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Redacció.-

L

a Regidoria de Sostenibilitat ha iniciat
aquest 3 de novembre la campanya informativa sobre la recollida
porta a porta de residus
domèstics que s’implantarà al barri de Baix a Mar a
partir del dia 23 d’aquest
mes. Monitors i monitores
de l’entitat Ecologistes en
Acció de Tarragona i Terres de l’Ebre visitaran els
habitatges del barri per
informar el veïnat sobre el
nou sistema de recollida
d’escombraries i lliurar el
material (cubells, bosses
per a brossa orgànica i
fullet informatiu, entre d’altres). També s’informarà
el veïnat i se’ls hi lliurarà
el material a Cal Bofill, de
dimarts a divendres, de

9.30 a 13.30 h i de 16 a 20
h. Els dissabtes 6 i 13 de
novembre, de 10 a 14 h i
de 16 a 19 h, s’instal•laran
punts informatius a peu de
carrer per facilitar la difusió de la informació i materials.
Cal recordar que els
cubells que es lliuren per
al porta porta són per a ús
individual dels habitatges
ja que van xipats, la qual
cosa permet associar a
cada habitatge el nivell de
reciclatge que es realitza
i poder bonificar les persones que més reciclin.
La implantació del nou
sistema de recollida comportarà la retirada de les
bateries de contenidors al
carrer, tot i que per a emergències es podran emprar
els existents en zones
properes, on no està im-

A.Fusté.- Aj. de Torredembarra

Es posa en marxa la recollida d’escombraries porta a porta a Baix a Mar

plantat aquest sistema
de recollida, o les bateries
centrals de l’aparcament
de Mañé i Flaquer.
El regidor de Sostenibilitat, Joan Torras, ha explicat que Baix a Mar compta
amb uns 610 habitatges
que en aquesta època de
l’any estan ocupats en un
50 % i, per aquest motiu,
es farà una campanya in-

formativa de reforç durant
Setmana Santa o a l’estiu
mateix. Amb la implantació
de la recollida d’escombraries porta a porta, Baix a
Mar se suma a altres barris
que ja disposen d’aquest
sistema com són el Nucli
antic, Sant Jordi, Babilònia
i Clarà la qual cosa representa quasi el 30% dels
habitatges de Torredembarra amb aquest servei.

I

Exposició de fotoperiodisme
premis Mañé i Flaquer
La Sala Lluís d’Icart de
Torredembarra
acollirà,
entre el 2 i el 27 de novembre, l’exposició “Premi de
Fotoperiodisme Camp de
Tarragona”, que reuneix
les fotografies presentades
a la XXXIII edició (2020)
del Premi de Periodisme
Mañé i Flaquer. La mostra
aplega les 48 fotografies
presentades per un total
de 13 fotoperiodistes a la
primera convocatòria de la
categoria Fotoperiodisme
Camp de Tarragona.

Aquesta categoria forma
part del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, organitzat per l’Ajuntament
de Torredembarra i la Demarcació de Tarragona del
Col•legi de Periodistes de
Catalunya, amb el patrocini de Repsol i la col•laboració del Port de Tarragona. La imatge guanyadora
d’aquesta primera edició
va ser “Explosió” de David
Oliete i les finalistes, “Soledat”, d’Alba Rodríguez i
“Pont”, de Núria Torres.

Desayunos - Bocadillos - Tapas - Platos Combinados - Ensaladas

T. 612 503 254
c/ de la Capella, 5 - Torredembarra

Telf: 977644708
c/ Filadors, 28B
Torredembarra

descans

Gran assoriment
en llits articulats

MATALASSERIES & SOFÀS
Tenim 500m2 de sofàs,
a preu molt competitiu!!!

Butaques
relax i més
de 200
sofàs
diferents

Aprofita-ho!!!
OUT

LET

650 395 258

De dilluns a dissabte 9:00 a 13:30 h
i de 17:00 a 20:00 h
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De dilluns a dissabte de 10:00 a 13:30 h
i de 17:00 a 20:00.

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h i
de 17:00 a 20:30. Dissabte de 10 a 13:30 h

Diumenges i festius tancat
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Les ordenances fiscals per al 2022:
es congelen taxes i impostos
’equip de govern

L

de
l’Ajuntament
de Torredembarra torna a proposar una
congelació de les ordenances fiscals per al
2022 i preveu reduir la
pressió fiscal a les terrasses de la façana marítima. D’aquesta manera,
els impostos i taxes que
afecten la majoria de la
ciutadania no s’incrementaran. Igual que en
els darrers anys, ni l’IBI,
ni la recollida d’escombraries, ni el subministrament d’aigua, entre d’altres, veuran incrementat
el seu preu. Es mantenen
les premisses de prudència en quant a la despesa

i, per tant, no es planteja
augmentar la pressió fiscal.
Entre les modificacions
que sí que es preveu dur
a terme hi ha la reducció
d’un 20 % per a les terrasses de la façana marítima. Aquesta mesura vol
reduir l’impacte econòmic
del nou cànon aprovat
per la Generalitat i que
afecta l’explotació d’activitats en el domini públic-terrestre. Per aquest
motiu, la taxa de concessions de taules i cadires
en aquesta àrea, passarà dels actuals 30 € que
costa el m2 l’any a 24 €.
En la línia de mantenir

reduccions
destinades
al sector econòmic del
municipi per ajudar a
pal·liar la crisi derivada
de l’emergència sanitària per la Covid-19, es
torna a preveure per al
2022 la reducció d’un 50
% per als canvis de titularitat, i també mantenir
la bonificació del 50 %
en els diferents supòsits
que ja es van rebaixar el
2020 de les taxes per a
la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable. També s’ha

procedit a l’adaptació de
les definicions de les taxes establertes a la nova
Llei 18/2020, del 28 de
desembre, de facilitació
de l’activitat econòmica
per tal que es corresponguin amb la nova normativa vigent.
D’altra banda, es torna
a proposar la reducció
d’un 50 % en els canvis
de titularitat del cementiri
municipal. Altres ordenances s’han modificat
per adequar el redactat
a la delegació de la gestió de diversos impostos
i taxes a la Diputació de
Tarragona.

PK2
c/ Filadors, 23 C
Tel. 977 64 54 71
Torredembarra

-

Plats preparats
Pollastres a l’ast
Llegum cuit del dia
Plat del dia
Taules de formatges
Arrossejats i Fideuejats
Plats vegetarians
877 235 032
658 067 264
canventura.menjars
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Bar de tapas y comidas
Especialidades rumanas y españolas
c/ Boters, 15-21
Torredembarra
T. 642 184 559

ciclos_ibanez@hotmail.com

Obertura
20/11

Vins
Vermuts
Cerveses
Caves
Botiga gastronòmica
Productes de proximitat
Dolços

I TOT EL
QUE NO
TROBIS,
T’HO
CUINEM

Inauguració 19/11 a partir de les 19:00h
Carrer del Mercat, n. 4 - 43830 Torredembarra
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El Mònic no s’identifica necessàriament amb les idees expressades pels nostres lectors i col•laboradors en aquesta secció, que
està oberta a tothom. Podeu enviar-nos els vostres escrits a
elmonictorredembarra@gmail.com. Han d’anar signats indicant el
DNI i un telèfon. El Mònic es reserva el dret de publicació.

PINIÓ
Editorial
Sobre els impostos i les
taxes municipals
El fet que es congelin les ordenances fiscals no és a
priori una mala notícia, pels contribuents torrencs pitjor seria que s’apugessin taxes i impostos. Ara bé,
l’astúcia està en el fet que el nostre consistori no té la
necessitat de fer-ho perquè els impostos municipals a
Torredembarra estan molt per sobre del que es paga
en municipis similars i, fins i tot, més grans. Només cal
mirar l’IBI.
Si tal com es proclama des de la casa gran hi ha
“superàvit” cada any, potser el més just seria una rebaixa que alleugeris la càrrega de les famílies. Per més
que es pretengui, una bona gestió del pressupost està
a fer més amb menys.
Els ajuntaments són de les administracions que –en el
seu conjunt– es troben més sanejades i això és a causa de dos fets: la limitació i control de la despesa i de
l’endeutament, que va ser manada pel govern estatal
durant la crisi de 2007, i per l’estabilitat i tipologia dels
ingressos d’aquests ens públics.
L’IBI i la plusvàlua són una sanguina per a la majoria de
contribuents i, en alguns casos, un obligat abús. En el
cas de la plusvàlua com n’ha estat que, recentment, ha
estat declarada inconstitucional per part de la justícia.
El més greu és que la majoria de perjudicats no podran
fer res amb el que se’ls ha cobrat injustament – la mesura no té caràcter retroactiu– i que les administracions
maniobraran ràpidament per assegurar-se els ingressos.
Què diligents són per continuar-nos sagnant!
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Què diu el Poble?
Quina és la teva opinió sobre el canvi climàtic?

Claus Baumann
Torredembarra

“Es tracta d’un problema molt important, però el més
necessari seria que
la gent en fos més
conscient”

Anna Folch i
Alexandra Oprea
Torredembarra
“Doncs quan ens
despertàvem abans,
feia molta calor, i ara
ens hem d’abrigar
més”

Jose Salmerón

Laura Gonzàlez

“El clima climático lo
tienen los chinos”

“No és un canvi
climàtic, és una crisi
climàtica. Si paréssim tot avui, no notaríem l’efecte fins
d’aquí cent anys.”

Torredembarra

Torredembarra

des de l’any 2001. Carrer Pere Badia, 34 · Torredembarra. Tels. 977 64 30 55 i 699 750 224

e-mail: elmonictorredembarra@gmail.com - www.elmonic.cat
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LA MAQUINÀRIA DE LA MORT - AUSCHWITZ-BIRKENAU-

Jordi
Solé

N

omés travessar la
famosa porta amb
el lema “Arbeit
macht frei” (El treball us
farà lliures), un sap que
viurà una experiència inoblidable plena d’emotivitat, tanmateix sap que
aquell camp de concentració, experimentació i
d’extermini, no és tan sols
un lloc per fer una simple
visita. Un sap que, per poc
que siguis capaç de tenir
un mínim de sensibilitat,
podrà copsar el patiment,
la por i la mort.
Per aquells que ara
m’esteu llegiu, i heu tingut l’oportunitat de visitar
qualsevol dels camps de
concentració, sabeu a què
em refereixo. És l’angoixa
de saber-ne coneixedors
que un total de més de
tres milions de persones
(3.150.000), entre gitanos,
opositors al règim feixista,
socialistes, comunistes,
espanyols, homosexuals,

nens, nenes i majoritàriament jueus de tota l’Europa ocupada, van ser gasejats a les càmeres de gas
ubicades en els diferents
camps d’exterminis que
el règim nazi va repartir
per Europa, i va ser Auschwitz i el seu camp nexe
Birkenau, on més víctimes
van ser registrades, concretament un milió cent
mil persones (1.100.000).
I dic “registrades”, ja que
moltes van ser assassinades abans d’arribar al
camp, o immediatament a
la seva arribada, amb trets
al cap, a la forca, de fam,
etc., i els alemanys ni tan
sols els comptabilitzaven.
Els barracons, els camins de grava, les llambrades, les vies d’un tren.
Tot indica la instal·lació
d’una perfecta fàbrica de
la mort. Tot preparat per la
humiliació, l’escarni, el terror. Qui allà entrava, sabia
que les possibilitats de sobreviure era pràcticament
nul·les.
NOTES AL PEU D’UN
CAMP DE CONCENTRACIÓ I EXTERMINI NAZI.
Ja he trepitjat la terra
de grava i sang, voltada
de barracons de fusta on
milers, milions de perso-

He vist les sabates de
milers d’infants, que no
complien els requisits per
merèixer viure: no tenien
quinze anys, no eren útils
com esclaus. Les tortures, la separació dels pares, la foscor, els gossos
els plors, els crits, donen
pas al gas mortífer. Enganyats. Ignorats.
He vist les ulleres, les
maletes, les dents, els
humils utensilis que milions de deportats portaven
humilment en bosses, en
maletes lligades amb cordills. Enganyats. Segurs
que anaven a camps de
treball o a les zones rurals
de l’Est d’Europa per forjar-se una nova vida. La
tortura, els cops, la humiliació, el menyspreu, els
crits, els gossos, donen
pas a la cambra de gas.
Ignorats.
M’he vist davant el
paredó. Un judici ràpid,
fals, maquiavèl·lic per “robar “un tros de pa, una patata, un tros de roba, per
haver trigat més de quinze
segons al lavabo o pel fet
de guardar el silenci que

salva a un company. Un
judici fals. Després una
cel·la petita, fosca, rodejat
de més deportats i deportades. Un passadís brut,
humit, empentes, crits i
silenci sobtat. Fuetades,
tortura, cops de porra, insults, menyspreu, gossos,
crits, plors que donen pas
a l’afusellament. Un carretó tirat per companys,
potser del mateix barracó,
potser un familiar i cap al
crematori. La màquina de
la mort a ple rendiment.
He olorat la por, el pànic d’aquells que arrossegats per terra, van entrar
al pavelló del sinistre doctor Mandele. Nens i nenes
com experiments malvats.
Dones obertes en canal.
Homes amb el cap obert
sense anestèsia, sense
pietat. Injeccions de benzina al cor. Bessons cosits per les espatlles, el
pit. Dones embarassades,
obertes de bat a bat, sense consol. La tortura, els
cops els crits, plors, els
gossos i després la mort,
llançats al foc, la barbàrie,
la ignomínia del feixisme.
He vist les espines de
les tanques. I he respirat
l’alè de l’esperança del qui
vol fugir. “On és Déu?”,
preguntaven. “Deu no

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

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

c/ Joan Güell, 17
Torredembarra

977 641 355

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

latorre@finqueslatorre.com

977.641.134
630.476.390
3432

WWW.FINQUESLATORRE.COM

Alquile su vivienda
para todo el año,
nosotros le
ayudamos sin
compromiso.
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He vist la
foto del soldat
que espera a
la sortida del
tren
abarrotat
d’animes
famèliques,
glaçades
de
por. El seu dit
assenyala el
camí de la salvació (treball,
tortura, crits,
gossos, plors)
o la mort (cambra de gas,
afusellament o
un simple tret
al cap). CamiEntrada al camp d’extermini de Birkensu nex
nar lent. La cad’Auschwitz (Foto Oriol Solé)
nalla s’abraça a
la mare. El soldat colpeja,
els separa amb ràbia. No
lien robar. Un per un, una
són persones, són rates,
per una. Com passar pàgiva dir en Himmler.
na? Caldrà escriure-la i rellegir-la, seguir omplint la
I he vist els noms. Per fi
memòria abans d’oblidar.
els noms!. Els noms d’ells
Buscar la justícia que se’ls
i elles. Ara els números
va negar. Justícia és la
ja no hi són. Amb el nom
clau de tot. No per venjani la foto podem veure la
ça, sinó per sentir-se perdignitat i nosaltres recusona, sentir-se part d’una
perar l’alè que ens dona
societat més justa i que
la memòria tan necessària
no ens permeti mai oblidar
per seguir vius, recordar,
el terror i la nit fosca que
honorar i sentir-nos lliures
comporta el feixisme.
amb el record. Han recuperat el nom, la identitat
Mai més.
amagada, la que ens vo-

Seguros

C. Pere Badia, 13
43830 Torredembarra.

Saque el máximo
rendimiento de sus
inmuebles.

està aquí”, era
la resposta.

GENERALI

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

nes varen ser assassinades amb la impunitat
d’un règim feixista, cruel i
maligne.

6503

Dúplex 1 Hab.
Roda Bara

6467

75.000€

Piso 2 Hab.
Torredembarra

110.000€

2648
6232

6380

OCASIÓN - PISO
ZONA BABILONIA
1 habitación, 1 baño

70.000€

6335

Piso 2 Hab.

6472

Torredembarra

Piso 4 Hab.
Centro

115.000€

130.000€
6532

Torredembarra

Pis 2 Hab.
Centre

130.000€

136.000€

Piso 3 Hab.

Adosada

4064

Torredembarra

Adosada
Torredembarra

245.000€

249.000€
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La Inversió al Polígon segueix sota mínims a l’espera
del Pla Estratègic de Desenvolupament Local
Redacció.’n cop superada
el sotrac econòmic que va suposar la Covid-19, i que ha
afectat relativament poc
a les empreses instal·lades al Polígon Industrial
Roques Planes de Torredembarra, el complex
segueix sense rebre el
recolzament de les administracions i la inversió
continua sota mínims, fet
que limita la seva competitivitat.

U

L’últim estudi que es
va realitzar –fa anys– indicava que en el Polígon
es genera el 20% de la
riquesa del poble de Torredembarra. S’ha de tenir
en compte que hi ha em-

preses que fàcilment facturen més de 20.000.000
d’euros a l’any. Hi deuen
treballar unes 500 persones i si es potenciés degudament en podrien ser
moltes més.
És per això que sempre sorpren que per
enguany,
l’Ajuntament
només té previst unes
actuacions de millora del
paviment i dels accessos
d’un tram del carrer de la
Nou de Gaià, que és el
que es troba més deteriorat, amb una despesa
prevista d’uns 10.000 €.
Això sí, s’esta a l’espera que finalitzi l’elaboració del Pla Estratègic de
Desenvolupament Local
que va encarregar l’Ajuntament de Torredembarra

el 2020. Aquest pla ha de
permetre traçar les línies
mestres dels principis
que orientin les polítiques
locals. El Polígon Industrial Roques Planes és
un dels focus d’atenció
d’aquest Pla Estratègic i
permetrà indicar com potenciar el seu desenvolupament i, per tant, les
actuacions a dur a terme.
Fets positius
És cert que l’arribada de la fibra òptica al
Polígon ha millorar la
connectivitat de les empreses, però l’acció de
gaudir d’alta velocitat no
ha estat el rebulsiu que
s’esperava per a la instal•lació d’empreses tecnològiques.
La realitat és que en

els darrers dotze mesos,
potser per l’efecte de la
COVID-19, s’ha vist un
estancament de l’activitat
industrial, empresarial i
comercial al Roques Planes.
Un altre fet positiu, ha
estat l’obertura de la rotonda d’enllaç de l’Autopista i l’alliberament dels
peatges.
Infraestructures pendents
Tot i els petits avanços,
encara hi ha pendents
assumptes com la millora
de l’enllumenat públic, un
pla d’asfaltat o una millora de la neteja.
La gran proposta pendent, però, és un accés
directe des de la carretera i l’autopista.

Amb cada vida, un arbre.
Amb cada arbre, un homenatge únic.
Un arbre plantat en memòria d'algú és un tribut viu a l'ecosistema
i un homenatge als que se'n van. Més de 13.000 famílies han conﬁat en
Mémora per plantar un arbre en memòria dels seus éssers estimats.
Per demostrar que, per molt temps que passi, mai no els oblidaran.

#elvalordeladespedida
Servei 24 hores

900 231 132
www.memora.es
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Si ens acostem al Polígon Roques Planes a l’exposició
de Torre Disseny, què hi trobarem?
Novembre de 2021

Redacció.-

T

’assessorarem
si
vols reformar el teu
habitatge, has de saber que no estàs sol. Des
del Grup Tinalex t’acompanyem en tot el procés
per a ajudar-te a prendre
les millors decisions, triar
els productes més adequats i que s’adaptin a les
teves necessitats per a
aconseguir la llar dels teus
somnis evitant riscos innecessaris. Deixa’t assessorar per un especialista en
l’anàlisi de necessitats.
Definició del projecte de
reforma. Disseny d’estil
i decoració. Selecció de
materials. Contractació de
professionals. Elaboració
de pressupostos sense
compromís.
Supervisió
d’obra. Revisió en qualitats i acabats, i també en
finançament a mesura.
Vols una versió més
moderna i funcional del
teu nou bany? Deixa’t assessorar per l’especialista
número 1 en banys perquè
la teva idea es converteixi
en realitat sense cap sobresalt.

Et recomanem sempre
les millors opcions; des de
la distribució de l’espai, la
ubicació de sanitaris i mobiliari, la zona de dutxa i la
seva correcta impermeabilització, la instal·lació elèctrica, la selecció de materials per al sòl o paret o fins i
tot els accessoris. Acabats
perfectes i de qualitat totalment personalitzats al teu
gust i al teu pressupost.
La cuina sol ser el lloc
més freqüentat de l’habitatge. Sovint és el lloc triat
per a les reunions familiars.
Està demostrat que una
cuina acollidora i funcional
no sols t’alegra la vista i fa
la teva vida més fàcil, sinó
que millora la convivència

de la unitat familiar. Ara ja
pots renovar la teva cuina
totalment o parcialment.
Prenem mesures de la
teva cuina i preparem un
projecte a mesura segons
les teves necessitats i l’ús
previst, sigui de concepte
obert sigui tancat. Ens encarreguem de tot perquè,
la selecció de sòls, parets,
mobiliari, electrodomèstics, il·luminació, ventilació
i selecció d’espais, sigui
l’adequada per a garantir
la màxima funcionalitat i
comoditat.
Tenim la millor selecció
de tota mena de ceràmiques, mosaics i perfils per
a qualsevol estada de la
llar, sòls i parets exteriors

i interiors. Et mostrarem
la millor col·lecció de ceràmiques i porcellànics de
tota mena d’estils (fustes,
ciments, pedres i marbres)
que destaquen per l’exclusivitat dels seus dissenys i
la calidesa dels seus materials. Treballem amb les
millors marques del mercat
nacional i internacional,
des de les més populars,
fins a les més prestigioses
o les recomanades pels fabricants.
Vols més sensació de
lluminositat, amplitud o
calidesa en la teva llar?,
Necessites un sòl amb
personalitat pròpia per al
bany, la cuina, menjador o
terrassa?
A Tinalex disposem
d’una
infinita
gamma
d’acabats per a tota mena
de sòls: laminatges, gres,
porcellànics, rajola clàssica, ciment polit, vinil,
pedra natural, marbre o
granit... Amb les últimes
tendències del mercat
sense renunciar a la resistència, la confortabilitat, el
fàcil manteniment i la neteja. Explica’ns que idea de
sòl tens i ens posem a la
feina!

Disposem d’una important selecció de parquets
encolats o flotants naturals, càlids a la vista i al
tacte. Sòls que es mantenen com el primer dia!
Colors clars o foscos. Moderns o vintage. De formes
lineals o irregulars. Models
ecològics. Aïllants de fred i
calor. Et recomanem l’acabat ideal per a la teva estada. Disposem de servei
d’instal·lació
Paviments i revestiments per a sòls, sostres
i parets, de múltiples estils, colors i textures i per a

tota mena d’espais: banys,
cuines, salons, locals comercials, exteriors... Et
presentem les millors colleccions per a interior i
exterior tant de les nostres
marques pròpies com de
les més prestigioses i reconegudes del mercat nacional i internacional. Totes
elles amb un denominador
comú: estil, disseny, durabilitat i qualitat.
Si tens qualsevol dubte
sobre el qual necessites,
llar i reformes, no dubtis
en apropar-t’hi, t’atendrem
amb molt de gust.

Especialistes en banys, cuines, paviments i revestiments
i tota mena de materials de construcció

Projectes a Mida
Finançament en 12 mesos
sense interessos*

*Subjecte a l’aprovació per part entitat ﬁnancera.

Poligon Industrial Roques Planes 3 Tel. 977 645 237
Torredembarra
mrv@tinalex.net
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Horari Magatzem: de dilluns a divendres de
8-13h i de 15-18h, dissabtes de 8'30-13h
Horari Exposició: de dilluns a divendres de
9-13h i de 15-19h, dissabtes de 8'30-13h
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Materials i serveis
per a la construcció

OUT

LET

TORREDEMBARRA
C/Montferri 2
torredembarra@optimusweb.cat
P.I. Roques Planes
Telèfon: 977 643901

Venda a
particulars i
professionals

També ens trobaràs a:
EL VENDRELL
CUNIT
SANT JAUME D.D.

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 h i
de 16:00 a 19:00. Dissabte de 10 a 14:00 h
De les vuit del matí fins a

NOVES INSTAL·LACIONS
c/ Creixell n13
Polígon Roques Planes Visites concertades
T. 690 24 37 00
Torredembarra

www.ferreteriajaume.com

T
fus

personalitzat per fer del comiat d’un ésser estimat tot

direc
c
i
ó
Altaf

SERRALLERIA TURCH

Tot tipus de treballs amb ferro
TREBALLS EN FERRO, ACER INOXIDABLE, ALUMINI I PVC
PORTES METÀL·LIQUES I MOTORITZACIÓ

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

PORTES METÀL·LIQUES

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

900 231 132

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

SERVINCOS

del Sol Ponent

Servicios Integrales de Mantenimiento de Comunidades y Jardinaría, SL

Fàbrica
Poligon Industrial Roques Planes
C/ Nou de Gaià s/n
43830 Torredembarra

del Migdia

de Bonastre

COMPRA-VENDA DE COCHES CLÁSICOS Y ALTA GAMMA
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE COCHES
DEPOSITO, VENDEMOS TU COCHE

Av. d’Altafulla

www.negoceautolegend.com

del Flamisell

OUTLET

TENDALS

de Creixell

del Catllar

MAMPARES DE BANY

PRESSUPOSTOS

SENSE COMPROMÍS

C

Enrotllables
Basculants: de contrapesos i de molles
Extensibles de ballesta
Correderes
Seccionals

ulla

TREBALLS EN FERRO I
ACER INOXIDABLE

www.pneumaticssantjordi.cat

Enllaç

aià
de la Riera dlea GRiera de Gaià
re te r a d e
a u to p i s t a - c a r
C L U B E S PO RT I U
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a
rtiv
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Exposición y taller en
Tel. 679 288 464
c/ Riera de Gaià, 22 (P. I. Roques Planes)
e-mail: negoceautolegend@gmail.com
Torredembarra

LLENYES DEL GAIÀ
VENDA AL DETALL I A DOMICILI
Empresa dedicada al processat i venda de llenyes
i combustibles per a xemeneies i estufes

www.pneumaticssantjordi.cat

C L U B E S PO RT I U
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c/ Catllar, 4
P.I. Roques Planes
Tel/FAX: 977 642 424
pneumaticssantjordi@gmail.com
TORREDEMBARRA

CARRETERA DE LA RIERA DE GAIÀ, 3
P.I. ROQUES PLANES (TDB)

7/11/21 10:05

-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)

REPARACIÓ DE L’AUTOMÒBIL
i MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
PNEUMÀTICS, XAPA i PINTURA
e-mail: tallersiscu@hotmail.com

C/ Flamisell, nau 4 · Polígon Roques Planes
43830 Torredembarra

5
E-1

Terme municipal d’Altafulla

de la Riera de Gaià

C a r re te r a d e l a

d’Anton Schlecker

Fàbrica
Poligon Industrial Roques Planes
C/ Nou de Gaià s/n
43830 Torredembarra

de Montferri

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

de Vespella de Gaià

-Rehabilitación de ediﬁcios
-Mantenimiento de comunidades
-Trabajos de altura
-Reformas en general
-Jardinería
-Piscinas

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

on l
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l
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del Sol Ponent

Tancaments d’alumini en general, portes,
finestres, venecianes, baranes, persianes,

També a:
El Vendrell
Vilafranca
Reus
www.nielsencars.es

Tel./FAX 977 64 51 22

POLÍGON INDUSTRIAL
ROQUES PLANES 2021

de la Nou de Gaià

El teu
concesionari
de conﬁança

R iera de G aià

www.neumaticostorredembarra.com
neumaticostorredembarra@gmail.com

TECNOSAMO, S.L.

C/ de la Riera de Gaià, s/n Pol. Industrial Roques Planes
43830 - Torredembarra (Tarragona)

Tel. 977 643901

SERRALLERIA TURCH

À

Tot tipus de treballs amb ferro

LI

s

,3

SERRALLERIA TURCH

COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS

www.intramotor.es

Portes, Baranes, Reixes, Escales, Altells,
Tanques de jardí, Automatismes mecànics,
Treballs amb inoxidable

COCHES · MOTOCICLETAS ·
FURGONETAS · VEHÍCULOS INDUSTRIALES

c/ Catllar, 24
Torredembarra

Mònic_278_novembre.indd 9

Telf. 651 81 11 45
info@intramotor.es

www.serralleriaturch.com
info@serralleriaturch.com
Torredembarra
977 64 49 37

TEL: 609 72 09 60

C\ CREIXELL 17

POLÍGON INDUSTRIAL ROQUES PLANES TORREDEMBARRA
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Un any i set mesos després tornem
a tenir castell d’una colla torrenca

Robert
Tatay

E

l passat dissabte
23 d’octubre, els
Xiquets de Torredembarra van actuar a
Constantí amb motiu del
35 aniversari de la Dragonina que organitza la
Colla Coca. A les cinc de
la tarda va començar una
diada on els Xiquets van
poder completar el primer
3d6 de la colla des de la
represa de l’activitat del
món casteller i per primera vegada es va completar el p4 per sota. En
aquesta ocasió els van
acompanyar la Colla inclusiva Castellers de la
il•lusió de Valls que van
portar a plaça el 2d4 i diversos pilars de 3.
En aquests moments els
Xiquets són una de la
trentena de colles que
han aconseguit portar a

plaça un castell aquest
2021i una de les poques
colles castelleres que
també ho va fer el 2020
abans de l’inici de la pandèmia.
Recordem que l’última
diada celebrada a Torredembarra va ser la diada “Dones Amunt” el 8
de març de 2020 on els
Xiquets van aconseguir
descarregar el 3 i el 4d6.
Un any i set mesos després tornem a tenir castell d’una colla Torrenca.
Malauradament els Xiquets van tancar el 2020,
però obren un 2021 carregat d’il•lusió.
La il•lusió de tornar a fer
Castells i sumar noves incorporacions
Un camí difícil aquest de
la Pandèmia, quan semblava que havia de ser
l’any de la consolidació
de la Colla el maleït virus
va trencar totes les previsions. El retorn als assaigs ha sigut sorprenent
i il•lusionant, gràcies a la
gran quantitat de nous

Patins i urbanitat
Carles
Fuxet
uan des de Torredembarra
en
Comú parlem d’
incivisme, no ens
referim a les paraules que
utilitza l’actual equip de
govern d’esquerra per a
acusar a la ciutadania sobre el greu problema de
la recollida de brossa i la
neteja viaria. Problema al
que no sols no s’aporten
solucions sinó que a més,
s’agreuja amb els darrers
canvis en la reducció de
la recollida de la poda domèstica. Reduint el servei
i obligant a personal del
propi ajuntament a realitzar tasques subrogades
a l’empresa adjudicatària
del servei. És a dir que,
els contribuents paguem
dues vegades pel mateix
servei.

Q
castellers i sobretot a la
nova canalla que asseguren el futur de la Colla
ratllada.
La Colla Castellera Xiquets de Torredembarra
seguirà treballant tots els
divendres a partir de les
21:00h a Cal Maiam amb
l’objectiu de tornar a plaça per gaudir dels castells
i seguir fent gran l’entitat,
convidant a tothom a participar de l’activitat castellera en un entorn on els
valors del feminisme i la
inclusivitat són pilars bàsics.

I

Per altra banda, quan
des de Torredembarra en
Comú parlem de la planificació del nucli antic i la

necessitat de peatonalitzar la major part possible del mateix per tal
de tindre una ciutat molt
més amigable, sostenible
i on potenciar el comerç
local i de proximitat, també ens referim a adquirir
per part de l’Ajuntament
els terrenys dels actuals
aparcaments dissuasius i
realitzar una inversió definitiva en el seu manteniment. D’aquesta forma,
els traiem de la circulació
per diferents carrers estrets i prioritzem a les persones i la qualitat de vida.
I si parlem de civisme i
convertir en zona de vianants el centre del municipi, evidentment cal que
apuntem les diferents
queixes realitzades per
part de molts ciutadans no
solament quant a la deixadesa dels carrers que
estan plens de papers i
excrements o herbes a
les voreres. En aquest
darrer cas, per manca de
personal a la brigada municipal i a les ja clàssiques
actituds privatitzadores de
serveis per part del senyor
batlle, en lloc de fomentar

SERVEI A DOMICILI

els serveis públics. Si no
que també ens referim a
l’actitud d’alguns incívics
que sense respectar cap
normativa, circulen amb
patinets elèctrics per diferents carrers o voreres
molt transitades per tota
mena de persones. Circulació sense casc, assegurança, contra direcció, imprudent o velocitat elevada. I és aquí on volem reclamar unes campanyes
a les escoles i al municipi
que vagin destinades als
usuaris actuals d’aquest
vehicles, als futurs i als
pares o mares que els regalaran aquest Nadal.
En cap cas menysprearem el paper de la policia local en la detecció
d’aquests fets incivics
realitzats per a una petita
part dels usuaris d’aquest
mitjà de transport, però si
que valorem de forma negativa la manca d’un servei d’informadors cívics
creat per part de l’ajuntament i en definitiva, la deixadesa de funcions per
part de l’alcalde actual;
Que persegueixi aquestes formes de circular que
poden causar danys personals tal com s’ha llegit
en diferents mitjans de
comunicació darrerament.
Quan des de Torredembarra en Comú parlem
d’incivisme, urbanitat i
entorn, desitjaríem que
el partit que governa amb
majoria absoluta tingués
un pla global de la Torredembarra que volem
tindre el 2035. Però per
desgràcia, no és així. I
per aquest motiu, tenim
carrers bruts, contenidors
plens i incívics que fiquen
en perill els nostres infants, persones amb mobilitat reduïda, o els nostres pares i avis.

Seguretat és que no
t’importi com sigui
el camí.
Què necessites avui?

Canvi de
pneumàtics
amb
assegurança
inclosa.

Al teu Servei Autoritzat Oficial, els teus pneumàtics estaran sempre
en plena forma. Vine a Auto Casasús i renova’ls al millor preu. A
més, tindràs 3 anys de garantia addicional des de la data del
lliurament del teu SEAT o des de la renovació dels teus pneumàtics.
• Uns pneumàtics amb un dibuix inferior a 1,6 mm impliquen
ƩŢõŠƩŗƠõęĠѪѨѨԀƍĠƒƍŢĠƩŠćƠŀĒŀǛŢƗŀƠŮƠƩŢƒŀƗĒ
d’immobilització del vehicle.

Auto Casasús. Passeig Miramar, 191 | 4383 Torredembarra - Tarragona
Tel. 977 64 11 84 | autocasasus.seat

URGÈNCIES: 629 711 590
Clínica Veterinària
Pg. Miramar, 179
Tel: 977 641 800
Torredembarra

www.gatigos.es
Consultori veterinari
a Roda de Berà

Consulta les condicions a autocasasus.seat
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A la taula i al llit…
L’origen dels panellets

Què hem de fer?
Toni
Pinós

E

l Consell per la
República, l’única
institució que l’Estat Espanyol no poc controlar, segueix guanyant
inscrits cada dia que passa, actualment s’han superat amb escreix la xifra
dels cent mil membres.
Més de dues-centes localitats han creat el seu
Consell Local.

Per estrany que pugui semblar, un municipi
com Torredembarra, on
encara no hi ha constituït el seu Consell Local... sobre això hauríem
de reflexionar totes les
persones que d’alguna
manera vam prendre
el compromís; el setze
d’abril de dos mil vint, es
va crear el grup d’impulsors, en els seus inicis

hi eren presents quasi
totes les formacions polítiques i entitats independentistes de La Torre, al
cap de poc temps alguns
dels membres integrants,
vam comprometre’ns a
constituir en poc temps,
el Consell Local de Torredembarra.
A mesura que anava
passant el temps, l’empenta d’aquell primer moment, es va anar diluint,
els que hi formaven part
en representació d’una
formació política independentista, van deixar
d’assistir, amb excuses o
sense; tant ERC, com la
CUP, han deixat de participar en les reunions,
mentre que al membre
de junts més participatiu
al municipi, va perdre la
vida, en un fatal accident
aeri, pilotant una avioneta. Per una altra banda,
és possible que a part
dels partits polítics que
haurien de facilitar el bon

funcionament,
l’entitat
que amb el seu afany de
liderar tota lluita, en molts
casos hi ha qui ho troba
una manipulació que impedeix la transversalitat
dins del procés; el cert
és que a Torredembarra
l’ANC, mentre s’ha anat
introduint en llocs estratègics, les altres formacions han anat perdent
el seu pes mobilitzador,
com és el cas dels CDR
que tanta importància va
adquirir en la preparació
i execució de l’1 d’octubre, així com en totes les
accions per reivindicar el
seu mandat, fins a les últimes grans manifestacions post sentències. Avui
gran part dels membres,
dels CDR, tant el de La
Torre, com el del Baix
Gaia, estan desapareguts, tan sols segueixen
les poques coses que
es fan arreu del territori,
quatre nostàlgics.

I 11

un dels punts importants
d’una de les cinc columnes de les marxes per
la llibertat amb resposta a la sentència del 14
d’octubre de 2019, ens
hauríem de preguntar
què està passant? Com
és que encara no hem
constituït el nostre Consell Local? Ha passat
prop d’un any i mig de les
primeres reunions, ja és
hora que fem els deures
d’una vegada per totes i
ens posem d’acord per
establir una agenda més
menys curta per aconseguir-ho! Actualment,
només el que passa
fora de l’Estat Espanyol,
ens dona alguna alegria,
com el cas de Valtònic, el
qual ha aconseguit que
sigui retirat com delicte
dins el codi penal belga,
“L’ultratge a la corona”,
gràcies al cantant raper,
ara és considerat llibertat
d’expressió!

Torredembarra, tot i ser

ncara que l’origen
dels panellets és,
en certa manera,
incert, sí que hi ha creences que estan força
arrelades. La veritat és
que, amb la Castanyada,
aquests deliciosos dolços
es converteixen en una
menja imprescindible a
casa nostra.
Es creu que l’origen dels
panellets és al segle XVIII,
quan s’elaboraven per
portar-los a les tombes
dels difunts com a ofrena.
Aleshores, els camperols
i camperoles aprofitaven
els fruits secs que havien recol·lectat. Després,
portaven els dolços a
l’església per beneir-los i,
finalment, els oferien als
cementiris.
Aquest, és clar, només va
ser el començament. Hi
ha constància que els panellets van començar a rifar-se a festes populars de
Barcelona el 1796, i des
d’aquí es van anar popularitzant. A poc a poc, van
anar estenent-se i el seu
apogeu va arribar al segle

E

FM

XIX, quan van començar
a proliferar les pastisseries.
Actualment, hi ha una infinitat de receptes. És cert
que la recepta tradicional
és la que porta massapà
i pinyons, però també que
tenim una gran varietat
de possibilitats! Amb cacau, amb cafè, amb coco,
amb ametlles... barregem
l’ametlla i el sucre, fem un
volcà i hi afegim la clara.
Amasseu fins a obtenir
una massa tipus plastilina
i deixeu reposar d’un dia
per l’altre. Fem una bola
i l’estirem amb les dues
mans obertes creant una
barra cilíndrica. Tallem
amb un ganivet rodones
iguals i fem boletes. Des
d’aquesta mida, creem els
nostres panellets, deixant
volar la nostra imaginació. Un cop acabades les
creacions, pintem amb el
rovell d’un ou i enfornem
a 200 º per uns 3-5 min.
Deixem reposar i llest! No
cal que sigui Tots Sants
per a gaudir-ne...

ANGIE PERRUQUERIA CANINA

BAR DE TAPES A TORREDEMBARRA
MENÚ SETMANAL

F

Fet a mà…
amb molt de carinyo!
Part de la nostra cultura,
per compartir i gaudir!

YISEL TORRES LISSABET - Nº COL. 11178

Fisioteràpia Múscloesquelètica,
Neurològica i Pediàtrica
Passeig del Mediterrani nº 9 A-2 · Torredembarra

@de.bat.a.bat

Us esperem a:
Av Sant Jordi, 12 (davant CEIP Antoni Roig)
T. 623005296

PASSEIG MIRAMAR, 179 TORREDEMBARRA
RESERVES 615 66 10 54

Tel. 977 268 172 - 649 158 158 · @clinicafisioterapiayisel
clinicadesisioterapiayisel@outlook.es

www.fisioterapiayisel.com

B A R P A U L INO
de tota la vida

Fusteria Metàl·lica, Alumini i vidre

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

Tel.
Tel. 977
977 64
64 04
04 27
27
C/
C/ Pere
Pere Badia,
Badia, 27
27
Torredembarra
Torredembarra
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Baranes
Mallorquines
Tendals
Reixes
Ballestes
Venecianes
Tancaments
Acer inoxidable

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

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

www. ram-sen.com
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Altafulla - Creixell - El Catllar - la Nou de Gaià la Pobla de Montornés - la Riera de Gaià - Renau
Roda de Berà - Salomó - Vespella de Gaià

OBLES

Altafulla instal·la de nou les barreres
Els alumnes del curs inicial de
de retenció de sorra a Botigues de Mar català per a nouvinguts fan una
’Ajuntament
d’Altafulla ha treballat aquests
darrers dies amb la
instal·lació novament
de les barreres de retenció de
sorra entre el final del Passeig
de Botigues de Mar i el Club
Marítim Altafulla. I és que, un
cop passada la temporada
d’estiu s’han tornat a instal·lar
aquests elements per tal d’evitar la pèrdua de sorra fora de
la platja i afavorir-ne l’acumulació en aquesta zona que, habitualment es veu poc o gens
afectada pels temporals.

L

Aquestes barreres de retenció de sorra estaran instal·lades fins a finals de maig.
També s’ha col·locat un rètol
de senyalització per identificar
l’acció i el seu objectiu.
Un dels resultats ben visibles gràcies al pla de gestió
‘Altafulla Platja Viva’ és l’assentament de l’estructura dunar al Parc de Voramar. Durant l’estiu l’estructura dunar

s’ha assentat i les espècies
vegetals han arrelat i recobert
notablement la seva superfície
gràcies a les espècies sembrades, plantades i al propi
banc de llavors de la sorra.
Durant la tardor es netejarà
l’interior de la zona delimitada i
es retiraran els còdols acumulats durant l’estiu per afavorir
la retenció de sorra per avaluar a posteriori la resposta
del sistema dunar davant de
l’impacte que puguin tenir els
possibles temporals hivernals.
D’altra banda, i amb la collaboració del Club Marítim
Altafulla, s’està ordenant la
zona d’accés al club, ajustant i
delimitant l’ample de pas amb
estaques i vegetació, així com
enretirant i reorganitzant la
zona de varada d’embarcacions per tal de reduir l’ocupació de la platja més propera al
mar.

connexió entre el final del passeig i el Club Marítim Altafulla
i donar major coherència a la
continuïtat del camí de ronda.
Per la seva banda, a la
Roca de Gaià, al sector del
Vinyet, està prevista per al 6
de novembre la jornada ‘Viu
la platja!’ on es retiraran residus i flora exòtica, es plantaran espècies autòctones al
sistema dunar i s’instal·laran
més barreres de retenció de
sorra. Aquesta activitat està
organitzada per l’Associació
Mediambiental La Sínia i els
ajuntaments d’Altafulla i Tarragona i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica,
l’Institut Pons d’Icart i l’Agència Catalana de l’Aigua.

visita guiada pel nucli històric de
Creixell

E

ls alumnes del curs inicial de català que es
realitza durant aquest
trimestre a Cal Cabaler-Casa
de Cultura de Creixell, acompanyats de la seva professora
Helena Ferre Ruiz, han fet una
visita guiada en català pel nucli
històric de la vila de Creixell.
L’acció, que es va portar a ter-

me el passat 4 de novembre,
compta amb el suport de les
àrees de turisme i comerç de
l’Ajuntament.fracassos i facin
una mica d’autocrítica en lloc
de llençar pilotes fora. I així,
s’escoltarà a tothom, sortiran
els projectes i Altafulla continuarà avançant.

Aj. de Creixell

Redacció.-

Amb aquestes accions de
protecció i retenció de la sorra,
l’assentament de l’estructura
dunar i la plantació d’espècies
de flora autòctona s’ha aconseguit tractar la platja “de la
Aquesta intervenció forma
manera més sostenible possipart de les accions per millorar
ble” en un context d’amenaces
i endreçar progressivament la
pel canvi climàtic.

BRASERÍA RISTORANTE PIZZERÍA
Especialidad en brasa, pasta y pizzas
Menú de entresemana
Horario Verano:
Martes, Miércoles, Jueves,
Viernes, Sábados y
Domingo de 13:00 a 16:00 h
Viernes y Sábados de 20:00
a 24:00 h
Lunes cerrado

C/ Josep Pujol, 18 - Torredembarra (Clarà)
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l Ple de l’Ajuntament va aprovar
per unanimitat durant la sessió ordinària
d’octubre
l’agermanament oficial entre Roda
de Berà i Benaoján, un
municipi de la serra de
Ronda, ubicat dins del
parc natural de Grazalema, a Màlaga.
La idea va sorgir el passat estiu arran d’una conversa de l’alcalde Pere
Virgili amb un familiar
de l’actual alcaldessa de
Benaoján, Soraya García. Els dos consistoris
van convocar una reunió
telemàtica en la qual hi
van participar també les
dues regidores de Cultura dels ajuntaments,

E

Teresa Ferré, de Roda
de Berà, i Olga Barranco,
del municipi malagueny.
Ràpidament es va arribar
a un enteniment atesa la
relació històrica i els vincles socials i d’amistat
que uneixen ambdós municipis des dels anys 60.
La transformació de
Roda de Berà a principis
de la dècada dels anys
60, en què el principal
motor econòmic del municipi va passar de ser
l’agricultura a la construcció i al sector serveis, va
fer que s’incrementés la
demanda de mà d’obra.
El boom del turisme nacional i internacional feia
necessari construir noves residències vacacio-

nals, i Roda de Berà, en
aquell moment amb tan
sols 563 habitants, no
podia satisfer la incipient
demanda de mà d’obra.
Va ser així com van arribar al municipi moltes
famílies vingudes des
de diferents punts del
país, la meitat de pobles
d’Andalusia i entre ells
75 benaojans i benaojanes que van arribar a
Roda de Berà per treballar i viure-hi. Amb el seu
treball es van construir
la majoria dels 660 nous
habitatges que es van
construir en deu anys,
fins a doblar la seva població l’any 1970, arribant als 1.034 habitants.
Ara, seixanta anys des-

prés, els rodencs amb
arrels benaojanes s’ha
multiplicat per quatre.
Per consolidar l’agermanament se celebraran
durant el proper any alguns esdeveniments socials, culturals, juvenils,
artístics o esportius, per
als quals el pressupost
de 2022 inclourà una partida específica.
També es col·locarà a
l’entrada dels dos pobles
un cartell amb el que es
doni a conèixer l’agermanament i es proposarà
al Ple dedicar el nom de
Benaoján a un carrer o
una plaça.

Salomó: Es presenten els
resultats de la fossa de
la Guerra Civil
olta expectació la
que hi va haver
a Salomó on es
van presentar els resultats de la intervenció arqueològica de la fossa de
la guerra civil de 1936 on
hi havien enterrats vint-idos soldats republicans.
Han hagut de passar
més de 80 anys per aixe-

M

car la llosa de silenci que
hi havia sobre aquest episodi dels dies finals de la
guerra.
L’arqueòloga Anna Camats i l’antopòloga Marta
Riba van explicar la complexitat dels treballs de la
campanya iniciada entre
els mesos d’octubre i desembre de 2020.

El Mònic

Roda de Berà s’agermana amb el poble
malagueny de Benaoján

PRODUCTES DE LA TERRA
Av. Catalunya s/n
(plaça de la Bàscula)
La Nou de Gaià

T/F. 977 655 362 / M. 609 718 392
agrobotigavergeneus@gmail.com
cooplanou@hotmail.com

Av. del Dr. Pujol, nº 1
621 207 320
Creixell
creixell@microsshop.com

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

CASA ADOSADA
En Clará

(Ref 5112)

 3 DORMITORIOS
 SALÓN/COMEDOR
 COCINA independiente
 2 CUARTOS DE BAÑO
 JARDÍN Y BARBACOA
 REFORMADO

CASA PAREADA
En montclarà

(Ref 5109)

 3 DORMITORIOS (matrimonio)
 GRAN SALÓN / COMEDOR
 COCINA amplia
 1 BAÑO + 1 ASEO
 2 TERRAZAS Y JARDIN
 GRAN GARAJE+BODEGA

TOT TIPUS D’ASSEGURANCES
-Auto
-Moto
-Negoci
-Llar
-Agrosegurs
-Mercaderies
-Protecció ﬁnancera
-Pensions
-Autònoms

-Comunitats
-Accidents
-Embarcacions
-R.C. Caçador
-R.C. PYME
-Fondovida
-Estalvi
-Salut

Assegurances de Salut i Decessos

Demana informació!
977 642 959 - Av. Catalunya, 20 Baixos - Torredembarra
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Estàs en situació d’atur?

V

ols impulsar la teva
carrera en l’àmbit
tecnològic en un dels
sectors amb més demanda professional?
Informe Digital Talent
Overview 2020: identifica les professions més
demandades pel sector.
En els dos últims anys la
demanda de personal en
aquest sector ha augmentat un 80% mentre que
l’oferta només ho ha fet
un 23%.
Programa pioner a tot
l’Estat d’FPO d’alt nivell:
és la primera vegada que
el catàleg d’especialitats
formatives del SOC inclou
cursos de nivells 4 i 5.
Fins ara aquestes formacions d’alt nivell només eren accessibles de
manera privada i amb uns
costos econòmics molt
elevats.

Mònic_278_novembre.indd 14

Des de Multimèdia Tarragona, t’oferim 4 itineraris formatius d’alt nivell
completament subvencionats, que et permetran
adquirir els coneixements
clau per a treballar en el
sector digital. Estan dirigits als professionals del
Tarragonès amb l’objectiu d’acostar les oportunitats del sector tecnològic
i impulsar la introducció
de nous professionals en
el mercat.
Aquests cursos formatius estan subvencionats
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i cofinançats
pel Fons Social Europeu.
Data prevista Inici:
1ª setmana desembre
PLACES
LIMITADES!!!
tació de la plataforma
de serveis digitals ACTIO
als municipis de la comarca.

I
Com reforçar el sistema immunitari
Novembre de 2021

Raquel
Fernández

Diplomada en Dietètica i Nutrició
Col·legiat 696

E

stem en plena tardor -de
moment, molt suau- i l’hivern s’acosta. En aquesta
època augmenten refredats i grips i aquest any, a més,
s’hi ha afegit la Covid.
Sol ser quan més ens preguntem què es pot fer per reforçar
el sistema immunitari, què ens
defensa dels gèrmens, quins aliments l’enforteixen i quins altres
hàbits ens ajuden a tenir més
defenses.
Abans de preguntar com podem
reforçar el sistema immunitari,
hem de comprendre que es tracta d’una estructura complexa,
amb cèl·lules molt diferents, i
que no podem prendre com un
tot.
“El sistema immunitari és d’una
gran complexitat. El configuren,
entre d’altres, la barrera de la
pell, el nostre budell, diversos

sistemes cel·lulars amb funcions específiques que, de forma
organitzada, actuen per defensar-nos de les agressions externes, d’allò que el cos considera
com a desconegut o no propi.”
Per tant, reforçar un sistema
complex i divers no pot ser senzill. En el seu estat hi influeixen
molts factors externs: dieta, descans, hores de son, activitat física, estrès... Per això, “amb una
dieta saludable acompanyada
d’exercici adequat podem contribuir a mantenir o millorar el
nostre sistema immunitari”.
Dieta equilibrada
Hi ha uns consells generals orientats al sistema immunitari,
però que es poden aplicar a l’estat general de salut, com poden
ser, no fumar, menjar fruites,
verdures i llegums, fer exercici
regularment, mantenir un pes
equilibrat, no beure alcohol o
prendre’n amb moderació, dormir prou hores, minimitzar l’estrès i mantenir una bona higiene
corporal.
Pel que fa concretament a l’alimentació, proposo una alimentació variada i equilibrada

“Inclou aliments que ens aporten les proteïnes, certs greixos
com els àcids grassos omega 3,
vitamines com la A, grup B, C, D
i E, minerals com el ferro, seleni
i el zenc, etc., que contribueixen a mantenir un bon sistema
immunitari. En aquest sentit,
tan important seria la ració de
peix com la del producte làctic
o la dels fruits secs que podem
prendre de postres, per posar
un exemple.”
Vitamines per enfortir el cos
A continuació, us detallo les vitamines més rellevants per enfortir el cos i en quins aliments
es poden trobar.
Vitamina C
–La vitamina C és un gran antioxidant que afavoreix el bon
funcionament dels vasos sanguinis. A més, ajuda a enfortir
els ossos i dents.
–Aquesta vitamina podem trobar-la en aliments cítrics, així
com en verdures com el bròquil,
el julivert o el pebrot.
Vitamina D
–La vitamina D participa en el
procés de diferenciació cel·lular
i en el creixement de les cèl·lu-
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les. També ens ajuda a mantenir un bon nivell de calci i
llumí.
–La principal font de vitamina D és el sol. Però donada la
situació actual en què ens hem vist obligats a romandre
en les nostres cases, és rellevant obtenir-la a través d’uns
altres mitjans. Els principals aliments rics en vitamina D
són els àcids grassos del peix.
Vitamina A
–La vitamina A ajuda a la creació de membranes que protegeixen els nostres òrgans de les infeccions. També enforteix la pell, les ungles i els cabells.
–Aquesta vitamina la podem trobar en aliments d’origen
animal, com el fetge de vedella, o en hortalisses com la
pastanaga o els espinacs.
Vitamina E
–Aquesta vitamina té un gran efecte antioxidant i a més és
essencial per a la protecció de les nostres cèl·lules.
-Podem trobar-la en la majoria dels fruits secs i en llavors
o olis vegetals.
Zinc
–El Zinc juga un paper fonamental en el procés de metabolisme. És molt recomanable per enfortir les defenses,
principalment a l’hivern.
–Podem trobar aquest mineral en diferents carns com el
pollastre, en els formatges, l’arròs o en les avellanes i
ametlles.
Com podem veure, tenim tota una sèrie de recursos alimentaris per tal de tenir a punt el nostre sistema immunitari per a l’arribada del fred, la tardor i l’hivern. Ara bé,
recordeu que a banda de controlar la nostra alimentació,
és bàsica l’activitat física, el descans per tal de preservar,
encara més, el nostre sistema immunitari.

La lluna
Lluna minvant
27 de novembre

Lluna creixent
11 de novembre

Lluna nova
4 de novembre

Lluna Plena
19 de novembre

Telèfons Interès
Ajuntament Torredembarra
Ajuntament Altafulla
Ajuntament Creixell
Ajuntament El Catllar
Ajuntament La Nou
Ajuntament La Pobla
Ajuntament Renau
Ajuntament La Riera
Ajuntament Roda de Berà
Ajuntament de Salomó
Ajuntament de Vespella

977-640025
977-650008
977-800202
977-653101
977-655257
977-648012
977-620532
977-655000
977-657009
977-629030
977-655288

CAP Torredembarra
Consultori Baix a Mar
Consultori Mèdic Altafulla
Consultori Mèdic Creixell
Consultori Mèdic El Catllar
Consultori Mèdic La Nou
Consultori Mèdic La Pobla
Consultori Mèdic Riera
Consultori Mèdic Roda

977-643809
977-643499
977-656007
977-800336
977-653675
977-655710
977-648531
977-544715
977-657514

Bombers
Hospital Joan XXIII
Hospital Santa Tecla
Emergències
Llum (ENHER)
Mossos d’Esquadra
Protecció Civil
Policia Nacional

085
977-295800
977-259900
112
900-770077
088
1006
977-245751
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L’assessor de capçalera

Mites estúpids sobre Hisenda i
conseqüències del “cunyadisme”
Òscar
Esteve

P

er debutar, en el Mònic he
pensat que el millor que
puc fer és intentar explicar-me de tal manera que no deixeu de llegir en la segona línia,
ja que la fiscalitat no acostuma a
ser un tema d’oci. Ben al contrari, és una qüestió, sobrevinguda
més semblant a un mal de queixal, que a una lectura voluntària,
en realitat només ens informem
sobre el tema quan rebem una
notificació dels “amics” de “La
Agencia Tributaria” i necessitem
que algú ens expliqui què carai
volen amb aquest llenguatge
tan pompós, tot intuint que molt
probablement tocarà gratar-se la
butxaca.
Per tant considero que el més
adient per començar és trencar,
falsos mites, que només ens
porten problemes. Si m’ho permeteu aniré explicant dels “cunyadismes” més repetits sobre
Hisenda:
Quan arriba una carta certificada de “Hacienda”, no la retiris que així no et poden fer res:
Exacte!!!! Això és com quan estem al llit i sentim sorolls inquietants a casa, llavors, ens tapem,
fins al cap, amb la manta per fer
veure que estem adormits, no fos

cas que siguin lladres... Clar que
sí, és que la manta és blindada!!!
Fora conyes, el primer que recomano, és anar a correus i retirar
la carta certificada, tot apuntant la data de recepció, molt
important això, ja que s’ha de
complir el termini. Després llegiu la carta sense cap mena de
complex, en admetre que gairebé no s’entén res... Tranquils és
normal. De fet, aquesta manera
de procedir, no és gratuïta, ben
al contrari, la “verborrea” legal
és una de les estratègies, més
antigues, d’intimidació de les
Administracions, de recaptació,
la seva intenció és fer-te sentir el més petit i dèbil, possible
per tant el més recomanable, és
consultar a un professional, però
un professional de debò, deixeu
de banda “el cunyat que treballa
a la banca” serà un gran banquer, però els impostos són un
altre tema.
Penseu que si no retireu la
notificació perdeu el dret a defensar-vos, ja us podeu amagar
a sota del Sant Greal que “La
Agencia Tributaria” ni es molestarà a buscar-vos, en té prou en
publicar la notificació en el “Diario Oficial”, o simplement considerar-ho com a notificat, un cop
passat el termini, en el cas de les
empreses.
En resum, no retirar una notificació és un “cunyadisme” de
manual, que ens fa perdre la
possibilitat d’exercir els nostres

drets davant l’actuació del “Fisc”,
si fem l’orni, més tard o més d’hora ens trobarem amb un embarg
al compte, sigui per la sanció i/o
per la reclamació que ens ha fet
l’Administració, tant si tenen raó,
com si no la tenen.
Ens hem de tatuar al front, que
si no retirem la notificació, li estem regalant la partida a Hisenda
per incompareixença del rival, no
sé què opineu vosaltres, però si
la batalla ja és prou desigual, només falta que els hi posem encara més fàcil.
En els propers articles, si els
del Mònic segueixen tenint la paciència de deixar-me fer teràpia
a partir d’aquestes paraules, us
parlaré d’altres falses creences
que ens poden complicar la vida.
Per acabar vull agrair l’oportunitat que m’ha atorgat el Mònic,
d’expressar-me en aquest mitjà
que ja fa més de 20 anys que
desenvolupa, amb tenacitat, la
difícil tasca d’informar en l’àmbit
local, manifestant la meva il·lusió
i ganes de sumar.
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Redacció.oan Maria Mercadé i
Figuerola va morir el
passat 30 d’octubre.
L’exfutbolista i restaurador va néixer a Baix a Mar
l’any 1942.És considerat
com un dels millors jugadors torrencs de futbol.
Mercadé va jugar a Primera Divisió amb l’Espanyol,
on va coincidir amb un
altre jugador torrenc, Gerard Gatell.Els seus inicis
van ser a la platja de Baix
a Mar i encara que mai va
militar amb l’UDT hi jugava esporàdicament. La
temporada 1958-1959, va
fitxar pel juvenil del Barça i un any després per

J

l’amateur
de
l’Espanyol. Va
jugar cedit al Vic
i amb 21 anys,
l’estiu de 1963,
es va incorporar
al primer equip
blanc-i-blau. Va
compartir davantera amb els
exblaugranes
Tejada i Kubala. Només hi va
jugar 8 partits,
va ser traspassat al Llevant, a
causa del servei militar a
Cartagena, una circumstància que li canvià la
vida.
El seu millor partit amb
l’Español va ser contra

RCD Espanyol

MOR JOAN MARIA MERCADÉ, EXJUGADOR DE
PRIMERA DIVISIÓ DE FUTBOL

el Reial Madrid. En un
llançament de córner de
l’astre hongarès, Mercadé
va marcar el gol que va
donar la victòria a l’Espanyol. Un xut amb la dreta
des de fora de l’àrea que

va entrar per l’escaire de
la porteria.
Després va jugar al Cartagena, Llevant, l’Eldense, el Jerez Industrial, Terrassa, el Nàstic, el Lleida,
el Lloret de Mar i el Sants.
Es va retirar el 1974.
Jugant amb el Llevant
va conèixer qui seria la
seva esposa. Va obrir el
Bar Bodegón a Baix a
Mar, que va regentar fins
a la seva jubilació, i es va
treure el títol d’entrenador. Com a tècnic va estar
dues temporades dirigint
el primer equip de la Unió
Esportiva Torredembarra,
amb qui va aconseguir
ser campions de lliga i
l’ascens.

I

EL ESPAÑOL VENCIO AL MADRID
Puesto el balón en movimiento, se
aprecia rápidamente la táctica defensiva del Español, ya que Abel
se sitúa para marcar a Puskas.
Idígoras se encarga de Di Stéfano
y Carranza junto a Ruiz, mientras
los laterales sujetan a los extremos madridistas y queda Bartolí
suelto como cerrojo.
Este juego del Español inutiliza
todos los intentos del Madrid,
pero trae consigo el peligro de
dejar suelto a Zoco, aunque su
juego no logra romper la barrera
defensiva españolista
Contraatacando, el Español se
mueve bien, llevado en forma inteligente por Kubala y Ramírez,
que tiene un excelente debut.
Tanto es así, que, a pesar de su
táctica, es el Español el que domina esta fase del encuentro, y al
tener que retrasarse Di Stéfano
para apoyar sus líneas de cobertura, Idígoras se convierte en un
delantero más; pero tampoco los
españolistas encuentran hueco
necesario para batir la meta del
Madrid.
Un tiro de Carranza sale rozando
el marco.
SE ENDURECE EL PARTIDO
El partido se endurece ante las

duras entradas de los defensores blancos, juego al que corresponde el Español, y el árbitro se
muestra impotente para cortar los
intentos de agresión, dedicándole
el público una gran bronca cuando deja de señalar una clara falta
de Tejada en el área blanca, cuando iba a tirar a gol. El Madrid
también intenta algún avance, sobre todo por Gento, que a los 36
minutos se interna y obliga a salir
a López para atajar el balón.
El dominio españolista se intensifica y a los 36 minutos, al
lanzar Kubala el sexto córner,
Mercadé empalma y remata el
gol de la victoria.
En la segunda fase domina el
Real Madrid. El Español se defiende bravamente y emplea
algunas veces el juego duro. El
Madrid está a punto de empatar
en un fuerte disparo cruzado de
Evaristo, que roza en el marco.
En el minuto 44, Evaristo pierde
otra gran ocasión.
Los últimos minutos son emocionantes. El Madrid ataca y el
Español pierde tiempo. En este
segundo tiempo, el dominio del
Madrid fue absoluto. Buen partido, emocionante y a menudo excesivamente duro… (14/10/1963)

COMENCEM LA TEMPORADA!!!
Calçots, parrillada de carn,
pa torrat, beguda, postre i cafè

Jardí, Parc Infantil
i Aparcament
Obert:
Caps de setmana i festius
de 13:30 a 16:00 h

CUINA TÍPICA CATALANA

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

Menjadors privats i grups
Accés discapacitats

Pet Store

1
www.maaucv.com
info@maaucv.com
maaucv

977801811

¡Nueva tienda online!
1. Visítanos en maaupetstore.com
o escanéame

Reserva
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CREIXELL

ALTAFULLA

CENTRE VETERINARI
PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA

CONSULTORI VETERINARI
En col·laboració amb Estil Gos Perruqueria

2. Busca lo que necesitas con
nuestro completo filtro de
productos

C/. Raval, 2, Creixell.
Davant de l'Estanc
C/. Cantó de la vila, 3-5, Altafulla
Medicina preventiva
Plans de salut
Vacunacions
Consultori i
medicina general
Dermatologia i
citologia
Anàlisis clínics
Especialitat
acreditada en
medicina felina

Tall a màquina
Tall a tisora
Stripping
Desllanat
Talls de raça
Banys higiènics
Banys
dermatològics
Perruqueria
felina

Assegurances de
salut per animals
de companyia
Alimentació i
dietètica
Suplements
alimentaris
Botiga
especialitzada
Botiga online

3. Recoge en MAAU CREIXELL o
benefíciate de un primer envío
gratuito usando el código

PROMOENVIO21
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