’Esportiu

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

Pistes de Doma, salt, pista coberta

Tècnic esportiu en hípica

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

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

COMISSIÓ ALFA I OMEGA

ANT DE LA CURSA!

L’Ajuntament de Torredembarra encarregarà diversos pressupostos per conèixer el cost
que comporta tornar a instal·lar l’escultura Alfa i Omega al bloc de Baix a Mar. P 3.

POLÍTICA

Contracte
desencallat
El TCCSP aixeca
la suspensió del
contracte de recollida
de residus. Les
millores en el servei es
notaran aviat P 5

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

POLÍTICA

ES VEN
FINCA RÚSTICA

Recollida
signatures
cementiri

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

e-mail: rpons@tinet.org

La majoria dels participants van manifestar que cal reposar l’escultura al mateix lloc (Foto: AF - Aj. de Torre.).

Esmorzars de forquilla - Carns a la brasa
Menús especials per a grups

Menú entre setmana, 13 € Iva inclòs
Menú cap de setmana, 17,50 € Iva inclòs

Busca‛ns a Facebook i a TripAdvisor: Bar Restaurant Delicias
Tel. 977 64 11 52 - deliciastorredembarra@outlook.com

Ctra. Pobla de Montornès, 25 (Clarà) - 43830 Torredembarra

Avui Democràcia
iniciarà una recollida
de signatures
per evitar que es
construeixi una illa
de nínxols en el jardí
del segon recinte del
cementiri P 4
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La transparència de l’Ajuntament torna a quedar en entredit, el
GAIP resol que el registre municipal d’entitats és consultable
Ho fa en contesta a una petició del Mònic del 3 d’agost
Redacció.- La mala
praxis i opacitat de l’actual equip de govern
continua quedant al
descobert dia rere dia
al posar totes les pegues possibles i, fins
i tot, negant l’accés a
informació pública a
ciutadans i ciutadanes
de Torredembarra que
així ho sol•liciten i que,
o bé es conformen i es
queden sense resposta
o, en alguns casos, es
veuen forçats a acudir
a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública(GAIP), un organisme de la Generalitat
de Catalunya que vetlla
per la transparència de
les administracions.
Com venim informant,
El Mònic ha hagut de
recórrer al GAIP en
més d’una ocasió a
l’haver-se-li negat poder exercir el que està
considerat com un dels
drets essencials a tota
societat democràtica: el
dret constitucional a la
informació veraç.
L’últim exemple és la
negativa a poder accedir al registre públic
de les entitats municipals. Una sol•licitud
que es va fer el passat
dia 6 d’agost de 2018.
Només es demanava
els noms i cognoms de
les persones integrants
de les juntes directives
des de l’any 2010. No
es volia ni el DNI, ni les
seves adreces, ni els
telèfons, ni el número
de compte corrent.
El que hauria de ser un

tràmit ràpid i natural es
converteix en un exercici d’opacitat al que s’intenta donar una aparença de legalitat retorçant
l’actual legislació en
matèria de Protecció de
Dades.
La primera consideració és que “El registre
municipal d’entitats i
associacions
ciutadanes” es va crear dins del
Reglament de Participació Ciutadana de la Vila
de Torredembarra, que
està en vigor des del dia
24 de juliol de 2006. Es
regula en la secció tercera i en l’article 22.2
estableix “el Registre té
caràcter públic i pot ser
consultat per qualsevol
persona interessada”.
Informe
Ara bé, emparant-se en
la llei de protecció de
dades s’intenta no donar el que hauria de ser
públic i, per fer-ho es demana un informe a una
empresa privada que té
delegades les competències.
El primer fet que obvia
l’informe elaborat per
l’empresa privada és
que la sol•licitud es fa en
nom d’un mitjà de comunicació i la circumscriu
a un privat. D’aquesta
forma evita haver d’entrar en aquesta valoració que no és menor,
atès que existeix el dret
constitucional a la informació.
Tampoc es refereix al
reglament municipal pel
qual es va crear el registre d’entitats i que indica

que “qualsevol persona
interessada” pot accedir al registre.
En lloc d’això, es fa una
valoració interessada
del que diu el Reglament d’organització i
funcionament i regim
jurídic de les entitats
públiques per arribar
a la conclusió que, tot
i que la llei diu que les
dades del registre han
de ser públiques, en
realitat aquest registre
“no té com a finalitat donar publicitat”, motiu pel
qual denega l’accés a
la informació perquè no
està actualitzada i, emparant-se amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, trasllada la responsabilitat a
les entitats, que són les
que hauran d’actualitzar
i facilitar les dades, després de rebre el permís
dels respectius interessats.
O sigui, obertament no
es neguen a facilitar-les,
però ho compliquen perquè desistim i a la llarga
no donar-les.
Davant de la negativa,
des del Mònic es fan
dues gestions. La primera demanar les dades al
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, que també
té un registre d’entitats,
i fer una reclamació al
GAIP.
6 dies
Allò que segons l’Ajuntament contravé la llei,
el registre d’entitats de
la Generalitat va trigar
6 dies en fer-ho (RS

Resum de la resolució estimatoria 383/2018

0550/12334/2018, de 14
de novembre de 2018).
Sí que és cert que es va
haver de pagar una taxa
per expedir el certificat.
GAIP
El GAIP inicia els seus
protocols. Emplaça a
l’Ajuntament i aquest
manifesta que no ha tingut temps perquè són
més de 130 les associacions inscrites. De fet,
totes les entitats del poble van rebre una comunicació municipal explicant-los-hi que El Mònic
volia accedir a les seves
dades. Un fet que es va
vendre com un abús. Algunes van fer el tràmit
sol•licitat. Naturalment,
entre les entitats que no
van respondre hi havia
les que realment interessava la informació.
Un cop acotades les entitats, l’Ajuntament tornà
a denegar l’accés al•le-

gant que cap de les entitats havia donar permís
per facilitar les dades.
Per aquest motiu, la Comissió de Garantia va
enviar a l’Agència Catalana de Protecció de Dades l’expedient i aquest
rebutja una per una totes les consideracions
fetes per l’Ajuntament i
l’empresa a qui paga.
Primer, les dades sol•licitades són informació
pública perquè està en
poder de l’administració.
Segon, el nom i cognom
dels càrrecs directius no
té la condició de dada
especialment protegida
i no cal demanar permís
per facilitar-los.
Tercer, el registre és
públic i les entitats ho
saben en el moment de
facilitar les dades.
Quart, l’Ajuntament no
ha de vetllar per l’actualització de les mateixes,
sinó lliurar la informació

que posseeix i no es
pot emparar en la falta
d’actualització per entregar la informació.
I a més a més afegeix,
“cal reconèixer l’interès
que pot tenir qualsevol
persona veïna a conèixer la identitat de les
persones directives de
les entitats del poble, ja
que se sol reconèixer a
aquestes entitats funcions de participació i
d’accés a recursos municipal”.
Per últim, reconeix que
a El Mònic l’empara el
dret constitucional a
la informació, estima
la seva petició i dóna
quinze dies hàbils per
entregar la informació.
El passat 23 de gener,
dos dies fora de termini, l’Ajuntament entrega
les dades... han passat
173 dies, gairebé mig
any.

MENÚ 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

Obert:
Caps de setmana i festius
de 13:30 a 16:00 h

Tel. 977 80 90 22
Darrere l’antiga Estació de Roda (direcció Bonastre)
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L’EQUIP DE GOVERN BUSCA ARGUMENTS I ALIATS PERQUÈ
L’ALFA I OMEGA NO TORNI AL BLOC
POLÍTICA

Redacció.- La primera reunió de la comissió que
ha de decidir sobre el
futur de l’escultura Alfa
i Omega ja s’ha produït.
Ha estat mig any després
que el plenari municipal
aprovés crear-la.
Hi van prendre part l’alcalde, Eduard Rovira, el
regidor de Serveis, Valeriano Pino, i representants
dels partits a l’oposició
(Cs, PdeCat i Unió, PP i
Avui Democràcia). També hi va ser presents una
delegació de l’Associació
de Veïns de Baix a Mar i
Nil Bartolozzi, fill i hereu
legal de l’escultor.
Convidat per la regidora d’Avui Democràcia,
Rosa Ma. Guasch, hi va
participar Santiago Segalà, exalcalde de Torredembarra que va ser
l’impulsor que l’obra d’art
de Rafael Bartolozzi es
col•loqués al bloc, per
commemorar els 20 anys
dels Ajuntaments Democràtics, l’any 1999.
Tot i des del moment en
què es va desmuntar l’escultura, el 15 de juny de
l’any passat, l’equip de
govern ha manifestat en
diferents ocasions que la
decisió sobre el futur de
l’Alfa i Omega ha de ser
col•lectiva, el cert és que
pel tarannà dels informes
i estudis preliminars sobre l’estat de l’escultura
que es van presentar, així
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com per l’ambigüitat i poca
determinació
mostrada
fins el moment per l’equip
de govern i els serveis
tècnics municipals i les declaracions públiques efectuades, sembla que l’opció
preferida és que, en el cas
que es decideixi recuperar
l’escultura, es col•loqui en
un altre indret.
Bàsicament, s’esgrimeixen motius econòmics i de
logística.
Aquesta opció, però, va
topar amb l’opinió de la
majoria dels presents, que
van manifestar de forma
gairebé unànime que cal
reposar l’escultura al mateix lloc. L’hereu de l’escultor i, per tant, posseïdor de
la propietat intel•lectual de
l’obra, es va negar a considerar una altra possible
ubicació.
Davant aquesta perspectiva, es va agafar el compromís d’encarregar diversos
pressupostos per conèixer
el cost que comporta tornar a instal•lar l’escultura
Alfa i Omega al bloc de
Baix a Mar.
Des de l’oposició es va
criticar que, després de 6
mesos, no hi hagués cap
proposta concreta damunt
de la taula i es va considerar que aquest informe
ja havia d’estar fet. Per
exemple, des del PdeCat
es va voler deixar palès la
falta d’iniciativa per anar
a parlar amb la Diputació,

el Port de Tarragona, Generalitat o altres organismes públics, ni tampoc
per anar a veure entitats
o empreses privades que
poguessin estar interessades en col•laborar econòmicament.
Nil Bartolozzi es va oferir
gratuïtament a assessorar artísticament a l’Ajuntament i l’exalcalde de
Torredembarra, Santiago

Segalà, es va obrir a la
possibilitat de trobar un finançament extern.
Falta de concrecions
Tot i amb això, la falta d’un
calendari, ni de planificació del que es vol fer, ni
si s’organitzarà un procés
participatiu fan preveu-re
que la reposició de l’escultura va per llarg.
Cal recordar que es va pro-

cedir a desmuntar l’escultura pel deteriorament que
patia i que s’havia agreujat
significativament en els
darrers mesos, amb el perill real que comportava.
Entre d’altres, els danys
detectats havien estat les
pèrdues de gruix del material, la degradació de l’acer
patinable (conegut com a
corten), la desintegració
de soldadures, etc. Des de

la seva instal•lació l’Ajuntament no va realitzar el
manteniment que estava
obligat per contracte.
Ara caldrà conèixer el
cost i les diferents opcions de material amb què
materialitzar de nou l’Alfa
i Omega.
Pel que fa al bloc de formigó compta amb una
partida de 70.000 euros
al pressupost.

BAR - TAPES DE PEIX
POLLASTRES A L’AST
ENCÀRRECS

Ja tenim BULL!!!
MENJARS I TAPES PER EMPORTAR
ARROSSEJATS
FIDEUEJATS
BRANDADA DE BACALLÀ
ROMESCOS
PAELLES, SUQUETS
I BULL (temporada)
c/ Indústria, 4-6 · Tel. 977 640 180
BAIX A MAR · TORREDEMBARRA
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Avui Democràcia iniciarà una campanya perquè s’ampliï el cementiri
i s’oposa al “bunyol” que suposaria una illa de nínxols al jardí del
segon recinte
Redacció.- Per falta de
previsió, en l’actualitat, el
cementiri de Torredembarra presenta escassetat de nínxols, sobretot,
en les categories més
econòmiques, de tercera i quarta fila, que s’han
exhaurit i obliguen a les
famílies a haver de comprar-ne de més cars. No
totes les famílies estan
en disposició de gastar-se 3.400 € per un nínxol.
Aquesta realitat, ha obligat a l’equip de govern
ha reservar una partida
de 100.000 euros per
construir nínxols nous.
Ara bé, com que el tercer
recinte ha quedat ple, per
estalviar-se la “xocolata
del lloro”, preveuen construir una illa de nínxols
en el segon recinte, el
que es va posar en funcionament a finals de la
dècada de 1970 i que té
una gran zona verda interior, enlloc de construir un
quart recinte, que seria
l’opció més raonada. El
cementiri està preparat
per poder fer-ho i els terrenys hi són. Els diners,
també.
En el plenari municipal,
la representant del partit
municipalista, Rosa Maria Guasch ha manifestat

La caiguda d’un arbre
malmet un panteó històric

Espai on es vol construir la nova illa de nínxol (Foto: JG -El Mònic)

en més d’una ocasió la
postura d’Avui Democràcia. Tot i haver intentat
accedir al projecte, no ha
estat possible. Cap treballador públic sap on és.
En primer lloc, aquesta
proposta es considera un
“bunyol” que trenca l’estètica del cementiri, que té
una personalitat que el fa
especial i forma part del
nostre patrimoni arquitectònic.
L’actuació que es vol fer
no deixa de ser provisional perquè l’ampliació del
cementiri és una realitat
que s’haurà d’abordar en
un futur. L’únic que fa és
retardar un temps el que
és inevitable. A més, la
inversió prevista no serà
suficient per crear tot el

cos de nínxols i caldrà fer
l’ampliació per parts.
No és una qüestió econòmica, sinó de falta de
sensibilitat. L’Ajuntament
només avança els diners,
perquè són els qui adquireixen els nínxols qui
paguen l’obra, perquè
aquesta repercuteix en el
preu dels títols. Uns títols
que abans eren a perpetuïtat i que ara són una concessió a 50 anys.
Campanya
En uns dies, els pressupostos per l’exercici 2019
estaran operatius, per
la qual cosa l’equip de
govern podrà iniciar les
obres de construcció dels
nínxols.
Com que el partit polític,

no té prou incidència en
el plenari municipal i amb
la voluntat de fer veure
a l’equip de govern que
l’actuació que volen realitzar no compta amb el
suport dels habitants de
Torredembarra, com ja
han fet en altres ocasions,
com per exemple, per reclamar la rebaixa de l’IBI,
quan van presentar més
de 1500 signatures, o perquè no s’apliqués la taxa
del cementiri, quan van
recollir més de 700, Avui
Democràcia iniciarà una
campanya de recollida de
signatures.
Els fulls per poder-se adherir estaran en comerços
locals i es farà una campanya informativa.

El fort episodi de vent que
hi va haver el passat 24
de gener va fer caure un
xiprer de grans dimensions al recinte històric
del cementiri, fet que va
obligar a haver de tancar
l’equipament davant la
possibilitat que caigués algun altre arbre.
Encara que des de fonts
municipals es va informar
que la caiguda no havia
provocat cap dany, ni personal ni material, el cert és
que a conseqüència de la
caiguda ha resultat malmès un dels panteons històrics del cementiri, el que
conté les restes de la fa-

TASTA LA NOVA
CARTA AMB
SUGGERIMENTS
DE TEMPORADA
Reserves al tel. 977 640 271
Nou horari d’hivern:
Migdia: cada dia de dilluns a
diumenge de 13 a15:30 h
Vespres: divendres i
dissabtes de 20 a 23 h.
Dimecres tancat, descans setmanal

mília Guardiola-Olivé, que
aquests dies s’està reparant pels responsables del
cementiri.
L’arbre no s’ha pogut salvar i ha estat completament talat.
S’ha de dir que, a falta que
es concreti un pla d’actuacions, la part antiga del
cementiri municipal presenta un estat de degradació cada vegada més
evident i preocupant atès
que algunes afecten a
l’estructura del mateix. En
el passat ja es va produir
l’ensorrament d’una illa de
nínxols degut a filtracions.

ENTREVISTA
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El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic S’aprova la llista per a la
dona la raó a l’Ajuntament i en breu es podrà posar concessió de places de
en marxa el nou servei de recollida de residus
lloguer de l’aparcament
El Tribunal Català de Finalment, l’Ajuntament, ponents a cadascuna de
Contractes del Sector en sessió plenària del les fraccions a reciclar,
Públic ha desestimat el mes de juny de 2018, va reutilitzar i valoritzar enrecurs interposat, per adjudicar el contracte a tre els grans productors
una empresa licitado- l’empresa NORDVERT, i persones usuàries del
ra, contra l’acord d’ad- SL. Amb tot, ACSAN va sistema de recollida porjudicació del contracte presentar recurs espe- ta a porta i la recollida
del servei de recollida cial davant del Tribunal segregada dels residus
i transport de residus Català de Contractes del generals.
municipals a Torredem- Sector Públic, el qual va Les principals novetats
barra i n’ha aixecat la suspendre el procedi- que es posaran en marxa
suspensió. D’aquesta ment de contractació fins amb la nova adjudicació
manera, en unes set- a emetre resolució.
del servei són:
manes l’Ajuntament ja L’adjudicació s’havia fet -Desenvolupar per barris
podrà formalitzar el nou per 4.303.534,88 (IVA un nou sistema de recocontracte i el municipi inclòs) i una durada de llida: el porta a porta, que
podrà comptar amb un quatre anys amb possi- permet assolir un reciclatmillor servei.
bilitat de pròrroga anual ge superior al 70%, menCal recordar que el fins a un màxim de dos tre que amb contenidors
procés de contracta- anys més. Es tracta d’un no s’ha pogut superar el
ció d’aquest servei es espai curt de temps per 39% a Torredembarra.
va iniciar el mes de fe- a aquest tipus de con- S’incrementarà la frebrer de 2018 i s’hi van tractes per disposar de qüència d’algunes recollipresentar un total de marge a estudiar la via- des com la de la matèria
tres empreses. Una bilitat de gestionar el ser- orgànica per evitar olors.
d’aquestes
licitado- vei públicament.
-El material lliurat per al
res
(ACSAN
Empresa
Cal
recordar
que
l’obnou sistema de recollida
Taula de vots per seccions
1 Ges- 2 jecte 3 del contracte
4
5con6disposarà
7
Constructora y de
de 8 xip idenConstitucional.
460
283
369
605
488
854
497
408
sisteix
en la638recollida
de 532tificatiu483 als 272
contenidors
tión,
SA) va ser623
exclosa
Independent.
372
531
445
definits
70
85
69
79
68
del No
procés
de 79licitació57 residus
municipals,
el 105d’orgànica
(FORM)
i les
perVotsconsiderar
que
la
transport
a
les
plantes
bosses
d’envasos
per
fer
Totals
1162
712
970
1328
1002
1491
1059
748
seva proposta contenia de tractament, i rentat, el seguiment de la millora
valors
o des- manteniment i substitu- del reciclatge i per a una
Taula de % anormals
per seccions
1
2
4
6
7
8
ció
dels3 diferents
con- 5 millor identificació
de les
proporcionats respecte
Constitucional.
39,5869191 39,74719101 38,04123711 45,55722892 48,70259481 57,27699531 46,93106704 54,54545455
a Independent.
les altres53,61445783
propostes
tenidors situats a la via persones i establiments
52,24719101 54,74226804 48,04216867 44,41117764 35,68075117 45,60906516 36,36363636
No definits
6,798623064
7,216494845
6,40060241
6,886227545
7,042253521
presentades
per les 8,005617978
em- pública.
També
inclou
el que
puguin7,4598678
gaudir9,090909091
de bopreses
que
participaven
repartiment
dels
cubells
nificacions
en
la
taxa
si
Groc= majoria absoluta
en el procés de licitació. i/o contenidors corres- realment reciclen.

-La poda passarà a recollir-se diumenge i dilluns, i
amb saques de runa (bigbags) i camió amb ganxo.
-La recollida comercial
inclourà la dels envasos i l’empresa farà íntegrament la d’orgànica
(FORM) i la de vidre i cartó comercials, atès que
fins ara una part la feien
els brigades ambientals.
-També s’ha previst una
recollida
diferenciada
dels voluminosos que
permeti reutilitzar allò
que encara és aprofitable
amb finalitats socials.
-Hi haurà aportació de
nous contenidors i, a poder ser, de diferent model
per evitar els problemes
dels actuals (es trenquen
amb facilitat amb el vent).
S’han definit de manera
exhaustiva els sistemes
de neteja que, en la part
externa de contenidor,
s’haurà de fer obligatòriament a mà.
-Millores en les prestacions del sistema de seguiment diari amb geolocalitzador de vehicles i contenidors que permetrà
controlar millor el servei
prestat per l’empresa.

El procés de concessió
de places de lloguer de
l’aparcament soterrani
dels Filadors continua
endavant. Després que
el 24 de gener finalitzés
el termini de presentació
de sol•licituds, el passat
30 de gener la Junta de
Govern Local ha aprovat
la llista provisional d’admesos i exclosos. En un
principi, s’han admès
setanta-una sol•licituds,
s’ha requerit documentació complementària a sis
més, i se n’han exclòs
nou.
De fet, de les 248 places
existents, se n’han destinat a lloguer 111 (90 turismes + 16 motocicletes

+ 5 per a persones amb
mobilitat reduïda). Totes
les places sol•licitades
són per a turismes.
En aquests moments,
l’aparcament dels Filadors està obert de
manera gratuïta. Quan
s’hagi finalitzat el procés de concessió de
les places d’abonament
(que es preveu per al
mes d’abril), Filadors ja
entrarà en marxa amb
total normalitat. A partir
d’aleshores i mentre hi
hagi places lliures de els
destinades a lloguer i es
compleixin els requisits,
les persones interessades podran sol•licitar
places d’abonament.

L’aparcament porta obert gratuïtament des de l’inici de les obres del
carrer Pere Badia (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra)

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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Finalitza la rehabilitació de la passarel•la de Joventut presenta les
activitats gratuïtes
vianants sobre les vies del tren de Baix a Mar
Ja han finalitzat les
obres de rehabilitació
de la passarel•la de
via-nants sobre les
vies del tren de Baix
a Mar, que ja resta
oberta a la ciutadania.
L’objectiu d’aquesta
actuació era rehabilitar de manera integral
aquest pas ubicat entre el ca-rrer del Ferrocarril i el carrer de
Joaquim Costa, i garantir així la seguretat
dels usua-ris.
Un informe tècnic havia detectat fissuració
i cobriments de crosta
marcats per la corrosió dels armats; humitats en la part inferior
de les superfícies de
formigó, fissu-res i deformació dels trams
d’escala;
separació
en els paviments dels
replans;
desnivells,

trencament i disfuncions dels esglaons; corrosió generalitzada de
les baranes, i quartejat
del formigó de reforç
del pilar baix del carrer
de Joaquim Costa.
D’acord amb aquests
problemes detectats,
les obres han contemplat la rehabilita-ció de
l’estructura, el canvi
d’esglaons i el canvi
de baranes i tanques.
Les actuacions principals han consistit a reparar l’estructura existent mitjançant morters
reparadors, i el seu
posterior pintat amb
pintura protectora a la
carbonatació.
S’han col•locat cartel•les d’acer en els
recolzaments de les
lloses sobre els pilars
més baixos. D’altra
banda s’han canviat els

L’adequació que ha costat més de 90.000 € era molt reclamada
pels usuaris (Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra)

esglaons i els replans
existents amb peces
de pedra artificial, s’ha
realitzat un tractament
del paviment superior
de pas-sarel•la amb
morter a base de resines sintètiques i s’han
substituït totes les baranes i les proteccions
anti-vandàliques amb
acer galvanitzat termolacat.

L’Ajuntament aprova les bases per dur a
terme dos nous processos selectius
L’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat,
en les darreres setmanes, dur a terme dos nous
processos selectius. El
passat 23 de gener va
aprovar les bases específiques que han de regir
el procés selectiu per a
cobrir, amb caràcter funcionari interí, una plaça
de Tècnic d’Administració
General d’Urbanisme mitjançant concurs-oposició

lliure. El termini de presentació d’instàncies serà de
l’1 al 20 de febrer, ambdós
inclosos. En aquest espai
podeu consultar les bases:
http://torredem.altanet.org/
ca/textnormal/color/ocupacio/article/2/con/186/0/
Aquest 30 de gener, s’han
aprovat les bases que regiran el procés de selecció per a cobrir la plaça
d’Inspector d’Obres, amb
caràcter funcionari interí,

mitjançant concurs-oposició lliure. El termini de presentació de les instàncies
serà de 20 dies naturals
a partir de l’endemà de la
publicació al BOPT (publicació pendent).
Les bases específiques
es poden consultar al web
municipal www.torredembarra.cat (Apartat treball
/ Processos municipals de
selecció/ Interinitats i borses de treball).
JORNADA
DE PORTES
OBERTES

2019
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LA SALLE TARRAGONA
Avinguda dels Països Catalans, s/n
43007 TARRAGONA
Telf.: 977 21 86 00
www.lasalletarragona.cat

Del 25 de febrer i al 8 de març
Reserva cita a www.lasalletarragona.cat

JORNADA DE PORTES OBERTES
Dissabte, 23 de febrer a les 10 hores

fEuNtLuLrÀ !

S’han instal•lat, també,
en alguns ancoratges
de la barana, proteccions circulars d’acer
per als via-nants. Les
obres les ha dut a terme l’empresa SANPO
Obras especiales y
Proyec-tos, S.L. per un
import de 91.102,21 €
(IVA inclòs), a càrrec
de l’Ajuntament de Torredembarra.

La Regidoria de Joventut
presenta la programació
d’activitats per a aquest
primer semestre del 2019,
que s’iniciarà el proper 12
de febrer i s’allargarà fins
al 14 de juny. Les activitats
programades són:
Dimarts: Anglès bàsic de
17 a 18.30 h, a partir de
12 anys de 18.30 a 20 h,
a partir de 16 anys
Estudi Assistit de 17 a
20 h, a partir de 1r ESO
Dimecres: Ball Modern,
de 18.30 a 20 h, a partir
de 12 anys
Dijous: Taller de rap, de
17 a 18.30 h, a partir de
12 anys
Rap Lliure, de 18.30 a 20
h, a partir de 16 anys
Divendres: Dibuix Manga, de 18.30 a 20 h, a
partir de 12 anys
Les activitats de dibuix, anglès i estudi assistit començaran provisionalment a
la Biblioteca Mestra Maria
Antònia i després es traslladaran al nou Espai Jove, al

carrer de la Capella, 6 baixos. Les activitats de ball i
rap s’iniciaran quan l’Espai
Jove estigui acabat.
Les inscripcions, per a totes les activitats, es poden
realitzar a partir d’avui,
de dilluns a divendres de
9 a 13 h i dimarts i dijous
de 17 a 19 h. Cal tenir en
compte que amb motiu de
les obres del Bar del Casal i d’instal•lació d’un ascensor a l’edifici del Casal
Municipal, la Regidoria de
Joventut ha traslladat provisionalment la seva seu
als despatxos del Pavelló
Sant Jordi (Zona Esportiva
Municipal, carrer de la Rosella, s/n. Per a qualsevol
informació sobre les activitats de la regidoria també
podeu contactar al telèfon
616 021 115 o a l’adreça
electrònica pij@torredembarra.cat. Les activitats i
horaris poden canviar en
funció de la demanda o
per motius organitzatius.

Detingut el presumpte autor de diversos
robatoris en establiments de restauració
La Policia Local de Torredembarra ha detingut un
jove, gràcies a la col•laboració ciutadana, conegut
per altres fets delictius,
com a presumpte autor
dels diversos robatoris en
establiments de restauració que s’han produït a la
població.
Els fets que van propiciar la detenció van succeir
quan es va rebre una trucada a la central de la
Policia Local d’un veí, de

l’avinguda de Montserrat,
que informava que havia
vist un jove sortint corrent
d’un establiment de restauració, en direcció al centre
de la població, alhora que
facilitava una descripció
molt acurada.
Tot seguit, una patrulla es
va adreçar a l’establiment
afectat i l’altra va realitzar
una recerca del presumpte
autor amb la descripció facilitada. La recerca va donar el seu fruït quan la pa-

trulla va localitzar un jove
que era ja conegut per
cometre delictes similars.
A banda de la descripció
facilitada, els agents van
ser informats que la persona que havia entrat a
l’establiment s’havia tallat
i sagnava, fet que també
coincidia amb el jove que
presentava un tall a la mà.
Amb aquests clars indicis,
els agents van procedir a
la seva detenció i posterior
disposició judicial.

INFANTIL
PRIMÀRIA
ESO
BATXILLERAT

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

www.gatigos.es

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

COL·LABORACIÓ

TORREDEMBARRA PIONERA EN LES REBAIXES?
Redacció.- Passades les
festes de Nadal i Reis, només cal passejar pels carrers més comercials del
nostre poble per comprovar
que estem en època de ‘Les
Rebaixes!!! Una tradició comercial del mes de gener
que està molt arrelada, però,
se sap quan van ser les primeres rebaixes?
La primera data oficial es
remunta a 1929 quan va tenir lloc el desastre financer
que va enfonsar l’economia
dels Estats Units. L’atur va
arribar a xifres del 25% i el
tancament de negocis era
constant. Per tal de reactivar
el consum, el 1930 diverses
botigues de venda al detall
es van unir per determinar
una sèrie de dies al llarg de
l’any per poder vendre els
seus productes a un preu
especial, a més de començar a oferir el pagament a
terminis.
Aquests dies especials també tenien l’objectiu de donar
sortida al sobrestock i així
poder fer forat per a nous
productes.
A Espanya les rebaixes van
arribar anys més tard quan
la guerra entre Galeries
Preciados i El Corte Inglés
estava en el seu punt més
àlgid. Encara que alguns
experts el situïn a principis
de la dècada dels 40, un cop
finalitzada la Guerra Civil
espanyola, algunes investigacions realitzades apunten
que la primera “liquidació”
d’estoc a Espanya es va
dur a terme durant l’estiu de
1935 de la mà de Sederías
Carretas, la predecessora

de Galeries Preciados. Estava encapçalada per Pepín
Fernández qui es va formar
en els magatzems L’Encant
de l’Havana, on van conèixer
les pràctiques comercials que
s’aplicaven als Estats Units.
Igual que els responsables
del seu principal competidor
(El Corte Inglés) César Rodríguez i Ramón Areces.
S’ha de dir que els comerços
per aquella època no tenien
grans magatzems per acumular material de manera
que en aquests períodes de
descomptes aprofitaven per
treure tot el que havien acumulat i ficar gènere nou. Tal
era la seva obsessió amb alliberar espai que de vegades
venien productes a preu de
cost o fins i tot més barat.
Torredembarra, pionera.
No obstant, un establiment
emblemàtic de Torredembarra, Casa Farré, també coneguda com a Cal Marxant, ja
feia rebaixes com a mínim
des de l’any 1928, segons
una publicitat localitzada
per l’historiador local Jordi
Guasch.
Esteve Farré va arribar a La
Torre l’any 1876 i realitzà
l’activitat de marxant. Estava
especialitzat en els gèneres
de roba i vetesifils. Anava a
Barcelona per trobar bones
ofertes i facturava els farcells de roba en tren. Des de la
seva botiga ubicada al carrer
de la Muralla, cantonada amb
plaça de la Font, els redistribuïa per diverses poblacions
properes a la vila.
El document, datat el 7 de gener, és la primera constatació
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d’una campanya comercial a
Torredembarra. S’oferia una
rebaixa del “10 per cent” en
tots els articles. Això sí, només durant els mesos de gener i febrer i si es pagava al
comptat.
Com a mostra posava
d’exemple alguns preus. Per
exemple, uns llençols de llit
de matrimoni valien 4 pessetes; unes mitges per a senyora de punt anglès 1 pesseta i
25 cèntims; mitja dotzena de
mocadors, 60 cèntims; un paraigua 3,5 pessetes; etc.
També s’informa que es venen “5.000 trossos de totes
les classes [de roba] a preus

ruïnosos”.
Recordatori als morosos.
L’últim advertiment que es
feia era que “als que faci més
de sis mesos que tenen algun
compte pendent, que passin
a liquidar-lo”. De no fer-ho es
passaria a cobrar a partir del
mes de març.
Es de suposar que l’any
2002, quan l’establiment va
tancar portes, aquelles deutes ja estiguessin liquidades.
D’altra manera és impossible
la longevitat d’una casa comercial que va estar en actiu
més de 125 anys.
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TORREDEMBARRA TANCA LA
COMMEMORACIÓ DELS 80 ANYS
DE LA GUERRA CIVIL
En el marc de la commemoració “Mai Més” dels vuitanta
anys de la Guerra Civil que
es va iniciar el 2017 i que
enguany arriba a la seva fi,
la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Torredembarra, conjuntament amb
l’Antena del Coneixement de
la URV, el Centre d’Estudis
Sinibald de Mas i la Biblioteca Mestra Maria Antònia, ha
organitzat tot un seguit d’actes per tal de recuperar la
memòria d’aquest esdeveniment tan transcendental com
tràgic. Aquesta activitat té
com a objectiu crear un espai
on reflexionar i analitzar les
claus d’aquell conflicte bèl•lic,
des d’una perspectiva local
però sense deixar de mirar
més enllà. En aquesta edició,
també s’inclou una activitat
infantil, un contacontes que
servirà per parlar de la convivència en època de conflicte.
Tot i que les activitats conformen un conjunt global, el
seu calendari es presenta al
voltant de dos eixos: La repressió i exili i el primer franquisme. També es presenta
una exposició amb obres
d’un dels fotògrafs tarragonins més importants, Hermenegild Vallvè, amb imatges de
la ciutat de Tarragona durant
el període 1936-1939. Novament, s’ofereix la possibilitat
de visitar el refugi antiaeri de
la plaça de la Font.
Calendari d’activitats:
Exposició: “Revolució i guerra civil a Tarragona. Imatges
d’Hermenegild Vallvé”

Oberta fins al 23 de febrer,
de dilluns a divendres, de
10 a 20 h (accés pel Pati del
Castell) i dissabtes, d’11 a
13.30 h i de 17 a 20 h (accés
pel camí de l’Era).
Activitat: “L’Exili a través dels
llibres: el cas Pompeu Fabra”. 12 de febrer, a les 18 h,
a la Biblioteca
Conferència: “La parafernàlia franquista. La visita del
comte Ciano i Serrano Sunyer”. 13 de febrer, a les 19
h, a la Sala Lluís d’Icart
A càrrec de Carlos Blanco,
doctor en Història Moderna.
Activitat: “Contes per la pau
després de la guerra”. 15 de
febrer, a les 18 h, a la Biblioteca. Contacontes, a càrrec
de Carles Alcoy per alumnes
de 3r a 6è de primària.
Teatre: “Memòria de les oblidades”, de Tecla Martorell
16 de febrer, a les 20 h, a
l’Espai Cultural de la Sala
del Mar. A càrrec de la companyia Rosa Andreu. Entrada 4 €.
Visites guiades a l’exposició
i al refugi de la plaça de la
Font
Dissabtes 16 i 23 de febrer,
a les 11.30 h i a les 13.30 h
Inici: Sala Lluís d’Icart. Guitage Joaquim Nollas, historiador. Reserva prèvia al correu cultura@torredembarra.
(màxim 25 persones).

GRAN OPORTUNIDAD!!!!! Vivienda adosada en Altafulla.
Amplio salón-comedor, cocina independiente, 2 baños, 4
habitaciones, 1 estancia. Jardín en la parte delantera y trasera.
179.000 €
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

154.000 €

Piso muy luminoso y con buenas vistas situado en Torredembarra.
Consta de cocina independiente, un amplio comedor con balconera que
accede a la terraza, una habitación doble tipo suite con baño y terraza, 3
habitaciones individuales, un baño, una estancia de lavadero y una terraza
muy larga. No hay ningún piso encima.

180.000 €

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.
225.000 €

CONSTRUCCIONS INTEGRALS

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS
Tel. 977 64 03 13
Fax. 977 64 38 05
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30

e-mail: rllima@tinet.org
c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

TOT TIPUS DE LLIBRES
DIARIS I REVISTES, NACIONALS I ESTRANGERES
OBJECTES DE REGAL
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C/ Pere Badia, 43 -Torredembarra Tel. 977 640050
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Octubre 2019
Varietat de Crepes
dolços i salats, Gofres,
Batuts Milkshakes i
molt més!

c/ Baixada de
St. Antoni, 7 (local)
Torredembarra

www.hostalcoca.com

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

www.aluvitec.es
aluvitec@aluvitec.es
Almacén
Tel. 977 803 266
Oficina
c/Indians, 3 loc. 4 c/ Marc Antoni, 12 Móv. 671 407 214
Creixell
Móv. 671 345 526
Torredembarra
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28 de febrer.- Dijous Gras
2 de març.- Carnaval
6 de març.- Dimecres de Cendra
19 de març.- Dia del Pare
14 d’abril.- Diumenge de Rams
18 d’abril.- Dijous Sant
19 d’abril.- Divendres Sant
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21 d’abril.- Diumenge
22 d’abril.- Dilluns de P
23 d’abril.- Sant Jordi
27 d’abril.- M. de D. de
1 de maig.- Dia del treb
5 de maig.- Dia de la m
24 de juny.- Sant Joan

TENIM
AUTÈNTIQUES
SALSITXES
AMBIENT FAMILIAR
Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra

Tel 977 64 02 59
C/ Bonastre, 2 Nau 42
Fax. 977 13 09 30
Pol. Roques Planes Av. Montserrat, 27 Torredembarra
fusteriaplana@gmail.com Torredembarra (Tgna) (Al costat del Pub NOSE) Tel. 722418494

LEO BOECK

Obert tot el dia a partir de les 8:30 h

Tel. 646 201 005

CALENDARI 2019
EL MÒNIC DE LA TORRE
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15 de juliol.- Festa del Quadre
16 de juliol.- M. de Déu del Carme
15 d’agost.- Mare de Déu d’Agost
4 de setembre.- Santa Rosalia
11 de setembre.- La Diada
12 d’octubre.- Hispanitat
1 de Novembre.- Tots Sants

info@fortunyimmo.com
www.fortunyimmo.com

CUINES, BANYS I RAJOLES
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comercial@comercialjpm.com
Mob. 690 243 700
Tel. 977 64 52 68
Av. Catalunya, 43
Torredembarra - Tarragona

FRUTA Y VERDURA DE PROXIMIDAD
ALIMENTACIÓN, FRUTOS SECOS, OLIVAS, BEBIDAS FRÍAS

CALÇOTS A LA BRASA POR ENCARGO

Gener 2020
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c/ Antoni Roig, 50
Torredembarra

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

Setembre 2019

Desembre 2019
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Arreglos
Confección
a medida

Maig 2019

Agost 2019

de Pasqua
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MAITETXU
Modista
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PLAÇA DE LA VILA, 5 - Torredembarra
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6 de desembre.- Constitució
8 de desembre.- Immaculada
25 de desembre.- Nadal
26 de desembre.- Sant Esteve
1 de gener.- Primer d’Any
6 de gener.- Diada de Reis
20 de gener.- Sant Sebastià

www.lacasadelesfades.com

977 13 08 10

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

www.ivetveterinaria.com
info@ivetveterinaria.com

c/ Capella 15 · TDB

977 646 499
torredembarra@cristalbox.es
Avda. Comarques Catalanes, 28 · Loc. 1

Torredembarra
ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

MENÚ DIARI
Av. de la Mediterránea
Creixell (Al costat de Mercadona)

FOTOS DE ESTUDIO - FOTOS DE CARNET
COMUNIONES - BODAS - BAUTIZOS
c/ Rodes nº 8 - Torredembarra
Tel. 877 01 40 60 - 666 35 98 49
info@fotoimag.com - www.fotoimag.com

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

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

c/ Antoni Roig, 36
Torredembarra

Tel. 977 641 228
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CARTA OBERTA A L’ALCALDE!
Sr. Rovira. El plenari
que vostè presideix, va
aprovar una moció de
l’Associació Cultural Torrenca pel Desenvolupament “Ara Toca”, de la
qual formo part del seu
equip directiu, la proposta amb el títol “MOCIÓ PER DECLARAR
TORREDEMBARRA
MUNICIPI CONTRARI
AL FEIXISME, AL RACISME I LA ISLAMOFOBIA”, va ésser defensarà pel regidor de la CUP,
perquè com associació
no ens és permès ferho.
El que
document
validat
jectius
s’han fixat.
En
contenia els següents
punts:
1.-Declarar institucionalment Torredembarra “poble contra el
feixisme, el racisme,
l’homofòbia i la xenofòbia”.
2.-Rebutjar
i
condemnar qualsevol
manifestació que faci
apologia del feixisme,
ideologies totalitàries i
extremes, del racisme
i/o de la xenofòbia.
3.-Un compromís per a donar suport
(legal, econòmic i moral)
a les persones i entitats
de la vila que treballen
en aquesta línia. Per
prevenir atacs i activitats
racistes, feixistes, islamofòbiques o xenòfobes

en general, necessitem
que la ciutadania estigui
ben informada. El conjunt de la ciutadania ha
de saber que els atacs a
persones per raó d’ètnia,
creença religiosa o altres
constitueixen un delicte.
4.-Elaborar
un
pla integral de lluita contra el racisme i la xenofòbia. Ha d’incloure les
informacions necessàries pel correcte coneixement d’altres cultures, i
en especial de la cultura
islàmica i les oportunitats
necessàries per a ser
conegudes per la resta
de la ciutadania.
5.-Reconeixefluència
immediata i incre
ment
i normalització
del
fet musulmà a la nostra
societat. La ciutadania
musulmana ha de ser
considerada des de la
neutralitat que ha de
presidir les institucions
públiques. Diu la carta
magna que correspon als
poders públics promoure
les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què
s’integren siguin reals i
efectives; que correspon
als poders públics remoure els obstacles que
impedeixin o dificultin la
seva plenitud i facilitar la
participació de tots els
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i

social.
6.-La
creació
d’una diada local a on
puguin ser presentades
les activitats de totes les
associacions dibuixant
un perfil de la tasca sociocultural i a on convisquin les diferents realitats
representades. Des de la
cultura fins a la gastronomia, passant pels fets
diferencials de costums i
valors pel seu reconeixement.
7.-Demanar a on
correspongui i sigui més
adient, que es posi fi a
l’escalada de disbarats
institucionals, mitjançant
els quals la comunitat
musulmana queda assenyalada i estigmatitzada i
que també volen justificar
retallades de drets a tota
la ciutadania.
8.-Demanar a on
correspongui i sigui més
adient, que els esforços i
mitjans públics que s’està invertint en aquests
dispositius,
s’inverteixi
en polítiques d’inclusió
social i de normalització
de la diversitat cultural
i religiosa que hi ha al
nostre país, demanem
doncs accions de govern
que contemplin un enfocament intercultural i de
respecte a la diversitat.
9.-Finalment, demanar a on correspon-

gui i sigui més adient, i
en relació als mitjans
de comunicació públics,
una major responsabilitat i professionalitat. El
periodista ha de complir
fidelitzar
clients i apro
un
codi els
deontològic
que
fitar
els
recursos
del
mu
es fonamenta en el respecte a la veritat, el dret
de les persones, a una
imatge digna i extremar
En aquest sentit, el re
el
seu zel professional en
el respecte als drets dels
més febles i els discriminats, per això la ràdio i la
televisió pública han de
ser exemple de veracitat
i rigor en el tractament
periodístic dels temes
que afecten els ciutadans
d’altres realitats en general i musulmans en particular i a la ciutadania en
general.
Si bé és cert que els 9

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

977.641.134
630.476.390

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

Toni Pinós

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

latorre@finqueslatorre.com

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

feixistes i neonazis, així
com qualsevol fundació
o associació que exalti i
glorifiqui el nazisme i feitites intervencions perquè
xisme; aquí permetem
que cada dimarts VOX
escampi
seupodria
missatge
peculat enelquè
obrir
d’odi cap a formacions
polítiques com la seva,
ataquí al moviment feminista i vulgui acabar amb
la memòria històrica,
nega que aquest país
va haver una dictadura,
és fer apologia del franquisme.
onament fins després de
Des de l’Associació
Cultural Torrenca pel
Desenvolupament, l’instem a aplicar la moció i
a l’hora a complir amb
la petició del Parlament
Europeu.

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

4666

WWW.FINQUESLATORRE.COM

punts no van ésser aprovats per unanimitat, no
ho és menys que tots ells
van obtenir una àmplia
majoria favorable.
Sr.
Rovira,
després
d’aprovar aquesta moció,
com pot permetre que
una formació política d’ultradreta com VOX, pugui
muntar la seva parada
cada dimarts? Mentre
el Parlament Europeu,
insta als Estat membres
a respectar les disposicions de la Decisió Marc
del Consell a lluitar contra les organitzacions
que propaguin discursos
d’odi i violència dins dels
espais públics i imposant
les sancions establertes
per la Decisió Marc del
Consell i a prohibir efectivament els grups neo-

4673

Piso 1 Hab.
Centro

4748

69.900€

Piso 2 Hab.
Pobla Mont.

86.000€

2648
4612

3148
4661

OCASIÓN - DÚPLEX
ZONA RINCÓN DEL CÉSAR
A 5 minutos de la playa, 3 habitaciones , 2
baños, lavadero, buhardilla con terraza.

75.000€

4647

4678

Clarà

Piso 3 Hab.
Creixell

88.000€

89.000€

Piso 2 Hab.

4669

Els Munts

Piso 3 Hab.
Centro

97.000€

110.000€

Piso 2 Hab.

Casa Adosada

4279

Chalet

El Castell

Poblamar

125.000€

119.000€
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Carta oberta al Sr. Paris i i a la Sra. Núria Gómez com a nova presidenta de la nova
associació Esplai de la gent gran de Torredembarra i regidora de l’Ajuntament
Per si no ho saben, em
permeto recordar-los
que l’Associació de Jubilats i Pensionistes de
Torredembarra es va
iniciar l’any 1984. Va
ser el seu president, el
malaguanyat Celestí
Salort i Gaspà, primer
alcalde de la democràcia.
Al setembre de l’any
1991, el nou alcalde
d’aquella etapa va fer
el possible perquè els
presidents de l’Associació fossin totalment
“lliures i independents”
de l’Ajuntament i com
a conseqüència es
van prendre els acords
corresponents i es van
canviar els estatuts de
l’Associació, de cara
d’un nou futur “lliure i
democràtic”.
El primer president
lliure, independent i
democràtic va ser el

difunt Josep Griñó Llopart(14-IX-1991). L’any
2008, durant el mandat
del meu estimat amic
Josep Ma. Punsoda,
que ens ha deixat no
fa gaire, es van celebrar els 25 anys de
l’’Associació de Jubilats i Pensionistes de
Torredembarra. Un estimat record per tot els
qui ja ens han deixat i
especialment per tots
els presidents històrics
i membres de les seves
juntes.
Per tant, el desembre
de l’any passat, l’Associació portava ja 34
anys d’història de la
nostra vila.
Dit això, i com a soci
numerari 2656 que sóc,
amb molt d’orgull, em
permeto escriure i recordar el que vaig dir
en la celebració del 25è
aniversari. Que és el

de comunicació disponibles, ràdio, premsa,
televisió, etc”.
Per tant, Sr. Parisi i Sra.
Núria Gómez rectificar
és de savis i com a corresponsables últims els
demano:
Primer.- Que tornin a
recuperar la història i la
seva denominació d’origen com Associació.
Segon.- Explicar, per
suposat, a tots els
socis, amb detalls el
motiu principal d’haver canviat el nom de
l’Associació de l’any
1984. Segons sembla
ha estat per “arxivar”
un deute important de
més de 25.000 euros.
Això és, per ser suaus,
una frivolitat, una falta de responsabilitat i,
sobretot, una falta de
respecte a tots els socis d’abans, d’ara i de
sempre. Algú o algunes

persones han de ser
responsables del que
ha passat per no haver
fet bé les coses. Que
donin la cara i expliquin
el que correspongui,
juntament amb el nostre estimat Ajuntament,
que també d’una manera o d’una altra ha estat
sempre relacionat amb
l’Associació i, per tant,
forma part del que passa. Amb transparència i
bona voluntat, per part
de tots, hi ha solucions
sense trencar res.
Jo em mullo, com sempre, i estic disposat, si
hi ha un deute justificable a participar proporcionalment com a soci a
què es cancel•li el deute com Déu mana i així
fem les coses ben fetes
i amb la cara ben alta
per seguir sense canviar el nom de la nostra
associació històrica, ni

els seus estatuts.
Per acabar, agrairé
en bé de tota la gent
gran d’abans, d’ara i
de sempre que se’ns
informi primerament
sobre el que ha passat i que, per suposat,
tornem i respectem
la nostra història que
portem al cap i al cor,
que és l’Associació de
Jubilats i Pensionistes
de Torredembarra.
Estic segur que ho faran així, perquè si no
es quedaran en entredit i qüestionats per
sempre.
I com deien els faraons: “Que així s’escrigui i així es compleixi”

Santi Segalà Cueto,
exregidor i exalcalde
de l’Ajuntament de
Torredembarra.

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















següent:
Primer, “…sóc i seré
sempre un fervent creient en les persones i
les seves institucions,
perquè puguin decidir
lliurement sempre el
seu destí”.
Segon, vaig dir també
que: “La nostra llar de
Jubilats i Pensionistes
a part de passar-ho bé
tindrà una motivació
permanent en el temps,
potenciant la cultura en
l’àmbit més ampli de la
paraula, fomentant l’esport adequat a l’edat i,
sobretot, fer tertúlies,
taules rodones i reunions de tot tipus, per
compartir experiències
d’aquest gran patrimoni
que són la gent gran,
perquè no es perdi i per
poder-lo transmetre a
tots els nivells de la societat que ens envolta
a través dels mitjans
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S’AIXECA EL SECRET DE SUMARI ELS PARTITS ES COMENCEN A
MOBILITZAR PER LES MUNICIPALS
DE L’1-O A TORREDEMBARRA
Poc després que es fes
públic que la Fiscalia ha arxivat les investigacions per
la suposada participació en
l’organització del referèndum de l’1-O que instruïa
contra l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira
i també contra els primers
edils de Reus, Carles Pellicer; Amposta, Adam Tomàs; Deltebre, Lluís Soler; i
Cunit, Montserrat Carreras;
s’ha fet públic que s’ha aixecat el secret de sumari
de la causa de l’1-O a Torredembarra.
El cas, que es troba en fase
d’instrucció al jutjat número
3 del Vendrell, neix arran
de la denúncia d’una veïna
de la vila (GJN). Tot i que,
fa més d’un any que s’està investigant, fins ara les
persones involucrades ho
havien volgut portar des de
la discreció.
Entre els investigats, es
troben els regidors Anna
Magrinyà (PDECat), Lluís
Suñé (ABG), Toni Sacristan
(CUP), un total de set veïns
i altres professionals, com
ara responsables d’escoles
o Mossos d’Esquadra.
Al contrari al que s’ha infor-

Moment de la concentració (Foto:cedida)

mat, l’alcalde Eduard Rovira
(ERC) encara no ha estat
citat a declarar i, per tant, no
té la condició d’investigat,
si bé és cert que s’espera
que ho serà en les properes
setmanes, juntament amb
altres persones que apareixen al sumari.
Davant aquesta situació,
el passat 22 de gener, uns
nombrós grup de veïns es
van concentrar a la plaça
del castell per donar suport
a les persones investigades per la celebració del
referèndum de l’1-O a Torredembarra.
En l’acte, es va llegir un comunicat en defensa de la

celebració del referèndum
de l’1-O i es va denunciar
que hi ha un miler de persones investigades arreu de
Catalunya. També es va demanar que es posi en marxa
la República Catalana. Es
va desplegar una pancarta
on es podia llegir la paraula “Llibertat” composta per
centenars de llaços grocs.
Nou col•lectiu
El suport no s’ha quedat
aquí i s’ha format un col•lectiu amb l’objectiu de recollir
recursos econòmics, coordinar una defensa conjunta i
donar suport a les persones
investigades.

Redacció.- Poc a poc es
van coneixent les candidatures que es presentaran
en les properes eleccions
municipals. Com ja ha passat en anteriors comicis el
nombre de partits superarà
de desena i hi ha qui assegura que s’assolirà una
xifra de rècord.
De moment, les vuit candidatures que tenen actualment representació en
el consistori han confirmat
que seran presents el proper 26 de maig. La majoria
ja han confirmat qui serà el
cap de llista, després que
el passat 25 de gener Núria Gómez fos presentada
com a candidata pel PP, i
només queda el dubte si
repetiran els actuals portaveus de Cs i la CUP.
Eduard Rovira per ERC,
Anna Magrinyà pel PdeCat i Rosa Maria Guasch
per Avui Democràcia repeteixen. Valeriano Pino pel
PSC i Clara Solivellas per
ABG (si no hi ha alguna
jugada d’última hora per
part de Lluís Suñé) seran
les cares noves de les for-

Acte de MES a la Sala de Cal Màiam (Foto: JG- El Mònic)

macions que han format
part de l’actual equip de
govern.
Tímidament, altres forces
polítiques es comencen a
posicionar. Membres de
VOX fa mesos que assisteixen als plens municipals
i instal•len parades informatives als carrers del municipi. Sembla que el cap
de llista d’aquesta formació serà Jordi Fernández.
Els Torredembarra en
Comú ja ha escollit el cap
de llista, Carles Fuixet i ha
iniciat un programa de con-

ferències sobre diferents
temàtiques que afecten
als municipi. De moment,
han tractat la sanitat i el
proper 7 de febrer tractaran sobre la mobilitat.
Per últim, el passat 1 de
febrer es va presentar la
formació MES, que presumiblement encapçalarà
l’exalcalde del PSC, Enric
Granjel. Aquesta formació
es presenta amb la voluntat de ser l’aglutinant de
les forces independentistes locals i amb una clara
vocació de servei.

Ignis Rev
Núcleo HR con
ViscoGrafeno

Terra
Muelles Ensacados
con ViscoGrafeno

Kit Curve

Somi L2 3D*
OUT

LET

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

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

*Patas NO incluidas

De 9:30 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h
Dissabte tarda, diumenge i festius tancat
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envidiable a gusto de todos.
Después de la transición en
España el Sr Salort gobernó
más de 20 años en Torredembarra, pero luego vinieron los
cambios. Uno de ellos, fue
político con un cambio de
ejecutivo de Convergencia y
Unión, que apostó por una
ciudad dormitorio y cambios
urbanísticos, donde ahora se
puede reflejar la falta de hostelería y restauración. Después llegaron los socialistas,
donde a mi modo de ver siguieron la misma estela, sin
cambios importantes pero
con un modo de vida saludable y respetuoso entre los vecinos aunque mirando siempre a un sistema de voluntad
política muy estable y cómoda. Ahora el nuevo modelo
político, social y cultural de
Esquerra Republicana donde
Toreredembarra, está inmersa en un pozo poco respetuoso para el prójimo que no
sea republicano o independentista y con una obsesión
de ganar dinero mediante
nuestros impuestos, acabar
con la constitución que es la
que representa la convivencia entre pueblos y ciudades
y hacer del ocio una cultura
que a la vez nos empuja más
a una independencia republicana que lo único que hace

es dividir más, la vida social y
económica de nuestra ciudad
y nuestros intereses comerciales y económicos.
Ahora Torredembarra se está
convirtiendo en mi opinión, a
lo descrito anteriormente. La
historia no se puede borrar,
una historia que empezó en
el siglo XIX cuando mucho inmigrantes vinieron a trabajar
a Catalunya y sobre todo a
Torredembarra, donde aquel
crecimiento laboral y social
se mostraba en las calles y
plazas, donde se representaba y se plasmaba el trabajo
de esas personas no nacidas
en Cataluña y que ahora algunos gobiernos de postín
quieren borrar junto con sus
secuaces que insultan mediante pinturas a los que representamos a esa masa social
que trabajo y luchó por una
Torredembarra plural y abierta al mundo.
Este no es el pueblo y el modelo de ciudad que quiero y
tampoco el que conocí, nuestros hijos se merecen más y
volver a recuperar los valores
plurales que todos teníamos.
¿De verdad que esta es la
Torredembarra y la ciudad
que queremos?

Toni Cruz, regidor de CS

L’Alfa i Omega, gat per llebre
L’equip de govern va treure l’Alfa i Omega del bloc el passat estiu. L’escultura estava
molt deteriorada i, segons es va dir, era impossible de reparar. En 20 anys no s’hi va
fer cap manteniment i, certament, l’estat era lamentable, però, costa de creure que no
es pogués fer res per evitar retirar-la. Dóna la sensació que algú es va voler cobrar
un deute pendent.
Des de l’inici, hi va haver un grup de gent de Baix a Mar que es va oposar a què
l’obra de Rafael Bartolozzi fos col•locada al bloc. Vist per alguns com una espècie
de sancta sanctorum dels pescadors de Baix a Mar. Un barri que ha vist com es
desnaturalitzava a mesura que s’ensorraven els habitatges de pescadors per fer-hi
apartaments turístics, molt més rendibles econòmicament, i sense haver percebut
mai que s’aixequessin gaires veus en contra.
Un cop tret, l’actitud de l’equip de govern ha estat molt ambigua. Escudant-se a
l’elevat cost que significaria refer-la i col•locar-la al seu lloc. Resulta que el que es va
pagar per retirar-la és gairebé el doble del que va costar l’escultura l’any 1999. I ha
servit per reiniciar un debat inexistent i oblidat: l’Alfa i Omega era un símbol indiscutible de la nostra platja i del nostre poble.
Deia un il•lustre polític que quan es volia que un tema no tirés endavant el que s’havia
de fer era crear una comissió. Així s’ha fet. No em vist cap comissió per les obres del
carrer Pere Badia o pel cobriment de la piscina o la remodelació de la CN-340. Per
això, sí.
Sigui com sigui, la reunió va servir per posar fil a l’agulla a les actuacions que s’havien de fer, però, ja es dóna per fet que la cosa va per llarg. Si és que es fa.
Com a convidats hi van assistir membres de l’Associació de Baix a Mar, un fet que
aplaudim, però, com és que no es van convidar a membres d’altres associacions
veïnals… És potser que només pagaran els veïns d’aquest barri?
Sembla que el “gat” ens vol donar llebre.

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001
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Editorial

Torredembarra, una mirada atrás
Torredembarra, el pueblo
donde nací y he crecido,
con admiración y satisfacción de lo que fue mi tierra natal. Ahora, después
de 47 años, me pregunto
¿qué fue de aquella Torredembarra abierta al mar,
plural, progresista, admirada y acogedora? Supongo
que esta pregunta se la
hacen muchos, sobre todo
los de mi generación y anteriores a la mía.
Hoy en día decimos que
nos alegramos de haber tenido y disfrutado de
aquella
Torredembarra,
abierta y dinámica, que
creció desde su urbanismo, pasando por toda la
costa, disfrutando del comercio y el turismo donde
las familias lo tenían todo
sin moverse de su pueblo y
la juventud teníamos todo
el ocio que queríamos, con
respeto, educación y con
diversión.
Torredembarra se dejaba
admirar por todo su territorio comarcal. Con una
comunicación de 12 km a
Tarragona y 92 km a Barcelona y un eje ferroviario
de unión entre estas dos
ciudades y venían turistas
nacionales y extranjeros
con un ambiente cultural

El Mònic

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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Diumenge es disputa el Campionat
de Catalunya de Pentatló Modern
Aquest proper diumenge, 10 de febrer, la Zona
Esportiva Municipal acollirà
el Campionat de CaDe les vuit del matí fins a
talunya de Pentatló Modern, organitzat pel Club
Pentatló Torredembarra,
amb la col·laboració de
la Regidoria d’Esport i la
Federació Catalana de
Pentatló Modern.
Les proves, natació i cursa, s’iniciaran a partir de
les 11 h. Està prevista
la participació d’uns 70
esportistes de clubs de
Sant Boi, Esplugues,
Tarragona i Torredem-

barra. El club torrenc
comptarà amb 14 participants. Els més petits del
club, d’entre 4 i 6 anys,

seran els encarregats de
fer una exhibició de les
proves per al públic assistent.

Esports busca monitors/es per al
Campus de Setmana Santa
Torredembarra comptarà, de nou, amb un Campus Multiesport durant
la Setmana Santa que
organitza la Regidoria
d’Esport i el Consell Esportiu del Tarragonès i
que tindrà lloc del 15 al
18 d’abril. La Regidoria

ESPORTS
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d’Esport, que treballa en
la preparació del Campus, fa una crida a aquelles persones que vulguin
treballar-hi aquest any.
Es busquen monitors esportius donats d’alta al
Registre Oficial de Professionals de l’Esport de

Catalunya (ROPEC) i
que disposin de certificat
d’absència de delictes
sexuals.
Els interessats poden
enviar currículum a esport@torredembarra.cat
abans del 29 de març.

Premi de la Federació de Vela
per participar en un projecte
social d’inserció de joves
L’Ajuntament de Torredembarra i el Club Marítim Torredembarra han
estat reconeguts per la
Federació Catalana de
Vela amb el guardó de
“Vela Social Inserció” per
la seva participació en el
projecte Inser-Vela, una
iniciativa de la mateixa federació que té com a objectiu la formació i inserció
laboral de joves, entre 16 i
25 anys, que es troben en
situació de vulnerabilitat
i exclusió social. Aquest
projecte es va dur a terme
el 2018 i va durar sis mesos. Els joves participants
van poder obtenir un certificat federatiu de monitor
col•laborador i també van
rebre formació en manteniment d’embarcacions i
van viure una primera experiència laboral.
L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i el
president del Club Marítim

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Torredembarra, Joan Manuel Mercadé, van rebre
aquest guardó durant la
52a edició de la Festa de
la Vela Catalana que va
tenir lloc aquest cap de
setmana al Museu Marítim
de Barcelona. L’alcalde ha
mostrat la seva satisfacció
per aquest reconeixement
al club i al mateix ajuntament, tot destacant que es
tracta d’un projecte de responsabilitat social portada
al món de l’esport i que en

tot Catalunya només han
estat quatre els ajuntaments guardonats (Pineda de Mar, Torredembarra, l’Escala i Premià de
Mar) i cinc les entitats
(Base Nàutica Pineda,
CM Torredembarra, RCM
Barcelona, CMV Barcelona i CN l’Escala).
D’altra banda, el Club
Marítim Torredembarra
va rebre també el premi
Vela d’or per la seva tasca com a escola de vela.

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

SOCIETAT
CONCERT DE NADAL
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PRESENTACIÓ LLIBRES

Com cada any, la Coral Santa Rosalia va protagonitzar l’extraordinari concert de Nadal, aquest any amb
la col•laboració de la Coral Xaloc. Va ser molt emotiu
sobretot perquè es van acomiadar dos cantaires històrics de l’entitat, Montserrat Miracle i Carles Miracle.
Aquest mes de gener hi ha hagut elecció de la nova
junta que serà presidida per Núria Alturo.

El passat 4 de gener va tenir lloc la presentació del
llibre d’aventures juvenil JJones i el braç del Rei Mides,
dels torrencs Jordi Guasch i el dibuixant Miquel Vila.
Es tracta d’una novel•la ambientada a Torredembarra.

Dies després, a la biblioteca municipal, va tenir lloc la
presentació de la biografia d’Ernest Lluch de Joan Esculies, qui va estar acompanyat pel periodista Carles
Marqués i el regidor Jordi Solé.

FESTES DE CLARÀ

Concurs pessebres

CONFERÈNCIA

Com a colofó del 80 aniversari de la Guerra Civil
s’estan organitzant un seguit d’activitats per explicar
com va ser la repressió i els primers anys del franquisme.
S’ha de dir que les conferències realitzades han tingut un gran èxit de públic. Les activitats s’allargaran
fins el prper 23 de febrer.
(Foto: A. Fusté – Aj. de Torredembarra).

Un any més, el nucli de Clarà va celebrar les seves
festes en honor a Sant Sebastià. Els actes van començar amb el tradicional concert de la Coral Santa
Rosalia. Els actes principals, però, van ser l’esmorzar popular i la paella.
L’intens fred no va aconseguir deslluir una festivitat
que se celebra des de l’any 1854 quan es va fer un
vot de poble a Sant Sebastià per haver protegit a la
població d’un mortífer brot de Còlera.
(Foto: A. Fusté- Aj. 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

Aquest passat diumenge 13 de gener s’han lliurat els premis
del XV Concurs de Pessebres Memorial Mn. Anton Morell
que organitza l’Associació de Pessebristes de Torredembarra. Els guanyadors, per categories, han estat:
En el grup dels Pastorets, nivell 8 anys: 1r premi Andrea i
Gonzalo Devesa Morales, 2n premi amb empat entre: Rodrigo Rodenas Sebastián i Neus Negrié Ortega, el 3r premi
Mariona i Pol Boltà Casasús.
En nivell de 13 anys: 1r Abril i Carlota Mercadé Montaner,
2n premi amb empat entre: Ignasi Segura Pascual i Roger
Busquets Mateo i en 3r lloc Joan i Telm Alberca Arall.
En el concurs d’Adults els guanyadors van ser: 1r Joan Maria Busquets, Montse Martí, Roger Busquets i Enric Huguet
amb el pessebre de l’Església de St. Pere Apòstol de Torredembarra, en 2n lloc l’Església de St. Joan Baptista de
Clarà, a Baix a Mar i en 3a posició, amb un empat: Gonzalo
Devesa López i Ventura Manchó Ortiga.
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Vol ser un homenatge per les atencions rebudes pels equips mèdics dels centres hospitalaris de Santa Tecla i la Vall d’Hebron.
Redacció.- La col•lecció de carruatges Jordi Rovira –Cal Joanet
està considerada com
una de les més importants d’Europa perquè
a través d’ella es pot
fer un repàs a la història de l’evolució dels
mitjans de transport a
cavall. Està integrada
per més de 80 vehicles –entre carros i
carruatges– atresorats des de fa més de
40 anys.
La seva alma mater,
el col•leccionista i restaurador de carruatges
Jordi Rovira Fortuny
(Tarragona, 1947), va
pensar que mai més
podria continuar amb
la seva afició. Fa dos
anys, la seva salut es
va començar a ressentir i va creure que
no podria seguir, degut a dues dolències
força greus, vingudes
gairebé
correlativament, una relacionada
amb el cor i l’altra amb
un càncer.
Per sort, les previsions més pessimistes
no es van acomplir i
fa quinze dies que ha
comprat un nou vehicle.
Es tracta d’una de les
poques peces que li
falten: una carreta de
transport agrícola que,
per dimensions i corpulència, fa 2 metres
d’amplada i 4,50 de
llargària, és molt difícil d’aconseguir i, no
cal dir que, té un valor

considerable.
Encara que ha estat
adquirida a Begur, es
tracta d’un vehicle francès de finals del segle
XIX. Tant va servir en
un entorn rural, per
exemple, per transportar farratge pels animals, com en un entorn
industrial, per portar
bocois i altres. Estava
pensat per ser conduit
per un mínim de dos
cavalls de corpulència –possiblement de
la raça hispà-bretó– o
muls i podia transportar un pes d’entre 1000
i 2000 kg. Devia estar
operativa fins a la dècada de 1950.
Tot i haver estat exposada a la intempèrie
els darrers anys, el seu
estat de conservació
és força bo. Sobretot,
pel que fa a les rodes,
que és la part més important d’un carruatge
perquè ja no hi ha artesans que en facin.
Això no vol dir que el
vehicle no hagi de passar per un exhaustiu
procés de restauració
per substituir les parts
danyades i posar a
punt la resta.
Procés de restauració
Ja fa dies que en Jordi i el seu fill Carles
estan treballant, juntament amb els operaris del taller Masferrer de Torredembarra,
en la nova peça de la
col•lecció. Amb aquest

taller fa més de 30
anys que col•laboren.
Rovira ha treballat
amb altres artesans,
però, reconeix que el
Sr. Masferrer sempre
ha demostrat un interès gran en ajudar-lo i
participar en la restauració dels carruatges.
Per això, la major part
de la seva col•lecció
ha passat per aquest
obrador on fan el tall
del material que després serà muntat per
ell i el seu fill.
És un procés laboriós.
En el cas de la nova
adquisició,
necessitaran uns dos mesos
per restaurar-lo. Els
treballs es basen, sobretot, en la part del
pescant, o sigui, el seient des d’on el cotxer
dirigeix els cavalls.
A part, s’ha de rascar
tot, donar imprimacions per la bona conservació de la fusta,
pintar-lo de nou amb
els colors adients, resseguir els mecanisme
de ballesta i fuells i, finalment, “vestir-lo”. No
és un procés senzill,
sobretot, perquè els
Rovira busquen l’autenticitat. Un exemple,
utilitzen cargols quadrats que són els que
s’utilitzaven en l’època, enlloc dels actuals
que són hexagonals.
No és fàcil d’aconseguir-los.
Encara que el vehicle
no està a punt, Rovira
ja està pensant quin

El taller Masferrer és el centre d’operacions de la restauració feta pels Rovira (Fotos: JG.- El Mònic)

atrezzo hi posarà. Ha
pensat en diferents opcions. Una seria carregar-lo amb 30 barrilets
petits; però, la que li ve
més de gust, per nostàlgia i en record al seu
germà i al seu pare, es
posar un gussi de fusta. Ja en té un de mirat
a Galicia, i un altre a
Cadis… el col•leccionisme no té fronteres.
Homenatge a Santa
Tecla i Vall d’Hebron
La restauració d’aquest
carruatge està pensat
com un agraïment a
les atencions rebudes
a l’Hospital Santa Teca
i al de la Vall d’Hebron.
Començant pel doctor
d’atenció primària de
Torredembarra, Juan
Múñoz, qui va detectar
a temps les dues dolències; i la candidesa
humana i atencions

de la Dra. Maria José
Guasch.
També a l’equip mèdic
dels Hospitals Santa
Tecla i Vall d’Hebron
per les grans atencions
rebudes en tot aquest
temps. En especial a
la cardiòloga Dra. Pilar
Rull, la cirurgiana Cristina Ruiz i al Dr. Juan
Manuel García Baena.
En els pitjors moments
de moral, li van assegurar que en uns mesos tornaria a poder
dedicar-se al que més
li agrada i així ha estat,
un cop ha recuperat
la salut i la il•lusió per
continuar preservant
aquest important llegat
històric.

exposar-lo en una
macro-exposició que
Rovira està preparant
a Tarragona. Aquests
dies hi ha d’haver una
reunió decisiva per
encarrilar el projecte.

Continuïtat assegurada
La continuïtat de la
col•lecció està assegurada gràcies a la
dedicació dels dos
fills de Jordi Rovira,
en Jordi i en Carles.
Lamenten, però, que
el món dels cavalls
de tir i la pagesia en
general està desapareixent. A Catalunya,
a diferència d’altres
llocs, falta cultura per
mantenir-lo.
Sense
Macro-exposició a la voler-ho, ells s’estan
vista
convertint en un dels
Si tot va com està pre- últims garants per evivist, la posada de llarg tar que mori.
d’aquesta carreta serà

