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algrat certes creences, recordarem que
l’Ajuntament és la
casa del poble, de totes i
tots. És la llei i és la voluntat del govern local.
Tenint clara aquesta premissa, la informació municipal i aquest nou mitjà
de la revista la Pigota tampoc han de ser privatives
de ningú.
Té una direcció, però
no està concebuda com un
mitjà de propaganda unidireccional sinó que vol circular en dues direccions:
de l’Ajuntament al poble, i del poble a l’Ajuntament.
Així les coses són millors, més riques, més contrastades, i més democràtiques.
Lluitarem per consolidar aquesta publicació. Un municipi que creix necessita mitjans moderns. Malgrat la
desacceleració econòmica que vivim, no podem aturar-nos. Són uns anys claus. La Pobla està en un lloc
pel qual passen moltes de les línies de comunicació i
progrés del futur. La nostra geografi a és estratègica i
alhora amable i humana. Aprofi tem aquest actiu.
Volem el mateix que volem per al poble: gestionar
la pluralitat, lluitar per la igualtat d’oportunitats, preservar el patrimoni cultural i natural.
En aquest número, hem volgut destacar el nou organigrama polític de l’Ajuntament, la vida consistorial, els projectes d’inversió, les festes i esdeviments
socials dels darrers mesos, els serveis, els cursos, els
llocs d’informació, les persones.
Sabem que no arribarem a tot (ni a tothom), però ho
intentarem. Esperem la col·laboració dels poblencs i
les poblenques. £

M

La Pigota: una lluita i ara... UNA REVISTA
a memòria d’una lluita convertida en paper. La Pigota serà el nom que rebrà la revista municipal de tots els poblencs i poblenques.
Un nom que associem a La Pobla de Montornès, una diada festiva i de record, La Pigota. Una festa tradicional a la qual cal donar-li la
importància que es mereix el poble. Retrocedint en la història ens traslladem a l’any 1871. La Pobla de Montornès va patir una terrible
malaltia, la Pesta de la Verola, i popularment es va conèixer amb el nom de “Pigota”. Aquesta va afectar a un gran nombre de veïns del
municipi. Els poblencs espantats de tant terrible epidèmia es van encomanar a la Mare de Deu de Montornès. Es va fer una processó fins a
l’ermita i la malaltia va remetre. Des d’aleshores, cada any el 14 d’octubre, celebrem La Pigota, que els nostres avantpassats van superar,
com ara afrontem l’esdevenidor.
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Bones eines, bones feines
Benvolguts vilatans:
Amb aquest butlletí donem continuïtat al seu predecessor “tots junts” publicat per primera vegada a l’octubre
de 1999, és per això que no necessita
més presentació que la del seu nou
nom “La Pigota”.
Pretenc donar un recordatori del
pretèrit, la informació del present
i la meva projecció del futur des de
la perspectiva del govern municipal,
amb els punts d’opinió dels altres
grups polítics així com la de les associacions del Municipi.
Com acostuma a passar quan hi
ha un canvi total de govern l’únic que
es rep és el bastó del batlle i una insígnia de solapa. Hem anat al front
sense conèixer en quin front estaven,
sort n’hem tingut del suport honest i
valuós de tot l’equip de funcionaris,
dels tècnics i en general de tot el personal de l’ajuntament al que dono les
gràcies.
EL FUTUR: PLANS TERRITORIALS
Com a batlle aprofito aquest espai
per a conscienciar-vos de que tenim
dos plans crucials per al país, als que
ens hem d´ajustar. Un és el Pla d’Infraestructures del Tarragonès i l’altre
és el Pla Territorial de Catalunya que
emmarquen per a tothom les directrius per als propers anys en els grans
àmbits d’actuació de la comunicació,
medi ambient, patrimoni, paisatge,
indústria, serveis, etc. A aquest marc
normatiu hem d´adaptar el nostre
POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) que substituirà les NNSS
(Normes Subsidiàries), en vigor des
de 1987.
Sapigueu que hem començat pel
treball més dur i llarg i per desgràcia
menys vistós. Estem treballant amb
els Departaments corresponents perquè el POUM que hem de fer consensuat amb totes les forces polítiques i
entitats ciutadanes del municipi en
el seu moment, no ensopegui amb el
Planejament Territorial, refermant els
punts que coincideixin i sumin, buscant la solució per a modificar els que
restin.
Pretenem tenir un POUM, sense
al·legacions, que ens permeti un municipi amb un creixement sostenible.

Amb recursos humans,
patrimonials, productius paisatgístics, urbans i de serveis del
més alt nivell, aprofitant la privilegiada
posició que tenim en
la comarca del Tarragonès i en la demarcació
del Baix Gaià.
Tot el suara dit és el
futur.
EL PRESENT:
LA GESTIÓ
El present es que ens
hem trobat, amb un
model de gestió municipal poc adaptat a la
tecnologia actual i al
repartiment de competències acordades, que
ens ha obligat a actualitzar-nos al sistema
informàtic, creant una
pàgina web que doni
informació i agilitzi alguns tràmits tant per a l´administració
com per als administrats i altres actuacions.
El següent pas que hem donat
ha estat definir la plantilla, i relació
i valoració dels llocs de treball del
personal que treballa a l’ajuntament
segons la llei Municipal de Règim Local, definint competències i tasques
per cercar una millor i més racional
eficiència.
Amb aquestes dues accions tenim
la base per a allò que diem “Tingueu
bones eines i fareu bones feines”:
• Amb una plantilla estable i consolidada.
• Amb un suport informàtic i pàgina
WEB ampla i àgil.
• Amb un equip de govern AM-PM i
el grup ERC-AM de suport amb ganes de treballar.
• Amb una oposició coherent, crítica
però alhora col·laboradora en lo positiu per al poble.
• Amb una bona, fluida i atenta comunicació amb totes les associacions dintre d’un ordre consensuat i
legal.
• Amb una bona sintonia amb les administracions superiors de la Generalitat, estatals i d’àmbit europeu.

• Amb bons contactes i sinèrgies
amb la Universitat Rovira i Virgili,
la Cambra de comerç, Ajuntament
de Tarragona (que per primera vegada aposta per ajudar en el desenvolupament de la comarca).
QUALITAT DE VIDA I CONVIVÈNCIA
I amb tantes més possibilitats que hi
són, podrem aconseguir allò que és la
missió de l’ajuntament, “millorar la
qualitat de vida dels veïns i fer tot el
possible per a garantir un futur millor
i sostenible”.
Cal per acabar no deixar a banda
potser el més important: la plena confiança dels veïns amb l’equip de govern; i que els veïns siguin coherents
amb els seus drets però també amb
les seves obligacions. L’ajuntament
posarà els mitjans necessaris pel bon
conviure, però el veí ha de tenir present que “per a conviure, cal voler
conviure”.
Us saluda afectuosament.
JOSEP SANTAMARIA I PUIG
Batlle de la Pobla de Montornès
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Nou consistori, nova direcció
n equip primerenc i amb ganes de donar un nou rumb al
municipi. Després de conèixer
la realitat de la Pobla de Montornès,
ja estem disposats a tirar endavant
nous reptes. Els canvis produïts recentment dins del govern han endarrerit l’acció municipal. Aquest nou
moviment facilitarà el consens amb
totes les forçes polítiques que componen l’actual Ajuntament. Això que
podria semblar un inconvenient, pot
ser un incentiu per a tots els regidors
per assumir la seva pròpia responsabilitat. Cal arribar a acords de govern
més estables per tirar endavant projectes de millora del nostre poble.
L’objectiu principal és el desenvolupament i l’evolució favorable del poble. Ens vàrem presentar a les eleccions per millorar el poble, no per crear
enemistats politiques o personals. No
donarem resposta als enfrontaments
polítics. Nosaltres únicament som els
gestors provisionals de l’administració local d’aquest poble i no aspirem
a res més que a millorar-lo. I com a
aprenents que som, escoltem totes
les idees i iniciatives que ens arriben,

U

L’equip de govern a l’alcaldia
que en són moltes. Segurament també cometrem errors i hi també podem
posar-hi remei.
Volem treballar amb transparència
i informar. Tenim feina a fer, molta, i
per això tampoc volem prometre que
arreglarem en tres anys tot el que ningú s’ha atrevit a demanar en 15 anys,

però de debó que ho intentarem. Amb
la composició actual del Govern, la
responsabilitat es de “tots” els regidors elegits. Nosaltres només dirigim
el volant del cotxe, però els altres regidors fora del govern fan anar el canvi de marxes i el fre. És obligació de
tots conduir amb seny. £

JOSEP M. SANTAMARIA (AM-PM)

RAMON ROVIRA (AM-PM)

JAUME ALOMÀ (ERC-AM)

JOAN DOMINGO (AM-PM)

Alcalde

1r tinent alcalde

2n tinent alcalde

3r tinent alcalde

Serveis Socials (Sanitat, Acció i Promoció Social), Governació (Seguretat
i Protecció Civil, Relacions Institucionals, Mercats), Serveis Tècnics (Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Medi Ambient).

Hisenda (Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Recaptació, Subministradors, Bens), Governació (Òrgans de
Govern, Personal i Règim intern, Ordenances, Bans i Bon Govern, Assumptes
Judicials no contenciosos, Jardineria i
Camins, Noves Tecnologies).

Serveis Socials (Festes, Cultura, Joventut, Cementiri i Serveis Veterinaris,
Beneficència i Programes socials, Població i estadística, Agricultura).

Serveis Tècnics (Obres municipals i
altres administracions, Obres particulars, Activitats, Serveis municipals
–clavegueram, aigua, etc–), Serveis
Socials (Ensenyament, Esports), Governació (Vies Públiques, Trànsit,
Transports).

Altres regidors:
LUIS GARCÍA (AM-PM)
MIGUEL A. FLORES (AM-PM)
JOAN BORRÀS (CiU)
MONTSERRAT FORTUNY (CiU)
JOSE LUIS NÚÑEZ (CiU)
BEGOÑA TORTOSA (CiU)
ELISENDA IGLESIAS (GIPU-FIC)
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RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 2007
Mandat 2007-2011
AM-PM: 477 vots – 5 regidors • CiU: 388 votos – 4 regidors
Esquerra-AM: 181 vots – 1 regidor • GIPU-FIC: 104 vots – 1 regidor
ABG-EPM: 60 vots – 0 regidors • PP: 46 vots – 0 regidors

govern
Visita del delegat de la Generalitat
l passat 22 d’Octubre vàrem
tenir l’honor de rebre una visita molt esperada e important
com la de Xavier Sabaté, delegat del
Govern de la Generalitat al Camp de
Tarragona.
Va firmar al Llibre de Visites de
l’Ajuntament i vam visitar el locals
socials de l’Ajuntament. A més, vàrem poder recórrer alguns punts del
municipi per ensenyar-li com ens hem
trobat algunes zones —molt deteriorades: és el cas del barranc del Torrent a
l’Urbanització el Castell de Montornès
i d’altres que volem recuperar com la
Masia de Mas Solé.
Juntament amb el president de
l’associació Amics de Montornès,
també visitàrem l’Ermita de la Mare
de Déu de Montornès i el Casal de
dita Associació.
A part de ser una visita institucional i l’ambient agradable, Xavier Sa-

E

El delegat i l’alcalde amb Josep M. Sardà, president de l’Associació d’Amics de Montornès
baté ens va oferir la seva ajuda per
portar endavant la nostre tasca de

govern, mostrant molt d’interès per la
cultura i la història del nostre poble.

Catalunya necessita els petits municipis

Viure en un país petit com Catalunya té el gran
avantatge de conèixer bé el territori, d’estar
molt en contacte amb els alcaldes, amb els
ciutadans i conseqüentment de poder resoldre
amb la màxima immediatesa els problemes
d’uns i les necessitats dels altres.
Ara fa un any i tres mesos que em van
nomenar delegat del Govern i en aquest temps
m’he dedicat a visitar pràcticament cada setmana un municipi del Camp per conèixer les
inquietuds del món local. Convidat pel nou
equip de govern, el passat mes d’octubre vaig
descobrir La Pobla de Montornès, un poble
amb història, tradicions de pes i projectes de
futur que trobaran, segur, el suport del Govern
de la Generalitat.
Durant la visita oficial, en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de la Pobla hi vaig escriure: “Catalunya, sense els petits municipis, no
seria el que és”. No em cansaré de repetir que
la contribució de totes i tots, d’ajuntaments i
d’administracions superiors, és imprescindible per fer del país allò que volem: un territori
d’oportunitats, d’acollida, cohesionat, amb di-

namisme econòmic, amb una educació avançada, amb excel·lència sanitària, amb una
atenció acurada per als dependents, amb un
medi ambient de qualitat, un país que aposta
per la innovació, per la investigació, per les
energies renovables... Un país en majúscules.
Per aconseguir-ho, però, és tan o més necessari que la voluntat de tots, l’entesa entre administracions. Per això vull posar èmfasi en la
“col·laboració mútua”, que és fonamental per
encertar les polítiques que han de garantir el
benestar de les persones.
Amb el nou Estatut Català, la col·laboració
amb els ajuntaments farà un pas endavant. I
el suport econòmic que rebran els consistoris,
també. El nou Pla Únic d’Obres i Serveis augmentarà en un 43% l’aportació de la Generalitat als ajuntaments.
I amb aquesta voluntat vaig visitar La
Pobla de Montornès, la de teixir ponts entre
el món local i la Generalitat per aconseguir
que es materialitzin els projectes que l’Ajuntament considera prioritaris com ara l’arranjament de Mas Soler i la seva recuperació
per a usos socials i culturals; la conservació
d’edificis notables del segle XVIII ubicats al
centre històric, i el trasllat de petites i mitjanes empreses del centre del poble al polígon
industrial, als afores.

Capítol a banda mereix el Santuari de
Montornès, situat en un entorn natural privilegiat. Vaig tenir l’honor de visitar-lo a l’octubre i de repetir al desembre, per pronunciar el
pregó amb motiu de la inauguració del Pessebre Vivent, una representació única al Camp
de Taragona que hem d’agrair als membres
de l’entitat cultural Amics de Montornès i a
les més de 200 persones de La Pobla que hi
participen any rere any, i ja en van 31. Només
per la dedicació i per la tenacitat dels organitzadors i per l’èxit de participació, el pessebre
ja mereix l’atenció del Govern de la Generalitat, un Govern que creu en les manifestacions
culturals i que treballa en la seva preservació
i en la seva projecció. I aquesta precisament
l’hem de difondre arreu de Catalunya.
Amb la mateixa passió i convenciment
amb què vaig pronunciar el pregó per inaugurar el pessebre, us encoratjo a treballar
per La Pobla de Montornès. Que el mandat
municipal, tot i que en ocasions es presenta
difícil i complex, resulti finalment gratificant
i fructífer.
XAVIER SABATÉ I IBARZ
Delegat del Govern al Camp de Tarragona
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Projectes d’inversió i de futur
Plurianuals
• Arranjament de voreres a les urbanitzacions Castell de Montornès i
Flor de Almendro Sur.
• Arranjament i neteja del torrent
que esperem començar-lo juntament amb l’ajuda de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Noves connexions urbanes entre el poble i l’Ermita
ón molt els projectes i problemes a solucionar i sabem que
les nostres aspiracions són
molt agosarades, i més atesos el recursos econòmics limitats de l’Ajuntament. És per això que hi haurem
de posar molta imaginació i molt esperit de col·laboració per poder-los
portar a terme tots.
Sabem que tants reptes seran molt
dificils d’assolir i més amb la delicada
situació politica en què ens trobem,
així que serà responsabilitat de tots
els regidors poder tirar endavant la
tasca. Són projectes que podem compartir. Siguem humils però ambiciosos pel nostre poble.
El projectes i inversions més importants per als propers anys els podríem resumir en :

S

2008
• Possible compra del solars de la
Cooperativa dins el casc urbà i del
solar de Poblasport a l’urbanització Poblamar.
• Arranjar i acabar el dipòsit d’agua
de l’urbanització el Castell de
Montornès.
• 2a Fase de la Masia Mas Solé per
reconvertir-la en un Centre Cívic.
• Urbanitzar juntament amb els propietaris dels 34 pisos de l’Eixample els accesos al col-legi.
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• Renovar lluminàries de les urbanitzacions.
• Inaugurar els col·legis per al proper curs.

2009
• Soterrar la llum i renovar els serveis dins el casc urbà, i seguidament pavimentar els carrers.
• Nou Consultori mèdic a una part
del solar que quedarà buit als antics col-legis.
• 3a Fase de la Masia Mas Solé.
• Renovar lluminàries de les urbanitzacions.

La creació del POUM será molt
important per reordenar els espais del
nostre municipi. Serà una tasca llarga
i esperem comptar amb les altres forçes politiques i amb tots els ciutadans
per tirar-lo endavant. Per això ja hem
començat els contactes amb diferents
Departaments de la Generalitat per
aconseguir unitat de criteri juntament
amb el Pla Territorial que s’està desenvolupant.
Altres temes que tenim damunt de
la taula que no depenen directament
de l’Ajuntament i que hem començat
a parlar-ne amb els afectats són: la
creació i ampliació del polígon industrial, el desplaçament de la empresa
S.A. Recasens al poligon, l’eixamplament del camí de l’Ermita fins la nova
urbanització, implantació d’una Residencia Geriàtrica, creació de vivenda
de Protecció Oficial, i altres. £

2010
• Nova Llar d’Infants amb més places al solar d’equipament que es
cedirà al costat dels col-legis.
• Obres a l’Ajuntament per reorganitzar les oficines i els locals que
quedaran lliures a l’antic consultori.
• Renovar lluminàries de les urbanitzacions.

2011
• Llar d’Avis a una altra part del solar dels antics col·legis.
L’equip de govern visita les obres avançades
dels nous col·legis

opinió
Calia un canvi polític
Era la primera vegada que ens presentàvem a les eleccions municipals. Sorprenentment per a alguns, era la primera vegada que canviava el color del govern del municipi
després de 16 anys, i a la primera. No era fàcil i encara
rebem felicitacions.
La nostre inexperiència en aquesta tasca de govern l’hem
pagada patint una “mini crisi”, on dos dels nostres regidors van ser rellevats dels seus càrrecs dins el govern
municipal. No és un trencament com molts voldrien, sinó
una reestructuració interna.
Tenim els nostres enfrontaments interns precisament pel
caràcter plural de la nostre agrupació i la forma de fer les
coses. Voldríem tenir més unitat i governar tranquilament,
és clar que sí, però confiem en tots per tirar endavant amb
el programa electoral que vam presentar a les passades
eleccions municipals.
El programa que vam presentar és el que ens uneix. Estem
segurs que no hi haurà oposició en realitzar qualsevol de
les propostes. Tots els integrants del partit el vam signar.
Les nostres diferències personals no són públiques, i això
tothom ho ha de respectar. Nosaltres els draps bruts els
rentem a casa. I ho fem així precisament perquè democràticament ho creu la majoria del nostre partit.

Esquerra Republicana
al govern
Després d’estar l’anterior legislatura a
l’oposició ara hem estat decisius per poder
formar govern. Sense una majoria clara de
cap força política, els pactes han estat necessaris.
Estem al govern amb voluntat de servei per
donar resposta a les vostres demandes i
perquè governant és com podem arribar a
l’objectiu de poble que volem, més sostenible, més participatiu, amb igualtat d’oportunitats per a tothom i contribuir a fer de
Catalunya un país respectat.
Estem al davant de cinc regidories que
afecten molt a prop del ciutadà, Joventut,
Turisme, Cultura i Festes , Benestar Social i
Comunicació. Fent polítiques per les persones, responent a les vostres demandes.
Petits exemples són: en Joventut, a partir
de la col·laboració dels joves, hem elaborat
el Pla Local de Joventut, una eina que ens
permet conèixer que voleu i donar-hi resposta.

Aquesta “mini crisi” ens serveix per tocar de peus a terra
i saber que en qualsevol moment pot haver-hi matemàticament un canvi en el govern de l’Ajuntament. Lluny de
preocupar-nos pels nostres càrrecs, el que ens motiva més
és fer les coses encara més bé.

En Turisme estem elaborant un plànol turístic del municipi i una guia de serveis.

La nostra única preocupació és tirar endavant la major
part del projectes que vàrem prometre i els que ens anem
trobant pel camí, i que no són menys importants.

En Festes a través d’una comissió participativa estem planificant com seran les festes.

La nostra relació amb els altres partits que composen
l’Ajuntament són bones. Creiem que això és fonamental
per tal de tirar endavant tots junts el projecte comú de
modernitat del nostre poble. Volem millorar la qualitat de
vida de tots els poblencs i també dels qui no ho són però
hi tenen aquí la seva segona residència.

En Cultura hem recuperat la Diada Castellera per la Festa Major.

En Benestar Social estem treballant per
ampliar el servei d’assistència social i fent
polítiques d’integració com els cursos de
català i en Comunicació impulsant una eina
bàsica com és aquesta revista.
Tot això són pinzellades d’accions que estem duent a terme en aquests moments.

Si algú creu que ho pot fer millor que ho provi.
ALTERNATIVA MUNICIPAL

PER A LA

POBLA

DE

MONTORNÈS AM-PM

JAUME ALOMÀ I VIRGILI
Portaveu del Grup Municipal d’ERC.

CORREU OBERT: La revista ha estat i està oberta a la col·laboració d’altres grups polítics, entitats i convilatans,
amb una única condició: la recerca de la veritat, la convivència, l’activitat, el pensament, el diàleg i els valors
positius del nostre poble.
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Festes, imatges, moments especials
FESTES D’ESTIU
Records d’un estiu festival. Un any més les festes d’estiu
del primer cap de setmana d’agost han tingut una gran
participació. Tots els actes han tingut molta acollida, des
dels jocs de cucanya amb participació de petits, fins a l’esmorzar de germanor on la tertúlia estava assegurada o la
coca amb xocolata.
Les nits de ball tampoc van faltar. Dues orquestres de
prestigi i tradició, la Maravella i la Cristian&Domènech.
També hi va haver moments d’exhibició, Judit i Robert van
demostrar perquè són subcampions d’Espanya dels 10
Balls, Campions de Catalunya dels 10 Balls i subcampions
del programa de televisió Mira Quien Baila. £
Festival infantil a la plaça

Acte a la fresca de la plaça

Equip de dones

Festa de l’escuma

[8]

la Pigota

març - abril 2008

societat
FESTA MAJOR DE SETEMBRE
La principal aposta d’aquesta Festa Major ha estat sens
dubte la potenciació del vessant més tradicional i popular
de La Festa, a l’entorn del 8
d’agost, dia de la Nativitat
de Maria. Vam iniciar els actes com no pot ser d’una altra manera amb el Repic de
Campanes que un any més
en Josep Guivernau amb
gran habilitat va tocar i que
mereix tot un article, sobre
l’art de tocar les campanes.
I vam continuar amb les matinades dels grallers. L’anada
a Ofici dels membres de la
Corporació Municipal va ser
acompanyada del seguici popular. Enguany hem comptat
amb Balls de Torredembarra
i la presentació esperada del
Ball de Bastons de La Pobla
que han fet un magnífic treball al llarg de tot l’any i que
encoratgem a continuar pel
mateix camí.

No podem deixar de destacar el dinar homenatge a
la gent gran que aquest any
va aplegar a 270 persones i
va homenatjar com a home
de més edat de la Vila a Pere
Rovira i Mateu, que malauradament ens ha deixat i com
a dona de més edat a Maria
Virtudes Góngora Mañas.
També cal fer esment a
la magnífica participació en
el Primer Concurs de Truites
que va desbordar tota previsió de participació i en el que
la guanyadora va ser Esmeralda Miracle, el segon premi Rosalia Fortuny i el tercer
Marta Cuscó. £

Concurs de truites

Comitiva d’autoritats a la Festa Major

FESTA DE LA PIGOTA
Aquest any, coincidint les dates en cap de setmana, s’ha volgut aprofitar el diumenge 14 d’octubre per impulsar aquesta festa votiva. I fer a part de la ja tradicional missa a l’Ermita una sèrie d’actes en aquest entorn a vegades oblidat.
Vàrem comptar amb la participació del Ball de Bastons de la Pobla i vam fer el joc de trencar l’olla i tot acompanyat
d’un vermut ofert per la Comissió de Festes.
Un acte inèdit a La Pobla va ser la cursa de rucs que el dissabte va aplegar una gentada al passeig de l’estació i on
tots vam gaudir amb els equilibris dels participants per aguantar-se damunt dels rucs. £

Cursa de rucs

Ball de bastons
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Nathalie del Egido, arranjant el rellotge del campanar

L’antiga Font restaurada

Grup de gent a les graderies de l’Ermita, per la festa de la Pigota

Concert de nadal amb la coral de la URV

L’alcalde Santamaria i el regidor Alomà amb grans i joves participants del concurs de pessebres (organitzat per Amics de Montornès)
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medi ambient
Ja tenim contenidors selectius
Assistiren el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald Roca,
i el conseller Francesc Farré
ls
contenidors
soterrats
de residus de la Pobla de
Montornès ja estan en funcionament. Aquest dissabte passat,
15 de març, es van fer les primeres jornades informatives. Durant
tot el matí, un grup d’informadors
del Consell Comarcal va explicar al
veïnat com s’ha d’utilitzar aquests
contenidors. Van estar repartits pels
diferents punts on es troben ubicats
els contenidors. L’objectiu d’aquest
dia va ser orientar a tota la població
sobre el funcionament i com poder
fer un millor reciclatge. Tothom,
que es va acostar a les àrees on es
trobaven els contenidors soterrats,
va ser obsequiat amb bosses de reciclatge. A més, es va fer una difusió
de tríptics informatius pels diferents
domicilis on s’explicava els passos
que s’han de seguir per aconseguir
un bon reciclatge.
En total hi ha quatre àrees on es
pot fer reciclatge selectiu. Les ubicacions d’aquests recipients estan en
diferents punts del terme municipal:
al nucli antic, a la urbanització Poblamar, al Castell de Montornès i a la
urbanització Flor de l’Ametller Sud.
Es pot fer un reciclatge complet amb
diferents contenidors: vidre, cartró,
rebuig i envasos. A més, està previst
pròximament ampliar els espais de
reciclatge en quatre punts més del
poble.

E

les seves vides quotidianes. El grup
especialitzat en educació ambiental,
Limonium, va amenitzar la tarda amb
un espectacle de temàtica medi ambiental en què l’alumnat va conèixer
profundament com s’ha de reciclar
mitjançant el joc. A l’acte van estar
present l’alcalde del municipi, Josep
Maria Santamaria, el regidor de Medi
Ambient i Serveis Tècnics, Joan Domingo acompanyats del president del
Consell Comarcal , Eudald Roca, i el
conseller comarcal delegat d’Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura,
Francesc Farré.
Seguidament, els nens i nenes de
la Pobla van conèixer el procés de reciclatge de primera mà. Un camió encarregat del buidatge diari dels contenidors va fer una demostració veient
com separava el vidre, els envasos, el
cartró i la matèria orgànica.
En acabar, hi va haver un berenar
per a tots els assistents de coca amb
xocolata. £

AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
La presentació a l’escola es va fer el
divendres 22 de febrer. Durant aquella tarda, es van fer diferents proves
amb els contenidors soterrats de residus selectius amb la comunitat educativa del CEIP Ametllers. Els protagonistes van ser els infants poblencs.
La jornada va començar a les tres de
la tarda i va durar una hora i mitja. Els
alumnes d’educació infantil i primària
van conèixer la importància del reciclatge i van poder ser conscients de
com és possible aquesta actuació en
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serveis
Una guia turística i comercial

Parc i plaça de la Bassa
Des de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament, s’ha iniciat una
campanya de promoció turística del municipi. La primera
fase per a l’elaboració d’aquest producte, és la recopilació del material gràfic de tots els elements i la confecció
d’un plànol del municipi que incorporarà una guia dels
serveis.
Per tal de fer la guia rigorosament, estem interessats en
què ens proporcioneu les dades de l’activitat empresarial
que esteu realitzant perquè es pugui incloure:

Aquesta informació s’ha de lliurar abans del 28 de
març a l’Ajuntament:
DADES DELS ESTABLIMENTS:
- Activitat
- Nom de l’empresa
- Adreça
- Telèfon
- Pàgina web
- Correu

40 alumnes comencen el curs de català
Des de l’inici del mes febrer, els poblencs ja poden conèixer millor la llengua catalana. Al voltant
d’una quarantena de veïns i veïnes del municipi de
la Pobla de Montornès han començat les classes
per aprendre català.
Les classes són els dimarts al pavelló municipal
amb sessions d’una hora i mitja, de 19 a 20,30 h.
Aquest curs s’ha iniciat al febrer i està previst que
finalitzi a mitjans de juny. Els alumnes estan repar-
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tits en dos grups segons els nivells, el dimecres fan
un nivell més avançat i dimarts i divendres fan el
nivell bàsic. Està previst ampliar l’oferta amb més
cursos pròximament.
Aquesta iniciativa per conèixer el català és gratuïta i ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de
la Pobla de Montornès i el Consell Comarcal del
Tarragonès.

serveis
Trobada de joves
Els joves de la Pobla de Montornès tenen molt a dir. Així es va apreciar el passat dimarts, dia 29 de gener, a dos quarts de vuit del
vespre, en la primera trobada que es va realitzar. La sala de plens de
l’Ajuntament va ser l’escenari de la segona Trobada de Joves de la
Pobla de Montornès. Aquesta iniciativa va ser impulsada per l’àrea
de Joventut del municipi.
L’objectiu d’aquesta reunió és conèixer l’opinió dels joves del municipi, intercanviar opinions i apreciar com aquesta població veu les
coses que passen a la Pobla d Montornès. Es van recollir les demandes i suggeriments que poden interessar més a la joventut de poble.
Amb aquestes propostes es vol elaborar el nou Pla Local de Joventut
de la Pobla de Montornès 2008.
Una tècnica del Consell Comarcal del Tarragonès, i la tècnica
de Joventut del municipi van ser les encarregades de dinamitzar la
trobada. Finalment, es fa una valoració molt positiva d’un espai de
discussió, on tothom va expressar les seves inquietuds i, sobretot, es
va conèixer la visió de la realitat dels joves poblencs.

1er Concurs de Play Station

Eleccions al Congrés dels Diputats
9 de març de 2008

LA POBLA DE MONTORNÈS

2008 2004
PSC (PSC-PSOE)

626

349

Organitzat per la regidoria de Joventut es va celebrar
el diumenge 17 de novembre el primer concurs de Play
Station en el que hi van participar una vintena de jugadors
que es van enfrontar amb el joc Fifa 2008. Es van jugar
interessants partits de futbol en què els espectadors vivien
com si fossin finals de veritat.

PP

283

207

CiU

251

239

Programa d’Acollida dels nouvinguts

ERC

125

201

ICV-EUiA

34

36

Ciutadans

13

--

Altres
partits

34

4

Un nou programa facilitarà la integració als nouvinguts a la Pobla de Montornès. Des de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, conjuntament amb el Consell Comarcal del Tarragonès,
s’ha iniciat un Programa d’Acollida per a totes les persones
que es donin d’alta en el Padró Municipal d’Habitants. Aquest
programa consta d’un tríptic de difusió del Programa Integral
d’Acollida i d’un catàleg de serveis o guia ràpida del municipi.
La presentació oficial del Programa Integral d’Acollida tindrà lloc el dimarts dia 3 d’abril a les 19.30 hores al CEIP
Els Ametllers. L’objectiu principal és fer la màxima difusió
d’aquest Programa d’Acollida i que tothom sigui coneixedor
dels serveis i obligacions que hi ha al municipi.
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història
Una Fundació per a formació i estudis
Des de l’Ajuntament, s’està estudiant la possibilitat d’impulsar la Fundació Eusebi Mercader per a ajuts de formació i estudis acadèmics,
d’una banda, i per a incentivar els estudis d’història local, de l’altra. Aquesta entitat seria la
Fundació Eusebi Mercader (un comerciant indià

nascut al carrer del Pou), i recolliria l’esperit
d’aquest mecenes que va col·laborar amb l’obra
cultural i d’ensenyament professional Mancomunitat de Catalunya i, a més, va premiar la tasca
dels alumnes de la Pobla. L’antic Patronat Eusebi
Mercader durà fins l’any 1966.

Eusebi Mercader i Mercader (1856-1924)

Eusebi Mercader és un dels nombrosos indians que després de fer
les Amèriques van destinar la seva
notable riquesa a obres de beneficència.
Fill de Joan Mercader i d’Antònia Mercader, va néixer al carrer
del Pou (carrer que ara porta el seu
nom). El seu gran talent pel comerç es començà a manifestar treballant primer a Tarragona, passant
per Barcelona i finalment a l’illa
de Cuba, on viu la revolució . És
en aquest país on ocupa importants
càrrecs empresarials i on fa la seva
gran fortuna. Mentrestant, realitza
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nombrosos viatges entre Amèrica i
Europa, viatges que aprofita per visitar la seva familia a la Pobla.
El 1912 torna amb la seva nova
familia i s’instal·la a Barcelona, on
es relaciona amb importants comerciants i aristòcrates de la capital. Coneix Francesc Cambó, amb
qui fa gran amistat i col·labora en
les seves campanyes electorals.
El 1916 fa les gestions i aporta
el capital necessari per a la installació del primer teléfon a la Pobla.
Un any més tard intenta aconseguir una mina d’aigua per al poble. Amb aquesta intenció compra
una hisenda a Bonastre, i ofereix
els diners necessaris per a l’obra,
però no s’acaba d’entendre amb el
govern municipal i tot queda en un
intent.
Dos anys abans de la seva mort,
en el seu testament instaura tres
fundacions: una amb 150.000
pessetes a la Mancomunitat de
Catalunya a favor d’obres culturals
i d’ensenyament professional; una
altra destinada al sufragi de la seva
ànima i de tots els fidels difunts del
cementiri de La Pobla; i l’altra per
premiar la tasca dels alumnes destacats de l’escola de la Pobla.
El Patronat Eusebi Mercader és
dotat amb 27.000 pessetes dipositades al Banc d’Espanya a Tarragona
a favor de la Junta Municipal d’Escoles de La Pobla de Montornès. La
Junta del Patronat era formada per

les mateixes persones que la “Junta
Municipal de Educación Primaria”.
Les 880 pessetes de rendiment
anual es repartien entre les escoles
del poble (Escola de nens, Escola
de nenes i Germanes Carmelites)
per a la compra de joguines, llibres i material escolar. A partir dels
anys cinquanta, s’instauren premis
per als alumnes en tres categories:
bona conducta, asistència i aplicació. No podem precisar fins quin
any es van concedir aquests premis, ja que la darrera acta del Patronat és 1966, quan es van atorgar
dos premis d’aplicació (a un nen i
a una nena) amb un import de 200
pessetes cadascun, dos d’assistència (nen i nena) de 120 pessetes
cadascun, i dos de conducta (nen i
nena) a 70 pessetes per cap. Tenim
constància del lliurament de diplomes amb posterioritat a aquesta
data, però no sabem si van ser atorgats pel Patronat o per alguna altra
institució.
MARIA GUAL I FIGUEROLA

(Informació elaborada a partir del llibre de
S. Menchón i J. Morant i Clanxet “La Pobla
i el Castell de Montornès: introducció a la
seva història” editat per la Parròquia de Sta.
Maria l’any 1972 i de les actes del Patronat
Eusebi Mercader i de la “Junta Municipal de
Educación”)

informació
Entitats locals
< AJUNTAMENT
Alcalde: Josep M. Santamaria Puig
C. Sant Antoni, 5
Tel. 977 648 012
Fax. 977 648 165
<AMICS DE MONTORNÈS
President: Josep M. Sardà Plana
C/ Major, 31
Tel. 977 648 050
<ASSOCIACIÓ CULTURAL ESPORTIVA
CASTELL DE MONTORNÈS - ACEM
President: José Mª Martinez
Urb. Castell de Montornès s/n
Tel. 609127 515 · 653 869 214
<ASSOCIACIÓ DE PARES I ALUMNES
DEL CEIP ELS AMETLLERS
Presidenta: Begoña Tortosa Perea
C/ dels Xipresos, 13
Urb. Flor de Almendro
<SOCIETAT DE CAÇADORS
President: Ricardo Pujol Grau
C/ Sant Antoni, 5 bis
Tel. 977 648139 · 608 630 417

<CLUB FUTBOL POBLA DE MONTORNÈS
President: Joan Mercadé Virgili
C/ Sant Antoni, 5 bis
43761 LA POBLA DE MONTORNÈS
<CEIP “ELS AMETLLERS”
Directora: Maria Gual Figuerola
Avda. Catalunya, 3
Tel. 977 648 460
<CONSELL PARROQUIAL
Responsable: Mn. Josep Anton López
Plaça de l’Església, 1
Tel. 977 648 203
<CLUB CICLISTA
President: Benjamí Fortuny Mata
C/ Sant Antoni, 5 bis
<CLUB CICLISTA - SECCIÓ DE BÀSQUET
Responsable: Xavier Gibert
C/ Sant Antoni, 5 bis
<COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ISIDRE
President: Josep M. Solé Gibert
C/ Major, 32
Tel. 977 648 310

<ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
URB. FLOR DE ALMENDRO SUD
President: Serafín Rodríguez
Urb. Flor de Almendro
Tel. 977 648 647
<ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
URB. FLOR DE ALMENDRO NORD
President: Rafael Aguilar Cabrera
Urb. Flor de Almendro
Tel. 649 725 519 · 933 860 521
<ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
URB. CASTELL DE MONTORNÈS
President: Jesus Miguel Santamaria
Tel. 977 648 119
<ASSOCIACIÓ DE VEÏNS URB. POBLAMAR
President: Francesc Ciuraneta Solé
C/ Lleida, 1 · Urb. Poblamar
Tel. 977 648 677
<BALL DE BASTONS
LA POBLA DE MONTORNÈS

Telèfons d’interès
Ajuntament - Oficines Municipals
Aigua · SOREA – Avaries
Aigua · SOREA - Oficines
Atenció ciutadana - Generalitat de Catalunya
Autocars Penedès, S.A.
Biblioteca
Bombers
Bombers el Vendrell
CEIP Els Ametllers (Col.legi públic)
Correus i Telègrafs
Deixalleria (Torrembarra)
Electra · FECSA ENDESA - Avaries
Electra · FECSA ENDESA- Punt de Servei
Emergències
Farmàcia

977 648 012
902 250 370
977 642 201
977 642 301
012
977 660 821
977 648 012
085
977 667 458
977 648 460
900 506 070
977 645 819
900 770 077
977 130 028
112
977 648 013

Gas butà REPSOL
Gas Natural
Guàrdia Civil

Llar d’infants Sol Solet
Mèdic consultori
Mèdic Urgències (Torredembarra - 24h)
Mèdic CAP Torredembarra
Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra (trànsit)
Parròquia
Recollida de mobles vells
RENFE - Informació
Servei de Recaptació - BASE
Taxis

901 100 100
900 760 760
977 642 311
977 640 903
062
977 648 700
977 648 531
977 643 801
977 643 809
088
088
977 648 203
977 648 012
902 240 202
977 253 411
977 648 013

Nova pàgina web
Des de l’Ajuntament estem creant una pàgina web, en lloc de la que fins ara hi havia de manera purament testimonial.
Estem treballant perquè sigui un pont d’informació actualitzada de cara al ciutadà i alhora ens ubiqui a la xarxa mundial.
Presents a casa i al món. Hi haurà tota l’informació d’horaris de tots els serveis i activitats que s’ofereixen des de
l’Ajuntament, així com les actes dels Plens municipals i altres informacions. També està previst que s’hi puguin realitzar
algunes de les gestions administratives més corrents sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de l’Ajuntament.
També oferirem a les botigues i empreses del municipi que s’hi puguin publicitar.
L’adreça actual, tot i avisant que encara està en construcció és:

http://www.tarragones.org/lapoblademontornes/
Properament canviarem d’adreça: http://www.lapoblademontornes.cat
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