cost real de les obres,
però, escudant-se en què oficialment no estan acabades, ni recepcionades, ens
deneguen la informació. En aquest cas, ens donen el mateix tracte que als regidors de l’oposició.
Va quedar clar que l’equip de govern se sent la remodelació del carrer Pere Badia
com una fita pròpia per treure pit. La realitat és que el rentat de cara era necessari, però, no ha passat d’això, una operació de maquillatge. Tota la part subterrània, que es va fer fa seixanta anys amb una vida útil de cinquanta, s’ha quedat
tal i com estava. A més, el maquillatge en alguns llocs ha quedat molt malament,
com ho demostra el fet que tres mesos després de donar per acabades les obres,
encara no han estat acceptades i encara s’esmenen defectes de construcció més
o menys greus.
El que ens preocupa més, potser, és que s’amagui la informació i ens preguntem
el per què? La resposta segur que el temps ens la donarà. Però és una contradicció més d’un govern que es ven com a transparent.

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001
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· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS

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

c/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra
Tel/Fax 977 644 601 - info@rovirafusters.es
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Demana pressupost, li
millorem el preu!!!
Alt de Sant Pere, 47-A
Tel. 977 64 47 00 FAX 977 64 61 61

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355

Passeig Mediterrani, 1
977 64 36 78

www.finqueslatorre.com
info@finqueslatorre.com

-Som especialistes en lloguer turístic

-Busquem apartaments a la platja i cases amb piscina per cobrir l’alta
demanda per la temporada 2019
-Alta rendibilitat i seguretat respecte al lloguer anual
-Sense comprometre la vivenda un període superior al que tu no vulguis
-Fem difusió nacional i internacional per allargar la temporada d’estiu

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA. COMPRA, VENDA I LLOGUER
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El CFS Torredembarra descendeix Joventut programa una àmplia oferta
a Divisió d’Honor en caure contra d’activitats per a joves i infants durant
Setmana Santa
el Salou (3-5)
Després d’una temporada molt difícil, el CFS
De les vuit del matí fins a
Torredembarra ha perdut la seva plaça a la
Tercera Divisió Nacional
i el curs vinent jugarà a
Divisió d’Honor. La derrota contra el Salou per
3 gols a 5, i la victòria
del Solsona a la pista
del Barnasants, han fet
que el descens de ca-

tegoria sigui matemàtic
quan falten quatre jornades perquè acabi la lliga.
Els torrencs, últims classificats amb 14 punts,
estan a tretze unitats de
la salvació quan només
queden dotze per disputar-se
En les quatre jornades
que queden, el Torredembarra
intentarà

gaudir al màxim de la
categoria i acabar el curs
de la millor manera possible. El Torredembarra
visitarà el Sant Sadurní
el dissabte 27 d’abril.
Després rebrà el Molins
99, visitarà l’Amposta
i clourà la lliga contra
l’Hospitalet al Pavelló
Sant Jordi.

S’obren les inscripcions a la
Pedalada Popular
Ja estan obertes les inscripcions a la Pedalada
Popular que organitzen
la Regidoria d’Esport i la
Unió Ciclista Torredembarra que en aquesta edició serà el proper diumenge 5 de maig, amb un recorregut de 17,5 Km pels
voltants del municipi.
Com en les edicions anteriors, la concentració serà
a la Zona Esportiva Municipal a les 9 h, la sortida

a les 10 h i l’arribada a la
mateixa Zona Esportiva
Municipal al voltant de les
12 h. A l’arribada, s’ha previst un aperitiu i un sorteig
entre tots els participants.
Les inscripcions, tant per
a adults com per a menors (3 € per participant,
exceptuant menors de 12
anys que és gratuïta) s’han
de realitzar a través de la
pàgina www.toprun.es. La

data límit d’inscripcions
serà el proper 30 d’abril, a
les 23.59 h. La inscripció
inclou samarreta tècnica,
assegurança,
avituallament, sorteig i bossa de
corredor. Les inscripcions
són obertes a tot el públic,
tot i que des de l’organització es recomana que l’edat
mínima de participació sigui de 8 anys ja que es
tracta d’un recorregut de
més de 17 km.

La Regidoria de Joventut
presenta el projecte d’activitats “Setmana Santa
Jove 2019” que consisteix
en una programació diferent de les activitats que
s’han anat duent a terme
durant el curs escolar, per
provar altres tallers, noves
propostes o demandes
dels joves i/o associacions del poble, tal i com
ha explicat el regidor responsable de l’àrea, Raúl
García. Les activitats que
es proposen per enguany
s’han preparat amb la collaboració d’entitats culturals i juvenils, la biblioteca i empreses del sector
privat. Totes les activitats
programades són gratuïtes i es duran a terme a la
nova Sala del PIJ (carrer
de la Capella, 6):
Dimarts 16 d’abril: Balla,
amb la col·laboració del
Club Anura:
de 17.30 a 18.30 h, classe
oberta de hip-hop a càrrec
d’Anna Belen Nuevo
de 18.30 a 19 h, exhibició

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

de hip-hop i break dance
de 19 a 20 h, classe oberta de break dance a càrrec de Jandro
Dimecres 17 d’abril: XXL
Batels - Batalla de Galls,
de 17 a 20 h, amb la collaboració de XXL Produkziones. Inscripcions a
partir del 25 de març (Més
informació: Òscar. Tl: 635
601 561)
1r premi: Gravació d’estudi
2n premi: dues places a la
sortida d’Aquopolis (amb
els Joves TRAC)
3r
premi:
samarreta
WRUNG
Dijous 18 d’abril: Torneig
PS FIFA19, de 17 a 20 h.
Inscripcions a partir de l’1
d’abril, de 17 a 20 h, al
PIJ.
1r premi: Trofeu + dues
places a Port Aventura
(amb els Joves TRAC)
2n premi: Trofeu + dues
places a la Sortida
d’Aquopolis (amb els Joves TRAC)

3r premi: Trofeu + bossa i
samarreta
Parc de Jocs
Del 16 al 18 d’abril, nova
edició del Parc de Jocs
de Setmana Santa
Igualment, la Regidoria
de Joventut ha organitzat una nova edició del
Parc de Jocs de Setmana Santa on els més menuts i joves del municipi,
podran gaudir d’un seguit
d’activitats (ludoteca, inflables, jocs, tallers temàtics...) El parc es desenvoluparà a la Sala Gran
del Casal Municipal (carrer de la Capella, 6) els
dies 16, 17 i 18 d’abril, de
17 h a 20 h, i l’entrada és
gratuïta. Aquest any com
a novetat s’instal·larà un
mini-golf, hi haurà noves
activitats per a nadons
fins a 3 anys, nous inflables i es finalitzarà el
parc amb actuacions de
ball modalitat de hip-hop
i break d’infants de 6 a 12
anys.

BAR PAULINO
de tota la vida

· Excavacions

EL PALETA DE
LA TORRE SL
Jordi Ortiz Vila
c/ Filadors, 24 - Tel. 977 640866
Torredembarra
Construcció de xalets
Reparació d’obres, etc.

US DESITJA
BONA FESTA
MAJOR
DE SANTA
ROSALIA

· Neteja de terrenys
· Subministres d’arids
· Servei de grua i contenidors
jan_excavacions@hotmail.com
-Mantenimiento de comunidades
Tel. 639 -Jardinería
626 740
-Piscinas
Polígono Industrial
Roques 977
Planes 657 362 Tel. 648 082 420
Fax:
626 885 397
C/ El Catllar, 20
e-mail: administracion@servincos.com
TORREDEMBARRA jan excavacions
-Rehabilitación de edificios
-Trabajos de altura
-Reformas en general

NETEGES
LA COSTA
NETEJA DE COMUNITATS - FINAL D'OBRA
XALETS - PISOS - OFICINES - VIDRES

PULPO GALLEGA - BRAVAS - MONTADITOS
BOQUERONES - SEPIA - PINCHOS - REJOS
SEVILLANOS - CHOCOS - Y MÁS...
RESERVAS
RESERVAS 977 640 995
C/
FERRAN
C/ FERRAN DE
DE QUEROL,
QUEROL, 11 - TORREDEMBARRA
MARTES
CERRADO
LUNES CERRADO

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

TELF.: 635867020 - 977644380

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

PUBLICITAT
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NIELSENCARS, vehicles de premium a preus assequibles
Anna Nielsen va crear
Nielsencars, una empresa torrenca fundada
l´any 2010 i que actualment té una plantilla
formada per 5 treballadors. Es dedica a la
compra-venda de vehicles d´ocasió i comercialitza utilitaris, turismes, tot-terrenys, Suv´s
i furgonetes semi-nous
i de segona mà. Són
vehicles de marques
Premium a preus assequibles, amb una
antiguitat que oscil•la
entre els anys 2006 i
2016. Sobretot, es tracta de cotxes europeus i
japonesos i el seu preu
varia entre els 2.000 i
els 12.000€.
Tots els cotxes provenen de concessionaris
de vehicles nous que
no els comercialitzen
i de clients que els entreguen com a forma
de pagament pel cotxe
nou. Mai treballen amb
cotxes d´importació, sinistres reparats ni pro-

vinents de subhastes.
Tots els cotxes a partir
dels 2.000€ inclouen al
preu una garantia de sis
mesos o d’un any depenent del preu (sempre
es ampliable per 269€).
A Nielsencars s’encarreguen de la tramitació
de tots els papers, fan
l’assegurança i ofereixen
un vehicle de substitució
gratuït en cas de reparació en garantia. Amb un
petit cost, també donen
la possibilitat de substituir el vehicle comprat
per un altre si canvia

exposició a la carretera
de la Riera, núm. 18, que
des de fa poc més d´un
any porta l´Oscar. Des
de l’any 2016, també
disposen d’una altra nau
industrial/exposició
a
Santa Oliva, que porta la
Meritxell, al carrer Baix
Penedès, núm. 22, del
polígon Molí d´en Serra,
a 1 km del Vendrell.
De mitja, a Nielsencars
tenen els preus més
baixos d´Espanya amb
una qualitat de pre-venda i servei post-venda
superior a la mitjana.
Cotxes molt assequibles
amb controls de qualitat
de marca Premium. El
secret està en què porten més de 2.000 cotxes
venuts els últims 8 anys.
Són veïns per tota la
vida de més de la meitat
dels cotxes que venen,
i porten aquests anys i
aquest número de cotxes
perquè s’esforcen en la
SATISFACCIÓ REAL I
TOTAL dels seus clients
mitjançant la qualitat en

d´opinió durant el primer
mes.
Tots els cotxes es revisen en tallers mecànics
externs, i de planxa i pintura si es creu necessari,
i s´entreguen les factures de totes les operacions pre-venda que s´han
efectuat sobre el cotxe
adquirit per major transparència.
Nielsencars disposa de
dos exposicions a Torredembarra, una descoberta a l´Av. Sant Jordi,
núm. 18 (on va començar el negoci) i una nau/

la procedència dels vehicles, en l’exigència de
la mateixa qualitat amb
els tallers que treballen
en
l´acondicionament

del cotxes, i en un tracte amable i professional
dels seus venedors i del
seu servei post-venda.

TELÈFONS I EMAIL DE SANTA OLIVA
977 660 052 – 652 520 14
Vendrell@nielsencars.es
TELÉFONS I EMAIL DE TORREDEMBARRA
877 014 870 – 615 289 146
Torredembarra@nielsencars.es
Horari
9 - 13 i de 16 - 20 de dilluns a divendres
10 - 13,30 disabtes
Web www.nielsencars.es
Facebook - https://es-es.facebook.com/nielsencars/
Instagram - https://www.instagram.com/nielsencars/

Fusteria Metàl·lica, Alumini i vidre

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Menú diari
Tapes & Vins

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

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

2

Baranes
Mallorquines
Tendals
Reixes
Ballestes
Venecianes
Tancaments
Acer inoxidable

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

2

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

instalmontero@tinet.cat

www. ram-sen.com

arquitectura - construccions i reformes
llibreria i papereria

Antonio Arnó Fortit
Direcció

www.cmarno.eu - arno@cmarno.eu
Tel. 977 64 05 75 - 977 64 10 82
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LLIBRES - MATERIAL D’OFICNA
MATERIAL ESCOLAR - FOTOCÒPIES

Santi Arnó Sardà
Arquitecte tècnic - Col. Nº 1572
Tel. 677 473 687
santi@cmarno.eu
PL. DE LA VILA, 7

43830 TORREDEMBARRA

TEL. 977 64 04 26

c/ Filadors, 17
Torredembarra
tel. 977 641 388
llibreriaagora@telefonica.net
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SOCIETAT
El Mònic
‘1968, una mirada fotogràfica de la Processó’ de
la família Font, a la Sala Lluís d’Icart

16

La Sala Lluís d’Icart encara la Setmana Santa
amb una nova proposta
en l’àmbit de la fotografia. Des d’avui i fins al
proper 22 d’abril, s’hi pot
visitar l’exposició “1968,
una mirada fotogràfica
de la Processó”, obra de
Josep Font i Carme Mas,
veïns de Torredembarra.
El desembre de l’any
1967, Carme Mas i Josep Font es van establir
a la vila com a fotògrafs,
concretament al número 4 del carrer d’Antoni

Roig. La Processó del
Sant Enterrament de
l’any 1968, objecte de
l’exposició, es pot considerar un dels primers
reportatges que van realitzar. La mostra consisteix en un conjunt d’unes
cent cinquanta imatges
provinents del fons fotogràfic de la família Font,
fruit d’aquell reportatge
primerenc i que esdevé
testimoni perenne d’una
bona part de les famílies
torrenques de l’època.
La Confraria de la Creu

– Armats ha promogut
aquesta exposició, que
ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria
de Cultura, amb l’objectiu
de posar en valor aquest
patrimoni i acostar-lo als
veïns i veïnes de Torredembarra.
L’horari de visita de l’exposició, és de dilluns a divendres, de 10 h a 20.30
h (accés pel Pati del Castell), i dissabtes, d’11 h a
13.30 h i de 17 h a 20 h
(accés pel Camí de l’Era).

L’exposició té l’atractiu que hi apareixen membres de gairebé totes les famílies de la Torre de finals dels
anys seixanta (Foto: A. Fusté - Aj. de Torredembarra)

El partit que treballa per
les persones i el seu dia a dia

El proper 3 de maig, a les 20:00 h,
presentem la nostra llista a Cal Maiam.
Hi esteu tots convidats.
Us esperem.

