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el teu referent des de l’any 2001

VINS, SIDRA I TAPES
Obert de 08:00- 00:00
(dimecres tancat)

TORREDEMBARRA REP AMB
ALEGRIA LA SETMANA SANTA

Els primers actes ja s’han portat a terme. Ara s’està pendent del temps. Comerciants
i restauradors esperen deixar enrere un hivern complicat. P2, 3 i 4

Obert tots els dies de l’any,
des de les 8 del matí

www.picnicport.com
www.picnicport.com
POLÍTICA

Solé plega
de primer
tinent
d’alcalde
Continua com a
regidor d’educació i
turisme P11

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA

SOCIETAT

APP per a
incidències
via pública
Es presenta una
aplicació per a
mòbils per denunciar
les anomàlies als
carrers P13

977 64 11 47
torredembarra

TURISME

Les obres han començat aquest mes de febrer. (Foto: El Mònic).

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

L’AJUNTAMENT ADMET QUE L’ALCALDE NO PODIA
SIGNAR EL DECRET SOBRE MONTEIXO
L’equip de govern considera que la seva acció és legal i desvia l’atenció atacant al
Mònic per haver fet pública la informació. Un ple tens no aconsegueix tancar la
polèmica que resta somorta a l’espera de diferents informes tècnics P6, 8 i 10

Comencen
els ranxets
La campanya
gastronòmica es
presenten en una
multitudinària
degustació a la carpa
de Can Bofill P12
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TORREDEMBARRA JA HA COMENÇAT A
CELEBRAR LA SETMANA SANTA
Redacció.- El primer
acte d’enguany ha estat
la tradicional presentació de l’opuscle de Setmana Santa de la Confraria de la Creu-Armats
de la Torre, un acte que
ha esdevingut en clàssic i que va reunir a un
bon nombre de torrencs
i torrenques que no es
van voler perdre la presentació, que va anar a
càrrec del tarragoní Josep Francesc Ferrer Val.
Va tenir lloc aquest passat divendres.
Entre altres càrrecs, Ferrer és el president de la
Germandat de Nostre
Pare Jesús de la Passió
de Tarragona, que enguany fa 25 anys que
convida als Armats de la
Torre a la processó del
Dolor, que s’organitza el
Dimecres Sant a Tarragona. Com no podia ser
d’altra manera, la relació
entre confraries i com
es va originar ha estat el
nus central del seu discurs.
L’acte va servir per homenatjar a Francesc
Garcia Salmeron a qui se

li va entregar l’Armat d’Or
un distintiu que s’ha creat
ex-professo per commemorar els 50è aniversari
d’aquest armat dins de
l’entitat. Un mèrit que
fins ara només ha aconseguit aquest torrenc.
Dissabte i diumenge
van tenir lloc diferents
actes religiosos. El mal
temps va deslluir l’entrega del palmó per part de
la Confraria del Sant Enterrament i, sobretot, el
Viacrucis a Sant Antoni,
que al final es va haver de
realitzar dins de l’església
parroquial.
Diumenge, per contra, la
benedicció de les palmes
va poder-se celebrar sense cap impediment.
Es tracta dels primers
actes, d’un programa
atapeït que es portarà a
terme durant els propers
dies:
Dimarts 27 de març:
18.30 hores, eucaristia a
la Capella de la Miraculosa.
20.00 hores, celebració
de la penitència a l’Església de Sant Pere.

Dimecres 28 de març, a
Torredembarra:
18.30 hores, eucaristia a
la Capella de la Miraculosa.
19.30 hores, presentació
nou baiard de la germandat del Natzaré. Sortida a
la Capella de la Miraculosa, fins l’església.
A Tarragona:
17.30 hores, recollida dels
Armats dels Misteris de
la Processó a la plaça de
Verdaguer. Baixada fins a
la plaça Prim.
20.00 hores, encapçalament i participació dels
Armats a la Processó del
Dolor, per 25è any consecutiu.
Dijous 29 de març:
18.00 hores, eucaristia
de la Cena del Senyor a
l’Església de Baix a Mar.
19.30 hores, eucaristia
de la Cena del Senyor a
l’Església de Sant Pere.
22.30 hores, Hora Santa
de pregària a l’Església
de Sant Pere.
Divendres 30 de març:
07.00 hores, recollida de

Presentació de l’opuscle, Via Crucis i ofrena del palmó, any 2018. (Foto: JG- RMG - El Mònic; Cedida)

MENÚ CALÇOTADA
Calçots, parrillada de carn,
pa torrat, beguda, postre i cafè
Obert:
Caps de setmana de 13:30 a 15:30 h

Jardí, Parc Infantil i Aparcament

CUINA TÍPICA CATALANA
CELEBRACIONS – CASAMENTS
REUNIONS D’EMPRESA – FESTES

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

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

B A R R E S TAU R A N T

Menú Diari – Car ta – Paelles
Plats combinats – Pizzes i pastes
– Pollastres a l’ast –
Entrepans i torrades – Tapes
Menjars per empor tar
Pg. Rafael Campalans, 11
Torredembarra

Tels: 977 644 528
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MÉS DE 130 ANYS
CONSTRUINT
TORREDEMBARRA
PL. DE LA VILA, 7

43830 TORREDEMBARRA TEL. 977 64 04 26

Esmorzars
Menú diari
Tapes & Vins
tel. 977 645 879
latourdanbare@gmail.com
Carrer del Forn, 20
Torredembarra
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Entrega de l’Armat d’Or, trobada de tímbals i imatges d’arxiu processó Sant Enterrament(Foto: JG- RMG - El Mònic)

la Creu, de la Fundació
Pere Badia a l’Església.
A càrrec dels Armats.
07.30 hores, Via Crucis pels carrers de Torredembarra. En acabar,
els tradicionals acatament, toc de silenci i
adoració a la creu.
09.15 hores, retorn de la
Creu a la Fundació Pere
Badia. A càrrec dels Armats, i amb la Banda de
Timbals de la confraria.
11.30 hores, celebració

de la mort del Senyor, a
l’Església de Sant Pere.
17.00 hores, celebració
de la mort del Senyor, a
l’Església de Baix a Mar.
19.30 hores, recollida de
la bandera de la Confraria de la Creu al Patronat
d’Antoni Roig.
20.30 hores, Processó
del Sant Enterrament.
21.45 hores, acatament,
custòdia i adoració al
Sant Crist a l’Església.

Dissabte, 31 de març, a
l’Església de Sant Pere:
21.30 hores, la Vetlla Pasqual
Diumenge, 1 d’abril
(Diumenge de Pasqua):
09.30 hores, missa solemne a l’Església de
Clarà.
10.00 hores, cantada de
caramelles a la Fundació
Pere Badia.
11.00 hores, missa solemne a l’Església de

Sant Pere.
12.30 hores, cantada de
caramelles pels carrers
del nucli antic de Torredembarra.
12.45 hores, missa solemne a l’Església de
Baix a Mar.
13.00 hores, cantada de
caramelles a Clarà.
19.30 hores, missa solemne a l’Església de
Sant Pere.

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES
Clases de repaso de Matemáticas y Física
ESO y Bachillerato

AMBIENT FAMILIAR
c/ Sinibald de Mas, 20 - TORREDEMBARRA
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A
L
P
P
ES
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I
N
T
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T
VIA

Telf. 685 170 429 - Antonio
antescviu@hotmail.com

Av. Catalunya, 4 Baixos
Tel. 977 640 068
Torredembarra
Telf. 977 27 39 10

Pg. de la Sort, 40
Torredembarra

GAUDEIX D'UN VIATGE EN GRUP AMB GUIA ACOMPANYANT DES DETORREDEMBARRA I VOLTANTS
ÚLTIMES PLACES BÈLGICA I HOLANDA: LLEGENDES I TULIPES
Confirmeu abans del 7/04/18
PREU FINAL PER PERSONA: 1862€ SUPLEMENT INDIVIDUAL : 535€ SORTIDA 07/05/18 TORNADA 14/05/18
VISITAREM: BRUSSEL.LES, LOVAINA I MALINES, GANT, OOIDONK, BRUIXES, AMBERES, ILLA DE ZELANDA,
LA HAIA, KEUKENHOF, AMSTERDAM, MARKEN, VOLENDAM, GRAN DIC...
ENTRADES: Tour i degustació de xocolata, degustació de cerveses, formatges i embotits, Catedral de Sant Bavon, Castell dels Comtes de Flandes, Castell d'Ooidonk, Passeig en llanxa pels canals de Bruixes, Casa de Rubens, Catedral d'Anvers, Rijks Museum, Hauseboat Museum, Passeig pels Canals d'Amsterdam,
Palau de Margarida d'Àustria, Sopar en resaturant típic holandès. Opcional: Visita guiada del Museu Van Gogh.

VENIU A informar-vos
del nostre viatge en grup
a NOVA YORK
sortida 21/10/18,
últimes places a la venda!
Ens encarreguem de TOT, TOT I TOT! Bus, avió, pensió completa, entrades i visites amb guies locals,
assegurança de cancel.lació i assistència...

4
El Mònic SETMANA SANTA DE 2018. NÚM. 236
SISCÚ, 50 ANYS D’ARMAT
Francisco Garcia Salmerón van néixer a Hellin
(Albacete). Amb la seva
família va venir a Catalunya amb 9 anys. Primer
a la Granada, després a
la Pobla de Montornès i
Altafulla. Finalment, es va
establir a Torredembarra
on es va casar i és pare de
dues filles.
Va començar a treballar
amb 7 anys, acompanyava al seu pare a buscar
espart per fer cordes.
Després va emprar-se en
les feines del camp, a la
construcció, transportista, operari de fàbrica, fins
que va recalar a la Pirelli,
primer a Torredembarra i
després a Vilanova. Hi va
estar 33 anys, fins que es
va jubilar.
Fa pocs dies va convertir-se en el primer membre
dels Armats de la Torre en
fer 50 anys a la confraria,
motiu pel que es va crear
un reconeixement ex-professo, l’armat d’or.
Com vas entrar als Armats?
Vaig venir a Torredembarra
l’any 1965. A mi m’agradava el que feien els armats i un dia parlant amb
Antoni Pallàs, el basté, va
convidar-me a entrar perquè faltava gent. Va ser
l’any 1967. Amb mi s’hi

van sumar el meu germà i
dos dels meus nebots.
En aquella època era una
colla molt petita, molt familiar; ens ajuntaven per
fer reunions i sempre estàvem fent bromes. Sense
adonar-me’n vaig quedar
prendat i ja porto 50 anys!
Ser armat és un orgull.
Quina va ser la primera
sensació?
Al començament, estava
a la banda tocant la corneta. La primera sensació
que vaig tenir al posar-me
el vestit, va ser una mica
estranya. Els vestits antics
eren molt diferents dels
actuals, si feia falta ens els
fèiem nosaltres mateixos, i
s’assemblaven més a una
disfressa. Ara són molt luxosos.
Una vegada faltava un vestit i, amb una sotana vella
de mossèn Enric, la meva
dona em va fer el vestit. No
s’era tant primmirat com
ara i no hi havia cap norma,
per això, un cop que faltava un casc vam utilitzar un
casc dels que s’utilitzen a
la construcció al que li vam
posar una escombra com
a plomall. No teníem masses recursos econòmics.
No sóc d’anar molt a missa, però, sí tinc un sentiment religiós. Intento fer el
bé a tothom. M’emociona

molt la processó del Sant
Enterrament. És un moment de recolliment.
Ha canviat la colla?
I tant! Ara som molt professionals. Abans era més
com un joc i no s’era tant
exigent.
Has de pensar que al començament
assajàvem
molt. Ara ho tenim molt
per la mà i, a no ser que
s’incorpori algun armat
nou, no ens fa falta assajar
massa.
Avui, tot és molt més formal. La gent s’ho pren
molt seriosament, pensa
que quan ens vestim i desfilem no coneixem a ningú,
ni a la família. És la primera
consigna que tenim.
En 50 anys han passat molta gent per la colla. Alguns
ens han deixat, prefereixo
no dir noms per no oblidar-me a ningú. Dels primers armats amb qui vaig
coincidir, diria que només
queden vius l’Antoni Sastre i el Pere Abadia, encara
que fa molt de temps que
no fan d’armats.
He conegut a tots els capitans manaies: Antoni
Pallàs, el basté; Joaquim
Girol, el petxina i ara l’Antoni Roig. De rectors també
n’he conegut uns quants...
mossèn Josep Manresa,
mossèn Enric Esplugués,

SETMANA SANTA

mossèn Antoni Morell,
mossèn Joan Canyes i, ara,
mossèn Francesc Fuentes.
No només ha canviat la colla, ha canviat tot!
Com era la processó de
fa 50 anys?
Encara que hi havien els
mateixos misteris era molt
més trista, apagada, sense
tants elements. Només hi
havia dues rengleres de
gent, una pels homes i una
altra per les dones, ningú
portava vestes. La Guardia Civil custodiava el Sant
Crist, es passava per carrers de terra... Això sí, es
passava pel carrer Antoni
Roig.
Una cosa que se’ls ha de
reconèixer als armats és
que són els qui han fomentat la modernització de la
processó i la seva continuïtat. Si no hi fossin els armats, la professó no seria
la mateixa.
La junta actual treballa
molt?
Molt. Són els artífexs d’haver ampliat la confraria,
perquè ara hi ha moltes
seccions... la banda, els
aspirants, els arrengladors,
els portadors de la bandera, els improperis, etc.
En 50 anys no has faltat
mai a la processó?

Només una vegada. Vaig
anar al viacrucis i vaig portar el Sant Crist, l’endemà
em va començar a fer mal
l’esquena i els genolls i vaig
quedar postrat al llit. Vaig
sentir molt no poder sortir,
però, van venir a casa tots
els companys i hem van fer
plorar com un nen.
És un record que no se
m’esborrarà mai. Tinc molt
bons companys!
Quan et van fer el reconeixement i et van donar
l’armat d’or es va notar
que se t’aprecia molt...
Sí. És recíproc. El dia de
la presentació de l’opuscle, no sabia que em farien l’homenatge fins aquell
moment. Em van fer seure
a la presidència i hem vaig
emocionar molt. Vaig demanar que no em fessin
parlar perquè m’emociono
molt.

Continuaràs desfilant?
Tinc 73 anys. En aquests
moments sóc l’armat més
vell. Fa un temps deia que
als 50 anys plegaria, però
ara que els he fet, espero poder fer d’armat uns
quants anys més.
Estic molt malament dels
genolls i de la lumbàlgia, però, quan arriben
aquests dies sembla que
Déu em dóna força i em
deixen de fer mal. S’ha de
dir que els més joves em
cuiden molt.
El meu net s’ha afegit a la
tropa, és el meu relleu.
Quan em “jubili” segurament aniré a veure la
Setmana Santa del meu
poble, que es veu que és
molt maca. Per aquestes
dates, mai he marxat de
Torredembarra,
només
conec la nostra processó!

TANATORI DE TORREDEMBARRA
al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA
TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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L’AJUNTAMENT ADMET QUE L’ALCALDE NO PODIA
SIGNAR EL DECRET SOBRE MONTEIXO
L’equip de govern considera que la seva acció és legal i desvia l’atenció atacant al Mònic.
Redacció.- Gairebé una
setmana després de
la polèmica generada
l’equip de govern va reaccionar i va emetre un
comunicat sobre la cessió de l’ús de part d’una
zona verda municipal a la
comunitat de propietaris
de l’edifici Monteixo, on
familiars de l’alcalde hi
tenen interessos.
Per l’equip de govern,
l’escrit publicat pel Mònic inclou un seguit de
falsedats, encara que
només es queixen del
títol: “L’alcalde cedeix
part d’una zona verda a
uns apartaments...”. No
s’ha produït cap cessió ni
transmissió de l’espai públic, ni s’ha conferit cap
dret edificatori sobre el
mateix, coses aquestes
legalment impossibles,
atès el caràcter demanial
de l’espai, tal com recull
l’informe del secretari

municipal.
El comunicat continua:
El que sí s’ha produït és la
concessió d’una llicència,
que és un acte de caràcter reglat i no discrecional,
que té com a objecte l’ús
comú especial del domini
públic local de l’espai annex a l’edificació, concretament de 6,90 m2 pel
pas de minusvàlids d’accés a l’edifici.
El secretari municipal també determina en el seu informe que vist l’expedient
i els informes existents
en aquest, no hi havia cap
impediment per a l’atorgament de la llicència i, per
tant, s’havia d’atorgar.
Cal recordar que sobre la
mateixa qüestió ja s’havia
dictat un altre decret l’any
2012, però en haver-se detectat un seguit de mancances quan es va sol·licitar la llicència d’obres (no
es definia la superfície del

domini públic afectat, ni la
duració de la llicència) es
va haver de complementar la llicència ja concedida
l’any 2012 amb el Decret
413 de 2 de març de 2016.
L’alcalde no podia signar
Sí és cert, però, que tal
com s’explica en l’informe
jurídic emès pel secretari en data 7 de març de
2018, l’alcalde s’hagués
hagut d’abstenir en la firma del decret per raons
de parentiu, cosa que no
va fer en no tenir-ho en
compte en el moment de
la signatura, pensant que
no estava en risc l’objectivitat, ni li reportava benefici o avantatge personal,
ja que a més es tractava
d’un decret sense marge
per a la discrecionalitat
política, ja que la decisió
estava basada en informes tècnics d’acord amb
la normativa.

Construccions Raül Llima, SL
Reparació i contrucció d’obres

CONSTRUCCIONS INTEGRALS

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

c/ Mimoses, 3
43830 - TORREDEMBARRA (Tarragona)

Tel. 977 64 03 13
Fax. 977 64 38 05
Mòbils 609 78 21 68
616 41 37 30
GRAN PROMOCIÓN 150 € APROVECHA!

Maquillaje permanente de cejas, efecto
natural pelo a pelo.
Duración de 1 año y medio a 2 años.

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

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

Tot i aquest error, l’acte
administratiu de concessió de la llicència d’ús
comú especial del domini
públic local no ha quedat
invalidat perquè no s’ha
observat per part del secretari municipal l’existència de nul•litat de ple dret,
sinó d’anul•labilitat. És
per aquest motiu que s’ha
procedit a la convalidació
del Decret per part del primer tinent d’alcalde, que
és la persona que signa
quan l’alcalde no pot exercir el seu càrrec, seguint
les consideracions per raons de seguretat jurídica
expressades pel secretari
municipal.
Desviar l’atenció
Per tot l’exposat, l’equip
de govern considera que
el Mònic, perseguint interessos polítics i econòmics, ha volgut utilitzar un
error totalment reparable

Detall de les Obres (Foto: JG- El Mònic)

des del punt de vista administratiu per vestir-lo
d’escàndol polític i fer dures acusacions contra l’alcalde i els tècnics municipals amb frases com “...
una polèmica que presenta tints d’una presumpta
prevaricació i tracte de
favor que podria afectar
l’alcalde, Eduard Rovira, i
a part de l’equip tècnic de
l’Ajuntament de Torredembarra”.
També
deploren
que
aquesta informació, que
qualifiquen de parcial i

manipulada, se sumi a
tot un degoteig d’altres
informacions que s’han
anat publicant en diferents mitjans, ja sigui a
partir de filtracions també parcials i interessades o de relats construïts a mida d’interessos
polítics o laborals, que
busquen el trencament
de l’equip de govern.
En aquest sentit, l’equip
de govern reitera el seu
compromís per mantenir l’estabilitat a l’Ajuntament de Torredembarra.

PUBLICITAT
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¿Cuánto te ofrecen los bancos por tus ahorros?
¿Quieres una rentabilidad asegurada durante 5 años del 7,5%?
Inversión a partir de 56.000 Euros.
Ven e informate

Se vende plaza de parquing doble en Passeig de la Sort,
edificio junto a la Caixa.

T 977 641237 M 607 46 00 46
jmcrespoalvarez@gmail.com
Passeig de la Sort, 44. 43830 Torredembarra, TARRAGONA.

PROTECTORA DE ANIMALES
DE TORREDEMBARRA
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RESPOSTA AL COMUNICAT DEL GOVERN
En relació al comunicat
enviat en nom de l’equip
de govern de l’Ajuntament de Torredembarra
que parla de l’atorgament d’una llicència d’ús
comú especial del domini
públic local de l’espai annex a l’edifici Monteixo,
ubicat al passeig Rafael
Campalans 4, en què es
dóna resposta a un article
aparegut en El Mònic de
la Torre en la seva edició
235, del mes de març,
com editor de l’expressada publicació i acollint-me
al dret de rèplica he de
manifestar:

POLÍTICA
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fets documentats i amb
l’assessorament de destacats professionals del
món de l’urbanisme, coneixedors de les seves
lleis i de la realitat de Torredembarra, que són els
qui han assenyalat el seguit d’irregularitats comeses en la citada concessió
i posterior atorgament de
la llicència d’obres, que
apareixien recollides en el
nostre article.

3.-Ha resultes de la nostra publicació, tal i com
apuntava El Mònic, l’Alcalde ha hagut de reconèixer que no podia signar
1.-Nego que el citat arti- el decret 413, pel que es
cle contingui “falsedats”. concedia la llicència d’ús
Si fos d’aquesta manera de part d’una zona verda,
l’Ajuntament i l’Alcalde concretament de 6,90
haurien emprés accions m2, degut a què tenia inlegals contra la nostra teressos personals que
publicació. Un fet que no l’obligaven a abstenir-se
s’ha produït degut a l’es- en el procediment segons
crupolositat en la redac- la Llei 40/2015, d’1 d’octució de l’esmentat article. bre, de Regim Jurídic del
Sector Públic.
2.-El Mònic de la Torre En aquest cas, queda clar
no ha expressat una opi- un mal ús del càrrec per
nió, sinó que ha redactat part del Sr. Eduard Rovira,
una notícia a partir de per tant, que contradiu els

principis ètics que han de
guardar els treballadors
públics com recull la llei
(Real Decret 5/2015, de 30
d’octubre).
4.-El Mònic va contrastar
la informació amb l’Ajuntament a través de diferents preguntes formulades el dia 27 de febrer de
2018, registre d’entrada
2018/2427.
5.-És cert que des de
la nostra publicació s’ha
denunciat la discriminació
que està sotmetent l’Ajuntament de Torredembarra
a El Mònic, s’ha de recordar que es tracta de l’únic
mitjà de comunicació propi del municipi, amb una
trajectòria de gairebé 18
anys, negant-li la inserció
de publicitat sense cap
més motiu que un interès polític de perjudicar a
la publicació i impedir que
la ciutadania de Torredembarra pugui disposar d’una
informació independent i
veraç, allunyada de la manipulació interessada del
govern.

6.-L’animadversió envers
El Mònic es pot observar
en el comunicat de premsa enviat per l’equip de govern i es desprenen els veritables motius del perquè
es produeix la marginació
del Mònic. No es baladí recordar que l’administració
ha d’actuar sempre sota
el principi d’objectivitat,
orientada a la imparcialitat
i l’interès comú, al marge
de qualsevol altre factor
que expressi posicions
personals, familiars, corporatives, clientelars o
qualsevol altre.
Segons el registre de sortida 2018/1433 de 22 de
febrer, no existeixen informes tècnics que avalin
la decisió de privar a El
Mònic de publicitat institucional.
Per últim, reiterar el nostre compromís amb el poble de Torredembarra i els
seus habitants.
Jordi Guasch Gómez
Editor

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

LES OBRES DE LA ZONA VERDA
S’HAN FET AMB LA “LLICÈNCIA
CADUCADA”
Redacció.- Després que
l’Ajuntament hagi hagut
d’assumir que l’Alcalde
no podia signar la llicència d’ús d’una part de
la zona verda que està
situada al passeig Rafael Campalans, aquesta
ja presenta aspecte de
vial per accedir a la finca
del bloc d’apartaments
Monteixo.
Damunt la solera de formigó s’hi ha instal·lat uns
panots similars als de les
voreres dels carrers de
Torredembarra.
Ara bé, s’ha trobat una
nova anomalia, la llicència estava “caducada”.
S’ha de dir que la llicència d’obres es va concedir l’agost de 2016 i
l’atorgant tenia 12 mesos per acabar l’obra.
Quan estava a punt de
finalitzar aquest termini,
un cop constatat que no
era possible fer l’obra,
el promotor hauria demanat una ampliació per
poder-la realitzar. El termini concedit en aquests

casos és de 6 mesos,
la meitat del primer
termini. O sigui que la
llicència hauria caducat
poc abans de començar
l’obra o als pocs dies
d’iniciar-se.
Segons fonts municipals, en aquests moments s’ha realizat una
inspecció i s’hauria iniciat un expedient per
declarar la caducitat de
la llicència. Ara es dóna
audiència a l’interessat
que podrà apel·lar. Adverteixen que fins que
això no passi, no es pot
afirmar que estigui caducada.
Val a dir que no és habitual concedir una segona pròrroga, sobretot,
en una llicència d’una
obra menor.
El Mònic s’havia interessat per aquest aspecte
abans de publicar la notícia, però des de l’Ajuntament se’ns va assegurar que tot estava en regla. Ara s’ha demostrat
que no.

BAR PAULINO
de tota la vida

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

-Rehabilitación de edificios
-Trabajos de altura
-Reformas en general

-Mantenimiento de comunidades
-Jardinería
-Piscinas

Tel. 648 082 420
Polígono Industrial Roques Planes
626 885 397
C/ El Catllar, 20
e-mail: administracion@servincos.com
TORREDEMBARRA

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

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

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

TELF.: 635867020 - 977644380

Tel. 977 64 04 27
C/ Pere Badia, 27
Torredembarra
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c/ Antoni Roig, 40

Torredembarra
¡Novetat!
Talles a partir de 6 mesos

c/ Antoni Roig, 44
C./ PERE BADIA 23
43830 TORREDEMBARRA
977 64 01 25
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Marsal-Pie S.L.

Agencia Allianz i Adeslas
Tel. 977 642 959 - 673090305
Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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ANEM AL PLE

ROVIRA NO ACLAREIX RES
El “Cas Monteixo” queda obert a falta dels informes tècnics de l’arquitecte municipal i de la cap de contractació.
Redacció.- Ha costat 12
dies que Eduard Rovira
donés la cara per explicar en veu pròpia que ha
succeït en el “Cas Monteixo”, on l’Ajuntament
ha cedit l’ús d’una part
d’una zona verda municipal a una comunitat
de propietaris per poder
fer una sortida directa a
la platja. Ha estat en el
transcurs del plenari ordinari del mes de març
i perquè era impossible
eludir el mal tràngol.
De fet, l’alcalde de Torredembarra ha intentat
que no se’n parlés, atès
que es tractava d’una
dació de compte –informar al ple– i, pel que
s’ha vist, el seu objectiu era només donar la
seva explicació, que no
ha variat massa del que
es deia en el comunicat
de premsa que l’Ajuntament va fer públic, i
continuar amb l’ordre
del dia.
L’oposició, però, s’ha
quadrat i davant la possibilitat que es demanés
un plenari extraordinari,
Rovira ha cedit a raonar
el punt. Ha estat un dels
moments més tensos
de la sessió.
A final, el debat ha estat encès. Més enllà de
si Rovira podia signar la
llicència d’ús –en la comunitat de propietaris
hi ha familiars seus–, i
si l’acte administratiu
ha estat reparat a través
de la convalidació d’un
segon decret d’alcaldia

signat pel primer tinent
d’alcalde, s’ha centrat en
els molts vicis que presenta l’expedient.
Escenaris terrorífics
Sobre l’atorgament de
la llicència d’ús, des del
partit municipalista Avui
Democràcia s’ha dibuixat
els diferents escenaris
que s’han plantejat per
explicar perquè l’Alcalde
va atorgar una llicència
que afavoria a familiars:
l’Alcalde conscientment
va signar el decret sabent
que no ho podia fer; va
fer la il•legalitat per desconeixement de la llei; o
bé perquè no es va adonar del que firmava per
falta d’atenció. Segons
a formació encapçalada
per Rosa Ma. Guasch, en
els tres casos el missatge donat és terrorífic.
Rovira s’ha limitat a dir
que al ser un acte reglat i
no discrecional, no havia
donat importància al fet
d’abstenir-se.
Llicència o concessió?
Un dels fets que s’ha
tractat era si l’ús de 6,9
m2 d’una zona verda es
podia concedir a través
d’una llicència, que la pot
atorgar l’alcalde, o bé si
s’havia d’haver fet a través d’una concessió, on
seria el plenari municipal
l’òrgan capacitat de ferho.
El regidor de la CUP, Toni
Sacristán, s’ha preguntat
com és que el poder polític de Torredembarra està

sota els interessos dels
empresaris i ha qüestionat l’atorgament, que ha
vinculat amb una operació immobiliària interessada en augmentar el
preu dels apartaments.
Ha recordat que a pesar
que la llei preveu que es
pugui cedir espai públic
per a què els habitatges
antics eliminin les barreres arquitectòniques, no
és el cas de la comunitat
de Monteixo que tenia
espai suficient per fer la
rampa de minusvàlids
dins des de la pròpia finca.
També des de Ciutadans s’ha posat èmfasi en aquest aspecte,
però s’ha anat més enllà
i ha obert un nou front
preguntant sobre la caducitat de la llicència
d’obres. Un punt pel que
també s’han interessat
des del PDeCAT i Unió,
que han recordat que hi
casos d’obres que s’han
aturat per aquest motiu.
El portaveu de Cs, Toni
Cruz, ha demanat que
es paralitzin les obres,
fins que s’esclareixi si la
llicència està ben atorgada.
L’Alcalde no ha entrat i
s’ha cenyit a dir que s’ha
d’esperar als informes
dels tècnics municipals,
els mateixos que han
tramitat l’expedient, i
que s’estan realitzant a
instància dels partits de
l’oposició.
Per la seva banda, la regidora d’Urbanisme, Clara

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

Moment en què un membre del CDR de Torredembarra interpela als regidors de Cs. El ple ha acabat
amb una crispació semblant a com ha començat degut al Cas Monteixo (Foto: JG -El Mònic)

Solivellas, ha perdut els
papers i ha estat incapaç
de justificar perquè l’expedient presenta tantes
anomalies. L’estat d’alteració de la regidora ha
provocat el primer recés
del plenari, que ha durat
gairebé 6 hores.
La pregunta del caos
Com un terratrèmol ha
caigut una pregunta de
la CUP sobre si algun
membre del govern havia
tingut, o tenia, alguna relació amb el promotor de
les obres o la comunitat
de propietaris de l’edifici
Monteixo. Les cares de
desconcert i nerviosisme han estat evidents.
La regidora d’ABG, Clara
Solivellas, ha reconegut
que havia viscut de lloguer en un pis propietat
del promotor. La pregunta, però, sembla que

anava dirigida a les files
d’ERC.

fons solars no ha prosperat.

Altres punts
El ple ha tingut altres
punts polèmics com per
exemple aprovar que
l’ens col•loqui una pancarta a favor dels presos
polítics. El punt ha estat
aprovat amb els vots
d’ERC, PDeCAT, ABG,
CUP i Avui Democràcia.
Cs, PP i dos regidors
del PSC hi han votat en
contra. El tercer regidor
d’aquesta formació, Jordi Solé s’ha abstingut.
També s’ha aprovat una
moció del PDeCAT encaminada a donar més
presència a les dones
en el nomenclàtor dels
carrers de la vila o a favor del model de l’escola
catalana.
Una moció de Cs sobre
instal·lar fanals amb pla-

Enganxada CDR
Després de més de cinc
hores de plenari, s’ha
tancat amb una enganxada tensa quan un portaveu del Comitè Local
de Defensa de la República (CDR) ha demanat
la paraula per adreçar-se
als representants de
Ciutadans per demanar
que es disculpés pel
polèmic tuit on acusava membres de l’equip
de govern d’adoctrinar
nens a l’entrega de regals dels Reis Mags.
Com ja va fer, el portaveu de Cs, Toni Cruz,
s’ha disculpat encara
que ha volgut puntualitzar els retrets per part
dels CDR a qui ha definit
com una minoria.

·Neteges de comunitats, aparcaments, vidres, etc.
·Servei de planxa per hores
·Venta de productes
C/ Indians, 22 local B
43830 Torredembarra
Tel.: 977 643 667 - 645 202 514
www.dalmanet.com - info@dalmanet.com
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SOLÉ DIMITEIX, PERÒ ES MANTÉ LES OBRES DEL CARRER PERE BADIA
COMENÇARAN AL SETEMBRE
A L’EQUIP DE GOVERN
Redacció.- El cop d’efecte de Jordi Solé per evitar
que el seu partit actués
contra ell, per trencar
la disciplina de vot en el
darrer plenari municipal,
s’ha confirmat. Després
que el portal tarragoní La
República Checa ho avancés en exclusiva, l’edil del
PSC ha presentat la seva
renúncia al registre d’entrada de l’Ajuntament i ho
ha comunicat a la Junta
de Govern Local.
Es tracta d’un nou episodi
de la disputa entre el cap
de llista socialista en les
eleccions del 2015, que
no repetirà, i el seu partit.
Un desencontre que s’ha
aguditzat des de què es
renovés la secció local del
PSC i el partit virés cap a
postulats menys catalanistes, dels que Solé és
un dels darrers representants.
Abstenció
Solé es va negar a votar
en contra de la col•locació d’una pancarta a
favor de la llibertat dels
presos polítics a la façana
de l’Ajuntament, tal i com
s’havia votat en la darrera
assemblea local de la formació socialista.
Adduint motius de trajectòria vital i per convicció

personal, el regidor es
va abstenir a pesar de
reconèixer que ell no
se sumava als postulats independentistes
i considerava que els
actuals presos polítics,
no ho eren.
Aquesta abstenció es
considera una traïció
a l’esperit de l’assemblea i ha generat un
fort malestar intern
entre els qui ja tenien
a Solé en el punt de
mira. Es considera que
el màxim representant
del partit al govern municipal no pot contrariar la voluntat majoritària del partit
en un tema transcendent.
Anticipació
Així que abans que des
del partit s’iniciessin els
tràmits per obrir-li un expedient disciplinari, o bé, se li
reclamés l’acta de regidor;
Solé ha preferit sacrificar
la tinença d’alcaldia que el
situava com la segona autoritat municipal, però que
no té associada cap assignació pecuniària.
Un gest que ha estat ben
vist, atès que ha permès
evitar un enfrontament
públic i que la situació
anés a més.
L’acta de regidor és personal i no es podia descartar

que Solé preferís deixar la
disciplina de partit i anar al
grup de no adscrits, abans
de cedir l’acta.
Segona renúncia
És tracta de la segona renúncia de Solé en el present mandat. Ja va abandonar la tasca de portaveu
del grup municipal quan
es va fer públic que havia
estat multat per conduir
sense assegurança i la ITV
caducada.
Vale Pino, el substitut.
Vale Pino serà el nou primer tinent d’alcalde de
Torredembarra, en substitució de Jordi Solé; una
jugada que reforça el seu
lideratge de cara les eleccions municipals de 2019.

L’Ajuntament
de Torredembarra ja ha signat el
contracte per a l’execució
de les obres del projecte
constructiu de reordenació urbanística del carrer
de Pere Badia, després
que fa unes setmanes
s’adjudiqués a l’empresa
Infraestructuras
Trade,
SL per un import de
254.659,18 € (IVA exclòs).
Amb l’objectiu de prioritzar l’activitat comercial
d’aquesta important via
i garantir una execució
que minimitzi al màxim
l’afectació del trànsit i del
comerç, s’ha optat per iniciar les obres el mes de
setembre.
Tal com ha explicat el
regidor de Via Pública i
Manteniment, Valeriano
Pino, en els propers dies
s’enviarà una carta al veïnat i als comerciants del
carrer per citar-los de cara
al mes de maig a una presentació pública del pla
d’execució de les obres.
D’aquesta manera, podran conèixer els detalls
de com es desenvoluparan dia a dia aquestes
obres.
L’àmbit de l’obra inclou
tot el carrer de Pere Badia, des de la rotonda
d’intersecció amb el car-

rer dels Garrofers i l’avinguda de Pompeu Fabra a
l’est, fins a la intersecció
amb el carrer de la Capella i d’Antoni Roig a l’oest.
Cal recordar que les principals actuacions que es
duran a terme són:
- S’augmentarà al màxim
l’amplada de les seves
voreres (d’entre 3,50 m i
4,30 m, segons el costat),
el que permetrà el pas
amb més comoditat, tant
per als cotxets infantils
com per a persones amb
mobilitat reduïda i resta
d’usuaris.
- Es canviarà la seva estètica amb la plantada
d’arbres i la instal·lació de
mobiliari urbà (bancs, papereres…), tot respectant
les terrasses dels bars.
- Es construiran zones de
protecció als passos de
vianants i cantonades,
fent el carrer més segur,
i es canviarà i renovarà
tot el paviment, ara força
malmès en alguns dels
seus trams.
A més, el tram de via entre el carrer d’Antoni Roig
i el carrer dels Filadors
esdevindrà d’ús priorita-

ri per a vianants, amb
calçada a un únic nivell i
urbanització d’una plaça
urbana amb circulació rodada molt limitada.
Tot i que l’actuació comportarà una disminució
de les places d’aparcament (aproximadament
15 unitats al carrer de
Pere Badia, de les quals
9 es recuperaran al carrer dels Garrofers), per
requeriment dels tècnics
i del govern municipal,
es mantindrà l’aparcament en línia als dos
costats del carrer, evitant
així que els fums dels vehicles en aparcar perjudiquin les persones que hi
caminen. Es mantindran
també les zones de càrrega i descàrrega i les
places reservades a persones amb discapacitat.
D’altra banda, cal recordar que aquestes obres
no comportaran cap despesa per als residents al
carrer (no es giraran contribucions especials).
Amb totes aquestes millores es consolidarà l’eix
comercial del carrer de
Pere Badia alhora que
esdevindrà una via més
segura i amable per als
seus residents i usuaris.

TENIM
AUTÈNTIQUES
SALSITXES

LEO BOECK
Av. Montserrat, 27 Torredembarra
(Al costat del Pub NOSE) Tel. 722418494

Esmorzars de forquilla
Carns a la brasa

Menú Diari, 10 €
Menú Cap de Setmana, 15 €
Obert tots els dies
Tel. 977 643 350 - Passeig Miramar 246
(Camping Relax-Sol) Torredembarra

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

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

C/ Bonastre, núm. 2 Nau 42
Polígon Roques Planes
43830- Torredembarra (Tarragona)
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‘RANXETS, LA CUINA DE TORREDEMBARRA’ ARRENCA
AMB LA DEGUSTACIÓ D’UN MILER DE TAPES
La campanya anual dels
Ranxets ha començat
aquest mes de març
amb una bona participació de públic. En total, ahir es van vendre
un total de 997 tapes
ranxets (tapa + beguda
3 €), una seixantena de
persones van seguir en
directe el showcooking
(Com es cuina un Ranxet? “Romesco de rap”,
a càrrec d’Oriol Castro
del Restaurant Compartir de Cadaqués i
Disfutar de Barcelona
i d’Àlex Segú del Restaurant l’Hor de la Riera de Gaià) i es van dur
a terme tres torns del
taller de cuina infantil,
a càrrec d’Andrea Molné) amb la participació
de 30 infants. També
hi va haver actuació de
música itinerant amb
el grup Xalecos Street
Band i inflable per als
més petits. L’organitza-

ció va anar a càrrec de
les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats.
Aquesta activitat ha
estat el tret de sortida
de la segona edició de
la campanya en què hi
prenen part un total de
tretze restaurants: Blau
Marí, Cal Coco, Cal Silver, Can Gla, Can Lluís,
El Capitán, El Marítim,
El Vaixell, Hostal Coca,
La Cuina d’en Basili,
Las Palmeras, Òxid i
Roda.
Aquests establiments
es troben degudament
identificats amb els distintius de la campanya
i durant tot l’any inclouen plats de ranxets
en les seves cartes.
En aquests moments,
s’està acabant d’elaborar nou material promocional per incloure més
informació sobre els
productes que oferei-

xen, un material que estarà disponible a finals
del proper mes d’abril.
Els plats de ranxets que
es van poder degustar
diumenge varen ser:
pop amb salsa, arròs
amb bacallà, sípia amb
romesco, allipebre de
pop, filets de sardines
amb romesco, fideuejat, cassoleta de bacallà
i carxofes, romesquet
de pop roquer, fideus

amb cananes, fideus
negres amb sípia i pinyons, fideus negres
amb gambes, romesquet de moixina, popets amb suc, bull a
l’allipebre, truita amb
suc i sípia ofegada.
Altres activitats de la
campanya
El dilluns 7 de maig
es realitzarà el primer
showcoking: Com és

cuina un romesco? a
càrrec de Joan Tomàs
del Restaurant Castell de Tamarit. 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 35 € (que inclou
aprendre a fer un romesco, cuinar-lo i men-

jar-se’l). També s’ha
previst realitzar-ne d’altres que s’aniran anunciant oportunament i
que inclou la temporada d’estiu
Com a novetat aquest
any,
s’organitzaran
unes Jornades Gastronòmiques dels Ranxets, que tindran lloc
durant el mes de novembre.

Des de l’any 1820

Pg. Colom, 43

C. Antoni Roig, 97

T. 977 640 055

MENÚ RANXETS

APERITIU
................
AMANIDA TÈBIA I CRUIXENT DE FABETES
................
FIDEUS NEGRES AMB SÈPIA
................
SORBET DE LLIMONA
Aigua i vi
(Mínim 2 persones)
25 €

Pg. Rafael Campalans, 11

T. 977 641 952

PLATS
XIRLES, 9,75 €
MUSCLOS AMB SALSA, 7,85 €
ROSSEJAT (mínim 2 persones), 13,50 €
(per ració)
ALL CREMAT Segons peix
FIDEUEJAT (mínim 2 persones), 13,40 €

T. 977 644 983

PLATS
MUSCLOS A LA MARINERA, 11,00 €
FIDEUEJAT AMB CLOÏSSES I ESCAMARLANS, 13,00 €
SOPA DE PEIX DE ROCA, 9,00 €
RÈMOL AL FORN, 25,00 €
SARSUELA DE PEIX I MARISC, 28,00 €

C. Conca de Barberà, 6-8

T. 977 641 324

PLATS
XATÓ, 9,00 €
MUSCLOS AMB SALSA, 8,50 €
ASMARRIS, 8,00 €
BACALLÀ AMB SUC Y TRUITA, 12,00 €
POPS AMB CEBA, 11,00 €
SOPA DE PEIX, 10,00 €
TRUITA AMB SUC, 6,00 €
SÍPIA OFEGADA, 11,00 €

Port Torredembarra

PLATS

T. 977 641 798

POPETS AMB SALSA, 10 €
MUSCLOS PLANXA, 10 €
VENTRESCA DE TONYINA ENCEBADA, 14 €
CALDÓS DE LLAMÀNTOL, 25 €
RAP AMB CLOÏSSES, 21 €
LLOBARRO FORN, 20 €
RÈMOL AMB
ALLS TENDRES, 20 €
FIDEUEJAT, 12 €

Pg. Colom, s/n

T. 977 642 067

PLATS
MUSCLOS AMB ROMESCO, 8,00 €
SOPA DE PEIX, 8,50 €
POPETS ENCEBATS, 9,50 €
SARSUELA (mín.2 per.) 18,00 € (per ració)
FIDEUS AMB SEITONS, 11,00 €
BACALLÀ AMB SUC, 10,90 €
ASMARRIS DE SARDINES (mín. 2 per.), 12,00 €
(per ració)
CARGOLS, 8,50 €
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“MILLOREM TORREDEMBARRA”, LA NOVA APLICACIÓ
PER A MÒBILS D’INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA
L’Ajuntament de Torredembarra posa en
marxa l’aplicació per
a mòbils Millorem Torredembarra de gestió
d’incidències a la via
pública, que ja es troba
disponible a Google play
i App Store. L’objectiu
d’aquesta nova eina és
millorar el coneixement
de les incidències, la
seva resolució i també
la connexió amb la ciutadania a l’hora de donar
resposta a les seves reclamacions.
Aquest matí s’ha dut
a terme la presentació
de l’aplicació. L’alcalde,
Eduard Rovira, ha explicat que aquest nou servei s’implementa a través del Programa Treball
i Formació subvencionat
pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Fons
Social Europeu.
Amb aquest ajut s’han
contractat i format set
persones (dues per dotze mesos i cinc per sis
mesos). Una part farà
tasques de gestió de
l’aplicació i una altra formarà part de la Brigada
d’Intervenció Ràpida i
realitzarà enquestes a
la ciutadania per desenvolupar una auditoria de

Les noves tecnologies s’incorporen a l’Ajuntament
(Foto: AF - Aj. de Torredembarra)

sensacions. La implantació del projecte és un
treball conjunt entre les
regidories de Via Pública
i Manteniment i de Sostenibilitat.
D’aquesta manera, cal
descarregar-se l’aplicació
gratuïta des de Google
play o Apple Store i una
vegada ja es disposa
d’aquesta, només cal fer
fotografia de la incidència detectada, geolocalitzar-la i enviar el missatge.
En tot moment, l’usuari
rep resposta per correu
electrònic sobre l’estat
de la gestió. Segons el
tipus d’incidència, especialment aquelles que
tenen lloc en àmbits privats i poden comportar

l’obertura d’un expedient
de disciplina urbanística,
s’informarà al ciutadà o
ciutadana si ha de dur
a terme alguna tràmit
complementari.
A tall d’exemple, les incidències de la via pública
més freqüents són: mobiliari urbà, senyals de
trànsit i semàfors, plagues, enllumenat, neteja
i manteniment de zones
verdes, voreres, neteja
viària, clavegueram i fuites d’aigua, males olors,
contenidors i recollida de
residus, d’altres desperfectes.
Més informació de
l’APP
Dins d’aquest projecte

d’implantació d’un nou
sistema de gestió d’incidències a la via pública i
serveis de neteja viària
i recollida de residus,
des de la Regidoria de
Sostenibilitat s’impulsa
la realització d’una auditoria de sensacions. Es
tracta d’un projecte que
va iniciar l’Ajuntament
de Manresa i té per objectiu conèixer què molesta més als ciutadans.
A Torredembarra, s’han
previst realitzar unes 200
enquestes cada dos mesos durant un any cobrint
totes les zones del municipi.
El disseny de l’aplicació
Millorem Torredembarra
ha tingut un cost de 7.700
€ + IVA i 30 € de manteniment mensual. A més,
l’Ajuntament ha rebut una
subvenció de 103.900 €
del Servei d’Ocupació de
Catalunya i del Fons Social Europeu, que inclou
la implantació d’aquest
nou sistema de gestió
d’incidències i també el
projecte d’actualització
del Registre Municipal
d’Activitats inclòs en la
Línia Dona de la convocatòria d’ajuts per al qual
s’ha contractat una dona
durant dotze mesos.

CUINES, BANYS I RAJOLES
info@comercialjpm.com
Mob. 690 243 700
Tel. 977 64 52 68
Av. Catalunya, 43
Torredembarra - Tarragona
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Subvenció de la Generalitat per a fer
millores a l’Espai d’Interès Natural
dels Muntanyans
La direcció general de
Polítiques Ambientals i
Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha resolt
atorgar una subvenció
de 29.642,89 € a l’Ajuntament de Torredembarra, que representa el
70 % del pressupost de
42.346,98 € d’un projecte de recuperació paisatgística dels Muntanyans.
L’actuació prevista per
part de la Regidoria de
Sostenibilitat inclou diferents millores.
Les actuacions que es
duran a terme són les
següents:
Millora d’una passera de
fusta, perpendicular a la
línia de costa, a l’alçada
del càmping Relax-Sol.
Es tracta de treballs de
subministrament i instal·lació de 135 metres
lineals de noves traves-

ses de fusta tractada a
l’Espai d’Interès Natural
(EIN) dels Muntanyans
i reforç de l’estructura
existent
d’ancoratge.
Cal recordar que les
passeres entre càmpings i platja que travessen l’espai natural
van ser de les primeres
infraestructures que es
van instal·lar en l’espai
natural per canalitzar les
persones.
Accions de millora de
les condicions ambientals de l’EIN:
•Treballs per augmentar
la protecció dels hàbitats dunars i les zones
de nidificació i cria del
corriol camanegre (amb
tancaments dunars de
pals i cordes).
•Jornades d’extracció
d’espècies invasores.
•Seguiment i gestió de
la població nidificant de
corriol camanegre.

TEL. 651 630 201
REPARACIONES Y
REFORMAS 24 H.
www.multiserviciosruiz.net
info@multiserviciosruiz.net
Torredembarra (Tarragona)

ELECTRODOMÈSTICS D’ESTOC
Amb Petites Tares i Nous

PRODUCTES I VERDURES “KM 0”

c/ Lleida, 19 Tel. 977 64 18 14 - 636 423 456
Torredembarra

Av. Francesc Macià - Av. Montserrat, 2-4
Torredembarra
Tel. 877 052 926

TENIM ELS MILLORS PREUS; VINE A VEURE -HO!!!
c/ Pompeu Fabra, 1
Tel. 691 261 691
Torredembarra
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CAS TORREDEMBARRA, PEÇA 2:
L’ AUDIÈNCIA SOBRESEEIX LES
CAUSES CONTRA JOSEP GILI I
MONTSERRAT CORCOLES
En un auto del dia 28 de
febrer, l’audiència de Tarragona ha dictat el sobreseïment de les actuacions
relatives a la provisió de
les places de Cap de la
Policia Local i de cap de
serveis generals de l’Ajuntament de Torredembarra.
L’acte de l’Audiència de
Tarragona assenyala falta
de rigor i defectes estructurals de precisió i motivació de l’instructor per
dictar el sobreseïment
parcial.
La Secció Segona retreu
que no és admissible actuar d’acord amb meres
conjectures ni sospites.
Assegura que l’informe
del secretari municipal,
basat en aparences, pot
justificar l’inici d’una investigació, però pot no
ser la base sobre la qual
pivota l’inici d’inculpació.
El jutjat número 1 del Vendrell investigava setze persones relacionades amb

SOCIETAT

SETMANA SANTA DE 2018. NÚM. 236

els concursos per accedir
a les places de cap de Policia Local, cap de serveis
generals i cap de serveis
econòmics a l’Ajuntament
de Torredembarra.
L’Audiència exculpa així els
candidats d’aquestes tres
places públiques, als tribunals de les oposicions que
es van realitzar, a membres de la consultora Efial,
que va participar en el procés, i a l’exalcalde, Daniel
Masagué.
Només manté en la causa, per no haver presentat
recurs, un dels directius
d’Efial, acusat d’haver proporcionat les respostes a
la candidata al càrrec de
responsable de serveis
econòmics abans que es
fessin les proves.
Suborn o prèstec?
Aquesta candidata va obtenir la plaça i l’Audiència
la manté en la causa, juntament amb l’exalcalde,

pel presumpte delicte de
suborn.
L’acte assenyala que les
proves aportades per les
parts s’hauran de valorar
en el judici.
Aquestes són que el 4
d’octubre del 2011, Esther Agulló, va ingressar
15.000 euros en el compte de l’empresa Daloi, propietat de l’exalcalde Masagué.
El 4 de novembre d’aquell
any, va ingressar 10.000
euros més en un compte
personal de Masagué i el
27 de desembre, 5.000
euros més en aquell mateix compte.
La instrucció del cas sosté
que aquests 30.000 euros
són un presumpte suborn
per obtenir la plaça d’interventora, mentre que els
dos investigats defensen
que és la devolució d’un
préstec anterior.
Ara s’ha de designar la
sala on es jutjarà.

MOR ESTHER AGULLÓ, L’INTERVENTORA
DEL CAS TORREDEMBARRA
Esther Agulló, una de les
funcionàries de l’ajuntament de Torredembarra
que gaudia de la confiança de l’exalcalde, Daniel Masagué, detingut
el 26 de juny del 2016
en el marc d’una investigació duta a terme per
la Guàrdia Civil, ha mort
després d’una llarga malaltia.
La polèmica interventora, que va ser cap dels

serveis econòmics des
del juny de 2011 al 2014,
estava immersa en un
procediment judicial que
li podria comportar responsabilitats penals.
Recentment, la justícia havia arxivat la peça
sobre els concursos
públics. No obstant, va
decidir continuar jutjant
el presumpte suborn entre l’exalcalde Masagué i
Agulló.

CRITS A FAVOR DE “TERRA LLIURE” EN LA
PROTESTA PER L’EMPRESONAMENT DELS
EXCONSELLERS
Torredembarra va tornar
a viure una jornada reivindicativa a conseqüència de l’empresonament
dels exconsellers de la
Generalitat de Catalunya,
Jordi Turull, Josep Rull,
Raül Romeva, Dolors
Bassa i la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell. A la plaça del Castell
es van reunir unes 400
persones per mostrar el
seu malestar per la deci-

sió presa pel jutge Llarena.
Durant l’acte, que va ser
totalment pacífic i en què
es va llegir una proclama,

GENERALI
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

es van sentir diferents
consignes, algunes de
les quals a favor de la extinta banda armada Terra
Lliure.

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

Seguros

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

Amb la mort de l’ex interventora, el cas podria
acabar arxivant-se.
Cal recordar que aquesta és la segona ‘pèrdua’
de persones claus per
l’esclariment de la veritat. Fa poc més d’un
any que ens va deixar
l’exregidora
Montse
Gassull, la persona que
va denunciar tot aquest
escàndol.

c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

VINE
I TASTA
ELS NOUS
SUGGERIMENTS
DE
TEMPORADA
Horari de Setmana Santa:
Dilluns 26 de març a Dilluns de Pasqua,
obert cada dia migdia i vespres.

Reserves al tel. 977 640 271

977 641 355

OPINIÓ
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Editorial

TORREMACLET
El groc molesta
Estem en uns moments
transcendentals de la
nostra història. El dia
1 d’octubre de 2017 el
poble de Catalunya va
poder expressar a les
urnes el seu desig d’esdevenir un país independent.
Com no podia ser d’un
altra manera, la reacció de l’estat espanyol
a sigut l’esperada: repressió, amenaces i intentar acovardir tant als
nostres representants
polítics com a la gent en
general.
Tenen moltes maneres
de poder fer-ho, tenen a
la seua disposició totes
les eines d’un estat, que
quan comença a girar la
roda, intenta atropellar
tot el que se li posa per
davant.
Els ciutadans del carrer, també estem patint
en les nostres pròpies
carns l’escarni públic i
les vexacions quasi de
manera continuada. Ja
no és l’estat l’encarregat de portar-ho a ter-

El Mònic

Sento (Vicent Gómez)

me, però si ajuda donant impunitat als seus
més fidels seguidors.
En concret m’agradaria
centrar l’atenció en un
company de feina, que
des de fa uns mesos
rep atacs i insults pel
carrer. Us preguntareu
el perquè d’aquesta situació. Simplement perquè sempre porta alguna peça de roba groga o
un llaç d’aquest mateix
color.
Sembla ser que aquest
color molesta a alguna
de la gent que es creua
pel carrer, perquè ha hagut d’aguantar més d’un
improperi. Coneixent-lo
com el conec, ja us he
dit que es tracta d’un
company de feina, mai
es fica amb ningú i és
respectuós amb els que
l’envolten. Simplement
no donen més de si els
que l’insulten. Per portar un simple llaç groc
o una bufanda groga,
comencen a bordar, per
exemple, crits de l’estil
«viva España» i «viva

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

carrer Pere Badia, 34
Torredembarra
www.elmonic.info
e-mail: elmonictorredembarra@gmail.com
Tels. 977 64 30 55 i 699 750 224
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Franco», tot acompanyat
de la coreografia habitual
del braç en alt. Aquests
són els únics arguments
que poden esgrimir, els
de la ràbia i la ira. La millor resposta és la indiferència, això encara els
altera més.
Mentrestant, en la mesura de les nostres possibilitats, als municipis es
van donant xicotets passos per deixar constància que no estem davant
d’una situació de normalitat. Aprovant als plens
dels nostres ajuntaments
iniciatives com posar el
nom a un parc o penjar
una pancarta a la façana
de l’ajuntament, ajuden
a visibilitzar un conflicte
que volen silenciar i amagar. No ho aconseguiran,
per molt que els hi moleste el color groc...

Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Quint Curci, 7, 4, 13.
“Gos covard lladra més
fort que no pas mossega.”
PUBLICITAT:
Guasch Publicitat
(699750224)
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Dip. Leg. T-991-2001
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LES HORES MÉS FOSQUES
Tal i com s’ha anomenat des d’alguns sectors, continua la “causa general”
de l’Estat Espanyol contra l’independentisme. L’empresonament de cinc
consellers més, la fugida de Marta Rovira i la reactivació de les euroordres
contra els exiliats/fugats; han estat la culminació d’unes setmanes on ha
regnat la incertesa i la divisió.
Un escac important ha estat la detenció del President Puigdemont, a Alemanya, quan tornava cap a Bèlgica per fer front a la justícia espanyola, amb unes
garanties diferents a les que ofereix aquesta.
Allò que fins el dia 3 d’octubre s’havia mostrat sòlid i unit als carrers, des
d’aquesta data s’ha escardat davant dels ulls atònits dels qui hi van participar.
Tot indica que el dia després no estava tant ben travat com l’organització del
referèndum. S’està morint d’èxit. Els partidismes estan fent anar a dida el
Procés. El primer símptoma va ser la impossibilitat de fer una llista unitària
en les eleccions del 21-D, a partir d’aquí el col•lapse ha anat a més. I això és
greu, perquè els catalans només ens tenim a nosaltres mateixos.
Malgrat això, la causa independentista ha mostrat una consistència que comença a estar en perill i no a causa de l’Estat Espanyol. Fins ara, la repressió
per a uns, la defensa legitima de l’Estat per altres, ha cohesionat el món
independentista. El veritable perill és la falta d’un lideratge efectiu que no ha
estat conseqüència de l’aplicació de l’article 155, sinó que l’origen s’ha de
buscar en les febleses d’aquest moviment.
Ens trobem davant de les hores més fosques d’un procés, el Procés, és una
etapa que s’havia de cremar per part dels qui volen crear una nova República
Catalana. Per caminar, s’han d’assumir les caigudes i les reculades.
Hom sabia que hi hauria contratemps; que no seria una empresa fàcil; ara bé,
la veritable dificultat radica en fer-hi front desunits. Si es vol evitar la desfeta
s’ha de trobar el mínim comú denominador que permeti trobar un objectiu
clar a assolir en un temps prudent, un fet que només es pot fer des de la
renúncia de postulats maximalistes i recuperant el pragmatisme.
No es pot acotar el cap, seria desaprofitar la inversió realitzada i assumida
per una part important de la societat civil. Tampoc es pot abandonar l’esperit
del País i abraçar la violència, no és la nostra manera de fer. S’ha de plantar
cara i mostrar fermesa, però, no perjudicant la nostra societat. No la podem
fraccionar, ni empobrir. S’ha d’actuar amb el cap fred, des de la calma.
Catalunya la formen moltes realitats que es complementen; ha estat un dels
grans valors que ens ha permès esdevenir un projecte d’èxit. Només assolint
la màxima unitat, amb un interlocutor i uns objectius definits, recuperar la
força, es podrà emplaçar a un diàleg a l’altra part i passar pantalla cap a un
escenari més favorable.
Davant dels qui auguren que el Procés està mort, no ho està, s’està modificant i reinventant.
Condemnar per rebel•lió a una part dels polítics independentistes, no té recorregut. La justícia no pot donar resposta a la política. Recordem que no hi
ha hagut violència.

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 2018
-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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COL·LABORACIÓ

Resposta de Nadal Pujol a la carta publicada per la Junta Directiva (J.D) de l’Associació de
Propietaris dels Munts (contestant al meu escrit del Diari El Mònic, de desembre 2017, número
232) a la versió electrònica del diari Mònic de Torredembarra en data 18 de gener de 2018.
(Es transcriu en lletra cursiva el text
de la carta i s’afegeix a continuació
la resposta de Nadal Pujol).

“Les dades dels socis no es poden
donar ni a vostè, ni a cap altre soci
sense autorització de cada associat
per no infringir la llei de protecció de
dades”.
Les dades que el socis hem cedit a
l’Associació són per a què se’n faci
un bon ús per part dels seus representants.
Entén la Junta que un bon ús és
enviar proclames difamatòries, denigrants i vexatòries signades per la
Junta contra un soci (el president)
junt amb un pamflet anunciant les
festes d’estiu (any 2017)? Codi. Penal 456 i 457.
Un bon ús de les dades seria informar als socis de qualsevol irregularitat en elles. Volem denunciar i posar
en coneixement d’ells a través de
les adreces que estan en custòdia
de la Secretaria Sra. Elòdia. Atès
que la J.D i la Sra. Elòdia tenen una
idea diferent de la qüestió, es neguen a cedir les dades emparant-se
en la llei de protecció de dades. Donada la negativa a poder informar de
forma privada i selectiva a cadascun
dels nostres socis, no ens queda
més opció que denunciar-ho a través
dels mitjans de comunicació. Som
conscients de què aquesta via no
és la més adient per tractar un tema
privat. És per això que demanem
disculpes i agraïm la comprensió. La
nostra intenció, en últim terme, és la
de velar pels interessos de la nostra
Associació.
“Els llibres de la Junta Directiva estan a disposició de qualsevol membre de la Junta o de qualsevol soci,
sempre i quan les consultes es facin
a la seu de l’entitat a l’avinguda de
les Oliveres, 43”.
A qualsevol soci que es presenti a la
seu, la secretària Sra. Elòdia, hauria de poder mostrar-li per consulta
els següents documents enumerats
que mai han vist la llum degudament signats:
a) Totes les Actes de les reunions
de la Junta Directiva de l’any 2016.
La secretària Sra. Elòdia no en va
presentar a signatura cap d’elles durant tot l’any malgrat el president li
va demanar reiteradament. b) Acta
Assemblea General del mes de desembre 2016, (en cap moment va
presentar l’acta tot i demanar-li per
burofax). c) Libres de Caixa o fulls de
diari de caixa dels anys, 2014, 2015 i
2016. d) Actes de renovació de càrrecs de la Junta Directiva que cal
presentar al Departament Justícia
de la Generalitat de Catalunya (no
les ha presentat des del 09/07/2003
malgrat cal presentar-les a cada
renovació de Junta –bianual–). e)
L’Acta de la Junta Directiva per apertura del compte xxxx9203 del Banc
Sabadell, agost 2008. f) Acta 5 de
desembre de 2015. g) Actes dels
escrits al diari El Mònic.
“En data 5 de desembre del 2015,
l’Assemblea ordinària va aprovar per
unanimitat que vostè exerciria els
càrrecs de President i Tresorer pels
quals vostè es va presentar i no dubtar ni un moment en acceptar”.
Pot la J.D i la Secretària Sra. Elòdia
mostrar l’acta signada de l’Assemblea General legalment constituïda
el 5 de desembre de 2015 on això
consti? Aquesta Acta, com he indicat prèviament, mai ha vist la llum.
“Per tant, qualsevol irregularitat, a la
que vostè fa esment a la carta adreçada als socis de Propietaris dels
Munts, és la seva responsabilitat”.
El deure del President com a màxim
representat de l‘Associació és vetllar pel compliment dels Estatuts i
evitar qualsevol tipus d’irregularitat

(Títol IV Articulo 18. El President, i
Art. 20.). Si algú d‘aquesta Associació
està punxant el casc de la “Balandra”
(anagrama) de la nostra Associació,
és la Junta que signa la carta i especialment la Sra. Elòdia. Tal afirmació
se sustenta en les seves accions,
que incompleixen les regles de joc
recollides en els Estatuts i assumint,
entre altres coses, responsabilitats
que corresponen al president i no a la
secretaria. Caldrà que el soci discerneixi el gra de la palla.
El soci tindrà també dues possibles
alegries: 1ª.- Recuperar uns diners
que tenien oblidats en el compte
xxxx9203. 2ª.- Increment de saldo al
banc sense haver de fer cap aportació.
Els socis de l’APM, mai havien estat
tan ben informats con aquest últim
any.

“El compte bancari acabat en 9203
del qual vostè parla no és propietat
de l’Associació de Propietaris dels
Munts, sinó d’uns socis que van demanar a l’Associació que sen fes càrrec eventualment mentre es duien a
terme les accions legals per resoldre
un problema de contribucions especials per les quals es va recollir els
diners de l’esmentat compte”.
Els signants de la carta a la que Nadal
Pujol dóna resposta no eren components de la Junta Directiva quan es va
obrir el compte. Entenem, per tant,
que la secretaria parla en 1ª persona
i els components de la Junta actual i
signants de la nota deuen estar assabentats dels fets. La J.D i la Secretaria Sra. Elòdia van afirmar: “No s´han
omès posicions comptables d’acord
amb els extractes bancaris”. És ara
que la Secretaria i la Junta actual
assumeixen i reconeixen la seva existència. Val a dir que aquest compte va
estar obert per la Sra. Elòdia Miquel,
Secretaria, i l’antic tresorer a l’agost
del 2008 a nom de l’APM. La Sra. Elòdia i la Junta Directiva actual van ocultar dades als balanços a l’Assemblea
General de desembre de 2016 i l’Acta
corresponent mai ha vist la llum.
Respecte a l’Assemblea General Extraordinària de 15 de juliol de 2017, val
a dir que era “nul•la de ple dret per
no estar convocada pel President”
(Art. 18 dels nostres estatuts). La
Junta i la Sra Elòdia van aportar dades
incompletes als balanços, enganyant
als socis presents, als socis que li van
cedir la delegació del vot i als seus
companys de Junta Directiva tot i estan assabentats de la farsa. La nota
de premsa està signada per la Junta.
El saldo del compte xxxxx9203 és
dels Srs. Socis. La Junta els deu tenir relacionats a l’Acta corresponent
acreditant el corresponent “recibí”
a cada soci per la seva aportació, i
l’acord de la Junta Directiva aprovant
les gestions a fer per la contractació
d’advocat (Sr. Alfred VENTOSA?), la
corresponent autorització de l’apertura del compte que es va fer, i la corresponent escriptura de poder cedida
a l’advocat per representar l’Associació. Malauradament, es va perdre el
recurs.
Després de tants anys d’haver-se tancat la causa del recurs, és imperatiu
que es tornin el diners a cadascun
dels socis que els van aportar (aprox.
5.400,00€ saldo actual). No fer-ho
representa un menyspreu als socis
afectats i mostra una manca aclaparadora d’ètica que posa en evidència
la manera d’actuar de la Junta i en
concret de la Sra. Elòdia com a secretaria.
Espero, com a soci i ex-president
que la Junta faci efectiva la devolució
d’aquests diners als seus legítims
propietaris. Tenen responsabilitats
de càrrec. Aquest tema no s’arregla
buscant advocats, sinó responent als
compromisos dels deutes que pugui
tenir la nostra Associació amb els
seus socis.

“Els 920 € recollits de donacions de
comerços i restaurants a canvi de publicitat, són per fer pagaments que no
passen pel banc i dels quals l’Associació en té tots els comprovants”.
La J.D i la Sra. Elòdia van afirmar que
els comptes es van auditar. Un auditor competent diria que aquesta pràctica comptable que vostè afirma que
ha practicat com a secretaria/tresorera (doble comptabilitat, diner opac o
B), està prohibida per l’Administració
Central i Autonòmica. Els 920,00€
que manifesta haver recaptat en nom
de la Associació no té cap suport
comptable, ni vostè cap autorització
per recollir-los (jo com a President no
he signat cap “recibi” als donants).
Els rebuts que diu vostè que estan
pagats i té els comprovants, (Art.
18 dels nostres estatuts diu que el
”Presidente autoriza las ordenes de
pago”) jo no els he autoritzat. No he
presidit ni firmat cap Acta de Junta
Directiva que hagi aprovat cap pressupost d’aquestes característiques.
Art. 20 del nostres estatuts. A la nostra Associació podríem dir que la nova
Junta i la secretaria Sra. Elòdia l’han
posat en perill de sanció administrativa? Si la secretaria disposa de l’Acta
de la anterior Junta Directiva on consti el vistiplau de dur a terme aquesta
pràctica comptable durant el període
corresponent (2015-2016), seria aconsellable que la posés també a disposició dels socis per a consulta, ja que
tampoc mai ha vist la llum.
Srs. i Sres. de la nova Junta Directiva i Sra. Elòdia, jo com a soci els hi
diria que han de tornar els 920,00
€ en efectiu que han recaptat, els
1.070,00€ de efectiu que diu que té
a Caixa (caixa de puros), els 157,30
€ d’efectiu disposats indegudament
i l’import dels rebuts/factures que
diu que ha pagat 3.035,55€ (que
no tenen el vistiplau del President i
aporten dubtes de la seva emissió).
El total és de 5.182,85 € que cal ingressar al banc de forma immediata.
Aquests diners Sres. i Srs. de la Junta
i Sra. Elòdia són de l’Associació, dels
socis. (C.P Art.253) Tenim convocada
una Assemblea General molt propera
a la que caldria consultar, donat que
és l’òrgan de govern. Demano incloure-ho en l’ordre del dia. Aquesta és
la petició d’un soci. Això no s’arregla
buscant advocats.
La Sra. Elòdia amb aquestes xifres al
balanç va intentar enganyar a les dos
Assemblees Generals, la primera de
desembre 2016 i no ho va aconseguir. Sí que ho van aconseguir amb
la nova J.D., a la del juliol del 2017,
on va enganyar al socis assistents,
als qui li van delegar el vot i als seus
companys de Junta Directiva, aquets
últims no se si n’estaven d’assabentats. La nota de premsa esta firmada
per la Junta.
“Li recordem que el diari El Mònic
número 229 acusava a la Sra. Elódia
Miquel d’haver tret del banc la quantitat de 3000€ amb la sola firma d’ella.
Per tant, no pot acusar l’Associació
d’explicar mentides”.
Al punt anterior Srs. i Sres. de la Junta i, en concret, a vostè Sra. Elòdia
se li demana que ingressi 5.182,85 €
al Banc de Sabadell, corresponents
a ingressos sense justificació oficial,
saldos de caixa que diu que té, disposicions no autoritzades del compte
bancari, i una sèrie de pagaments
que la anterior Junta Directiva i el
President no han autoritzat en cap
moment.
Sres. i Srs. de la Junta Directiva, Sra.
Elòdia Miquel Gual i Sr. Pedro Torres
Cruces, vostès, a l’Acta de l’Assemblea General Extraordinària de 15 de
juliol de 2017, (nul•la de ple dret, no
convocada pel legítim President) van
afirmar i signar (transcrit literalment
de l’acta) el següent: “A continuació
els socis ratifiquen la remodelació

de la nova Junta Directiva que queda
composta pels següents membres”.
Ho van signar amb la VACANT del Vicepresident.
Per donar validesa legal a l’Acta descrita ha de ser presentada a la Generalitat de Catalunya Departament de
Justícia Direcció Territorial de Tarragona (GCDJDTT). Un cop presentada
l’Acta, l’escrit que GCDJDTT adreçava a l’Associació de Propietaris dels
Munts (APM), a data 17/08/2017) deia
literalment:
“Caldrà que renoveu la totalitat de
l’òrgan de govern”. (mancava del Vicepresident)
D’altra banda, us informo del que diu
l’article 17 dels vostres estatuts, per
tal que ho tingueu en compte a l’hora
de fer el nou certificat: “Article 17. La
Junta Directiva (...), estarà compuesta por
un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Tesorero y cuatro
Vocales”. Per tant, mentre no s’aporti la documentació requerida, queda
suspesa.
D’altra banda, d’acord amb l’article
95 de la Llei 3972015 referida abans,
la paralització d’aquest assumpte durant el termini de tres mesos produirà
la caducitat del procediment, que us
serà notificat.
Al següent escrit que obra en el meu
poder de data 27/11/2017 de la GCDJDTT, adreçada a l’APM diu:
“CERTIFICO: Que al protocol de
l’entitat denominada Asociación de
Propietarios els Munts de Torredembarra, inscrita amb el número 1821
de la secció 1a del Registre de Tarragona, hi ha un certificat on consta
que a l’assemblea que va tenir lloc
el dia 15/07/2017 es va nomenar la
Junta Directiva de l’Associació. Que
la composició que consta inscrita en
el Registre inclou com a Vicepresident el Sr. Manel G...G..., a renovar
el 15/07/2018.
Cal interpretar, doncs, que en l’escrit
previ adreçat per l’APM a la GCDJDTT
es va “inventar” un Vicepresident
que no deriva dels acords de l’assemblea del 15/07/17. Gravíssim.
Vostès, Sres. i Srs. de la J.D. Sra.
Elòdia Miquel i Sr. Pedro Torres, han
tingut la desvergonyia de mentir fins i
tot a la “GCDJDTT”, faltant a la veritat
de l’Acta que va ser enviada a tots el
socis. No tenen cap credibilitat. Vostès tenen responsabilitat de càrrec.
Dos Actes més a mostrar i a la disposició dels socis per a consulta.
Espero com a soci, que tinguin la decència, esperit i dignitat de no repetir
els fets i que tornin els diners, Sres.
i Srs. de la Junta han d’assumir responsabilitats.

“Pensi que vostè va utilitzar 363€
del compte de l’Associació per pagar
la factura d’un Buffet d’Advocats de
Tarragona sense el permís de la Junta
i sense el Permís de l’Assemblea de
socis”.
Titulo IV (Estatuts APM):– Organos
Rectores. Articulo 12 Los Organos
de Gobierno y Administración de la
Asociación seran: La Asamblea General y la Junta Directiva. Després de
l’Assemblea General del mes de desembre de 2016, als requeriments de
documents via burofax a la Sra. Elòdia
i una vegada aportada i recollida per
d’altres fonts els documents necessaris per poder analitzar les comptes,
es va convocar una reunió de Junta
Directiva, i per escrit i amb termini
suficient es van citar a la Sra. Elòdia
Miquel i al Sr. Pedro Torres. El tema a
tractar era que es donés a la Junta Directiva explicacions del balanç de tresoreria ja que el presentat per la Sra.
E. Miquel no quadrava amb el que el
Sr. M. Lozano i jo mateix havíem fet.
No es van presentar i es va aixecar
la corresponent Acta. Entre altres
temes, es va acordar contractar el
serveis professionals d’un advocat,
per què ens assessorés en aquest

tema. La justificació de la despesa
queda expressada, l’autorització també (acta i vistiplau del President i Vicepresident en funcions de secretari/a
per manca de presencia d’aquesta),
la factura amb el corresponent IVA
també i el càrrec corresponent passat i domiciliat pel banc. Tot correcte
tal com diuen els nostres estatuts. Li
recordo Sra. Elòdia que els càrrecs
anomenats per una Assemblea General no els pot revocar una falsa Junta
Directiva.
En data 8 de juny 2017, vostè Sra. Elòdia, va disposar de forma indeguda i
per finestreta de 121,00€, pagament
de serveis d’un advocats de la Torre
i un altre import de 36,30 €. Vostè
no tenia acord de la Junta Directiva
per aquetes despeses, li recordo
que vostè és la Secretaria. Li recordo
que la firma és mancomunada (calen
dues signatures), i a demés aquests
pagaments no tenen el vistiplau de la
Presidència, ni tan sols la segona firma del mateix per disposar d’aquets
diners. Imports que vostè ha de reposar a la compte sostreta. Aquets
diners (157,30€) són de l’Associació,
dels socis. Vostè ha incomplert les
normes dels nostres estatuts Títol IV
Articulo 18. El Secretari/a. i Art. 20.
C.P. Art.253
“Sr. Nadal Pujol si hagués assistit a
les reunions de la Junta des de el 10
de desembre de 2016 fins el 23 de
maig del 2017 i si vostè hagués fet
tal com cal la seva feina de Tresorer a
la que es va comprometre, estaria al
corrent de tots aquets temes”.
En primer lloc val a dir que les reunions les convoca el President, no la
Secretaria/Tresorera, Títol IV Art. 18
del nostres Estatuts. Està clar després de la Assemblea General del
desembre 2016 que vostès dos, Sra.
Elòdia Miquel (secretaria i recaptadora dels diners en efectiu /Tresorera) i
Sr. Pedro Torres (vocal de festes), es
van dedicar a buscar una sortida del
“lio”! El balanç presentat per Vostè
Sra. Elòdia (10.12.16) no es va aprovar per “errors i/o diferencies”. Vostès saben les dificultats que tindrien
per salvar les dades del balanç. Van
considerar que el més ràpid era fer
fora al President actual i buscar una
Junta Directiva (23.05.2017) nova que
no estès al corrent de la situació. Em
dirigeixo ara als nous components de
la Junta Directiva, i els invito a què
contemplin la situació en tota la seva
amplitud, els invito a què obrin els
ulls. Tenen responsabilitats de càrrec.
Aquest tema no s’arregla buscant advocats.
És evident que qui no compleix degudament la seva feina i no compleix
amb les seves obligacions són vostès
i és vostè, Sra. Elòdia pensa que fa bé
la seva feina, però amb irregularitats
la feina no està ben feta.

“La Junta també es pregunta quin
interès té vostè en formar part de
l’entitat, si després vostè no ha exercit els càrrecs que vostè va acceptar
voluntàriament”.
Li pot dir a la Junta Sra. Elòdia, que
quant em conviden als llocs i assumeixo un càrrec, al contrari del que
vostè pensa i diu, tan si li agrada com
si no, intento fer la meva feina ben
feta, deixar la casa neta i endreçada
encara que sigui a costa de la difamació i ultratge (cosa que no li agrada a
ningú, suposo). Tinc interès en aconseguir: a) Que les pràctiques comptables siguin les correctes. b) Tornar
el diners del compte xxxxxxx9203 als
seus legítims propietaris i c) Que les
disposicions indegudes que ha realitzat vostè es tornin.
També els hi faig saber que vam
presentar amb el Sr. Manuel Lozano, (d) un projecte de futur a l’Il•lm.
Ajuntament, de les necessitats per
mancances dels Munts a curt, mig
i llarg termini, cosa que vostè amb

27/28 anys no ha fet. També els hi
faig saber que aquests projecte (e)
Col•laborar amb el Sr. Julio i Sr. Manolo de la Jove Associació, també el
tenen perquè segueixo pensant que
les seves mancances i problemes
són els mateixos que els nostres
als Munts. Per tant, s’ha de sumar
forces.

“També li diem, que si tantes irregularitats comptables o d’altra mena
ha observat, el mes adequat seria
que presentés denúncia al Jutjat
corresponent”.
Doncs sí, és de Jutjat de Guardia.
Sres. i Srs. de la Junta i Sra. Elòdia,
es pensen que dimitir seria acceptar
una derrota. No obstant, no és qüestió de victòria o derrota, és qüestió
de dignitat. Vostès no dimitiran encara que la “balandra” s’ensorri.
Vostès han de demanar disculpes
als socis, dimitint. Vostès es consideren dignes de representar a l’Associació després de tot l’exposat?
Jo i d’altres socis no ens sentim
representats per aquets valors que
vostès exhibeixen.
Agraeixo als membres de J.D. el
suggeriment. Vostès saben que el
premi d’una sentència mai deixa
satisfetes a totes les parts. Una
d’aquestes sentències li ha deixat
un monument de formigó davant de
casa seva a mitges, tot i haver guanyat el plet. Espero no caure mai en
aquests paranys.
Vull fer-los-hi una pregunta, Sres.
i Srs. de la J.D i Sra. Elòdia. Quina
catadura moral té aquesta Junta Directiva, encapçalada per vostè Sra.
Elòdia, per obrir-me un expedient
disciplinari, per fer-me fora de l’Associació, després de tot el que han fet i
el difícil que m’ho han posat vostès?
Vostès, han incomplert de forma
reiterada i sistemàtica Articles dels
nostres estatuts, amb l’única finalitat de fer fora al legítim President
que, com era la seva obligació, el
que va fer és demanar i recavar informació amb la finalitat d’informar
als socis dels fets que s’havien produït. Tant brutes tenen les mans?
Per decència, ètica i dignitat haurien
de demanar disculpes als socis, tornar els diners i dimitir sense esperar
un expedient disciplinari. Pleguin.
Després de les irregularitats comeses i mentides exposades (punt 7
de la carta de la Junta Directiva) per
arribar a obtenir el vistiplau del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per ser anomenat
“l’òrgan competent”, entenen Vostès que no poden assumir una competència obtinguda falsejant actes,
per imposar sancions a un President
legalment constituït. Repeteixo,
algú d’aquesta Junta Directiva deu
de tenir les mans molt brutes si ha
d’arribar a aquest punt per amagar
les seves vergonyes.
La carta a la que em refereixo a l’inici
d’aquest document està signada per
la Junta. No obstant, serià important
que tots el socis coneguin els integrants implicats d’aquesta Junta
amb la corresponen Acta degudament firmada.
A la propera carta al Mònic del mes
d’abril explicaré les anomalies de la
celebració de la festa dels Munt del
2017 i la comèdia amb els tramis
fets per intentar fer-me fora de l’Associació en la que hi va col•laborar
un bufet d’advocats de la Torre.
Per acabar dir-los-hi que el Sr. Manuel Lozano (ex-vicepresident) i jo
mateix disposem de tots els documents que donen suport a les afirmacions expressades en aquests
escrit i sàpiguen que estan a la seva
disposició i a la de tots els socis.

Nadal Pujol.
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Pack articulat
des de

549 €

NO DEIXIS DE COMPRAR
QUALITAT AL MILLOR PREU

PVP

499 €
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 i de 17 a 20:30h
Diumenge i festius tancat

De 9:30 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h
Dissabte, diumenge i festius tancat
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Oberta la convocatòria dels Premis S’amplia l’oferta d’espectacles
Cultura Vila de Torredembarra en en la segona edició del Festival
l’àmbit de les arts plàstiques
de Màgia
La Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Torredembarra ha presentat la vintena edició dels
Premis Cultura Vila de
Torredembarra pel que
fa a les convocatòries biennals que enguany corresponen als guardons
d’arts plàstiques.
D’aquesta manera, els
premis d’arts plàstiques
que queden convocats
són:
XVIII Premi Pere Romeu
de Pintura
Tema lliure. Data límit de
presentació: 15 d’octubre
de 2018. Dotació: 1.000 €
Membres del jurat: Marta
Argentina, Adrià Vernet,
Joan Ciuró, Aurora Roig
i Jordi Roig. Patrocina:
Centaño espectacles.
XVIII Premi Pere Romeu
de Fotografia
Modalitat: arxius digitals.
Temàtica: Acció Social
(les fotografies hauran
d’abordar temes vinculats a actuacions de
l’àmbit social: l’exclusió
social, la vulneració dels
drets humans, les poblacions de refugiades
o immigrants, l’acollida i
integració social, la cooperació internacional, els
col·lectius exclosos, la dinamització comunitària o

Durant la presentació es va destacar l’augment de l’import
econòmic del premi de xilografia que ha esdevingut un referent
mundial(Foto: RMG - El Mònic)

el treball d’inclusió). Data
límit de presentació: 15
d’octubre de 2018. Dotació: 500 €. Membres del
jurat: Imma Font, Lluís Milian, Jaume Sellart, Anna
Fusté i Rodrigo Sicilia. Patrocina: Regidoria d’Acció
Social.
VIII Premi d’Arts Plàstiques Josep Pujol i Montané d’Escultura
Tema lliure. Data límit de
presentació: 15 d’octubre
de 2018. Dotació: 1.000 €
Membres del jurat: Roberto Sánchez, Mercè Bessó,
Olga Pijuan, Félix Lozano i
Pere Bruix. Patrocina: Regidoria de Turisme.
V Premi Internacional
de Gravat Xilogràfic “La
Torre de l’Encenall”

Tema lliure. Tècnica: xilografia. Data límit de presentació: 17 d’octubre de
2018.
Membres del jurat: Mercè Alonso, Maria Casas,
Francesc Fontbona i Antoni Gelonch.
El premi té tres modalitats:
– Premi de gravat infantil
(fins a 12 anys)
– Premi de gravat juvenil
(de 13 a 17 anys)
– Premi de gravat per
adults
Un únic Premi per modalitat.
– Categoria infantil i juvenil: 200 € en material per
gravar i un diploma.
– Categoria adults: 1.500 €
i un diploma.
Patrocina: Arxiu Municipal
de Torredembarra.

La segona edició del
Festival de Màgia de
Torredembarra, que tindrà lloc els propers 27,
28 i 29 d’abril, amplia
tant l’oferta d’espectacles com dels espais,
després de l’èxit assolit
l’any passat.
Així, l’espectacle itinerant del divendres passa a ser un espectacle
en dos places, a les 18
h a la pl. Mossèn Joaquim Boronat i a les 19
h a la plaça de la Font
i, s’amplia el programa
amb un espectacle-taller de màgia educativa
que tindrà lloc dissabte
a l’Espai Cultural Teatre
del Mar.
Programació del Festival:
Divendres 27 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.
Dissabte 28 d’abril. Màgia educativa
D’11.30 a 13 h, a l’Espai
Cultural Sala del Mar, Els misteris de l’aigua
màgica, a càrrec d’Òscar de la Torre. Espec-

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390

4457

tacle - taller recomanat a
partir de 6 anys (infants
4 € acompanyats d’un
adult)
De 19.30 h a 21.30 h, al
Casal Municipal, Gala
Nacional
Presentador: Mago Kayto
Actuacions: Dani Polo,
Mag Albert, Mag Luís
Manuel i Nuel Galán
Preu: Adults 7 € // Menors de 12 anys 4 € //
Grups de 10 (entrada
anticipada) 4 € // 0-3 anys
gratuït.
Diumenge 29 d’abril.
Gala Cloenda
De 18 h a 19.30 h, al Casal Municipal, “Déjà Vú”
amb la Cia. Mag Edgard.
Preu: Adults 5 € // Me-

nors de 12 anys 4 € //
Grups de 10 (entrada
anticipada) 4 € // 0-3
anys gratuït.
Compra d’entrades:
Venda anticipada, a partir del 9 d’abril:
Regidoria de Turisme,
de dilluns a divendres,
de 10 h a 14 h. 977
64 45 00 turisme@torredembarra.cat
Taquillla:
Dissabte 28 d’abril:
Espai Cultural Sala del
Mar, de 10.30 h a 11.30
h.
Casal Municipal, de 18
a 19.30 h.
Diumenge 29 d’abril:
Casal Municipal, de
16.30 a 18 h.

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

WWW.FINQUESLATORRE.COM

La primera edició va comptar amb actuaccions espectaculars
(Foto: AF - Aj. de Torredembarra)

2618

4293

Piso 2 hab.

4326

Poblamar

Piso 3 hab.
Centro

50.000€

69.750€

2648
3702

3148
3117

OPORTUNIDAD

OCASIÓN - PISO 3 HAB.

Piso de 66m², en Rincón del César
3 habitaciones,1 baño, terraza, soleado,
muy tranquilo, a 5minutos de la playa.

2 baños, parquing con
gran terraza exterior
En el centro de Torredembarra,

56.000€

105.000€

4095

Piso 2 Hab.
Altafulla
75.600€

4388

Piso 2 Hab.
A 3 min. playa

85.000€
4360

2

262 m 3 hab.

Casa 205m2
5 hab. 2 baños

80.000€

90.000€

Casa de pueblo

Casa 2 Hab.

2643

Casa Adosada

A 2 min.playa

3Hab. 2baños

107.000€

125.000€
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LA CORAL CELEBRA ELS 40 ANYS
Redacció.- Continuen
els actes per commemorar el 40è aniversari de la Coral Santa
Rosalia. Després del
concert a la Basílica
de la Mare de Déu de
Montserrat, en aquest
cas els llocs triats han
estat dos punts neuràlgics de Torredembarra:
l’església de Sant Pere
i l’Ajuntament.
I és que aquest mes
de març feia 40 anys
que es va presentar
oficialment. Va ser l’11
de març de 1978 a la
sala d’actes de la Caixa
de Tarragona. Feia uns
mesos que assajaven,
per bé, que la majoria
participava en les celebracions litúrgiques. El
primer director va ser
Pere Riñé i l’impulsor
mossèn Antoni Morell,
que va ser president
honorífic de l’entitat
fins a la seva mort. Tenia 50 cantaires, una
xifra que s’ha anat

L’acte central ha tingut lloc al pati del Castell i ha acabat amb la participació de la majoria dels
cantors que han passat per la coral durant aquests anys (Foto: RMG - El Mònic)

mantenint al llarg dels
anys. El repertori de la
coral és ampli i variat.
A l’església parroquial
hi ha hagut una missa
d’acció de gràcies commemorativa de l’efemèride que, com no podia
ser d’una altra mane-

ra, ha comptat amb la
participació de la coral.
Entranyables han estat
les paraules que els hi
ha dedicat Mn. Francesc Esteso i també la
lectura d’una missiva
de l’Il·lustríssim Senyor
Arquebisbe de Tarrago-

na, Mn. Jaume Pujol,
qui ha agraït la col·laboració de la Coral en les
celebracions litúrgiques
més importants de la
parròquia com són les
Festes de Nadal, Setmana Santa i Pasqua,
Festes Majors, etc.

Un cop acabada la celebració, l’acte s’ha traslladat a l’atri del Castell,
que s’ha quedat petit,
on hi ha hagut un reconeixement a totes
aquelles persones que
han passat per la Coral.
D’una manera més especial, s’ha volgut reconèixer la tasca dels
directors amb l’entrega d’una litografia exclusiva del cantaire i
pintor, Joan Ciuró. Al
llarg d’aquests anys,
aquests han estat: Pere
Riñé (†), Lluís Batet,
Núria Batet, Natàlia Casasús i Jordi Boltà.
En el seu discurs, l’actual regidora de Cultura,
Núria Batet –fins fa un
temps molt vinculada a
la Coral– ha destacat la
importància de la mateixa i el fet que quaranta
anys després encara
gaudeixi d’una excellent salut, mantenint
els mateixos principis
pel que es va crear.

arquitectura - construccions i reformes

Antonio Arnó Fortit
Direcció

www.cmarno.eu - arno@cmarno.eu
Tel. 977 64 05 75 - 977 64 10 82
Fax: 977 64 10 77
c/ Ramon de la Torre, 47 · Torredembarra

Santi Arnó Sardà
Arquitecte tècnic - Col. Nº 1572
Tel. 677 473 687
santi@cmarno.eu

L’alcalde ha fet entrega d’un obsequi institucional.
La coral ha interpretat
cinc cançons. Totes
elles van ser cantades
en el primer concert
de fa 40 anys. Potser
la més celebrada ha
estat Al Vent de Raimon.
No obstant, el moment més emotiu ha
estat quan han pujat
a l’escenari un bon
nombre dels cantaires
que al llarg del temps
han participat amb la
coral i que han ajuntat
les seves veus amb
els actuals cantaires
per entonar una de
les cançons catalanes
més emblemàtiques:
Rossinyol.
El millor de tot és que
la coral té un futur brillant al seu davant.

Telf. 977 645 641

-TAROT
-CARTA ASTRAL
-REGISTRES AKÀSHICS
-MASSATGES TERAPÈUTICS
-MEDITACIÓ GRUPAL

c/ Indians, 12 local
Torredembarra

www.josepmnavarro.com

…i molt més

Informis al telèfon 977 642 087
Segueix-nos al

c/ Antoni Roig, 63
Torredembarra

c/ Pere Badia, 14

· Torredembarra · Tel. 977 641 155

Tel. 977 64 40 21
C/ Capella 1 - TDB
TREBALLS EN FERRO, ACER INOXIDABLE, ALUMINI I PVC
PORTES METÀL·LIQUES I MOTORITZACIÓ

TREBALLS EN FERRO I
ACER INOXIDABLE
Construïm portes de jardí, reixes,
baranes, escales, venecianes

MENÚ DIARIO, 10 €
MENÚ FIN DE SEMANA, 12,50 €
PIZZAS ARTESANAS

PORTES METÀL·LIQUES
Enrotllables
Basculants: de contrapesos i de molles
Extensibles de ballesta
Correderes
Seccionals

TAPA GRATIS EN CADA CONSUMICIÓN
MENÚ DIARIO · TAPAS · PLATOS COMBINADOS
HAMBURGUESAS DE BLACK ANGUS

Plaça Catalunya, 5 - Torredembarra - Tel. 977 173 046

MOTORITZACIÓ DE PORTES
TREBALLS EN ALUMINI, PVC I VIDRE
Tancaments d’alumini en general, portes,
finestres, venecianes, baranes, persianes,
mosquiteres

GAUDEIX DEL NOU SERVEI D’ESTÉTICA
DESCOBREIX TOTS ELS AVANTATGES

MAMPARES DE BANY
TENDALS

PRESSUPOSTOS

SENSE COMPROMÍS

Oficines i Exposició
C/ Alt de Sant Pere, 62-70
43830 Torredembarra
Tel: 977 643 547 / 655 011 209
Email: info@f-nuevo.com
Web: www.f-nuevo.com
Fàbrica
Poligon Industrial Roques Planes
C/ Nou de Gaià s/n
43830 Torredembarra
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L’Ajuntament proposa Pepita Biosca per rebre el La Policia Local d’Altafulla
compta amb el primer
distintiu de mèrit del Consell Comarcal
simulador de tir a la
dones en l’esport la va porEl Consell Comarcal del dona a Roda de Berà.
Tarragonès ha obert la La “Pepita de Cal Secalló”, tar amb 56 anys a crear un
demarcació de Tarragona
quarta convocatòria per a com és coneguda al muni- equip de basquet femení
la concessió de distincions de mèrit de serveis
distingits, els quals s’atorguen a persones o entitats dels municipis de la
comarca que s’hagin distingit en una continuada
tasca cultural, científica,
econòmica, social o urbanística.
Enguany la proposta de
l’Ajuntament, feta per
l’equip de Govern i ratificada dijous passat a la tarda pel Ple amb el vot favorable de tots els membres de la corporació, ha
estat la senyora Pepita
Biosca Ollé, rodenca i emprenedora qui durant tota
la seva vida ha col·laborat
en diversos àmbits de la
cultura, de l’esport i de la

cipi, ha estat sempre una
defensora del paper protagonista de la dona a la
nostra societat, una apassionada de l’esport i de la
cultura, mare de família i
empresària, però sobretot
ha estat una rodenca orgullosa del seu poble d’adopció, una estima que la va
portar a protagonitzar el
pregó de la Festa Major de
Sant Bartomeu l’any 1999.
La seva passió per l’esport la van convertir des
de ben petita en campiona
de ping-pong, i d’escacs a
l’Orfeó Reusenc, passant
més tard a convertir-se en
mestra de tots els nois i
noies que en volien aprendre. La seva lluita per promoure la igualtat de les

a Roda de Berà, “Mebisa”,
per donar resposta a totes
les noies que volien practicar esport al municipi, i
durant molts anys va ser
també la seva entrenadora, recuperant els coneixements que havia adquirit
com a jugadora quan vivia
a Reus.
Com a dona emprenedora ha dedicat la seva vida
al negoci familiar de queviures i sabates, “El Corte
Inglés de Roda”, com se’l
coneixia, i a cuidar de les
seves dues filles.
Com a defensora del paper
de la dona a la societat va
cofundar el primer Grup de
Dones de Roda de Berà,
fomentant la participació
de les dones organitzant

sortides i activitats socials
i culturals, i implicant-s’hi
durant molts anys en la
junta com a tresorera de
l’entitat. Sempre ha estat
disposada a ajudar als demés i a emprendre nous
reptes, aprenent a dibuixar, a fer servir un ordinador a l’Escola d’Adults,
o bé col·laborant amb un
espai setmanal a Roda de
Berà Ràdio.

VII é MERCAT MEDIEVAL DE CREIXELL – 2018
Les activitats programades són les següents.
DISSABTE 31 DE MARÇ A
les 11:30h. Cercavila amb
el Bufó Xanquer. A les
12:00h. Inauguració del
Mercat Medieval per part
del Rei i la Comitiva Reial
a la plaça Major. Els figurants d’aquesta Comitiva
Reial són veïnes i veïns de
la Vila, que hi participen de
manera voluntaria. A les
12:30h. i a les 17:30h. Es-

pectacle de FALCONERIA
d’acció amb Atalaya Dúo a
la rambla de les Moreres. A
les 18:30h. Espectacle de
la Dansa del Ventre a la Plaça Major. A les 19:30h. Cercavila amb malabars i tabals. A les 20:00h. Concert
de Veu i Piano “La Dona
musa de la música” al Casal Municipal. A les 20:30h.
Espectacle “Com es vestia
un cavaller templari” a la
plaça Major. DIUMENGE

1 D’ABRIL De les 10:00h. a
les 13:30h. VOLS LLIURES
D’ÀLIGA per tot el Mercat. A les 12:00h. Cercavila
amb els Gegants de Creixell Gilmundo i Minerva.
A les 17:30h. Espectacle
de Falconería d’acció amb
Atalaya Dúo a la rambla de
les Moreres. A les 18:30h.
Espectacle de Titelles amb
“L’Invisible Titelles” a la
plaça Major. A les 19:30h.
Cercavila a càrrec de Sons

de Cossetània. Durant els
dies del Mercat, hi haurà
una Exposició de maquetes de Castells Medievals i
una Exposició de pintures a
l’Oli a Cal Cabaler. Casa de
Cultura Creixell També durant els dies del Mercat, hi
haurà una Mostra de foc i
forja a càrrec dels Germans
Mercadé de Bonastre. L’horari del Mercat Medieval és
de 10:00h. a 22:00h.

Pràctiques de tir virtual,
escenaris d’atracament
en un carrer, un comerç
o amb pluja són alguns
dels 50 exercicis que poden realitzar els agents de
la Policia Local d’Altafulla,
el primer cos policial municipal de la demarcació
de Tarragona que compta
amb aquest sistema de
simulació.
El simulador, de l’empresa Tradesegur, és una
eina interactiva, amb
imatges a mida real, que
permet “simular una situació autèntica i la conducta que l’agent ha de
seguir en aquest instant,
potenciant les alternatives abans d’haver d’utilitzar l’arma”. Així s’hi ha
referit el sotsinspector de
la Policia Local d’Altafulla,
Àngel Fernàndez.
El sistema de tir utilitzat
és el de làser amb pistola
simulada, o bé, amb cartutx làser carregat en la
pròpia pistola assignada
a l’agent, de manera que
“pot practicar el tir intuïtiu
o de defensa, amb moviment i en situacions que
són el màxim reals possibles”.
La formació mitjançant simulació és una de les formes més efectives de preparar als agents davant la
presa de decisions en situacions d’enfrontament
real. És per aquest motiu
que la principal avantatge
d’aquest sistema és que
“esdevé un aprenentatge
continuat per l’agent que
sense aquest simulador
no era possible”, ha remarcat l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso, que ha recordat: “Amb el simulador
reduïm de 30 a set dies

el temps de preparació
dels agents que fins ara
s’havien de desplaçar al
camp de tir de Sant Salvador, a Tarragona”.
Cal recordar que les policies locals tenen l’obligació de dur a terme dues
tirades de tir a l’any, però
el fet d’haver de fer-ho
en dues sessions i desplaçar-se fins a Tarragona,
comportava que no es
poguessin fer les pràctiques policials de manera
adient, pel que fa a la freqüència, i també tenint
en compte que les galeries de tir no estan preparades per efectuar tir
policial. Aquestes pràctiques no substitueixen,
però, l’obligatorietat de
les dues tirades de tir al
camp d’entrenament de
Tarragona.
Amb el simulador, també
es pot calcular el temps
de reacció amb una visualització a posteriori
de les zones d’impacte,
amb la finalitat de prioritzar la reducció de l’agressor sense fer ús de les
armes.
El simulador també pot
capturar espais del municipi d’Altafulla, entitats
bancàries, pàrquings o
llocs de grans concentracions, i aplicar la simulació a l’entorn més proper.
Tot i que en un principi,
el simulador de la Policia
Local d’Altafulla donarà
servei només als agents
locals, l’alcalde d’Altafulla,
Fèlix Alonso, ha obert la
possibilitat a altres cossos policials de l’entorn
perquè puguin practicar
a les dependències de la
comissaria altafullenca.

