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la Pigota
Benvolguts convilatans:
Quan ja es compleix un any 

de govern penso en l’admirat pe-
riodista OM que ens identifi ca a 
la majoria d’alcaldes de pobles 
petits així: mentre vostè i jo ens 
gratem la panxa al sofà, ells (els 
alcaldes) treballen per fer reali-
tat la piscina municipal on vostè 
i jo podrem nedar cada matí, i 

no ho faran per diners, en el petits municipis on la dedicació sol ser 
parcial, l’equip de govern tindrà que renunciar a tenir hores lliures: 
canviant un partit televisat per una comissió de govern, canviant una 
tarda de platja per escoltar queixes o buscar solucions de veïns afec-
tats o emprenedors, segons el cas. Tothom els para al carrer i els fan 
saber allò que els molesta. Els alcaldes i regidors són com vostè i jo, 
tenen responsabilitats familiars –pares amb alzheimer, hipoteques, el 
nen amb angines, la parella molesta per les absències, etc.– i a més 
a més els toca carregar amb les preocupacions col·lectives, però ho 
accepten perquè treballen i lluiten pel progrés del seu poble… que 
també és el nostre.

Jo he repassat el que porto fet des d’Octubre fi ns avui –junt amb 
els tres regidors que han fet més– i ho podria resumir en sis reunions 
amb els directius de la S.A. Recasens, d’entre 15 i 20 amb les dife-
rents associacions o algun dels seus membres, al voltant de seixanta 
amb serveis tècnics d’aigua, gas, electricitat, medi ambient, empre-
saris àvids de muntar residències geriàtriques, netejar boscos, recollir 
residus, fer vivendes protegides, etc. 

He assistit a una cinquantena de visites per fer propostes, elevar 
queixes, defendre subvencions, demanar consells, escoltar opinions 
al Consell Comarcal, la Diputació, la Fundació Sta. Tecla i a tots els 
Departaments de la Generalitat, tots relacionats amb la Pobla.

També he escoltat les queixes de molts veïns als que rebo al des-
patx, truco per telèfon o visito a casa per atendre millor el seu proble-
ma. I a molts també els he avisat personalment si ja estava solucionat 
o ja havia fi rmat aquell document que esperaven . Repasso, com 
l’agutzil i els serveis tècnics, els carrers del municipi per detectar 
anomalies o actuacions ben o mal fetes pels veïns i procuro conversar 
amb tots per conèixer la seva opinió de primera mà.

Aquest panorama es qualsevol cosa menys engrescador. Ho faig 
perquè no em desagrada i pel compromís que tinc amb els poblencs 
que em van donar el seu recolzament a les eleccions i em vaig a dor-
mir amb la consciència molt tranquil·la de que fem el que està a les 
nostres mans i procurem fer-ho bé. Als ajuntaments petits, l’alcalde 
no va a Madrid, ni té cotxe ofi cial, ni sopes de gala, ni invitacions a 
l’òpera. Solament entrega el seu temps i ha de tenir molta cura en no 
perdre amics i guanyar enemics pel camí.

Convilatans, jo els demano comprensió i ajut, i ja que entrem a 
l’estiu els desitjo que el passeu el millor possible.

 
JOSEP MARIA SANTAMARIA

Alcalde de la Pobla de Montornès

CARTA DE L’ALCALDE

La Pigota: una lluita i ara... UNA REVISTA

La memòria d’una lluita convertida en paper. La Pigota serà el nom que rep 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 Vero-

la, 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 fi ns 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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CORREU OBERT: La revista ha estat i està 
oberta a la col·laboració d’altres grups po-
lítics, entitats i convilatans, amb una única 
condició: la recerca de la veritat, la convi-
vència, l’activitat, el pensament, el diàleg i 
els valors positius del nostre poble.
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govern

PLE 15/04/08

APROVAT:
1. Actes de les sessions anteriors, 
15/01/08 i 28/03/08.
2. Elevar proposta de nomenament 
Jutge de Pau titular i substitut al 
TSJC.
3. Xifres ofi cials del Padró Munici-
pal d’Habitants a 01/01/08.
4. Restar assabentats de l’estructu-
ra i quanties del pressupost prorro-
gat 2007 per al 2008.
5. Relació de Llocs de Treball, Va-
loració i Plantilla per a l’exercici 
2008.
6. Pla Local de Joventut 2008-
2011.
7. L’adhesió al Consorci del Govern 
Territorial de Salut del Tarragonès i 
els seus Estatuts.
8. Moció presentada per CIU sobre 
revocació delegacions a la Junta de 
Govern.

Extracte dels acords dels Plens
PLE 28/03/08

NO APROVAT:
1. La proposta de dedicació parcial 
i retribució dels càrrecs electes.

NO APROVAT:
1. El projecte de Pressupost exerci-
ci 2008 i les seves Bases d’Execu-
ció, Relació dels Llocs de Treball, 
Catàleg i Plantilla.

PLE 19/06/08

APROVAT:
1. Aprovació inicial  expedient de 
Modifi cació de Crèdits 5/08.

NO APROVAT:
1. Aprovació inicial  expedient de 
Modifi cació de Crèdits 6/08.

PLE 16/05/08

APROVAT:
1. Sol·licitud inclusió de projectes 
en el PAM 2008-2011.

PLE 27/05/06

NO APROVAT:
1.  Expedient de Modifi cació de 
Crèdits 3/08.

APROVAT:
1. Expedient de Modifi cació de Crè-
dits 4/08.

PLE 10/06/08

APROVAT:
1. Projecte “Obres Complementà-
ries i de Serveis al nou CEIP Els 
Ametllers”.
2. Sol·licitar canvi de destinació de 
les subvencions reconegudes dins 
del PUOSC/07 i PAM/07 per tal de 
fi nançar el projecte “Obres Comple-
mentàries i de Serveis al nou CEIP 
Els Ametllers”.
3. Donar suport al projecte “Corre-
llengua 2008”.
4. Conveni entre el Departament 
de Política Territorial i Obres Públi-
ques, l’Ajuntament de La Pobla de 
Montornès i l’empresa Autocars del 
Penedès SA per a la prestació del 
servei de transport interurbà.
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Una excursió per conèixer 
l’entorn més proper. L’as-
sociació cultural La Pleta 

de la Nou de Gaià, l’entitat eco-
logista Gata i veïns de la Pobla de 
Montornès van organitzar al maig 
una excursió de descoberta, de 
l’entorn del Baix Gaià. La sortida 
va incloure visites al nucli abando-
nat de Rubials, a les barraques de 
pedra seca i als masos de l’Aren-
gada i d’en Barral. La sortida va 
posar punt i fi nal amb un dinar a 
l’ermita de Montornès. £

Presentació del Pla Acollida Conèixer
caminant

Una regió, un sím-
bol, el Baix Gaià. 
Aquesta és la 

identitat d’aquest terri-
tori i una marca turística 
dins la Costa Daurada. 
El Baix Gaià que s’està 
creant ha de ser un es-
pai únic i especialitzat. 
No es vol competir amb 
els destins turístics de 
masses, sinó un turisme 
familiar i desestaciona-
litzat, que trobi coses 
úniques.

La Pobla de Montornès disposa 
d’aquestes elements exclusius. Encara 
que no ho sembli, són productes molt 
propers a la realitat del municipi. Una 
pagesia que conrea  aliments de quali-
tat i que cada dia els posa a la venda a 

la porta de casa seva. L’elaboració arte-
sana de productes làctics o forners que 
couen el pa en forns de llenya. 

A més, es pot gaudir de  racons en-
cantadors com el Mirador de l’Ermita o 
excursions a peu o en BTT, que perme-

ten conèixer el patrimoni 
rural. Les masies, les bar-
raques de pedra seca i tota 
una arquitectura que en un 
altre temps, va tenir la seva 
importància en el desenvo-
lupament del poble.

S’ofereix l’oportunitat de 
conservar una part d’aques-
ta memòria rural, amb la 
conservació i musealització 
de la premsa de l’oli, i que 
permetrà explicar a futures 
generacions com els seus 
avantpassats l’elaboraven, 

aquest producte característic del  ter-
ritori.

Tots aquests productes donen a la 
Pobla una personalitat pròpia i s’ha 
d’aprofi tar. £

Els productes del Baix Gaià

Una nova eina per a la integra-
ció a la Pobla de Montornès, el 
Pla d’Acollida. El passat mes 

d’abril es va realitzar la presentació, 
al municipi, del Pla d’Acollida de La 
Pobla de Montornès. L’acte va comp-
tar amb l’assistència d’una seixantena 
de vilatans i la presència del president 
del Consell Comarcal del Tarragonès, 
Eudald Roca, l’alcalde, Josep M. San-
tamaria i el regidor de Serveis Socials, 
Jaume Alomà. 

El Pla d’Acollida va acompanyat 
de la Guia del municipi i és una eina 

bàsica per conèixer els costums, la po-
blació i la realitat de la Pobla. Aquesta 
documentació permet a qualsevol per-
sona que vingui a viure al poble pugui 
fer-se una idea del que pot trobar i dels 
fets més destacats. Així doncs, aquest 
Pla es posa en actiu un dia al mes mit-
jançant una reunió amb totes aquelles 
persones que s’han empadronat, a l es 
quals se’ls lliura la Guia del Municipi 
que conté tota la informació necessària 
per desenvolupar-se a la societat po-
blenca.  £
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Recentment s’ha format una 
nova agrupació a la Pobla 
de Montornès, Fem Labors. 

Aquest nou grup ha sigut possible 
gràcies al recolzament de la Regi-
doria de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de La Pobla i al suport de 
l’Associació Castell de Montornès.

Fem labors s’ha creat gràcies a 
la inquietud que hi havia per la cos-
tura, la punta de coixí, el punt de 
creu i el patchwork. Aprofi tant l’ocasió i el 
moment d’oportunitats, s’ha posat en mar-
xa aquest a l’abast de tothom, per poder 
gaudir de l’oci amb companyia. Un grup de 
persones entusiasmades ho han aconse-

guit i ja està funcionant amb un bon grup 
d’inici, éssent ja un èxit de participació. 
Les activitats que s’han proposat en dues 
classes setmanals, són costura, elaboració 
de patrons, tallar i confecció de vestits, 
aprendre a cosir, arranjaments, boixets, 

ensenyament de puntes de coixí, assis-
tència a trobades i ja s’han fet exposi-
cions, patchwork, tradició americana 
d’adjuntar retalls de diferents colors i 
teles, punt de creu, ganxet, calats (vai-
nicas), brodats i punt de mitja.

Totes aquestes activitats es duen 
a terme a la seu de l’Associació Cas-
tell de Montornès, a la caseta entrant 
a l’urbanització, la qual té totes les 
condicions apropiades per realitzar adi-

entment aquestes activitats. Les persones 
interessades poden adreçar-se els dimarts 
i dimecres de 4 a 7 de la tarda a la seu 
esmentada o a l’Ajuntament també els pro-
porcionaran informació. £

L’Agrupació “Fem labors” del Castell de Montornès

“NO SOM POLÍTICS” 
Els components de la jun-

ta directiva de l’Associació 
de propietaris de la Urbanit-
zació Residencial Castell de 
Montornès volem donar-nos 
a conèixer i exposar-vos els 
nostres objectius davant els 
pròxims anys. 

Fent una mica d’història de 
la Urbanització del Castell de 
Montornés us direm que som 
una de les urbanitzacions més 
grans d’Espanya, superant 
hores d’ara la xifra de 1.100 
empadronats per tant tots ells 
amb dret de vot, el que repre-
senta el 47% del total del Mu-
nicipi (font del 2006, donaven 
els següents quantitats; Po-
blació nucli principal 671, Ur-
banització L’Eixample Nord 55, 
Urbanització Flor de Almendro 
310 i Urbanització Poblamar 
208 habitants).

El 15 de setembre de 2007, 
un grup de persones amb em-
penta i ganes de fer coses per 
la Urbanització del Castell, ens 
varen aplegar dins una nova 
junta directiva i encara que 
seguim tenint-Ies es hem ado-
nat que tot no es un camí de 
fl ors i violes ja que començar 
a caminar ha estat dur per les 
mancances de tots tipus que 
ens hem trobat, sobre tot per la 
manca de subvencions de fons 
públics. 

Els principals objectius pels 
que volem lIuitar i col·laborar 

aquest any, colze amb colze 
amb I’Ajuntament són la re-
cuperació del Centre Cívic Mas 
Solé, aconseguir que arribi el 
gas natural a les Urbanitza-
cions Castell de Montornés i 
Flor d’Almendro, la neteja de la 
Riera de Mas Gibert i la urba-
nització del seu I’entorn i reor-
denació deis punts de recollida 
de deixalles i poda.

La Utilització de l’Acem per 
tots els veïn sense exclusions

De tots aquests punts prio-
ritaris només el de la recupe-
ració del Centre Cívic Mas Solé 
i el de la reordenació del punts 
de poda resten inclosos en el 
programa del actual govern 
municipal pels quatre pròxims 
anys, això no ens fara desistir 
dels nostres plans ja que pen-
sem que a aquestes alçades 
del segle XXI, tenim que dispo-
sar d’una xarxa de serveis bà-
sics d’acord amb una societat 
moderna. 

Com diu I’encapçalament 
de I’article nosaltres no som 
politics, però sí que podem aju-
dar-Ios en el que calgui, amb 
un tarannà dialogant, encara 
que crític per aconseguir les 
nostres justes reivindicacions. 
Volem poder organitzar con-
juntament els pròxims esde-
veniments culturals com som 
les festes d’estiu. Els homes i 
dones de la nostra comissió ja 
estan endegant idees i realit-
zant contactes amb els interlo-

cutors de l’Ajuntament envers 
aquest tema.  D’altra banda 
desitgem que els problemes 
interns de I’equip de Govern no 
enterboleixin les bones relaci-
ons que sempre han d’existir 
amb les entitats socials i el 
teixit associatiu del Poble, a 
més a més els demanem una 
mica de sensibilitat a I’hora 
d’assignar els fons econòmics 
a les entitats socials i que el 
mateix sigui equitatiu, valorant 
en cada cas la proporcionalitat 
de les despeses concedides 
d’acord a les seves necessitats 
–quantitat de població i ter-
ritori– tal com defensen en el 
seu programa de Govern. 

Convidem a tot el veïnat 
tant de la Urbanització del 
Castell com d’altres entitats 
de la Pobla trobar-nos i a par-
ticipar amb nosaltres en els 
objectius que siguin comuns, a 
més de fer-nos arribar qualse-
vol suggeriment i com no si cal 
les queixes que tinguin. 

Cada dissabte de 12:30 a 
13:30 h hi ha un membre de 
la junta a la seu de I’ofi cina a 
L’avinguda de l’Estadi s/n al 
costat de la Masia Mas Solé. 

El nostre teléfon i fax es el 
següent; 977 64 85 73 

Fins aviat 

JUNTA DIRECTIVA ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS MONTORNÈS 

AMICS DE LA POBLA
Des de fa ja més de trenta anys, 

a l’entorn de la nostra ermita l’en-
titat Amics de Montornès orga-
nitza l’ Aplec de Pasqua, diada 
sardanista inclosa dins la Guia 
d’Aplecs de la Sardana d’ Andorra, 
la Catalunya Nord i Catalunya. 

Al voltant de les 12 del migdia, 
quan s’ acaba la missa a l’Ermi-
ta en honor de la Mare de Déu de 
Montornes, comença a sonar la 
melodia de la cobla. El fl abiol i el 
tamborí marquen l’inici de la fes-
ta sardanista, però el característic 
so de les tenores i el contrabaix no 
es queden endarrere i completen 
l’atmosfera musical. Aquest dia 
la gent de La Pobla i de tota la 
contornada ens reunim per passar 
el dilluns de Pasqua d’una mane-
ra festiva amb l’excusa de ballar 
unes sardanes. 

Cada any hi ha algun fet per 
commemorar, tant pot ser l’ani-
versari del naixement d’un com-
positor de sardanes, com l’es-
trena d’una sardana dedicada 
al nostre Aplec. Des de ja fa uns 
quants dilluns de Pasqua, podem 
escoltar “L’ermita de Montornès”, 
composada pel mestre Tomas Gil 
i Membrado l’any 1975 i recupe-
rada fa poc temps. Si l’escolteu 
amb atenció, podreu sentir com la 
cobla aconsegueix fer-nos creure 
que la campana de l’ermita ens 
crida al seu voltant. 

Al nostre país gairebé sempre 
ens reunim al voltant de la taula 
i aquest dia no podria ser d’una 

altra manera, així que també s’or-
ganitza l’elaboració d’una immen-
sa paella d’arròs i, just acabada 
de fer, es posa a disposició de qui 
ho vulgui l’oportunitat de menjar-
ne un plat. 

Sense perdre de vista les tra-
dicions populars gastronòmiques, 
i perquè algun afortunat pugui 
acabar el dinar d’una manera ben 
dolça, cada any es rifa una mona 
de pastisseria, gentilesa de la 
Pastisseria Orpinell. A la tarda, la 
segona ronda de sardanes acaba 
la festa i fms l’ any que ve. 

Per a l’organització d’un fet 
d’aquesta mena és imprescin-
dibles la desinteressada col-
laboració de moltes persones, des 
dels qui mantenen net l’ entorn 
per aquell dia s ‘hi pugui estar cò-
mode, als qui fan que els músics 
puguin fer la seva feina de la mi-
llor manera possible, passant pels 
qui atenen els visitants, ja sigui 
quan arriben o quan necessiten 
alguna cosa al llarg del dia. Tam-
bé cal mostrar agraïment a qui 
s’ofereix a fer publicitat del seu 
establiment a la Guia d’ Aplecs, 
perquè la seva contribució facilita 
la divulgació de la cultura cata-
lana i ens dóna forces a seguir 
endavant. Finalment, qui passa el 
dia a l’ ermita també està posant 
el seu granet de sorra, perquè la 
festa la fem entre tots. Sense ca-
dascun d’aquests granets no seria 
possible una diada tan reeixida. 

AMICS DE MONTORNÈS
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cultura
Setmana de l’aigua al CEIP 
els Ametllers i bona pràctica

La setmana del 19 al 23 de maig 
vam celebrar a l’escola la Setma-
na Cultural. Cada any dediquem 

el curs a un tema, que acostuma a ser 
el lligam de les diferents activitats del 
curs, i també de la Setmana Cultural.

Just abans de la Setmana Cultural, 
el país patia una situació d’emergència 
per sequera; i de sobte la natura ens ha 
obsequiat amb unes pluges esplèndides 
que han omplert els embassaments i 
han superat les previsions dels més op-
timistes. Ha estat una preciosa casuali-
tat que ha fet que l’AIGUA fos actualitat 
abans, durant i després de la nostra Set-
mana Cultural.

Hem fet experiments, activitats artís-
tiques (plàstiques, literàries, musicals), 
activitats de refl exió i de conscienciació 
per aconseguir ser més responsables 
en l’ús de l’aigua, activitats matemàti-
ques (mesura, estadística), hem treba-
llat amb les notícies d’actualitat, i hem 
après moltes coses que no sabíem.

A més a més de comptar amb la 
col·laboració de molts pares i mares 
que sempre ens ajuden molt, aquesta 
vegada ha estat molt important el testi-
moni d’alguns avis, àvies i treballadors 
de l’ajuntament que ens han explicat 
coses de l’aigua a La Pobla.

Antigament, l’aigua que es feia ser-
vir a La Pobla venia del Torrent de Gi-
bert i de la Font de la Gavatxa, i ana-
va a parar a dues fonts: la de la plaça 

de l’església i la del carrer Girona. A la 
plaça de la Bassa hi havia els safare-
jos on anaven les mestresses a rentar 
la roba amb el sabó que, encara avui 
dia, moltes d’elles es fan a casa amb 
oli i sosa càustica. A l’hivern, l’aigua 
era molt freda i feia mal a les mans; i 
la roba mullada pesava molt de tornada 
a casa. Les persones que ens hem fet 
grans amb l’aigua corrent a casa, amb 
l’escalfador i la rentadora, no valorem 
la comoditat que tenim fi ns que algú no 
ens ho explica.

L’aigua va arribar a les aixetes de les 
cases als anys 60. Fins llavors s’anava 
a buscar a la font o als pous i les sínies 
que algunes persones tenien a l’hort. 

Avui dia, l’aigua ens ve de cinc pous, 
dels pous va als dipòsits i d’allí a les 
aixetes. Hi ha dos pous a Poblamar, dos 
a l’avinguda del Torrent i un a Rubials. 
El pou de Rubials garanteix el 85% de 
l’aigua de La Pobla. Si aquest fallés… 
tindríem un problema molt greu!

Hem visitat el torrent, les fonts, els 
dipòsits del capdamunt del carrer Closa 
Nova i hem vist les clavegueres. Tam-
bé hem fet una enquesta pel carrer, per 
saber què fem els veïns i veïnes de La 
Pobla per estalviar aigua, i aquestes han 
estat les respostes:

- Tota la gent a qui hem preguntat es 
dutxa en comptes de banyar-se.

- La majoria tanca l’aixeta per ensabo-
nar-se, rentar-se les dents o afaitar-se.

- Cadascú té les seves tècniques per 
estalviar aigua: aixetes que es tanquen 
soles; gastar només l’aigua justa; treu-
re galledes quan plou per recollir aigua 
de pluja; omplir recipients amb l’aigua 
freda mentre esperen que surti calenta 
per dutxar-se; regar poc; posar difusors 
a les aixetes; aprofi tar l’aigua de bullir 
la verdura per regar,…

- Volem destacar una resposta que 
no ens ha agradat gens: la gran majo-
ria de persones enquestades ens ha dit 
que llença coses al wàter (bastonets de 
les orelles, cigarretes, mocadors de pa-
per,…) i després tira la cadena. No s’ha 
de fer servir el wàter com si fos una pa-
perera! Cada vegada que tirem la cade-
na sense necessitat estem malgastant 
un munt de litres d’aigua!

Estem molt satisfets de la feina feta i 
de l’ajuda que, com sempre, hem tingut 
de les famílies i de l’ajuntament. Aquí 
teniu unes quantes fotos per fer-vos una 
idea de com ho hem fet, però en podeu 
veure més al nostre web: http://www.
xtec.cat/ceipelsametllers

Volem acabar amb un recordatori 
molt important: encara que hagi plogut, 
no podem abaixar la guàrdia. L’AIGUA 
és un tresor i mai, MAI no la podem 
malgastar!!

Que passeu un bon estiu! £

L’EQUIP DE MESTRES
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cultura

La Pobla, com tants i tants pobles, ha crescut molt 
en els últims anys. Ha deixat de ser un d’aquells 
pobles petits, d’uns pocs carrers, on tothom es co-

neixia. Ara ha passat a ser un poble gran, amb tants car-
rers que ni els del poble de tota la vida saben el nom de 
tots, amb urbanitzacions escampades pel terme, algunes 
d’elles poc connectades amb el nucli urbà de sempre. I si 
abans tothom es coneixia, ara no és així. Hi ha molta gent 
nova que ha arribat. Alguns s’incorporen a la vida del 
poble, altres surten al matí per anar a treballar i tornen a 
la nit, sense molta relació amb la resta de la comunitat 
que els ha acollit. Altres només tenen la casa pels caps 
de setmana. 

Aquest creixement s’ha fet de forma extensiva, ocupant 
molt de terreny, amb un munt de nous carrers, urbanitzaci-
ons senceres, xalets, amb jardins i descampats entre unes 
cases i altres i comportant una despesa molt mes gran per 
l’ajuntament. Major despesa en electricitat, en asfaltat, en 
canonades d’aigua, en brossa i altres serveis. Ha estat un 
tipus de creixement poc controlat per les administracions 
públiques, la major part de les vegades només en mans de 
promotors i constructors, sense pensar massa en el futur del 
municipi i a preus de lliure mercat.

És hora de canviar i cal fer-ho en una doble direcció. Pri-
mer fent que els poders públics, entre ells els ajuntaments, 
en la mesura de les seves possibilitats, participin molt més 
en fer possible que la ciutadania tingui un habitatge digne. 
Segon, dedicant recursos a la renovació i la rehabilitació 
urbana. Cal crear, entre totes les administracions, les con-
dicions per ofertar lloguer de qualitat i assequible. (A Espa-
nya està a lloguer només un 11% de la població, mentre la 

mitjana europea arriba a un 40%). I cal fer-ho amb la col-
laboració dels ajuntaments, que saben les necessitats del 
seu poble, quantes noves parelles buscaran pis, si hi ha gent 
gran que ha de tenir un habitatge adaptat, si hi ha casos de 
discapacitats. Cada ajuntament sap si al poble ha d’haver 
allotjament per a dones maltractades o quin tant per cent de 
persones viuen soles, i ha de tenir eines per promoure allot-
jaments per aquests casos que en moltes ocasions haurien 
de ser de lloguer.  

El sòl és un recurs limitat i cal canviar el model de cons-
trucció extensiva, per un de nou de renovació intensiva. Les 
noves construccions han de tenir com a criteri el desenvo-
lupament sostenible, l’efi ciència energètica, que els edifi cis 
siguin accessibles i crear ambients amables, humanitzats i 
sans. A molts pobles, pot ser també a la Pobla, això passa 
per rehabilitar cases del nucli tradicional del poble i donar 
vida als carrers de sempre. Cal que la part històrica del po-
ble guanyi en qualitat, accessibilitat, insonorització, segure-
tat. Cal posar les condicions per acabar amb l’infrahabitatge 
i cal recuperar el disseny arquitectònic de les façanes.  

És un repte ambiciós al que els ajuntaments, com ja fa 
el de la Pobla, han de donar resposta, invertint en edifi cis 
històrics i estudiant necessitats. A la Generalitat i al Minis-
terio de la Vivienda’ els hi pertoca posar les eines per fer-lo 
possible.

JOAN RUIZ I CARBONELL

Diputat a Corts per Tarragona 

http://blocs.tinet.cat/blog/el-bloc-del-joan-ruiz/

El creixement: pensant en veu alta  
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festes

Un any més les festes de Pasqua han tingut molt bona participació de públic. La bicicletada va donar el tret de 
sortida a tres dies plens d’activitats. El dissabte a la nit es va gaudir del  magnífi c ball de l’Orquestra Girasol, on 
joves i grans van compartir la mateixa pista de ball. El diumenge, els més petits van jugar tot el dia, fent tallers 

al matí i saltant amb els infl ables a la tarda. I dilluns, tot i el vent que feia, es van congregar a l’Ermita de Montornès, 
convocats per Amics de Montornès, un miler de persones per ballar el tradicional Aplec de Sardanes, i el posterior dinar 
amb una paella popular. £

Festes de Pasqua

Diumenge de Rams

Ball amb l’Orquestra Girasol Aplec de sardanes
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festes

Paella popular

Participants a la Bicicletada

Taller per als més petits

DE UN VECINO
Soy un vecino como otros muchos que al jubilarse decidió instalarse en 

esta agradable tierra por probar qué tal me iba. Ya han pasado cerca de 8 
años y sigo aquí, sin intención alguna de variar mi situación. 

No obstante no dejo de reconocer que aunque sea una tierra acogedora, 
encuentro en ella algunos problemas de convivencia bastante desagrada-
bles que me preocupan. Entornos medioambientales lamentables, mentiras 
a comunidades como en el caso de la llegada del Gas Natural a sus casas, 
sin que aparentemente importe a nadie, aunque los afectados sean ancianos 
que han invertido en la instalación de la calefacción todo su dinero, entidades 
comunitarias públicas que son gestionadas por manos semiprivadas, entida-
des representativas de barrios y/o urbanizaciones muy mal gestionadas y por 
consiguiente poco respetadas por el Ayuntamiento y por sus propios vecinos. 

Unos gestores que se han pasado 17 años permitiendo que el municipio 
esté en un estado lamentable sobre todo en lo referente a sus calles, urbani-
zaciones de primera y otras de segunda que abonan los mismos impuestos, 
enormes diferencias de trato entre entidades representativas, amen de otras 
irregularidades. 

Actualmente disponemos de unos gestores que en principio me merecían 
todos los respetos, incluso sigo pensando que deberíamos darles una opor-
tunidad, lamento que estén gobernando en minoría y que no logren poner-
se de acuerdo entre ellos, difi cultando la gobernabilidad, lo que supone un 
enorme perjuicio para toda la comunidad, permitiendo con ese talante que 
tengan que ofrecer un pacto de gobierno a las personas que las urnas no han 
legitimado para representamos durante el tiempo que falta para acabar la 
legislatura. Todos conocemos a los anteriores gestores y todos que sabemos 
lo que dieron de sí durante todos sus años de gobierno... (vertidos incontro-
lados en el torrent Mas Gibert, estado de las Urbanizaciones –no todas por 
supuesto– subvenciones a dedo etc...).

Como miembros de esta comunidad, deberíamos refl exionar sobre todo lo 
expuesto, preocupándonos todos por lo de todos, interesándonos por nuestras 
propias “entidades” para que de verdad sirvan para algo. No olvidemos que 
pagamos unos impuestos y que estos deben repercutir en nuestro bienestar 
de una manera equitativa.

JESÚS DE M. S.
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E l passat mes de maig es va fer, dins el marc del 
Pla Local de Joventut, una xerrada informativa 
sobre la creació d’entitats culturals i juvenils. 

Concretament, es va poder conèixer com crear un 
Ball de Diables i tots els passos que s’han de tenir 
en compte. 

En l’acte hi varen participar uns 15 joves del muni-
cipi. A aquesta trobada van assistir membres del Ball 
de Diables de Torredembarra que van explicar la seva 
experiència, com s’organitza una associació i com s’es-
tructura un Ball de Diables.£

Trobada amb els Diables de Torredembarra

Si ets jove i ets de la Pobla de Montornès 
tens molt a fer. Aquí pots apreciar les 
propostes que se’t plantegen per poder 
gaudir en el teu temps d’oci.

SERVEIS PERMANENTS
Informació Juvenil, sobre temes del teu 
interès: Ensenyament i formació / Ha-
bitatge / Salut i prevenció / Societat i 
participació / Lleure i cultura / Vacances 
i estades...

Assessorament laboral: Borsa de treball 
en el lleure / Ofertes de feina actualitza-
des al Club de la Feina.

Viatgeteca consultiva: Demana per 
avançat quina guia t’interessa consultar 
i el dimarts següent la tindràs al Punt 
Jove.

Espai de reunió i trobada per als Joves 
de 14 a 30 anys / Internet i activitat de 
XAT per a joves.

ESPEREM ELS TEUS 
SUGGERIMENTS!!!

ALTRES ACTUACIONS D’INTERÈS
FeslaNit Sis sortides nocturnes!
Juliol: Baix Gaià Sound / Festa Major de 
Bràfi m
Setembre: Festa Major de Santa Tecla
Octubre: Fòrum Comarcal (trobada 
d’entitats i grups de música de la co-
marca). Salou
Novembre: Viu de Nit (activitats d’oci 
alternatiu: esports, tallers...). Cambrils

TALLERS
• Taller de Graffi tti juny i juliol 2008
• Taller de Dansa a determinar 2009

SORTIDES DE CAP DE SETMANA
• Sortida d’aventura a la Natura setem-

bre 2008 
• Esquiada 2009

Xerrada d’Associacionisme (Colla de di-
ables) 2008

Es faran altres activitats tant des del 
nostre ajuntament com des del Consell 
Comarcal del Tarragonès a les que et po-
dràs inscriure els dimarts al Punt Jove

HORARI D’ATENCIÓ AL PJ
Al Consell Comarcal: De dilluns a di-
vendres atenció telefònica de 9:30h a 
13:30h al tel: 977 244 500 o al correu 
mancomunatjove@tarragones.org
Al Punt Jove del CEIP ELS AMET-
LLERS: De juny a setembre: els dimarts 
d’11:30h a 14:30h
D’octubre a maig: els dimarts de 16:30h 
a 19:30h 

El racó del jove
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E l club bàsquet la Pobla va néi-
xer fa quatre temporades. Dos 
nois que jugaven a l’equip del 

Torredembarra van decidir fer un 
equip federat al municipi. Els juga-
dors i els mitjans eren escassos però 
les ganes hi eren i encara hi són i 
més que mai. Vàrem comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i d’una 
constructora (J. Rada) i vam poder fer 
l´equip i comprar les equipacions. El 
primer any el resultat no va ser massa 
bo però les ganes no les vàrem perdre, 
el segon i el tercer van estar bastant 
igualats i vàrem poder fer uns bons 
fi txatges procedents de Tarragona i 
Torredembarra. Aquesta millora s’ha 
vist refl exada durant el quart any ja 
crec que ha sigut el de la consolidació 
a la categoria. A més, s’han pogut fer 

aquest any xandalls, bosses d’esport i 
una equipació nova gràcies a diversos 
patrocinadors (S.A.Recasens, i al bar 
El cafè La Pobla). Un darrer fi txatge 
de categoria i el progrés i entrena-
ment d’aquests anys, tot això, ha tin-
gut resultat. Hem sigut campions de 
la categoria territorial A perdent dels 
últims 18 partits només 1, a Móra 
d´Ebre. El passat dia 17 de maig và-

rem guanyar al nostre inmediat perse-
guidor a casa seva per 78-81 i vam 
celebrar el ascens! Tots aquest quatre 
anys hem rebut al pavelló de la Pobla 
un públic molt fi del i del que estem 
molt orgullosos. Creiem que si la gent 
vingués només una vegada a veure’ns 
s´enganxaria al bàsquet de la Pobla. 
Ja estem preparant la temporada 
2008-2009 i esperem fer una tempo-
rada millor que la d’enguany. De mo-
ment, ja es pot avançar que hi haurà 
entrenador nou, un nou fi txatge pivot 
i estem treballant en el fi txatge d’un 
jugador de molta qualitat que comple-
taria la plantilla 2008-09.£

XAVIER GIBERT

president del Club de Bàsquet 
Pobla de Montornès

L’ascens del Bàsquet de la Pobla de Montornès

L’esport poblenc viu el seu dia. Les primeres jor-
nades esportives de la Pobla de Montornès es 
van dur a terme el 20 d’abril durant tot el dia 

al poliesportiu municipal. Durant la diada, tots els es-
ports que es poden practicar al municipi van fer partits 
amistosos i exhibicions en un mateix espai. Al matí, es 
van jugar diversos partits de futbol sala. En total, es van 
disputar tres partits, el primer va ser el de la categoria de 
prebenjamí de la Pobla de Montornès que el van disputar 
contra l’equip Nàstic. En la categoria de benjamins, els 
poblencs van compartir terreny de joc amb els petits fut-
bolistes d’Altafulla. En darrer lloc, hi va haver un partit 
entre els jugadors més veterans del municipi.

La jornada esportiva no es va acabar aquí, ja que a la tar-
da, hi va haver exhibicions de patinatge, kung-fú i gimnàsia 
rítmica. Aquesta mostra va ser organitzada per l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès i l’AMPA del CEIP Els Atmetllers. 
Hi va haver berenar per a tots els participants. En darrer 
lloc, es va jugar un important partit de lliga de bàsquet del 
club federat de la Pobla de Montornès.£

El dia de l’esport poblenc
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ensenyament

Dues cares del curs de català

Una quarantena d’alumnes han participat als cursos de català impartits per la professora Raquel Lora, a la Pobla de Montornès. 
Aquest curs s’ha dut a terme de febrer a juny a l’escola CEIP Els Atmatllers. S’han fet dues modalitats, una d’iniciació ano-
menada Taller d’habilitats socials on participaven nouvinguts, un exemple és la marroquina Fatiha Allioui i l’altre amb el nom 
Coneixement de l’entorn, on una de les alumnes és la colombiana Patricia Matallana.  

Nova pàgina web
Des de l’Ajuntament estem creant una pàgina web, en lloc de la que fi ns 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 la 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 ofi cines 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

Patricia Matalla-
na, colombiana, 
estudiant del curs 
de català i nou-
vinguda farà vuit 
anys a la Pobla 
de Montornès. 

n És fàcil apren-
dre català?
No és fàcil, vinc 
d’un país sud-
americà i ens 
costa la pronun-
ciació, però si 
algú posa de la 
seva voluntat es 
pot aconseguir. 
Ens costa parlar-
lo però tinc facilitats per escriure’l. A més, no m’ajuda que 
no em parlin en català quan vaig a comprar o pel carrer. 
n Per què és important tenir coneixements del català?
És important aprendre’l, és essencial per a la integració. A 
la gent d’aquí li agrada molt que parlem el català.
n Quina valoració fa del curs?
És bona, però s’haurien d’ampliar les hores, amb un dia a 
la setmana no n’hi ha prou. És imprescindible la interacció 
amb els alumnes més avançats.
n Qui pot fer el curs de català?
La persona que vol aprendre català és la que realment vol 
aprendre’l.
n Un consell pels alumnes a l’hora d’iniciar-se en l’apre-
nentatge del català?
Mirar la televisió en català, en especial els programes in-
fantils ja que parlen més a poc a poc. Interactuar amb 
els nens, aprofi tar les estones amb la seva companyia en 
l’aprenantatge i jugar.
n Les classes de català són... 
És una de les maneres de conèixer realment els costums, 
el català i aprendre coses d’aquí. Una manera d’entrendre 
la gent i de divertir-se.

Raquel Lora, his-
toriadora, profes-
sora dels cursos 
de català i resi-
dent a la Pobla 
de Montornès.

n És fàcil apren-
dre català?
No, perquè les 
llengües romà-
niques són molt  
difícils d’apren-
dre si la teva llen-
gua d’origen no 
ho és. Si provens 
d’un país de par-
la romànica tens 
més facilitats.

n Per què és important tenir coneixements del català?
Vivim a Catalunya, és el nostre idioma i és important tenir 
coneixements de les dues llengües ofi cials. És important 
poder-se comunicar-se amb els fi lls que l’estan estudiant a 
l’escola i tenir millor opcions de feina. A més, els catalans 
estan a tot arreu. 
n Quina valoració fa del curs?
Molt positiva, és molt agraït treballar amb adults i la in-
teracció cultural, he sentit parlar en 15 idiomes diferents 
i dels cinc continents. No obstant, la barreja de diferents 
nivells em difi culta l’ensenyament.
n Qui pot fer el curs de català?
La gent que ha vingut d’un altre país o d’arreu d’Espanya i 
la gent de Catalunya amb més de 35 anys.
n Un consell pels alumnes a l’hora d’iniciar-se en l’apre-
nentatge del català?
Tenir la mentalitat oberta i oblidar-se dels prejudicis. No 
ocupa mai lloc ni fronteres d’edat.
n Les classes de català són... 
Una feina, un creixement personal i he intentat apropar 
a la gent la nostra cultura, les nostres festes i les nostres 
tradicions.
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ensenyament

Sense voler entrar en un enfrontament directe, no 
em puc estar de fer una refl exió, una més, de les 
relacions entre Espanya i Catalunya.

Molts crèiem que una vegada superada la 
dictadura del General Franco (degut a la seva 
mort), Catalunya i la resta de comunitats consi-
derades històriques, Euskadi i Galícia, tindríem 
més possibilitats de poder desenvolupar tot el 
que ens diferencia de la resta de l´estat espanyol, 
cultura, llengua i sobretot el tarannà, és a dir, la 
manera de ser... [ALFRED]

El dia de Sant Jordi és el dia dels llibres, de les 
roses i dels enamorats... A lo millor aquestes tres 
coses tenen més relació entre sí del que sembla a 
primera vista. Recordo el típic joc infantil ( pot-
ser no només és cosa de nens) d´agafar una fl or 
i anar contant les fulles traient-les una per una 
per veure si la última fulla que quedava era el 
resultat esperat... [KLAUDIA]

Cinquanta-cinc anys he viscut en un país petit al 
nord-oest d´Europa. Un país que només té 32.545 
(trenta-dos mil cinc-cents quaranta-cinc) km2 
però amb dues parts completament diferents.

Un cantó, al nord, pla amb camps d´agricultura 
i on es pot veure a l´entorn les torres d´esglésies 
de molts pobles.... [WILLY]

Hola, sóc l´Esther i estic molt contenta d´estar a la 
classe de català. Us diré que sóc de Barcelona, la 
ciutat més bonica del món. He vingut a Tarragona 
per feina i estic molt a gust perquè he trobat molt 
bones persones de veïns i també he fet una amiga 
molt bona... [ESTHER]

Fa un any que visc a la Pobla de Montornès. Vinc 
de Barcelona. Pensava que em seria difícil in-
tegrar-me a la nova vida, però el canvi ha estat 
positiu. Vas pel carrer i tothom et saluda, la gent 
és més propera... [ISABEL]

Jo sóc de Sant Feliu de Llobregat. Vaig venir a viu-
re aquí al Castell perquè al meu marit el van ju-
bilar. Em va costar molt adaptar-me perquè aquí 
m´avorria molt i no conexia a ningú... [JÚLIA]

Hola sóc Angela i vaig a classes de català al col.
legi de la Pobla de Montornès. La nostra professo-
ra ha demanat que fem una redacció d´allò que 
vulguem, i com no se què escriure vaig a explicar 
el que m´ha passat amb la compra d´un cotxe... 
[ANGELA]

Avui és Sant Jordi, dia molt assenyalat per 
Catalunya, un dia de roses i llibres que la gent li 
regala a la seva parella. Sant Jordi diu la història 
que va matar al drac per casar-se amb la prin-
cesa i amb la sang del drac va fer la senyera... 
[PEPI]

Fa molts i molts anys, més o menys per allà l´any 
de la picor, hi havia un drac esgarrifós que tenia 
atemoritzada a tota la població. La gent quan el 
sentia rugir ja es cagava a les calces.

El drac en qüestió s´empassava tot ésser 
vivent: cavalls, vaques, ovelles, homes, dones i 
nens. Destrossava tot el que trobava: cases, car-
rers, places,... [Mª NEUS]

Sóc un nen molt feliç, vull explicar perquè. Tinc 
10 anys i la meva mare acaba de tenir un nen, 
és a dir, un germanet per mi. Quan ell sigui més 
gran, jo seré el seu mestre, això li ha dit el meu 
pare. I què vol dir que jo seré un mestre per ell?... 
[GEMMA]

En un poble de la muntanya vivia un drac al que 
li agradava molt ser ferotge però no sabia com 
ser-ho. Quan algú s´apropava a la seva cova 
s´amagava molt endins perquè ningú no el veiés. 
Com que la gent no entrava ningú el veia, però el 
drac tenia gana i havia de sortir per caçar, i com 
era tan gran havia de caçar molt... [GEMMA]

La Pasqua és la segona gran festa de l´any. Igual 
que al Nadal, moltes costums religioses passen 
durant la setmana de “las pátinas” (de la pas-
sió). A cada dia de la setmana es respecten al-
guns costums que ens parlen del patiment del 
senyor... [DANA]

Vivim en temps de convivència multicultural. Ex-
perimentem una gran diversitat de formes de viu-
re. Això és una riquesa per tot aquell que s´edifi ca 
amb les virtuts dels altres.

Tot i això, hi ha alguna cosa que s´aixeca com 
un mur de separació en les relacions entre les 
persones, són els prejudicis... [DANIEL]

El tabaquisme és un vici amb el que ens trobem 
cada dia, a qualsevol lloc. Molta gent està afecta-
da per la nicotina, els fumadors, i també les per-
sones que estan a prop dels fumadors. El nombre 
de les persones que fumen creix cada dia, tot i 
que coneixen els riscos del tabaquisme sobre la 
salut... [DANIELA]

Hola, em dic Ingrid Patricia Matallana Mosquera. 
Sóc de Colòmbia i porto vuit anys a Catalunya. 
Em sento catalana tot i sent colombiana, ja que 
al meu país d´origen vaig néixer i aquest m´ha 
eixoplugat. Vull donar les gràcies a tota la gent 
tan maca que m´ha ofert la seva amistat trencant 
totes les fronteres i que m´ha donat amor i com-
prensió... [INGRID] 

Hola! Sóc la Pili. He nascut i visc a la Pobla des 
de sempre. La Pobla fa molts anys era un poble 
petit però amb molta vida, als anys setanta van 
ser uns anys molt moguts i els estius estaven 
plens de gent estrangera i d´altres llocs d´arreu 
de Catalunya i de Madrid i Saragossa...

PILI

Textos del grup 
d´alumnes marroqui-
nes de la Pobla de 
Montornès

Amb les alumnes marroquines de la Pobla per 
Sant Jordi vam preparar un fantàstic berenar. A 
més durant dues setmanes vam fer un abecedari 
visual amb cartulines i retalls de diaris i revistes. 
Els textos que vaig recollir van ser de forma oral 
i redactats per mi, degut a la difi cultat que tenen 
per escriure. [“IMEHAD”]

Al Marroc als nens d´un a tres anys, se´ls talla 
la pell del penis. Això es diu “imehad”. Un doc-
tor fa l´operació al nen. La Haddom, una alumna, 
explica que al maig viatjarà al Marroc per fer-li 
aquesta operació al seu fi ll... [HADDOM]

La Fadma, l´alumna més gran i més silenciosa 
que ve a les classes, m´explica emocionada que 
a l´Agost, el seu fi ll Farid es casa. La Fadma pro-
vé d´un poble marroquí que es diu Munturui. Ella 
anirà uns dies abans que la resta de la família 
per preparar el casament... [FADMA]

Escrits de S. Jordi pel grup d’alumnes de la Pobla de Montornès
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Qui no vulgui construir que no destrueixi

Fa ja uns mesos que l’Equip de Govern estem en mi-
noria als Plens. Això comporta haver d’arribar a pac-
tes amb altres formacions polítiques per poder tirar 
endavant projectes i accions de mandat. L’últim pacte 
que hem hagut de fer ha sigut amb dos regidors que 
ara estan a l’oposició, Lluís García i Miguel Flores, que 
han condicionat el seu vot afi rmatiu a una proposta de 
modifi cació de crèdit, per fer una desinversió al muni-
cipi. En comptes de proposar noves inversions que ells 
considerin necessàries, bé, oblidava que han proposat 
que s’invertís en el camp de futbol. 

La desinversió es concreta en aquest punts:
• Projecte per il·luminar el campanar d’una forma 

més efi cient, consumint menys electricitat.
• Deixant d’invertir en Festes 20.000 euros, cosa que 

ens fa retrocedir amb actes festius. 
• I en publicitat i comunicació 8.000 euros que ens 

perjudica a l’hora de promocionar la Pobla a través 

dels mitjans de comunicació i poder fer ressò de les 
activitats que es fan, a través del butlletí municipal 
La Pigota.

Aquesta actitud és poc responsable ja que ens obli-
ga a mantenir la despesa actual d’energia elèctric per 
il·luminar el campanar. A reduir els actes durant les 
festes per passar a una inversió per habitant/any de 
20 euros, hi ha passar desapercebut davant els mit-
jans de comunicació, i reduir la inversió en el butlletí 
municipal.

La postura d’ERC davant aquests fets:
• Nosaltres treballem per La Pobla i no hem acceptat 

aquesta retallada de pressupost. 
•  Lamentem la incapacitat de treballar per La Pobla 

dels regidors no adscrits i els constants tripijocs de 
l’oposició que intenta entorpir el bon funcionament de 
l’ajuntament. 

• Si l’oposició no és capaç de fer una majoria alter-

nativa ha deixar de bloquejar l’acció de govern.  
• Ens mantindrem fi dels al nostre acord de govern 

amb AM-PM, mentre el pacte es respecti i puguem se-
guir treballant sense obstacles. 

• Hem dut amb responsabilitat i encert les tasques 
al capdavant de les regidories de: Cultura i Festes , 
Turisme, Joventut, Comunicació i Serveis Socials. 

•  Per tant, continuarem desenvolupant la nostra 
tasca en les regidories que tenim assignades amb les 
mateixes ganes i intensitat com fi ns ara, malgrat ens 
falti inversió. 

• Per nosaltres, La Pobla de Montornès i els seus 
ciutadans són SEMPRE el més important. 

JAUME ALOMÀ I VIRGILI

Portaveu del Grup Municipal d’ERC

Les condicions de la minoria 

Ja ha passat un any des que vàrem guanyar les 
eleccions municipals, i entre l’oposició de pell d’ovella 
i dents de llop de CiU, les negociacions amb els nos-
tres antics companys de partit que ara s’autoanome-
nen “adscrits” i l’actitud negada de la independent 
(perquè realment és independent de tot i tothom) no 
hem pogut fer tot el que tenim projectat.

Feina feta
Encara i així, el balanç d’aquest és positiu: hem 

reparat una fuita d’aigua de la piscina que perdia 
uns 7000 l/dia, s’han fet tres plataformes per a con-
tenidors, s’han posat bandes sonores, s’ha arranjat la 
falta de pressió d’aigua a la part alta del nucli urbà, 
s’han corregit els cartells de recollida de brossa, s’ha 
construït  un mur a la petanca de Mas Solé, un altre 
mur al moll del Poliesportiu, escales a l’escenari de 
la Pista, s’han soterrat dues zones de recollida selec-
tiva de brossa, s’ha arranjat la Font de la Plaça de 
la Font, s’han col·locat nous embornals, noves pilones 
i miralls per facilitar el trànsit, una nova barana al 
Pessebre Vivent, proteccions a les grades i baranes 
del Poliesportiu, s’ha adequat  el local de l’AVV Castell 
de Montornès, el magatzem i pati municipal al Cas-
tell,  s’ha regulat al trànsit a l’avinguda Catalunya 
els dies de Mercadet, s’ha netejat el paviment de la 
plaça de l’Església, la zona del Pessebre i zones del 
torrent , Rubials i Poblamar de runes de construcció, 
s’ha desbrossat el camp de futbol i zones verdes de 
les urbanitzacions que feia anys que ningú hi entra-
va, s’han retirat vehicles abandonats, s’han embellit 
zones com les glorietes del Castell de Montornès, es 
vigila periòdicament l’abocament de runes i bros-
sa fora del lloc i horaris establerts, s’ha endegat el 
nou dipòsit del Castell, una nova zona d’esbarjo a la 
piscina, s’ha col·laborat en la celebració de la Diada 
de l’esport, amb el campionat de Petanca de l’ACEM, 
s’han fet projectes per urbanitzar el col·legi nou, per 
arranjar l’avinguda Catalunya, la plaça de l’Esglèsia, 
l’avinguda Catalunya, part del Passeig de l’Estació,  
el Centre Cívic de Mas Solé,  també per eixamplar el 

camí de l’Ermita fi ns la nova urbanització... I en marxa 
tenim la urbanització del col·legi. Farem l’impossi-
ble per poder començar el nou curs, la pàgina web, 
la neteja forestal del perímetre de la urbanització del 
Castell, la zona d’aparcament del col·legi a l’antiga 
estació, l’arranjament de tres zones de voreres al 
Castell, Flor Almendro Sur i al davant dels col·legis 
l’adequació de la rotonda del PP7 encara que no ens 
correspongui de moment, el nou servei d’autobús di-
recte a Torredembarra, el Centre Cívic a Mas Solé, un 
camí a la Torre, el tancament de la zona esportiva de 
l’ACEM, el tancament en tanca de fusta del torrent pel 
seu pas a la urbanització del Castell, la compra de la 
Cooperativa, etc. Segur que encara hi ha més coses a 
millorar, segur que sí, i ho farem si ens deixen.

Acords i desacords
No volem alabar-nos ni treure’ns totes les culpes de 

l’actual situació davant del nostres electors, però hem 
d’ésser realistes i no assumir les accions dels altres, 
que impulsats per criteris diferents han anat posant 
pals a les rodes, unes vegades tots junts i d’altres 
cadascú per separat. Hem arribat a alguns acords 
molt importants per tots i dels que els hi estem agra-
ïts per haver-ho comprés. Però d’altres decisions són 
realment injustifi cables, pactant entre l’oposició veri-
tables disbarats, que l’únic que provoca és perjudicar 
a tot el poble i endarrerir encara més l’acció de govern, 
només per tal de enfosquir les nostres accions.

Respecte a la sortida del govern de Luis Garcia i 
Miguel Flores, no els vam expulsar. Ningú -tant els 
que vam ser elegits regidors com els que no- volia 
seguir al govern amb ells i tots els que vam demanar 
que dimitissin del partit  perquè d’altres components 
poguessin ocupar el seu lloc. Era impossible tenir re-
unions on no hi faltessin desconfi ances infundades, 
insults, i mals modes i modals -que no treu que sabem 
reconèixer-li el seu esperit treballador, tot i que no en 
equip.  La gota que va fer vessar el got, va ser votar en 
contra als Plens propostes del propi govern, quan ells 
estaven al govern i a més sense avisar. I això ho feien 

quan un d’ells va redactar i tots vam signar l’ideari 
del nostre partit on hi ha un apartat que posa textual-
ment “Mantenir la disciplina de vot en els Plens”. La 
majoria, i per tant la democràcia interna del nostre 
grup, és qui els va apartar del govern. Ells, que van 
predicant la transparència i democràcia, són els qui 
no l’accepten.

Després d’aquest episodi vam intentar mantenir un 
nou diàleg amb ells, però el que havíem pactat als 
despatxos, de vegades ho canviaven als Plens, i no 
una, sinó fi ns dues vegades.  No es pot votar en contra 
d’una proposta només pel fet de estar en contra de la 
persona, que en primer lloc l’enemic es deia Joan Bor-
ràs, després nosaltres mateixos i ara  Jaume Alomà.  
Hem intentat tenir una reunió amb ells tot el grup, 
però ells es neguen. Per això cada dia estem més con-
vençuts de haver encertat en destituir-los dels càrrecs 
que tenien al govern.

D’altra banda, ens hem plantejat també un pacte 
amb CiU per tal de governar plegats. Hi ha diferents 
opinions de tots nosaltres, i diferents escenaris pos-
sibles dins un possible pacte, i al fi nal prendrem la 
decisió que sigui millor per al poble, no només per 
als nostres interessos. Abans que res, nosaltres ens 
vam presentar i després guanyar unes eleccions per 
millorar la qualitat de vida de tot els veïns i, si hem 
de sacrifi car els nostres càrrecs politics, ho farem pel 
bé de tots. El nostre fi  últim es millorar el nostre poble, 
no “fer la punyeta” a l’adversari per tal de governar 
sigui com sigui.

Només demanem a les diferents oposicions que ens 
deixin fer sinó volen treballar amb nosaltres, i potser 
fi ns i tot que ens deixin equivocar-nos, o que agafi n 
ells el toro per les banyes i ho provin a fer millor. No 
es pot estar censurant o criticant futures accions que 
no s’han fet i quan l’únic objectiu es destruir, sense 
esperit constructiu.

ALTERNATIVA MUNICIPAL PER A LA POBLA DE MONTORNÈS AM-PM
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Ajuntament - Ofi cines Municipals 977 648 012 
Aigua · SOREA – Avaries 902 250 370
Aigua · SOREA - Ofi cines 977 642 201
 977 642 301
Atenció ciutadana - Generalitat de Catalunya 012 
Autocars Penedès, S.A. 977 660 821 
Biblioteca 977 648 012
Bombers 085
Bombers el Vendrell 977 667 458
CEIP Els Ametllers (Col.legi públic) 977 648 460
Correus i Telègrafs  900 506 070
Deixalleria (Torredembarra) 977 645 819 
FECSA ENDESA - Avaries 900 770 077
FECSA ENDESA- Punt de Servei 977 130 028
Emergències 112
Farmàcia  977 648 013
Gas butà REPSOL  901 100 100
Gas Natural 900 760 760
Guàrdia Civil 977 642 311 
 977 640 903
 062
Llar d’infants Sol Solet 977 648 700
Mèdic consultori 977 648 531 
Mèdic Urgències (Torredembarra - 24h) 977 643 801 
Mèdic CAP Torredembarra 977 643 809
Mossos d’Esquadra 088
Mossos d’Esquadra (trànsit) 088
Parròquia  977 648 203
Recollida de mobles vells 977 648 012
RENFE - Informació 902 240 202
Servei de Recaptació - BASE 977 253 411
Taxi Gene 977 648 161
Taxi Aureli 977 648 451

Telèfons d’interès

HORARIS D’AUTOBUSOS LA POBLA · TORREDEMBARRA (Pròximament)

Núm. Parada De dilluns s divendres feiners Dissabtes
27 Mercat setmanal Torred. --- --- 9:22 10.22 11:22 12:22 14:22 --- --- --- --- --- --- --- ---
26 CAP de Torredembarra --- 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 --- 8:34 13:14
0 Pg. Sort (Torredembarra) --- 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:15 8:35 13:35
1 Tropic (Torredembarra) --- 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:16 8:36 13:36
2 Clarà (Torredembarra) --- 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:18 8:38 13:38
3 Poblamar --- 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:21 8:41 13:41
4 Poble / Escola --- 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:23 8:43 13:43
5 Mas Solé/Té --- 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 ? 8:45 13:45
6 Poblado --- 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 ? 8:46 13:46
7 Magraner plaça 7:12 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 ? 8:47 13:47
8 Perera fi nal 7:13 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 ? 8:48 13:48
9 Torrent / Cirerer 7:14 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 ? 8:49 13:49

10 Torrent / Paniol 7:16 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 ? 8:51 13:51
11 Torrent / Pont nou 7:17 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 ? 8:52 13:52
12 Llimones - Palmeres 7:19 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 ? 8:54 13:54
13 Pins / Parc Infantil 7:21 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 ? 8:56 13:56
14 Eucaliptus / Transformador 7:22 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18.47 19:47 ? 8:57 13:57
15 Magnòlies / Palmeres 7:23 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 ? 9:00 14:00
16 Desamis / Oms 7:24 8:51 9:51 10:50 11.51 12:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 ? 9:01 14:01
17 Acàcies / Roures 7:25 8:52 9:52 10.52 11:52 12:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 ? 9:02 14:02
18 Estadi / Violes 7:26 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 ? 9:03 14:03
19 Mas Solé 7:27 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 ? 9:04 14:04
20 Mas Solé / Farigola 7:28 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 ? 9:05 14:05
21 Poble / Escola 7:29 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:42 9:06 14:06
22 Poblamar 7:31 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 --- 9:08 14:08
23 Clarà (Torredembarra) 7:34 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 --- 9:11 14:11
24 Tropic (Torredembarra) 7:36 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 --- 9:13 14:13
25 Pg. Sort (Torredembarra) 7:37 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 --- 9:14 14:14
26 CAP de Torredembarra 7:38 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 --- 9:17 13:55
27 Mercat setmanal Torred. --- 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Servei Municipal de Recollida de Brossa

RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telèfon 977 64 80 12, en horari d’ofi cina, 
i us indicaran el dia que els podreu treure deixant-los davant del vostre domicili. Haureu 
de deixar les vostres dades. Aquest servei és totalment gratuït. Si no podeu esperar al dia 
assenyalat, podeu utilitzar el SERVEI DE DEIXALLERIA de Torredembarra. Aquest està obert 
de dimarts a divendres de 9 a 13 i de 17 a 20, dissabtes de 10 a 13 i de 17 a 20 i diumenges 
de 10 a 13. També podeu portar les restes de poda grans (branques, troncs, ...) de forma 
gratuïta fi ns a 200 kg. Mercès per la vostra inestimable col·laboració.

Àrea de Serveis Municipals

< AJUNTAMENT
Alcalde: Josep M. Santamaria Puig

<AMICS DE MONTORNÈS
President: Josep M. Sardà Plana

<ASS. CULTURAL ESPORTIVA 
CASTELL DE MONTORNÈS - ACEM
President: José Mª Martinez  

<ASS. DE PARES I ALUMNES 
DEL CEIP ELS AMETLLERS
Presidenta: Begoña Tortosa Perea

<SOCIETAT DE CAÇADORS
President: Ricardo Pujol Grau

<CEIP “ELS AMETLLERS”
Directora: Maria Gual Figuerola

<CLUB FUTBOL POBLA DE 
MONTORNÈS 
President: Joan Mercadé Virgili

<CF POBLA MONTORNÉS
Secció Patinatge
Responsable: Dolors Figuerola

<CONSELL PARROQUIAL 
Responsable: Mn. Josep A. López

<CLUB CICLISTA
President: Benjamí Fortuny Mata  

<CLUB DE BÀSQUET
Responsable: Xavier Gibert

<COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT 
ISIDRE
President: Josep M. Solé Gibert

<ASS. DE PROPIETARIS 
URB. FLOR DE ALMENDRO SUD
President: Serafín Rodríguez 

<ASS. DE VEÏNS URB. POBLAMAR
President: F. Ciuraneta Solé

<ASS. DE PROPIETARIS 
URB. CASTELL DE MONTORNÈS
President: Jesús Miguel Santa-
maria

<ASS. DE PROPIETARIS 
URB. FLOR DE ALMENDRO NORD
President: Rafael Aguilar Cabrera

<AGRUPACIÓ DE BALLS I TRADI-
CIONS CATALANES LA POBLA DE 
MONTORNÈS
Responsable: Dèbora Mercadé

<GRUP DE DONES FIL I BOIXET
Responsable: Francisca Perelló

<AGRUPACIÓ FEM LABORS EL 
CASTELL DE MONTORNÈS
Responsable: Luisa M. Muñoz

Entitats locals
informació
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Participeu amb les vostres fotos antigues.
Si voleu col·laborar porteu-les a l’Ajuntament 

de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dimarts de 18 a 20:30 h

Fotos antigues
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