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

el teu referent des de l’any 2001
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ADÉU A UN SÍMBOL

VINS, SIDRA I TAPES
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L’Ajuntament fa retirar l’Alfa i Omega del Bloc de Baix a Mar. L’escultura ideada per Rafael
Bartolotzzi va ser col•locada l’any 1999 amb motiu de la commemoració del 20à aniversari
dels ajuntaments democràtics. Amb el temps s’havia convertit en un emblema local. P2

Programa
festa de
Sant Joan

Es tracta de la Festa
Major de Baix a
Mar i primer gran
esdeveniment de
l’estiu a Torredembarra
P3

Obert de 08:00- 00:00
(dimecres tancat)

Carrer Antoni Roig, 62
Tel. 638605680
TORREDEMBARRA

POLÍTICA

Arrenquen
la pancarta
sobre els
presos

Penjava de la façana
de l’Ajuntament per un
acord de ple del des
del passat abril P4

977 64 11 47
torredembarra
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L’operació de retirada del monument va aixecar força expectació. (Foto: A. Fusté - Aj. Torredembarra).

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

JOSEP BARGALLÓ CONSELLER D’ENSENYAMENT
El president Quim Torra nomena a Josep Bargalló Conseller d’Ensenyament. El
torrenc ja ho havia estat durant tres mesos quan la presidència de Pasqual Maragall.
Posteriorment, va ser Conseller Primer. P4

Mor Maria
Rosa
Wennberg

Filla adoptiva de
Torredembarra, va
morir el passat mes
de maig quan estava
a punt de fer 100 anys
P10

ES VEN FINCA RÚSTICA A LA RIERA DE GAIÀ
Ideal per portar-la una persona sola!!!
Amb rafal, aigua, situada al costat del camí
Nombrosos arbres fruiters
(tarongers, mandariners, pomelo, figuera, perers, albercoc, presseguer, atmetller, codonyers, avellaner…).
40 Oliveres alberquines en plena producció
DE PARTICULAR A PARTICULAR

Tel. 661 680 478
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L’escultura Alfa i Omega ja ha estat
retirada del bloc de Baix a Mar
Redacció.- El passat 15
de juny, l’escultura Alfa i
Omega va ser retirada
del bloc de Baix a Mar,
en una operació que es
va iniciar a dos quarts
de set del matí amb la
sortida de l’equip de
treball del port de Torredembarra.
Abans de les onze del
matí, l’escultura ja s’havia pogut traslladar a
bord de la pontona (plataforma de treball amb
grua).
A partir d’ara, es portarà
a uns terrenys municipals per analitzar i estudiar les possibilitats de
restauració, els costos
econòmics i drets i obligacions sobre la mateixa escultura. Quan es
tinguin totes les dades
aleshores es prendrà
una decisió que, en tot
cas, serà col•lectiva. La
base que ocupava l’escultura se sanejarà per
treure tot el material que
ha quedat després del
desmuntatge. Està to-

talment prohibit accedir
al bloc per qüestions de
seguretat.
L’Ajuntament va encarregar a una enginyeria
un informe sobre l’estat
de l’escultura. Entre d’altres, els danys detectats
havien estat les pèrdues
de gruix del material, la
degradació de l’acer patinable (conegut com a
corten), la desintegració
de soldadures, etc. De
fet, el procés de corrosió de les xapes de les
potes de l’escultura era
irreversible. El deteriorament que patia l’escultura i que s’havia agreujat
significativament en els
darrers mesos, amb el
perill real que comportava, han precipitat la seva
retirada.
Tota aquesta operativa
compta amb un pressupost aproximat de 26.000
€.
Cal recordar que l’escultura Alfa i Omega és
obra de Rafael Bartolozzi. Es va inaugurar l’abril

de 1999 amb motiu de la
commemoració dels 20
anys d’ajuntaments democràtics que Torredembarra va celebrar amb
una Trobada d’alcaldes
dels Països Catalans.
Escultura d’acer corten
de 12 metres d’alçada i
12 tones de pes. L’escultura reprodueix les lletres
gregues alfa i omega,
com a símbol de l’assoliment d’un objectiu del
principi i la fi vers la recuperació de la democràcia. Es trobava ubicada
sobre un bloc de formigó
dins del mar, a uns 80
metres de la platja. Amb
la instal•lació de l’escultura, es va restaurar el
bloc de Baix a Mar, una
peça important de la història del món de la pesca
a Torredembarra.
Polèmica
La retirada de l’escultura
ha indignat a la família
Bartolozzi, que ha rebutjat les formes en què
s’ha realitzat l’actuació.

Consideren que se’ls
hauria d’haver informat
abans pel fet que són els
titulars dels drets d’autor de totes les obres de
l’escultor.
La vídua de l’escultor,
Núria Aymamí ha criticat
que el consistori l’hagi
retirat “unilateralment i
sense el consens” familiar.
Un dels errors, segons
la vídua de l’artista, és
que no s’hagi consultat a l’empresa que va
construir el monument. A
més, ha titllat de “temeritat” part dels treballs
Aymami s’ha mostrat indignada i decebuda pel
posicionament municipal
i els hi ha demanat que
se’ls tingui en compte
en les properes decisions. També, ha reclamat
que es repari i es torni a
col•locar l’escultura. En
cas contrari, ha afirmat
que es plantejaran emprendre accions legals
contra aquesta actuació.

Es renova el parc de salut del Pg de Rafel Campalans
La Regidoria de Via Pública i Manteniment ha
dut a terme recentment
actuacions de millora del
parc de salut i la zona
infantil del passeig de
Rafel Campalans. De
fet, el parc de salut s’ha
renovat totalment amb
la substitució de tots els
elements biosaludables,
incorporant un lot de set
nous elements de diferents modalitats com ara
surf, balança, patins o esquí de fons. Aquesta renovació ha tingut un cost
de 4.961 €. Els elements
que s’han canviat s’utilitzaran en un nou parc de

salut que es projectarà al
carrer del Galceran.
L’altra actuació realitzada
ha estat a la zona infantil.
S’ha instal·lat un nou lot
de jocs format per un d’escala i un circuit. Aquests
elements i la seva instal·
lació han tingut un cost de
5.689,42 euros.
El regidor de Via Pública i Manteniment, Vale
Pino, ha explicat que la
bona ubicació d’aquestes zones, molt properes
a la platja i al mar, fa que
comptin amb molts usuaris i que calgui reforçar-les
per donar un bon servei

Les tasques van durar més de tres hores (Foto: A. Fusté - Aj. Torre.)

MENJARS PER EMPORTAR COM FETS A CASA

13,90

19,90

16,90

4,50

Ja es pot gaudir de les instal·lacions (Foto: A. Fusté - Aj. Torre.)

de salut i d’oci. A més, en
aquesta part del passeig
Rafel Campalans, entre
el parc de salut i la zona
infantil, es troba el parc

d’esports urbans que es
va posar en marxar l’any
passat i que també compta amb molt de públic, especialment jove.

c/ Pere Badia, 49 - Torredembarra
Caps de setmana:

PAELLES I FIDEUAS

PER RACIONS I PER ENCÀRREC

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats
Horari:
Caps de setmana de 13:30 a 15:30 h

CUINA TÍPICA CATALANA
Jardí, Parc Infantil i Aparcament

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

BAIX A MAR
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Torredembarra dóna la benvinguda a l’estiu
amb la Festa de Sant Joan
La Regidoria de Cultura i
l’Associació de Veïns Sant
Joan ja ho tenen tot a punt
per començar aquest diumenge la celebració de
Sant Joan, la Festa Major
de Baix a Mar que tindrà
lloc els propers 17, 18, 22,
23 i 24 de juny.
Tot seguit us detallem el
programa:
Divendres, 22 de juny
A les 20 h, a la plaça d’Antoni Roig i Copons
Presentació del llibre Retalls de vida de Baix a Mar,
de Gabriel Comes Nolla.
A les 22 h, a la plaça d’Antoni Roig i Copons
Sopar popular. Venda anticipada els dies 10 i 17 de
juny, d’11 a 13.30 h, a la
Biblioplatja (preu socis: 10
€, no socis: 12 €). Organitza: Associació de Veïns de
Sant Joan.
A les 23.30 h, a la plaça
d’Antoni Roig i Copons
Ball amb el duet Supernova.
Dissabte, 23 de juny
De les 8.30 a les 14 h, a
l’envelat de Cal Bofill
Open de Botifarra Sant
Joan. Organitza: Associació
de Botifarrers.
De les 11 a les 13 h, a la Biblioplatja
Simultània d’escacs. Organitza: Club d’Escacs de Torredembarra.
De les 11 a les 14 h, a la
platja de Baix a Mar
Regata de Sant Joan de
Llagut Català, finals. Organitza: Associació de Rem Vogadors de Baix a Mar de

Torredembarra.

ruji.

de la Coral Santa Rosalia.

A les 12 h, a la plaça d’Antoni
Roig i Copons
Espectacle infantil el Petit
Marremengu a càrrec de la
cia. Pep Callau i els Pepsicolen.

Diumenge, 24 de juny
A les 8 h, pels carrers de
Baix a Mar
Matinades a càrrec dels Grallers de la Torre.

A les 18.30 h, a la plaça de
Josep Valls Ibern
Actuació del Ball de Diables
Infantil, la Mulassa, el Ball de
Bastons, el Ball de Pastorets,
el Ball de Gitanes, els Nans i
els Gegants Joan i Rosalia.

De les 15 a les 20 h, a la plaça de l’Aragó
Open de Dòmino Sant Joan.
Organitza: Associació de Dòmino.
A les 17.30 h, a l’església de
Baix a Mar
Enlairament de coets a càrrec del Ball de Diables de
Torredembarra.
A les 19.30 h, al passeig de
Colom
Ballada de sardanes amb la
Cobla Cossetània i rebuda
de la Flama del Canigó a
càrrec de l’Agrupació Sardanista L’Antina.
A les 21.15 h, al passeig de
Colom
Pregó a càrrec de l’Agrupació Sardanista l’Antina.
En acabar el pregó, als jardins de Cal Bofill, sopar amb
botifarra, coca de Sant Joan
i beguda (preu: 6 €). Organitza: Ball de Diables de Torredembarra.
A les 22 h, al passeig de Colom
La Feeta del Foc: encesa de
la foguera a càrrec dels Diables i actuació del Ball de
Diables i de la Virgília.
A les 23 h, a l’envelat de Cal
Bofill
Concert i ball amb l’Orquestra Himalaya.
Seguidament, a l’envelat de
Cal Bofill
Concert amb La Banda Bi-

A les 12.30 h, a l’església de
Sant Joan Baptista
Ofici solemne acompanyat

Seguidament, a la plaça de

Josep Valls Ibern
Actuació del Ball de Serrallonga.
A les 19.30 h, a la plaça de
Josep Valls Ibern
Actuació castellera amb la
Colla Castellera La Bisbal
del Penedès, els Castellers
d’Altafulla i els Nois de la
Torre.

A les 22.30 h, a la platja de
Baix a Mar
Espectacle de focs artificials, a càrrec de Pirotècnia
Igual.
En acabar, al passeig de
Colom
Havaneres a càrrec del grup
La Barca de Mitjana. Rom
cremat (preu: 1 €).

BAR - TAPES DE PEIX
POLLASTRES A L’AST
ENCÀRRECS

Us desitgem bones festes de
SANT JOAN 2018
MENJARS I TAPES PER EMPORTAR
ARROSSEJATS
FIDEUEJATS
ROMESCOS
BRANDADA DE BACALLÀ
PAELLES, SUQUETS
I BULL (temporada)

BONA FESTA MAJOR
DE SANT JOAN 2018

c/ Indústria, 4-6 · Tel. 977 640 180
BAIX A MAR · TORREDEMBARRA
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Arrenquen la pancarta de ‘Llibertat Ciutadans (Cs) proposa un canvi
d’imatge de la Plaça Catalunya
presos polítics’ de l’Ajuntament
La pancarta penjada a la façana de l’Ajuntament on es
podia llegir ‘Llibertat presos
polítics’ ha estat arrancada
durant la matinada del 19
de juny. El consistori ha explicat a través d’un missatge de twitter que aquesta
nit alguns “gamberros” han
arrencat la pancarta situada
sobre la porta de l’Ajuntament a una alçada considerable. En aquest sentit estan
treballant per esbrinar com
s’han produït aquests actes
vandàlics. Fonts municipals
asseguren que tornaran a
col•locar-la perquè es tracta
d’un acord pres en el ple.
El ple del 15 de març va
aprovar penjar la pancarta
reclamant la llibertat dels
presos polítics. El van votar
a favor els grups municipals
d’Esquerra, ABG, el PDECat i Unió, la CUP i Avui

Imatge de la façana del Castell amb la pancarta arrencada (Foto: Cedida)

Democràcia. En aquest sentit
van destacar que demanar la
seva llibertat era un tema de
“drets humans i democràcia”.
El regidor socialista Jordi
Solé es va abstenir mentre
que els altres dos regidors
del PSC, Ciutadans i PP van
votar en contra.
Feia més de dos mesos que

la pancarta estava penjada
al consistori. Quan va ser
col•locada a l’abril, Ciutadans
va fer arribar una petició a
l’Ajuntament per sol•licitar la
seva retirada “ja que no representa la totalitat de veïns
del municipi i la majoria no se
senten identificats amb ella”,
han apuntat.

Bargalló conseller d’Ensenyament
El nomenament de Josep
Bargalló i Valls com a conseller d’Ensenyament de
la Generalitat suposa el
seu retorn al departament
en un càrrec que va exercir tres mesos en el Govern de Pasqual Maragall,

perquè ràpidament es va
convertir en el seu ‘conseller primer’.
Nascut a Torredembarra el
3 d’octubre del 1958, és llicenciat en Filologia Catalana i va començar treballant
en l’ensenyament públic.

Va iniciar la seva trajectòria política a l’Assemblea
de Catalunya i com a militant del PSUC, PSAN i
Nacionalistes d’Esquerres;
va ser escollit el 1992 diputat del Parlament com a
independent per ERC, fins

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) Torredembarra proposarà un canvi
d’imatge de la Plaça Catalunya al ple ordinari de
juny. Així ho ha anunciat,
Toni Cruz, el portaveu de
Cs a l’Ajuntament que ha
explicat que “són diversos
els veïns que en els darrers mesos han fet arribar
al grup municipal les diferents queixes per donar un
nou aspecte a la zona”.
Cruz ha explicat que en
una visita a la zona, s’ha
detectat “el deteriorament
de les voreres, la falta d’il·
luminació, la poca senyalització viària o la manca
d’enjardinament floral de
la plaça”. És per això que
“Ciutadans presentarà una
moció aquest divendres
per condicionar la zona de

la Plaça Catalunya i per donar-li una nova imatge que
garanteixi la igualtat en inversions i prestacions municipals en tots els barris de
Torredembarra”.
Finalment, el portaveu municipal de Cs ha matisat
que “Torredembarra ostenta la categoria de ‘Violes
Florides’ i això es tradueix

en l’important per garantir aquest espai de convivència en condicions
òptimes”. Tanmateix, Cs
també exigirà que s’executi la seva proposta presentada en l’anterior ple,
per tal de dinamitzar la
zona comercial de la Plaça Catalunya.

al 2003, i també regidor a
Torredembarra.
Va ingressar en la formació
republicana el 1995 i se’l
considerava proper a Josep Lluís Carod-Rovira.
Va ser nomenat conseller
d’Ensenyament el desem-

bre del 2003 i ho va ser
tres mesos: amb la crisi a
l’executiu de Maragall arran d’una entrevista de Carod amb la direcció d’ETA,
li va rellevar ‘conseller en
cap’, càrrec que després
es va denominar ‘conseller

primer’.
Va estar en aquest càrrec
fins al maig del 2006, quan
la negativa d’ERC a ratificar l’Estatut en el referèndum del 2006 va provocar
que Maragall destituís els
consellers republicans.

AtZuR

Al bar
,
podeu degustar els nostres
entrepans, torrades i taules,
elaborats amb productes
locals i de la comarca.
També hi trobareu
vins i caves del País,
licors de la Terra i
cervesa artesana.
Carrer Ample 12, Torredembarra

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

· PINTURA
· ELECTRICITAT
· FONTANERIA
· BRICOLATGE
· JARDINERIA
· MENATGE
· LLUMS
c/ Pere Badia, 34 - Torredembarra

977 641 355

TANATORI DE TORREDEMBARRA

al costat del Cementiri
TORREDEMBARRA

TELEFON GRATUÏT

900 506 712. SERVEI 24 h.
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CHAISE
LONGUE

135 cm x 190 cm
Disponible en altres mides

Muelles Ensacados
Reversible
Viscografè
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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ROSA MA. GUASCH TORNARÀ A ENCAPÇALAR AVUI DEMOCRÀCIA

El partit municipalista ha decidit que es tornarà a presentar a Torredembarra en les eleccions municipals de 2019
Redacció.- Les bases
d’Avui Democràcia han
decidit que volen consolidar el seu projecte
polític a Torredembarra
i que l’actual regidora de
la formació, Rosa Maria
Guasch, és la millor opció
per encapçalar la candidatura que presentaran
en els comicis municipals
de 2019.
Amb la incògnita resolta,
l’objectiu és ara treballar
en la confecció de la llista
electoral, per tal de trobar
les persones que millor
representin els valors de
la formació i sobretot treballar en un programa que
permeti retornar la il·lusió
dels torrencs i les torrenques en el seu poble.
Des de la formació municipalista s’entén que
ara més que mai té sentit l’existència d’un partit
exclusivament local, que
es preocupi de resoldre
els problemes que pateixen els habitants de
Torredembarra, lluny dels
enfrontaments i tibantors
que en l’actualitat prota-

gonitzen les formacions
polítiques d’àmbit supramunicipal, més preocupats
pel que passa a Barcelona
i Madrid que pel benestar
dels torrencs i les torrenques.
Treballadora incansable
Rosa Maria Guasch, funcionaria municipal actualment jubilada, sempre
ha estat vinculada amb el
món associatiu de la vila.
A finals dels anys 80, va
ser fundadora i presidenta
de la Coordinadora d’Actes
Culturals de Torredembarra (1987-1992), entitat que
va organitzar per primera
vegada el Parc de Jocs
de Setmana Santa (que
fa més de 25 anys que es
realitza) i que va recuperar
Els Pastorets (1990). L’entitat va omplir un buit en un
moment que la iniciativa
cultural era pràcticament
inexistent, fent vetllades
de cinema, cinema a la
fresca, teatre, exposicions,
etc.
També ha estat secretaria de l’AMPA dels CEIPS

Antoni Roig i Molí de Vent
(1986-1993); secretaria del
Centre d’Estudis Siniblad
de Mas. Vocal del Centre
d’Iniciatives i Turisme (CIT)
(1991-1992), fundadora i
vocal de l’Associació de
Pessebristes (1999), etc.
Actualment, és vocal de
l’Associació de Dones de
Torredembarra i sòcia de
moltes associacions de la
vila i voluntària de CÀRITES.
Políticament, va ser secretaria de CDC a Torredembarra (1995-2004) i
presidenta entre els anys
2004 i 2008. Va abandonar
CDC en l’esclatar l’escàndol de corrupció conegut
com a Cas Torredembarra (2014). Va ser la única
regidora de CDC, que no
va resultar imputada; atès
que va enfrontar-se públicament a les actuacions i
posicionaments del partit.
Regidora de l’Ajuntament
des de l’any 2007. En els
mandats de 2007 i 2011
ha estat Tinent d’Alcalde
(2014-2015) i Presidenta del Patronat de Cul-

tura (2008-2013), a més
de Regidora de Cultura
(2008-2013, 2014), Regidora de la Biblioteca i
Patrimoni
(2008-2014),
Regidora d’Obres i Serveis (2014-2015), Esports
(2014-2015), Immigrants
(2013-2014) i Participació
Ciutadana (2014-2015).
Exercint aquests càrrecs
ha estat la impulsora d’iniciatives com cicle de Concerts de la Roca Foradada
(2009), recuperació del
Cartell de Premis Vila de
Torredembarra
(2009),
recuperació de la revista
cultural La Sínia (2008),
l’adequació de la sala
d’exposicions Lluís d’Icart
(2011), la finalització de
la sala polivalent de cal
Maiam (2011), la xarxa de
Biblioteques del Baix Gaià
(2012), adequació dels accessos i entorn de la zona
esportiva municipal (2015),
entre moltes altres coses.
L’any 2015 funda el partit
Avui Democràcia amb el
qual esdevé regidora en
l’actual mandat. Exerceix
el càrrec de portaveu.

SERVINCOS

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Converses amb ARA
Un altre acord, va ser
iniciar converses amb la
formació ARA Tarragona,
per avaluar si repeteixen
la coalició electoral que
l’any 2015 els va deixar
a les portes d’accedir al

saló de plens de l’Ajuntament de Tarragona i
del Consell Comarcal.
A nivell local, tampoc es
descarta fomentar altres coalicions.

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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¿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.

PROTECTORA DE ANIMALES
DE TORREDEMBARRA

¿Quieres una mascota?
No compres animales de compañía
en tiendas
¡¡¡Adopta tu mascota en la Protectora!!!
Ven a visitarnos y comprueba el amor que te
pueden ofrecer.
Se regala estiercol de caballo. Horario de lunes a domingo de 9 a 13 horas.

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

Móvil 637.338.011 Móvil 607.343.737
protectoratorredembarra@hotmail.com
camí de la Protectora s/n - Torredembarra

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

CASA ADOSADA EN VENTA
VENTA

En Urb. Las Ánforas(Ref 5070)
• 3 DORMITORIOS
•
•
•
•

• SALÓN / COMEDOR
COCINA AMPLIA
1 BAÑO +1 ASEO
2 TERRAZAS + JARDÍN
AMPLIO GARAJE

CASA UNIFAMILIAR

2 plantas

En Torredembarra (Ref 5078)
• 3 DORMITORIOS
DORMITORIOS x2
•

SALÓN/COMEDOR x2

• COCINA x2
• CUARTO DE BAÑO x2
•

JARDÍN con Barbacoa

• SUPERFICIE TERRENO 315 m2

Marsal-Pie S.L.

Agencia Allianz i Adeslas
Tel. 977 642 959 - 673090305
Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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35 ANIVERSARI NO SE

PUBLICITAT

ENTREVISTA A SILVESTRE MORROS, PROPIETARI

Com va començar el No
Se?
L’any 82, jo ja tenia experiència en el sector de l’oci
nocturn, atès que regentava La Baldufa, un local situat al nucli antic, i el Zoo, al
costat de la discoteca Long
Play. Per aquest motiu, em
van venir a veure un parell
d’amics que estiuejaven a
la Torre per si estava interessat en obrir un local als
Munts, en el jardí d’un xalet
que era del propietari de
la fàbrica Laick, el senyor
Mampel.
Vaig venir a veure-ho i em
va agradar, però no em
vaig afegir al projecte perquè jo feia feia molt poc
que havia obert obert el
Zoo. Vaig pensar que no
era el moment adequat.
L’estiu de 1983, els meus
amics van instal•lar una
petita barra al jardí, que
ja tenia piscina i a més hi
havia un frontó i uns vestuaris, i van obrir el local,
era més un divertiment per
passar-s’ho bé durant l’estiu que un negoci. Un any
després, un d’ells em va
vendre la seva part i vaig
fer-me càrrec del No Se
amb l’altre soci.
Quan va ser l’hora de comprar el local, el meu soci
em va dir que si volia comprar-li la seva part, perquè
ell ja tenia molta feina en
el seu lloc de treball, i vaig
quedar-me amb el No Se
en exclusiva.
Perquè del nom?
Perquè no sabíem quin
nom posar-li i quan preguntàvem per com anomenar-lo a la gent, el primer
que ens contestava era
que “no se, no se”, i No Se
es va quedar. Un nom curt i
la veritat és que tot i que alguna vegada s’ha mirat de
canviar, no se n’ha trobat
cap de millor.

Sempre s’ha seguit la mateixa filosofia?
Des del començament ha
estat un local on s’ha posat
música, va ser la demanda de la gent el que va fer
que es convertís en un local
d’oci nocturn. La gent volia
un lloc on divertir-se fins a
més tard.
Va començar com a bar terrassa, després com a cafè
cantant, després sala de
ball... S’ha de tenir present
que quan va obrir el No Se
la legislació era molt menys
precisa i que les administracions han anat canviant
la normativa. Sempre hem
anat una mica per davant
de les lleis.
Als anys 90, quan es va voler limitar l’horari dels locals
del sector, vam agafar al
regidor de Turisme i el vam
portar a Salou per fer-li comprendre que el que no podia
ser és que a Torredembarra
es tanqués a les 2 de la matinada i a Salou a les 5 del
matí estigués a tope. Allò
va fer que canviés la visió
que es tenia des de l’Ajuntament.
De totes maneres, al No Se
hi ha hagut actuacions de
tot tipus, no només actuacions musicals i DJ’s. Hi ha
hagut actuacions de teatre,
vetllades literàries, pallassos i festes infantils, actes
esportius... Per exemple,
aquest any fa 20 anys que
es va iniciar l’Open Internacional d’Escacs, es va començar al No Se.

Ha canviat molt la planificació de l’oci nocturn a
Torredembarra?
És clar que han canviat...
ara no hi ha res! Han tancat
gairebé tots. Els que coneixem una mica la història de
Torredembarra sabem que
hi ha hagut locals emblemàtics com han estat el Paradox, el Jordi’s, el Long Play,

la discoteca Charol, i locals
musicals com la Baldufa, els
Pies Negros, etc. La Traviesa i el No Se són els que
hem aguantat. Tots els demès han anat tancant, entre
altres coses perquè des de
l’Ajuntament no s’ha tingut
una idea clara del que es
volia i els empresaris hem
patit aquesta indecisió.
En una època es va voler fer
que l’oci nocturn estigués al
Port Esportiu, després es va
decidir que no, que millor al
Polígon Industrial, ha estat
un fracàs perquè no hi ha
hagut un diàleg amb el sector. Som empreses tant o
més respectables que qualsevol altra, però, ens han
tractat com si fóssim uns
delinqüents.
Un exemple, als restaurants
se’ls promociona i s’inverteixen diners des de l’administració per fer jornades gastronòmiques; als bars se’ls
hi organitza el Dtapes; als
establiments d’oci nocturn,
res. El No Se ha estat inclòs
durant molts anys en la guia
de millors locals de la Costa
Daurada!
En 35 anys han passat milions de persones pel No
Se. Jo sempre faig la mateixa reflexió “¿volem que els
nostres joves vagin a passar-s’ho bé a fora de Torredembarra, on no se’ls pot
controlar o han d’agafar el
vehicle per desplaçar-se?”

A què creus que es deu
l’èxit de No Se, davant
d’altres locals que han hagut de tancar?
Al fet que hem aguantat la
pressió. A Torredembarra, hi
ha hagut altres locals d’èxit
com el No Se, però a mesura que se’ls hi ha posat pegues, i no s’han buscat solucions, han hagut de tancar.
Sempre es té la sensació
que aquest tipus de local
molesten més que una al-

tra cosa, i no és veritat. Primer, els locals d’oci nocturn
creen molts llocs de treball,
tant directa com indirectament, sobretot, gent jove.
Per això, no s’entén que en
lloc de promocionar i vetllar
de què estiguin ben muntats (ben insonoritzats, amb
equips de música de qualitat...) s’ha d’estar a l’expectativa de si et deixaran
portar una actuació, o si et
faran treure els equips de so
al mig de l’estiu, o et retallaran l’horari, etc. Fan que
sigui molt difícil treballar.
A l’any 2015, amb l’actual
equip de govern, ha estat
quan al No Se se li han posat les coses més difícils.

L’eslògan dels 35 anys
és “malgrat alguns”... qui
són aquests alguns?
Bàsicament, els polítics.
Amb l’actual equip de govern ha estat impossible
entendre’s-hi. Ens han maxacat molt. Es poden buscar

raons per aquesta manera
d’actuar, però, dóna la casualitat que un dels promotors
que van edificar davant del
local és l’actual regidor d’activitats, Josep Ma. Guasch.
Quan vaig comprar el No Se
no es podia construir al seu
voltant perquè el terreny
del davant era zona d’equipaments, al costat hi havia

d’anar un parc i al darrera
és on hi ha el meu habitatge. Per tant, les molèsties
que es podien ocasionar
als veïns eren mínimes.
El problema va venir quan
l’Ajuntament va requalificar-lo i permetre que una
part de la zona d’equipaments s’hi pogués construir.

SOCIETAT
Però problemes n’hi ha
hagut sempre?
No. Tothom sap que el No
Se no és un local excessivament problemàtic. S’ha
de pensar que no té ningú
al damunt, ni pràcticament
als costats.
Reconec que al mes
d’agost es pot produir algun problema de concentració de gent, però s’ha
d’entendre que, a l’estiu,
Torredembarra multiplica
per quatre els seus habitants i supera les 60.000
persones. A més, com que
no hi ha més oferta i al No
Se s’ho passen bé, doncs,
la gent ve.
La solució que s’ha buscat
des de l’Ajuntament és retallar el nostre horari.
Quan es venia els pisos
d’aquí al davant, als compradors se’ls hi deia que
el No Se incomplia l’horari
perquè tancava a les 5 del
matí. Jo entenc que tenir un
local d’oci nocturn al costat
no és la millor presentació
per vendre pisos, però el
cert és que la llicència que
tenim concedida ens permet tancar a les 7 del matí.
Nosaltres tanquem a les 5.
Per intentar-nos donar la
volta, i acontentar a 20 o

30 veïns, ara s’han tret de la
màniga una ordenança de
terrasses per obligar-nos a
tancar aviat. L’ànima del No
Se és el jardí amb la piscina, que forma part del local.
Perquè no és un local amb
una terrassa, tot el conjunt
forma un tot i així es va legalitzar en el seu moment.
És un local amb elements
exteriors com les barres, els
lavabos, etc.
El problema és que s’han
de buscar solucions intel•ligents i per trobar solucions
intel•ligents hi ha d’haver
persones intel•ligents i això
no és dóna a Torredembarra. L’Ajuntament està fent
tot el possible perquè el No
Se tanqui.
Quins són els millors
records
que
guardes
d’aquests anys?
Molts!!! S’ha de pensar que
pel No Se passen milers de
persones cada any, de tota
classe i condició, des de
gent coneguda a gent anònima, i això és una cosa que
enriqueix molt. Per exemple, al ser un negoci estacional he tingut sempre molta
rotació de treballadors, de
països i cultures molt diferents, i he aprés molt d’ells
i de filosofies de vida dife-

TREBALLS EN FERRO I
ACER INOXIDABLE

Construïm portes de jardí, reixes,
baranes, escales, venecianes

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

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

rents de les d’aquí.
Si m’hagués de quedar amb
un fet és que la gent al No
Se s’ho venen a passar bé
i, de fet, s’ho passen. Al
ser un local gran i com està
muntat, hi caven varies generacions al mateix temps
sense que es molestin. Del
No Se han sortit moltes parelles!
Quin és el futur del No Sé?
Si parlem de l’estat d’ànim
el futur és curt. Estic cansat
de tantes lluites. En aquests
moments tinc diferents litigis. Tenen una obsessió
malaltissa cap aquest local.
Ara també es fan menjars?
Sí, encara que des de sempre d’una manera o altra
s’ha servit menjar. Diguem
que ara s’ha legalitzat per
evitar que ens busquessin
més problemes... és un continuo.
Com se celebrarà el 35
aniversari?
S’aniran fent actes durant
tot l’estiu, però, la gran festa
final serà el 30 de setembre.
Tothom hi està convidat i
haurà actuacions per tots
els gustos.

La pugna judicial entre el
propietari de la Sala de
Ball No Se i els regidors de
l’Ajuntament de Torredembarra, Josep Ma. Guasch i
José Garcia, responsables
de les àrees d’activitats i
comerç, el primer, i governació, el segon, continuen.
Tot va començar per unes
declaracions de Silvestre
Morros al diari digital la República Checa on contestava una notícia prèvia en
què s’afirmava que el No
Se rebia un tracte de favor
per part de l’Ajuntament.
Morros no solament desmentia la notícia sinó que
va llançar un dur al•legat
contra els regidors Josep
Ma. Guasch i José Garcia
i els acusava d’orquestrar
una campanya contra el
seu establiment.
De Josep Ma. Guasch assegurava que el regidor va
ser beneficiat per la requalificació dels terrenys situats davant de l’establiment
i, on Guasch va edificar

una promoció de pisos,
que ell mateix comercialitzava.
De José García comentava que era el responsable de la persecució
que el seu establiment va
començar a patir per part
de la Policia Local a partir
de l’any 2015 i ho vinculava amb l’amistat del regidor amb l’alcalde Manuel
Jiménez, al qui Morros va
guanyar una querella criminal vinculada amb l’afer
dels Muntanyans.

davant l’Audiència va motivar que es tornés a instruir.

Arxiu
Aquestes
declaracions
van caure molt malament
dins de l’equip de govern
que l’estiu de 2017 van decidir presentar una querella criminal per injuries i calumnies contra l’empresari
torrenc.
El jutge instructor va arxivar la causa el passat mes
de setembre al no observar-hi delicte penal, però,
un recurs de l’Ajuntament

Declaracions
Per aquest motiu, el passat mes d’abril tant García, com Morros van prestar declaració al Jutjat del
Vendrell i, properament,
s’espera que declari el
cap de la policia, Miguel
Àngel Marchal.

-

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

TENDALS

MÉS DE
ANYS
AL SEU SERVEI

Arriba la calor! Tenim el que necessites!!!
c/ Pere Badia, 26
Torredembarra

INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS
FONTANERIA / GAS
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT
ANTENES

C/ SANTA ROSALIA, 13
Tel./ FAX 977 64 03 70
Torredembarra
comercial@guaschinstal-lacions.com

PORTERS AUTOMÀTICS
REGS AUTOMÀTICS
ENERGIA SOLAR

Tel. 977 642 990

Josep Ma. Guasch, fora
No obstant, tot i el recurs,
l’Audiència va argumentar que les declaracions
sobre Josep Ma. Guasch
no constituïen cap delicte
per ser molt genèriques.
En canvi, sobre José García el tribunal considerava que Silvestre Morros
havia de demostrar les
acusacions que va fer.

De moment, la defensa
jurídica de l’Ajuntament
ha costat més de 2500 €.

LA POBLA DE MONTORNÈS (TGN)

PRESSUPOSTOS

SENSE COMPROMÍS

Fàbrica
Poligon Industrial Roques Planes
C/ Nou de Gaià s/n
43830 Torredembarra
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La querella criminal de l’Ajuntament
contra el propietari del No Se
continua la instrucció

VENDA DE TOT TIPUS DE CONFECCIÓ
I ROBA PER LA LLAR

TREBALLS EN FERRO, ACER INOXIDABLE, ALUMINI I PVC
PORTES METÀL·LIQUES I MOTORITZACIÓ

MAMPARES DE BANY
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Cisterna a pressió
Banyera de cereals
Tautliner
- Trituradora forestal
Cuba de pinso
Trituradora forestal
Cisterna a pressió
- Recol·lectora Banyera
de cereal
Recol.lectora de cere
de cereals
Góndola
amb picador de
palla
de palla
Tautliner
Sembradora pneumà
Cuba de pinso 4m
- Sembradora pneumàtica
Góndola
Vibrocultivador
- Vibrocultivador
Abonadora pendular
- Abonadora pendular 5Tn
Aplicació de fitosanit
Arades de volteig
- Aplicació de fitosanitaris amb gps
- Arades de volteig

LA POBLA DE MONTORNÈS
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Mor als 99 anys Maria Rosa Wennberg, Filla Adoptiva de Torredembarra
Maria Rosa Wennberg
Ball-Llovera, Filla Adoptiva de Torredembarra,
ha mort a l’edat de 99
anys. Va néixer el 3 de
juny de 1918 a Sabadell. Per motius laborals
ella i la seva família va
arribar a Torredembarra
a principi de la dècada
dels cinquanta del segle
XX. L’any 1996 va ser
nomenada Filla Adoptiva
de Torredembarra, junt
amb el seu marit Manuel
Crehuet (ja traspassat).
El Ple de l’Ajuntament va
acordar aquesta distinció
per haver-se distingit per
la seva integració i aportació desinteressada a
la vida cultural de la vila,
promovent i participant
en tota mena d’activitats
culturals
relacionades

amb el teatre, el turisme,
la fotografia, i tantes d’altres les quals han repercutit en un enriquiment de
la vida artística i intel•lectual de Torredembarra.
Ha estat filòloga, escriptora i especialista en teatre.
El matrimoni Crehuet –
Wennberg va ser creador
i impulsor del Grup d’Aficionats a l’Art que van
començar a actuar l’any
1955 i a finals de segle
XX havien estrenat més
de trenta obres. També
van ser cofundadors de
la coordinadora teatral
“El Nus Escènic”. El matrimoni va mantenir l’espai radiofònic “La Voz de
Torredembarra” a Ràdio
Tarragona durant més de
vuit anys i 400 emissions.
Van formar part, des del

primer dia, del consell de
redacció de la revista cultural La Sínia
Va ser pionera del grup
de professors que van començar a donar classes
de català a Torredembarra de forma desinteressada i va presidir la primera
junta directiva del Centre d’Estudis Sinibald de
Mas, l’any 1983.
Més recentment, l’any
2010 va néixer el projecte
Canticontes i Maria Rosa
Wennberg s’hi va implicar molt. Consisteix en un
grup de persones de diferents edats que adapten
contes i els expliquen a la
residència Fundació Pere
Badia. També ha format
part del grup d’escriptura
i lectura poètica Rates de
Biblioteca.

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

www.gatigos.es

A més, ha estat guanyadora de dos guardons del
Premi Pere Badia de Fotografia i l’any 2003 va rebre el Reconeixement del
Premi Mañé i Flaquer que
estava destinat a una persona que s’hagués destacat per la seva col•laboració en l’àmbit de la comunicació amb la vila de
Torredembarra, juntament
amb Josep M. Punsoda,
Maria Rosa Riambau i Josep M. Valls.
L’any passat va cedir a
l’Arxiu Municipal de Torredembarra tot un conjunt
de documentació i material audiovisual, que recull
principalment
l’activitat
cultural del municipi des
dels anys cinquanta del
segle passat fins al 2007.

·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

Consultori veterinari a
Roda de Berà i Altafulla

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

C.Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
WWW.FINQUESLATORRE.COM
4457

3432

Dúplex 2 hab.

4453

Roda Barà

4293

65.000€

2648

4464

3148
4160

Piso 2 Hab.
Creixell
84.000€
Casa de pueblo

80.000€

4509

4095

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

56.000€

70.000€

OCASIÓN - PISO 3 HAB.
2 baños, parquing con
gran terraza exterior
En el centro de Torredembarra,

112.500€

3644

Adosada

3 Hab. 2 Baños

120.000€

Piso 2 Hab.
Creixell

90.000€

84 m2 2 hab.

OPORTUNIDAD

Piso 2 hab.
Centro

Casa 2 Hab.
A 2 min. playa

106.000€
4565

Casa Adosada

A 100m. playa

141.000€
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La comunitat musulmana obre el Ramadà FESTA DEL CORPUS
a tota la ciutadania
Amb l’objectiu d’obrir-se a
la gent de Torredembarra
i donar a conèixer la seva
cultura i tradició, la comunitat musulmana del nos-
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tre poble va voler commemorar el mes del Ramadà
oferint un sopar popular.
Encara que no es tracta de la primera menjada
La pluja va deslluir la processó de Corpus d’enguany, no
obstant, es va poder acavar realitzant.

EXPOSICIÓ
col•lectiva
organitzada
per l’Associació Islàmica
del Tarragonès, sí ha estat la primera vegada que
s’obria a qui els volgués
acompanyar. Al final, van
ser més de dues-centes
persones les qui van poder gaudir de les receptes
que tradicionalment les famílies musulmanes mengen durant el Ramadà –el
mes del seu calendari on
la tradició assenyala que
l’Alcorà va ser revelat per
l’arcàngel Gabriel al profeta Muhàmmad– i quan es

produeix un sever dejuni
que durà tots els dies des
de la sortida fins a la posta
de sol. També es fan grans
mostres de pietat.
És de destacar que el
menjar va ser elaborat casolanament per les membres de la comunitat.
Els diferents parlaments
van posar de relleu l’èxit
de la jornada, un fet que
n’assegura la continuïtat
en propers anys.
El respecte és essencial
per a la convivència i la
pau.

José Ángel Barrera porta el seu flamenc a Suïssa
El passat 9 de juny, el guitarrista torrenc José Ángel
Barrera va actuar a Suïssa, en concret a la població de Biel-Benken, en el
cantó de Basilea-Camp.
Barrera és guitarrista flamenc, compositor i solista,
resident a Torredembarra
des dels 4 anys.
La petita localitat Suïssa
no ha estat la primera actuació internacional del
guitarrista flamenc, que
compta amb una dilatada
i exitosa carrera professio-

nal. Barrera ha portat el seu
toc a diversos racons del
món, entre ells Shanhgai, la
Xina i Anglaterra.
També és troba en el seu
currículum
professional,
l’edició del disc El Rincón
del Poeta, que és el que va
anar a promocionar a Biel-Benken. Va estar acompanyat per Carlos “el Chaleco”, Dana i Janet Andreu
Marca (flauta travessera i
ukelele), que són torrenques residents a Suïssa.
José Ángel va poder com-

Com fan cada any, l’Associació de Dones ha concloure
els cursos amb una exposició col·lectiva

Pg. Colom, 34 - RESERVES: 625.520.161

Revetlla de Sant Joan 2018
23 de juny nit

Entrants, a triar:

-Caneló d’ànec i foie amb muselina de bolets,
xerris confitats i oli d’avellanes.
- Entremés fred de marisc amb romesco.

Segons, a triar:

-Melós de vedella amb salsa de ceba torrada i
garnatxa, espàrrecs i patatetes al romaní.
- Rap a la crema de fonoll amb saltejat de
favetes i bolets silvestres.

Coca de Sant Joan.

Vi blanc, rosat o negre. Mas dels Mets-D.O. Terra Alta
Cafè i copa de cava brut.
provar de primera mà el
gran respecte que hi ha
al centre d’Europa pel fla-

menc i pels músics. També
va poder tocar al carrer de
manera improvisada.

35,00 €
IVA inclòs
També tindrem menú infantil

Restaurant El Vaixell us desitja
Bona Revetlla i Festa Major

Pg. Colom, 46 - Barri Marítim
977-640104
Torredembarra (Tarragona)
restaurant-elvaixell@hotmail.com
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Carta de Nadal Pujol a la Junta Directiva (J.D.) de l’Associació de
Propietaris dels Munts de Torredembarra (A.P.M.) (per al•lusions en
una carta del mes d’abril (sense data) referent al cobrament de la
quota de soci de l’any 2016).
Atès que Vostès (J.D. de
l’A.P.M) fan al•lusió en la
seva carta a la meva persona amb nom i cognom
i ex càrrec de la A.P.M.,
és de respecte i cortesia
fer el mateix al adreçar-me a vostès amb
nom i cognom, com a
components de la Junta
Directiva actual tal com
acompanya la signatura
de “La Junta Directiva”
i seguit del segell amb
l’anagrama.
Benvolguts Srs. de la
J.D. de l’A.P.M., Sr Pedro Torres, Sr. Manel
Guasch, Sra. Elodia Miquel, Sra. Olga Gómez,
Sra. Montserrat Berron,
Sr. Josep Mª Espina,
Sra. Rosaura Gómez, Sr.
Manuel Larios.
Atès que vostès segueixen negant-me les dades
particulars dels socis, per
poder adreçar-me de forma personal a cadascun
d’ells, hauré de fer-ho a
traves dels medis de comunicació públics. Torno
a demanar disculpes al
qui es pugui sentir ferit
per aquets fet, tal com
hem puc sentir jo per la
impotència de no poder-ho fer personalment
a cadascun de vostès.

Indico literalment en cursiva el contingut de la seva
carta:
“... i que si fins aquest moment no s’ha pogut realitzar, és a causa de que el
responsable de fer-ho, el
expresident i ex tresorer,
el Sr. Nadal Pujol, no va
fer la feina que li pertocava”.
Sres. I Srs. de la J.D.,de
l’A.P.M.: prou de faltar a
la veritat!, tots sabem
llegir i escriure. Per poder
abonar les quotes dels
socis, el Banc de Sabadell demanava en aquelles dates, dues firmes
d’apoderats de la APM.
El tresorer havia dimitit i
quedàvem la Sra.Elodia
i un servidor. Ates que la
meva firma, per ser càrrec nou anomenat com a
President a data desembre 2015, per poder registrar la firma al Banc de
Sabadell requeria aportar
el llibre d’actes de l’APM,
on hi constés el meu nomenament com President
i/o apoderat de l’A.P.M.
La Secretaria Sra. Elodia
Miquel es va negar sistemàticament a aportar al
Banc el llibre d’actes tot
dient: “si volen el llibre
d’actes que vinguin a la

Consulting
Group

seu social (casa seva)”.
A l’Assemblea General
del desembre del 2016,
tots els socis presents
vam ser víctimes de l’enganyifa de les comptes
de la Sra. Elodia Miquel.
Arribat aquest punt es va
perdre la confiança en la
Secretaria.
Srs. de la Junta Directiva,
cóm tenen la barra i desvergonyia de voler passar
les quotes de l’any 2016,
quan l’A.P.M. te deutes
pendents amb els socis
(compte 9203) de fa 8 o
9 anys?. Fins a la data
vostès no han fet res per
aclarir a quí es deuen els
diners i quin és l’import
a retornar a cadascun
d’ells. Com poden tenir la
barra de demanar diners
als que fa tan de temps
se’ls hi ha de saldar el
deute? I decideixen amagar-se darrera d’accions
de l’expresident Sr. Nadal
Pujol....
Quant es demanen diners
es perquè han d’aportar
quelcom positiu per gestions portades a bon terme
amb èxit. Ens preguntem
un bon grapat de socis
que és el qué han fet vostès durant aquest últim
any i mig i la resposta és

Asesoría
de Empresas

Te ofrecemos más de 15 años de experiencia
en ASESORAMIENTO a empresas,
autónomos y particulares.

obvia, RES de RES útil
pels socis.
Al que sí han dedicat
temps és al següent:
a) Han intentat engalipar
als socis presents a l’Assemblea General del desembre 2016 amb comptes incorrectes. A hores
d’ara els socis encara no
hem rebut l’acta.
b) Han difós als socis un
escrit difamatori contra
l’expresident fent un mal
ús de la base de dades
cedides a l’Associació.
c) Han omes confeccionar
les actes. (Secretaria)
d) Han amagat dades
bancaries (reconegut per
la mateixa J.D.) als balanços i no s’han presentat a
l’Assemblea General.
e) Han operat amb diners
en efectiu no oficials (reconegut per la mateixa
J.D.). Han pagat rebuts
sense autorització i que
plantegen dubtes la seva
emissió..
f) Han disposat del compte bancari de forma indeguda (la secretaria, dues
vegades).
g) Han enganyat als socis,
a les Asembleas Generals
han el balanços manipulats per manca de dades.

Gestión
Inmobiliaria

h) Han de tornar uns
5.400 € aprox als socis,
(reconegut per la J.D.) de
fa mes de 8/9 anys.
i) Han de fer ingressos
al Banc de saldos que no
estan comptabilitzats.(saldo reconegut per la Sra.
Secretaria al balanç presentat al desembre 2016 i
juliol 2017)
j) Han enganyat al Departament de Justícia/Associacions de la Generalitat
de Catalunya Tarragona.
k) Han cessat al President i vicepresident amb
acta falsa i manipulada.
Per defensar la legalitat
davant de la falsedat.
Els fets que acabo de relacionar els deixen a vostès
en evidencia. Volen recuperar saldos a compte de
quotes dels socis, quant
son vostès que tenen que
aportar al banc els saldos
de les irregularitats comeses, donar explicacions i
tornar els diners als socis.
Vostès no tenen cap autoritat ni credibilitat per
representar als socis i
per treballar pels interessos legítims de l’APM. El
que sí els hi correspon és
tornar els diners als socis
i aclarir les anomalies de
la J.D.

La tapa ‘Oreo
Bacoli’ de Los
Mañicos, guanya
el Dtapes 2018
“Oreo Bacoli”, del restaurant Los Mañicos ha
estat la guanyadora del
Dtapes2018: galeta d’oliva aragonesa negra, farcida amb brandada de
bacallà, amb un fons de
ceba de Figueres confitada i un cruixent de
calçot. La tapa anava
acompanya amb un pintat de pebrot verd italià i
vermell a la brasa.
La tapa guanyadora ha
estat la més votada entre els participants en el
sorteig de 2 sortides en
catamarà, 10 lots de productes Maystar Cosmética i 10 packs de Cervesa
Estraperlo. Per participar
en el sorteig calia votar
la millor tapa a través
de la butlleta de vot que
es trobava al desplegable on es segellaven les
diferents tapes que els
participants anaven consumint i comptar amb
un mínim de 10 tapes/
segells.
La sisena edició del Dtapes per Torredembarra
va finalitzar el passat 27
de maig amb una valoració molt positiva ja que
es van superar en més
de 2.000 les tapes servides el 2017. En total,
aquest any s’han consumit 19.156 tapes en 53
establiments.

venta
de alquiler o
a la gestión
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Vivienda adosada en Altafulla. Cerca de la escuela y de la zona
de supermercados, en estado original de construcción, comedor con
mucha luminosidad, cocina independiente, aseo, lavadero, parte
trasera y delantera de jardín, 3 habitaciones dobles, una de ellas con
salida a un balcón y un baño. Garaje con capacidad para un vehículo.
195.000 €

Vivienda adosada en Altafulla, de 130 m2. Comedor, cocina
independiente, terraza con acceso al jardín comunitario, 1
habitación con baño, 2 habitaciones dobles, otro baño, solarium,
garaje para dos coches y trastero. Piscina y zona ajardinada
comunitaria. 215.000 €

Vivienda adosada en Altafulla. Dispone de comedor

Empresas

Autónomos

Particulares

con porche que accede al jardín privado, cocina indepen
diente, 2 habitaciones dobles, 2 habitaciones individuales,
2 baños, solarium con vistas al mar, gran garaje. 280.000 €

Tels. 977 650 469 · 678 292 188 · 627 401 009

www.csconsulting-group.com
Ronda de Altafulla nº 53-57 asesoria@csconsulting-group.com inmobiliaria@csconsulting-group.com

Vivienda con jardín y piscina en Altafulla, de 200 m2.
Cocina independiente con cuarto de lavadero o despensa,
comedor con balconera hacia el porche y piscina, aseo,
1 habitación tipo suite con baño y terraza, 3 habitaciones dobles,
solarium, garaje con trastero. 353.000 €
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TORREMACLET
De Torredembarra a Canet
Les creus grogues a les
nostres platges molesten molt als espanyolistes. Molesten tant
que es dediquen a
agredir a les persones
que les han col•locat
com a acte de protesta
davant la repressió que
està patint el moviment
republicà. No atenen a
raons, és impossible el
diàleg, perquè el seu
únic objectiu és implantar el pensament únic.
La seua manera de ferho? La violència. Actuen violentament perquè
careixen d’arguments.
El mateix els hi passa
als seus representants
polítics. Els partits unionistes PPSOEC’s estan
competint en els últims
dies a vore qui diu més
barbaritats i insults en
contra del president de
la Generalitat. Fins i tot
el PSOE ha entrat en
la voràgine de desqualificacions i competeix
(o almenys ho intenta)
amb els riveristes. Els

socialistes
miren tant cap al centre que s’han passat
de frenada i ja esan
instal•lats a la dreta.
Només em d’escoltar
les declaracions de Pedro Sánchez, intentant
competir per l’electorat
amb Albert Rivera.
Mentrestant que passa
a la Torre? Es manté
el tripartit ERC, ABG i
PSC incomprensiblement. ERC amb Oriol
Junqueras, el seu líder
a la presó, o la Marta
Rovira a l’exili, mantenen un pacte amb un
partit que va avalar el
155 i encara demana
aplicar-ho amb més
duresa. El mateix amb
l’ABG, partit a nivell
municipal però que a
nivell nacional es declara clarament independentista. Aleshores
com poden compartir
govern amb qui, braç a
braç amb Mariano Rajoy, reprimeix i nega les
llibertats al poble cata-

El Mònic de la Torre
des de l’any 2001

Sento (Vicent Gómez)

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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là?
No em serveixen els arguments que diuen que
clar, és a nivell municipal
i s’ha de separar de la
política nacional. Aquest
argument també el fan
servir altres partits, com
a Creixell el FIC. Potser
que les decisions preses
a nivell nacional no ens
afecten en el nostre dia
a dia? Certament no és
així. Estem en uns moments excepcionals, en
un estat d’excepció, que
reclama que ens posicionem clarament. Estem
amb els repressors i els
que avalen la violència
contra el poble català? O
estem pel dret d’autodeterminació o la implantació d’una república catalana?
Vincit malos pertinax
bonitas.
(Sèneca, De Beneficiis
7, 31, 1.)
“Una bondat perseverant
venç els malvats”.
PUBLICITAT:
Guasch Publicitat
(699750224)
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Editorial
Torredembarra necessita símbols

Aquest 15 de juny passarà a la història de Torredembarra perquè s’ha modificat
el seu Skyline amb la retirada de l’escultura “Alfa i Omega” de Rafael Bartolozzi
de la platja de Baix a Mar. Una pèrdua pel nostre patrimoni arquitectònic que
sembla que serà momentània, atès que des de l’Ajuntament hi ha voluntat de
restituir l’obra, que s’havia convertit en un perill perquè durant els 19 anys que
feia que estava instal•lada al bloc ningú li havia fet el manteniment necessari.
La poca cura que es té del nostre patrimoni històric-artístic fa por. Només cal
passejar pels carrers del nostre poble i veure en quin estat es troben alguns monuments o edificis singulars. Ja ens va caure un tros de la muralla, tot i que hi ha
qui no admet que aquell mur fos muralla... No hi entrarem, però, quant temps fa
que no s’actua en la Torre de la Vila? I en l’Antic Ajuntament? I en l’Escorxador?
La Sínia de la Vila? El cementiri? Etc. Algú ha reparat que la capella del Castell
–seu de l’Ajuntament– s’està caient a causa de la humitat? S’ha d’esperar que
es destrueixin per fer algun tipus d’acció?
Són elements que per la seva singularitat han esdevingut símbols o podrien serho i mereixen estar en unes condicions òptimes.
Torredembarra necessita símbols. Algú s’ha adonat que gairebé no hi ha elements escultòrics als nostres parcs, carrers i places?
Un parell d’elements relacionats amb els castells, un parell de monòlits de pedra,
alguna font, un ancora... Estem tant necessitats que, fins i tot, hi ha qui es pensa
que l’horrorosa flor/gerro de la rotonda del carrer Garrofers és una obra d’art!
En qualsevol altre poble hi hauria un bust o estàtua dels seus prohoms. Joan
Güell té una estàtua a Barcelona, però, no a Torredembarra. Però també tenim a
Mañé i Flaquer, lo Peroi, Sinibald Mas, Pere Romeu, per citar-ne alguns.
I si no es vol personificacions es poden instal•lar altres elements escultòrics.
El premi d’escultura Josep Pujol Montané es va pensar per tenir prototips per
embellir els nostres vials. Cap de les set obres guanyadores s’han materialitzat.
És una llàstima.
Parlant de l’escultor Pujol Montané, enguany es compleixen el 125è aniversari
del seu naixement i el 40è de la seva mort, potser es podria reproduir alguna de
les seves obres... Per cert, fins el moment, no s’ha programat ni un sol acte per
commemorar l’efemèride. Desolador...
En quin magatzem agafa pols la Història de la Torre en pedra feta pel malaguanyat Carles Planas i Pons? El seu treball és un orgull a Berga, a Torredembarra
no!
Durant les darreres dues dècades, l’Alfa i Omega ha esdevingut un símbol. Un
motiu de distinció de Torredembarra, una de les poques obres d’art situades dins
del mar. Hem de treballar perquè es restableixi, no entendríem que s’instal•lés
en un altre indret que no fos al bloc. Seria un error deixar-se perdre un símbol
tant potent, tant visual, tant ben acceptat i que forma part de la marca Torredembarra.
Com titulem, Torredembarra necessita símbols.
Volem expressar públicament el nostre condol per la mort de la durant
molts anys col•laboradora del Mònic, Maria Rosa Wennberg, DEP.

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

MULTIESPORT
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Visita institucional a les millores del Pavelló Sant Jordi,
seu de boxa dels Jocs Mediterranis
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de
Torredembarra han condicionat el Pavelló Sant
Jordi de Torredembarra,
que acollirà les competicions de boxa dels Jocs
Mediterranis Tarragona
2018. El president de la
Diputació, Josep Poblet;
l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i
el president del Comitè
Organitzador dels Jocs
Mediterranis Tarragona
2018, Josep Fèlix Ballesteros, han visitar el
passat 24 de maig les
millores que s’hi han realitzat i hi han descobert

una placa commemorativa. A la visita també hi
han assistit el diputat de
la Diputació, Mateu Montserrat, el comissionat del
Jocs Mediterranis, Javier
Villamayor, i el regidor
d’Esport de l’Ajuntament
de Torredembarra, Raúl
Garcia, entre d’altres representants de les institucions organitzadores
dels Jocs.
Les actuacions al Pavelló Sant Jordi han consistit en la posada a punt de
l’entarimat i en la senyalització de l’interior i l’exterior de l’equipament.
També s’hi han realitzat

altres millores com la
substitució del sòcol de
tota la pista, la renovació
dels plafons, l’eliminació
de filtracions de la coberta i la instal•lació de
sifons als vestuaris per
evitar olors, entre d’altres. Les millores realitzades han suposat una
inversió de 44.304,54
euros i han comptat amb
una subvenció de 24.200
euros de la Diputació de
Tarragona.
La Diputació de Tarragona ha col•laborat en
la millora dels equipaments esportius dels 14
municipis que són seu

dels Jocs Mediterranis.
És per això que Altafulla,
Calafell, Cambrils, Constantí, el Morell, la Pobla
de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp,
Tarragona,
Torredembarra, Valls, Vila-seca
i el Vendrell gaudeixen
avui d’unes excel•lents
instal•lacions per als esportistes professionals
que participaran en els
Jocs. Un cop finalitzi
aquest esdeveniment, la
ciutadania es beneficiarà
d’uns equipaments d’alt
nivell que contribuiran a
fomentar l’esport, el lleure i la salut.

ELECTRODOMÈSTICS D’ESTOC
Amb Petites Tares i Nous

BAR PAULINO

de tota la vida

MENÚ DE SANT JOAN

18 €
Pg. de Rafael Campalans 11-13
Tel. 977 64 21 53
Torredembarra

TENIM ELS MILLORS PREUS; VINE A VEURE -HO!!!
c/ Pompeu Fabra, 1
Tel. 691 261 691
Torredembarra

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

L’EQUIP DEL RESTAURANT-PIZZERIA DI NAPOLI US DESITJA UNA

BONA REVETLLA DE SANT JOAN

JA POTS GAUDIR DE
LES NOSTRES
TERRASSES D’ESTIU

A partir del 29 de juny, horari estiu:
de dilluns a diumenge de 13:00 h a 15:30 h. i
de 20:00h. a 23:00 h. Dimecres migdia tancat.

Reserves al tel. 977 640 271

