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la Pigota

Entre tots fem la Pobla
Des de l’editorial us saludem una vegada més. Aquest és 
el tercer número del nostre butlletí municipal, que per a 
alguns és la primera vegada que el llegiu, altres ja el co-
neixeu. En aquest número hem posat en funcionament un 
nou sistema de distribució, més personalitzat, amb l’afany 
d’arribar a tots. 

La premissa d’aquesta publicació, és doncs, la d’arribar 
a tothom i que tothom pugui arribar a nosaltres. Editem 
aquest butlletí perquè conegueu tot allò que està passant 
al municipi i també perquè hi participeu expressant qual-
sevol refl exió, idea o inquietud que tingueu.

En la societat en què vivim la comunicació és vital, sem-
pre volem saber més i romandre ben informats i aquesta 
és la voluntat, i cap altra, per la qual fem aquest butlletí 
municipal.

Després de 9 mesos de treball estem molt contents per 
l’acollida que ha tingut entre els poblencs. Cada número el 
preparem amb molta il·lusió, esperant que agradi més que 
l’anterior, aquest esperit de superació és el que us volem 
transmetre perquè entre tots hem de fer un poble millor. 
Tots vosaltres sou necessaris per assolir aquest objectiu, 
que l’Ajuntament treballi per nosaltres és cosa de tots.

Hem de demanar responsabilitat a aquells que ens repre-
senten i que en tot moment siguin fi dels als compromisos 
que han adquirit, només així els principis democràtics te-
nen sentit.

Us convido a col·laborar amb nosaltres per fer de La Pobla 
cada dia un lloc millor, fi ns d’aquí tres mesos.

La recompensa del treball ben fet és l’oportunitat de fer 
més treball ben fet. £

EDITORIAL

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

La memòria d’una lluita convertida en paper. La Pigota és 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, l’epidèmia de 

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 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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opinió
Treballar, no entorpir

No hi ha res millor per il·lustrar 
les promeses, que els fets i la 
feina. La feina feta des d’Es-

querra Republicana de Catalunya al 
capdavant de les regidories està do-
nant els seus fruits, tot i el bloqueig 
que estem patint per part de l’oposi-
ció (CIU + els dos regidors expulsats 
d’AM). A molts us sorprendrà que 
estant al govern ens queixem de blo-
queig, però això passa quan l’oposició 
és més nombrosa que l’equip de go-
vern i encara més quan les propostes 
venen fetes des d’Esquerra Republi-
cana. A tall d’exemple, ens han fre-
nat inversions a festes, que en quatre 
anys no ha augmentat aquesta parti-
da ni un cèntim, ens han bloquejat el 
fi nançament per editar aquest butlletí 
municipal que és una eina fonamental 
de cohesió en que la participació de 
tothom hi és benvinguda, no ens dei-

xen promocionar la Pobla als mitjans 
de comunicació, fet que ens deixa en 
l’oblit del sector turístic i amb la crisi 
actual aquesta seria una bona sortida 
per a nosaltres, en un programa com 
és el de la ludoteca consolidat des de 
fa anys i que sorprenentment no té 
una consignació pressupostària prò-
pia i ens provoca mantenir aquesta 
activitat amb mínims, i el recent pro-
grama de joventut en què no tenim 
partida pressupostària i en canvi la 
Generalitat ens ha atorgat la subven-
ció del 100% del que vam sol·licitar 
(14.000 € em el bienni 2008-2009), 
això prova que el programa compleix 
amb els objectius.

Si aquests bloqueigs fossin per una 
mala gestió de les regidories, o per algun 
motiu explicable, es podria entendre si 
l’expliquessin. Però el que no es pot en-
tendre, és el no pel no, i ja et cansarà. 

Aquest tarannà de prepotència i ar-
rogància del Sr. Joan Borràs no el co-
neixíem, fi ns que l’hem patit. Ja han 
passat aquells temps de dictadura. En 
16 anys la Pobla ha dit prou, el món ha 
evolucionat, hi haveu donat pas als qui 
tenim empenta per posar a La Pobla al 
mapa i deixar de ser un poble de foto-
còpia en blanc i negre.

El poble l’has de viure dia a dia i no 
tan sols els cap de setmana, la política 
municipal necessita aquesta dedicació 
i aquells que s’excusen perquè no vi-
uen aquí i han de fer molts quilòmetres 
per atendre les seves responsabilitats 
municipals que s’ho facin mirar perquè 
la Pobla està al mateix lloc des de fa 
700 anys.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Feu o deixeu fer. La Pobla us ho agrairà

La vida política durant aquest 
últim trimestre ha sigut tan 
apassionada com gairebé tot el 

temps que portem al mandat. Hem 
tingut punts de concordança i en-
frontament amb els nostres antics 
companys, l’independent segueix 
votant a quasi tot que “No” i el Sr. 
Borràs segueix fent de les seves, in-
tentant com sigui desacreditar-nos i 
entorpint tot el que pot i més l’acció 
municipal.

Hem estat en converses amb el 
grup de CiU per arribar a un acord 
per assegurar la governabilitat. Sabí-
em que els nostres votants no volien 
que parléssim amb el Sr. Borràs però 
ho vam fer confi ant amb la nova bona 
voluntat que ell tant havia proclamat 
en els Plens. Generalment, el poble no 
s’equivoca, sempre va per davant dels 
governants i durant aquestes converses 
va sortir el Sr. Borràs que tots coneixí-
em. Hem acabat aquestes converses al 
rebre una “punyalada trapera” per l’es-
quena del Sr. Borràs. Ell sol, sense el 
consentiment de la resta del seu grup, 
va presentar una al·legació contra el 
projecte d’urbanització dels nous col-
legis. Això és doblement greu perquè, 

a part d’alentir els tràmits i les obres 
per poder començar el nou curs esco-
lar a aquestes noves instal·lacions, ho 
fa una persona que ha sigut alcalde i 
és enginyer de camins. Com exalcalde 
és greu perquè sap que això comporta 
una resposta dels tècnics que retarda 
els tràmits i com a enginyer perquè 
sap que el projecte, que l’ha fet se-
gons ell un bon amic seu, és tècnica-
ment correcte i viable. Va presentar 
aquesta al·legació confonent fi ns i tot 
els seus companys i la gent amb sos-
pites infundades que se li van aclarir. 
“Cree el ladrón que todos son de su 
misma condición” diu un popular re-
frany. Aquí no s’amaga res d’estrany, 
ni s’amagarà. Tothom pagarà el que li 
pertoqui, ni més ni menys. I ningú no 
es posarà res a la butxaca.

Que el Sr. Borràs tingui draps bruts 
que molts dels seus votants ni s’ima-
ginen no vol dir que nosaltres estem 
aquí per fer el mateix. No és la nostra 
intenció de furgar al passat per crear 
més confrontacions entre veïns, però 
si no podem treballar en “crear” que 
és el que el poble ens demana, haurem 
d’entretenir-nos en busca responsabi-
litats de les males accions del passat, 

i el poble també ens ho demana.
Nosaltres volem un govern demo-

cràtic i millor si fos de consens, amb 
persones disposades a treballar pel 
conjunt dels poblencs, poder delegar 
com més regidories millor i poder con-
sensuar les decisions més importants. 
Un govern fort i estable amb el suport 
de tots els veïns, que és el que es ne-
cessita per tirar endavant projectes 
importants.

Vam arribar al govern amb moltes 
ganes i projectes per fer, amb molta 
il·lusió per liderar un canvi no nomes 
en els fets sinó també amb les formes, 
amb la intenció de mirar al passat 
per no repetir errors i sense ànims de 
venjança, com molts ens demanàveu, 
i tenim la satisfacció de fer més del 
que realment podem. Estem treballant 
quatre regidors d’onze, imagineu-vos 
que es podria fer si tots onze ens dedi-
quessin a treballar!!! 

Els dictadors de torn ja han passat 
a la història, i per cert que al fi nal tots 
surten mal parats. 

ALTERNATIVA MUNICIPAL PER A LA POBLA 
DE MONTORNÈS AM-PM
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Estrenem escola!

E l passat 15 de setembre 
vam començar les clas-
ses a l’edifi ci nou. Un 

edifi ci ampli i modern que es-
peràvem de fa molt de temps. 
I ho vam voler celebrar com 
cal!

A les 9 del matí ens vam 
trobar a l’edifi ci vell. Vam dir 
unes paraules de comiat que es 
van escoltar per la megafonia, 
vam agafar terra dels ametllers i 
després vam caminar tots junts 
cap a l’edifi ci nou, on vam plan-
tar un nou ametller.

Els ametllers donen nom a 
la nostra escola, i són un dels 
arbres representatius del pai-
satge mediterrani, que és el 
paisatge del nostre poble. Els 
nostres avantpassats pagesos 
vivien principalment dels con-
reus de secà (ametller, olive-
ra, garrofer,...). Fa uns quants 
anys, algú va tenir l’encert de 
posar aquest nom a l’escola, un 
nom bonic i representatiu del 
nostre poble. I nosaltres ara, 
l’hem volgut aprofi tar per fer 
l’acte simbòlic del trasllat al 
nou edifi ci.

Uns nens i nenes grans (al-
guns de La Pobla de sempre i 
altres de nouvinguts) van agafar 
terra dels ametllers adults de 
l’edifi ci vell. Amb aquesta terra 
volíem representar les vivènci-
es, records i experiències que 

ens emportàvem de l’escola i 
que guardarem per sempre en 
un raconet del nostre cor. Un 
cop a l’escola nova, uns nens 
i nenes petits van plantar un 
ametller jovenet. Els ametllers 
que deixàvem són grans, com 
ho són ara els nens i nenes que 
hi han crescut jugant al seu 
voltant; l’ametller nou era molt 
jovenet, com els nens i nenes 
que el van plantar; i creixerà, 
com creixeran ells; i un dia serà 
gran i donarà fruit, com es faran 
grans els nens i nenes i gaudiran 
dels fruits de la seva educació i 
del seu aprenentatge a l’escola 
i fora de l’escola. És important 
que entre tots tinguem cura de 
l’ametller, de l’edifi ci nou i de 
les persones que formem l’es-
cola.

Va ser un acte bonic i emo-
tiu. Volíem escenifi car el tras-
llat, al mateix temps que fèiem 
un homenatge a l’edifi ci antic.

Tot i que l’edifi ci era vell i 
insufi cient, volíem reconèixer 
el servei que ha fet a les dar-
reres generacions de poblencs 
i poblenques. La Pobla canvia, 
el paper de l’escola evoluciona 
i ens hem d’adaptar a les no-
ves exigències. Hem de mirar al 
futur, marcar-nos sempre nous 
horitzons sense oblidar la nos-
tra història, que és la història de 
La Pobla.

Dient l’últim adéu a l’antiga escola

Els alumnes i professors dirigint-se cap a l’escola nova

Els més petits fascinats per la nova escolaLes autoritats durant el moment de la inauguració
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I perquè no hem d’oblidar 
mai les arrels, ni individuals ni 
col·lectives, vam demanar a les 
persones grans que ens acom-
panyaven que fessin el mateix 
que demanàvem als infants: 
que escrivissin en un full els 
records que tenien de l’escola 
vella. Algunes persones ja ens 
han fet arribar els seus escrits. 
Si voleu, encara ho podeu fer. 
La història de La Pobla l’hem 
d’escriure la gent de La Pobla!

Aquesta festa no s’hauria 
pogut fer sense la col·laboració 
de moltes persones. El 18 
d’agost vam tenir el permís per 
començar a treballar a l’edifi ci 
nou. A partir d’aquell dia, la 
brigada municipal, l’empresa 
de neteja i l’equip directiu de 
l’escola compartíem espai amb 
pintors, paletes, lampistes i fus-
ters. El darrer mes ha estat molt 
intens, i hem d’agrair la col-
laboració d’aquestes persones, 
molt especialment la dedicació 
del Benjamí Fortuny i el Joan 
Domingo, així com la paciència 
de les treballadores de la neteja 

que havien de fregar una i al-
tra vegada perquè algú ho havia 
tornat a embrutar treballant... 

A primers d’estiu poques 
persones creien que començarí-
em el curs estrenant edifi ci. En-
tre tots hem fet un gran esforç i 
al fi nal ha estat possible. Potser 
per això, per reconèixer aquest 
esforç, les autoritats educati-
ves van decidir visitar-nos el 
primer dia de classe. Hi havia 
el Director dels Serveis Territo-
rials d’Educació a Tarragona, el 
Delegat del Govern a Tarragona, 
l’Inspector d’educació, l’Alcalde 
i Regidors, i també la televisió i 
diferents diaris. Ens agrada que 
vinguin les autoritats, i també 
sortir a la televisió; però per a 
nosaltres el més important va 
ser el comiat de l’escola vella i 
l’estrena de la nova. Per molts 
anys! £

MARIA GUAL I FIGUEROLA

Fotos: Guada

Les primeres llicçons a les noves aules

Primeres impressions dels estudiants 

ATENCIÓ!

Aprofi tant que ens hem traslladat d’edifi ci volem dedicar el curs a 
l’estudi del poble, de la seva història i de la història de l’escola.
Necessitem que ens expliqueu coses de La Pobla d’abans, de 
la seva gent, dels seus ofi cis, de les històries que us explicaven 
quan éreu petits, i que ens deixeu fotografi es antigues, treballs 
de quan anàveu a escola,… Us ho tornarem tot en bon estat.
Si ens voleu ajudar, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Us 
estarem molt agraïts! 

Pàgina web

www.lapoblademontornes.cat

Des del passat mes de juliol ja tenim en funcionament la pàgina web municipal. En primer lloc volem que sigui un eina d’informació 
ciutadana dels actes, recursos i fets destacables del municipi. A mesura que el manteniment estigui garantit políticament anirem creant més 

funcions perquè sigui un eina d’intercanvi.
Ara es poden consultar notícies i informació municipal, el temps, pànols del municipi, actes dels Plens, informació urbanística, ordenaces 

fi scals, una eina molt interessant com l’agenda, i moltes coses més.
Si voleu donar idees o opinar sobre la construcció de la web l’adreça mail és webmaster@lapoblademontornes.cat que administra l’empresa 

que la va crear. 
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festes
Gran participació a la Festa d’Estiu

La Festa d’Estiu dóna 
el tret de sortida de 
les vacances els pri-

mers dies d’agost. La Po-
bla és conscient d’aquest 
fet, i oferim aquesta fes-
tivitat a tota la gent que 
decideix passar aquests 
mesos entre nosaltres.

Tots els actes han tingut 
una assistència de públic 
extraordinària, començant 
pels espectacles infantils 

com la festa de l’escuma 
i continuant amb el ball 
i concert de l’Orquestra 
Maravella, seguida de la 
tradicional xaranga remu-
llada la matinada del diu-
menge.

Aquesta festa té una 
participació multitudinària 
i volem que així sigui any 
rere any, tot intentant que 
hi hagi actes per a tots els 
públics. £

Els infants gaudint dels infl ables

La festa de l’escuma va ser un èxit pels més petits Les futbolistes poblenques en el torneig de futbol sala

Per començar el dia un bon esmorzar de germanor Després de molts anys, torna el ball del fanalet



octubre 2008      la Pigota      [7]

festes

Un any més la Festa Major ha 
brillat amb llum pròpia, tots 
els actes han rebut una gran 

participació i han acollit un gran nom-
bre de públic, començant per una di-
ada castellera recuperada després de 
10 anys d’absència, o el mateix dia de 

vigília al vespre vam poder gaudir de 
l’actuació del grup folklòric Quico el 
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, un 
conjunt de les Terres de l’Ebre amb 
molt d’humor.

El dia de la Festa Major, dilluns, es 
va celebrar el multitudinari dinar en 

homenatge als majors de 65 anys, en 
el qual es reconeix, amb un diploma 
commemoratiu, a l’home i a la dona de 
més edat de la nostra població. Aquest 
any han sigut la senyora Maria Virtudes 
Góngora Mañas i el senyor Manuel Vare-
la Escarriz, tots dos de 96 anys. £

Una Festa Major per a tothom

L’alcalde Santamaria fent pilars amb la Colla Jove dels Xiquets de VallsEl nans de Sant Antoni restaurats

La poblenca més gran, Maria Virtudes Góngora Maña, de 96 anys

Dinar d’homenatge a la gent gran

El correfoc va anar a càrrec dels diables de 
Torredembarra

El concert el Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
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   festes

Aquest any hem engegat una 
nova manera de preparar la fes-
ta major de la nostra Urbanitza-

ció. És de destacar l’èxit organitzatiu 
i de participació obtingut en aquest 
esdeveniment, que es va celebrar el 
passat mes d’agost. Tot un èxit que 
ens anima a seguir en aquest sentit i 
consolida la festa per a la seva cele-
bració en properes edicions.

Agrair el suport incondicional que 
hem rebut de l’Ajuntament de La Po-
bla de Montornès; del batlle de la vila, 
Josep M. Santamaría; del regidor de 
Serveis Tècnics, Joan Domingo i del re-
gidor d’hisenda, Ramon Rovira, per la 
confi ança i el suport que ens han ator-

gat, i molt especialment del regidor de 
Serveis Socials i Cultura, Jaume Alomà, 
per l’esforç i l’entusiasme demostrat.

També agrair la col·laboració que 
han realitzat diverses entitats, als 
membres de la Brigada Municipal, per 
l’esforç que han hagut de realitzar en 
el muntatge i desmuntatge de la festa, 
als col·laboradors que ens han ajudat 
a complir la tasca en aquest espai de 
temps tan curt.

A part d’això, vull agrair molt espe-
cialment l’ajut, el suport, la cooperació 
i la participació de la nostra Junta i una 
abraçada efusiva a la Comissió de Cul-
tura i Festes de la nostra Associació. La 
gent que forma part d’aquesta Comissió 

és ben diversa, i el que tenen en comú 
és el tarannà: sociable, alegre, pràctic 
i festiu. No els importa mantenir-se a  
l’anonimat, al contrari: la seva recom-
pensa és la gresca que es genera els 
dies de festa major: la gent al carrer, els 
actes plens de gom a gom, la canalla 
contenta.

I fi nalment a tots els veïns i veïnes 
de la urbanització, perquè vàreu ser vo-
saltres els grans protagonistes. 

Moltes gràcies a tots, £

ROSER SALVAT ANDORRÀ

Tresorera de l’Associació i membre de la 
Comissió de Cultura i Festes

Festa Major de la Urbanització el Castell de Montornès

La festa dedicada a les nenes i els nens Concurs de dibuix infantil

Sorteig d’un pernil i embotits El ball de Festa Major en família
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societat

El bingo al carrer
El carrer Major de la Pobla va estar de 
festa. El diumenge 17 d’agost es va 
celebrar el Bingo popular que va tenir 
un gran èxit de participació. £

La Festa dels Avis
Aquest any la festa dedicada als avis es va celebrar diumen-
ge 27 de juliol, en honor a Sant Joaquim i Santa Anna, avis 
de Jesús. 

Hi van participar un total de 24 avis, 16 dones i 8 ho-
mes, amb els seus respectius néts. En aquesta diada els 
més petits van oferir uns versos tendres d’agraïment a tots 
els seus familiars.

Es varen atorgar uns diplomes commemorant els avis de 
més edat que van resultar ser, repetint un altre any, la se-
nyora Maria Nel·lo Santamaría i el senyor Esteve Solé Nin. 
També, es va fer un reconeixement als avis de menor edat 
que aquest any va recaure  com a avis primerencs, a la se-
nyora Sílvia Virgili Giralt i el senyor Alfonso García.

Aquesta és una diada bonica pel signifi cat que té, és una 
festa on els néts i altres familiars poden agrair la dedicació 
que fan els nostres avis durant tot l’any a tots els seus des-
cendents. £

L’art del taller 
de Graffi tis
Els joves poblencs també pinten molt al muni-
cipi. La Regidoria de Joventut durant tot l’any 
intenta organitzar, juntament amb la tècnica 
mancomunada del Consell Comarcal, activitats 
adreçades als joves. Una d’aquestes activitats 
es va realitzar el passat mes de juny, el taller de 
Graffi tis, en el qual hi van participar un total de 
10 joves del poble. 

La tècnica apresa durant aquest curs la va-
ren poder posar en pràctica a en una paret de 
l’aparcament de l’Avinguda Catalunya, de la 
que tots en podem gaudir. Van realitzar un di-
buix on hi van col·laborar tots ells, en conjunt. 

Amb aquestes iniciatives s’intenta fomentar 
la companyonia o l’associacionisme, la inventi-
va, la comprensió i l’expressió gràfi ca, i l’apro-
fi tament dels recursos. £
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Condicions Necessàries:
-Tenir una casa amb planta 

baixa i dos pisos amb àtic, i al 
costat una casa amb baixos i un 
pis.

- Vols tenir sis pisos i dos 
àtics o bé ampliar els tres pisos 
que tens?

Què cal fer?
a) Demanes llicència per fer 

una estructura per a una casa 
d’habitatges i un ascensor (si pot 
ser a un enginyer de camins mi-
llor que a un arquitecte).

b) Enderroques la casa de 
baixos i un pis, sense projecte 
necessari d’enderroc perquè està 
entre mitgeres.

c) Fas l’estructura que coinci-
deixin els pisos amb la casa que 
ja tens feta.

d) Col·loques l’ascensor just 
al replà de l’escala.

e) Aconsegueixes que en 24 
hores et donin llicència per “Dis-
tribució interior i instal·lacions de 
part d’un edifi ci d’habitatges”.

Aquesta sol·licitud de llicèn-
cia no l’has d’acompanyar de 
cap projecte que refl ecteixi el 
nombre d’habitacions resultants, 
ni les característiques o superfí-
cie (Núm. d’habitacions, banys, 
cuina, etc.). Sense aquest pro-

jecte no es pot saber si els habi-
tatges compleixen les normatives 
d’habitabilitat i d’altres corres-
ponents. Així mateix, no dones 
d’alta en el cadastre l’ampliació 
efectuada perquè no existeixen 
dades per fer-ho. Sense aquesta 
alta al cadastre t’estalvies pagar 
l’IBI (Impost de Béns Immobles) 
que et pertorbaria. No precises 
fer la declaració d’obra nova de 
l’immoble, ni la inscripció en el 
registre de la propietat (evites les 
conseqüències legals i fi scals).

Per altra banda, sense aquest 
projecte no es pot verifi car si el 
pressupost declarat és el correc-
te (tan a efectes de les taxes com 
fi scals), per tant tot això t`ho es-
talvies. Tampoc és necessari de-
clarar al cadastre, ja que faran 
una revisió general d’aquí a 15 
anys i tot aclarit.

Ah! i demana una subvenció 
per arranjament de façanes, de 
manera que ho fas tot il·legal i 
l’Ajuntament et paga el “gasto”.

Per més informació pregunteu 
al regidor Joan Borràs, i si no te-
niu ordinador portàtil pregunteu 
també què cal fer per obtenir-ne 
un de franc pagat per l’Ajunta-
ment. £

Normativa Urbanística dels 
Espavilats

El dijous 18 de setembre va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès una 
conferència molt interessant amb el títol “Què pot fer 
La Pobla en matèria d’habitatge”. El ponent va ser 
Jordi Navarro, director general d’Adigsa a Tarragona. 
Després d’explicar la Llei d’Urbanisme (2004) i la Llei 
del Dret a l’Habitatge (2007) es va posar de relleu la 
situació del nostre municipi. El fet que ni l’Ajunta-
ment ni el Consell Comarcal hagin signat cap acord 
amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge fa 
que els veïns i les veïnes del nostre poble no tinguin 
dret a les prestacions i ajuts que ofereix la nova le-
gislació catalana. Així doncs, veient aquesta situació, 
des de l’Alternativa fem una crida a l’Ajuntament a 
moure fi txa i cercar un acord amb Habitatge que, per 
abaratir costos, podria incloure la resta de municipis 
del Baix Gaià. Més informació a www.adigsa.cat i a 
http://abgpoblamontornes.blogspot.com/ £

MONTSERRAT GARCIA, PORTAVEU ABG

L’ABG organitza un acte 
informatiu sobre habitatge 

ESCOMBRARIES I DEIXALLES

De tots es sabut que el passat mes 
d’agost van haver molts problemes en 
la recollida d’escombraries, tant de les 
corrents com de la selectiva i de poda. 
Aquests problemes, que acostumen 
a passar quan es duplica i triplica la 
població, provenen d’una falta de pre-
visió per part del Consell Comarcal del 
Tarragonès, que és l’encarregat de la 
recollida al nostre poble i de molts del 
Tarragonès.

Des de l’Ajuntament vam escoltar 
totes les queixes que aquests dies es 
van rebre per part dels veïns, amb tota 
la raó del món, sobretot dels de la ur-
banització del Castell de Montornès, i 
les vam traslladar al moment al Consell 
Comarcal, insistint constantment en 
què vinguessin a retirar les escombra-
ries. Moltes d’aquestes queixes també 

feien referència a deixalles al voltant 
dels contenidors els dies que no corres-
ponen, i de bosses d’escombraries que 
eren dipositades al terra, que de vega-
des es llençaven sense baixar del cotxe. 
Molts han vist a algun veí que ho ha fet, 
però ningú vol denunciar-ho per por a 
represàlies.

Davant tots aquests fets els ciuta-
dans han de saber que el servei de reco-
llida que tenim fi ns ara és insufi cient, i 
de cara al proper any s’ha de solucionar 

i prevenir, sobretot durant els mesos 
d’estiu quan es triplica la població en 
determinades zones.

El servei de recollida està totalment 
contractat al Consell Comarcal del Tar-
ragonès, i encara així hem tingut que 
habilitar més contenidors de poda i 
més contenidors de paper. La retirada 
d’andròmines llençades al voltant dels 
contenidors és gairebé constant per part 
de la nostra brigada, cosa que no ens 
correspondria i que ocupa un temps que 
paguem dues vegades.

Les mesures que volem posar en 
marxa seran:

1. Identifi car i multar a les persones 
que llencin andròmines fora del dia in-
dicat.

2. Millorar la periodicitat de la re-
collida.

3. Renegociar el contracte de reco-
llida.
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Guia per 
conèixer el 
municipi

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès, conjuntament 
amb el Consell  Comarcal 

del Tarragonès, posen en marxa un 
curs de català per als veïns i veïnes 
de la Pobla de Montornès. 

Per a totes les persones interessa-
des que vulguin formalitzar la inscrip-

ció al curs i prova de nivell, cal que 
s’adrecin fi ns el 7 d’octubre a l’ajun-
tament, en horari d’ofi cina. Una vega-
da inscrits/tes us trucarem per telèfon 
per realitzar una prova de nivell. Es 
faran grups en funció del nivell de les 
persones inscrites. El curs és gratuït 
i s’iniciarà la segona setmana d’octu-

bre. Les classes seran al migdia o al 
vespre, amb una durada d’hora i mit-
ja. Es preveu que els curs s’acabarà 
a mitjans de juny de l’any 2009. Es 
confi rmaran els horaris una vegada re-
alitzades les inscripcions i en funció 
dels nivells. £

Aquest passat Sant Jordi vaig 
presentar a la Biblioteca Mes-
tra Maria Antònia el llibre La 

Torredembarra republicana i federal. 
El Centre Republicà Democràtic Fede-
ral (1890-1939), editat pel Patronat 
Municipal de Cultura. Us volia presen-
tar aquest llibre perquè hi surt alguna 
dada de La Pobla de Montornès que 
pot ser interessant. 

Sabíem que l’any 1930 a La Pobla 
s’havia creat l’Agrupació Republicana 
de la Cultura i que més endavant, cap 
el 1932, es va adherir a ERC. També 
coneixíem l’activitat política del conser-
vador Partit Republicà Radical que es 
va presentar a les eleccions municipals 
de 1934.

En aquest llibre que us presento apa-
reix alguna dada més sobre La Pobla: 

L’any 1931, amb motiu de la procla-
mació de la II República, els centres de 
treball van tancar les seves portes. El 
19 de gener de 1936 una representació 
de republicans de La Pobla va anar al 
míting que va fer Marcel·lí Domingo a 
Torredembarra. 

Finalment, a nivell polític, també es-
mento l’existència d’un nucli organitzat 
del partit liberal l’any 1885. 

Veient aquestes dades i coneixent 
l’existència de moltes entitats de lleure 
com la Societat Recreativa La Violeta 
(1926), de pagesos com La Protectora 
Agrícola (1903) o assistencials com la 
Societat Mútua de l’Art Tèxtil (1935), 
seria molt interessant que algú agafés 

el testimoni i pogués recollir la vida as-
sociativa i política que hi havia a La Po-
bla de Montornès abans del franquisme. 
El meu llibre queda presentat i la idea, 
llançada. £
 

JORDI SUÑÉ MORALES

Autor del llibre La Torredembarra repu-
blicana i federal. El Centre Republicà 
Democràtic Federal (1890-1939) edi-
tat pel Patronat Municipal de Cultura.

La Pobla de Montornès 
republicana

La Regidoria de Turisme ha editat 
aquest estiu la guia urbana municipal. 
Aquest material pretén ser una eina 
efi caç a l’hora de moure’s pel muni-
cipi. Un aparador perquè es coneguin 
les empreses, els serveis i els diferents 
racons de la Pobla. Tots aquells que 
encara no la tingueu, podeu passar-la 
a recollir per les ofi cines de l’Ajunta-
ment. £

Un nou curs de català
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  esports

Resideix a La Pobla de Montornès.

Medalles d’or al campionat d’Espanya 
de llançament de martell:

1 de cadet individual 
1 de juvenil (a Almeria on va ser 

molt superior a les seves rivals amb un 
llançament de 46,83 m.)

Medalles d’or al campionat de Catalunya 
de llançament de martell:

1 d’infantil
2 de cadet
2 de juvenil

Medalles d’or al campionat de Catalunya 
en llançament de disc:

1 de cadet

Medalles de bronze al campionat de 
Catalunya en llançament de disc:

1 en juvenil

Medalles d’or en el campionat d’Espa-
nya d’atletisme per seleccions autonò-
miques en llançament de martell:

1 de cadet
2 de juvenil en individual (una el 

juny a Jaén amb marca de 48.34 m )
1 de cadet per equips 
2 de juvenil per equips

En les proves de control de la FA-
CVAC de 28 de Maig de 2008 a Valls, 
va ser la 1a de la seva edat amb un llan-
çament de 49’62 m.

La gran trajectòria de Irene Ramos 
Goma (nascuda el 1991) s’ha vist pre-
miada per la convocatòria feta per la 
“Real Federación Española de Atletis-
mo” que l’ha seleccionat per disputar el 
Campionat Internacional de Seleccions 
Nacionals a Itàlia, on ha quedat en una 
meritòria 3a plaça amb un registre de 
49.99 m.

Això és el resultat d’anys de molt 
esforç, treball, constància i sacrifi ci, 
tant d’ella com de la seva família, que 
la recolza, l’acompanya, l’anima i que 
sempre ha estat allà pel que calgui.

Des de La Pigota us volem dir: és 
un orgull per a nosaltres que visqueu a 

la Pobla de Montornès, que sigueu els 
nostres veïns. Vosaltres feu que el nostre 
municipi estigui en un nivell més alt.

Irene, ens deixes parats! Sabem que 
fas tot el que pots i estem molt orgullo-
sos de tu.

Ànim! Esperem que arribis molt alt 
en el que a tu t’agrada.

Molta sort guapa! £

ELISENDA IGLESIAS 
(GIPU-FIC)

Una gran atleta, Irene Ramos

Futbol
Presentació dels equips 
de futbol de la Pobla de 
Montornès. 

Equip aleví Equip sènior

Els nostres futbolistes de celebració
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municipi

Aquest era el lema del grup de CiU 
a les passades eleccions munici-
pals. No ens el volem apropiar, 

però explica clarament el que ha passat 
i està passant al nostre poble. Hem pas-
sat tres quarts d’any sense un pressupost 
adequat per governar i poder demostrar 
el que realment podem fer. El més trist 
de tot és que no ho hem fet per raons 
polítiques sinó per raons personals. No 
ens han deixat treballar amb comoditat, 
però encara i així la nostra il·lusió està 
intacta gràcies al constant suport que 
rebem quasi cada dia de la gent, que 
ens recorden que ells van decidir un 
canvi de govern a les passades elecci-
ons. Veiem com està el panorama:

INVERSIONS. Totes les inversions que 
aquest any farem són gràcies al suport 
dels nostres “excompanys” de govern. 
Les coses s’han de dir tal com són i si al-
guna proposta no tira endavant és també 
perquè hi ha una oposició més nombrosa 
que el propi govern, que de vegades vota 
que “NO”. Farem doncs, o començarem 
dins l’any 2008 si tot va com està pre-
vist, gràcies als nostres excompanys i que 
CiU i GIPU no volien que es fessin, les 
següents inversions:
•  Centre Cívic Mas Solé.
•  Pàgina web, que ja és operativa. www.

lapoblademontornes.cat.
•  Canvi de lluminàries, per adaptar-nos a 

la normativa obligatòria.
•  Compra de la Cooperativa Sant Isidre 

del Carrer Sant Antoni i Carrer Major.
•  Arranjament del Camí de la Torre.
•  Voreres al passeig de l’Estació i a la Ur-

banització Castell de Montornès.
•  Neteja forestal de bosc al perímetre de 

la Urbanització el Castell de Montornès
•  Contenidors soterrats a l’avinguda Mas 

Solé davant de la Masia.
•  Tancament amb fusta del Torrent del 

Gibert al seu pas per la Urbanització 
del Castell de Montornès.

•  Urbanització dels voltants de les esco-
les noves 1a Fase que no estava previs-
ta per l’antic consistori.

•  Urbanització dels voltants de les esco-
les noves 2a Fase que tampoc estava 
previst per l’antic consistori.

•  Tancament i millora dels camps de pe-
tanca a l’ACEM.

•  Pont entre Flor de Almendro Nord i Sud 
damunt de la via del ferrocarril.

•  Posada en marxa del col·legi nou en 
condicions mínimes decents de segure-
tat.

•  I d’altres menys importants però neces-
sàries.
SUBVENCIONS. Quant a les subven-

cions que reben les diferents associaci-
ons culturals, esportives, veïnals i socials 
cal dir que també s’han tingut que pactar 
amb l’oposició. Hem tingut que acatar les 
seves normes. Nosaltres volíem crear un 
nou model, més just, amb criteris unifor-
mes per a tots, però no ens han deixat. 
Dins el dilema de decidir si concedir-les a 
gust de l’oposició o no concedir-les, hem 
tingut que acontentar-los.

DESPESA CORRENT. Aquí sí que 
l’oposició s’ha posat d’acord en estrènyer-
nos el cinturó i potser arribaran a ofegar-
nos. Els que es ressentiran d’aquest fet 

no són més que els serveis que rep el 
ciutadà. No seran els adequats i per tant 
quedarem en evidència davant del poble, 
però des d’aquí volem deixar ben clar que 
el que no sigui culpa nostre no ho assu-
mirem, i si no tenim diners per netejar 
més jardins o pagar qualsevol servei seran 
responsables els que votin que “no” als 
Plens, no nosaltres, i així ho farem saber 
a tots. Cadascú ha d’assumir la seva res-
ponsabilitat.

Pel proper any tenim nous reptes i 
nous projectes per fer, que s’aniran con-
fi gurant com a possibles o ajornables du-
rant aquest últim trimestre de l’any, si ens 
deixen és clar:
•  Canviar canonades de l’aigua del casc 

antic per evitar les grans pèrdues que 
hi ha ara.

•  Soterrar part del cablejat de Baixa Ten-
sió al casc antic.

•  Pavimentar els carrers per part del Con-
sell Comarcal.

•  Solucionar l’aturada en la urbanització 
del PP7 (urbanització entre Poblamar i 
el casc antic)

•  Iniciar el procediment per construir el 
nou consultori al solar de la Llar d’In-
fants.

•  Traslladar la Llar d’Infants provisional-
ment a aules de les antigues escoles, 
etc.
Si l’oposició vol treballar amb nosal-

tres, aquí trobaran les portes obertes. 
Si el que volen és entorpir els projectes 
perquè no es faci res, al fi nal trobaran el 
que es mereixen els que destrueixin il-
lusions. £

Govern municipal: fets i no paraules

COL·LEGIS NOUS
Fa tres anys que ensenyament té cedits 
els terrenys per fer els col·legis nous, 
que aquest curs escolar hem inaugurat. 
Des que es van cedir, l’antic consistori 
va tenir molt de temps per projectar la 
urbanització, però no ho va fer. A l’en-
trar el nou govern a l’Ajuntament ens 
trobem que no hi ha res i hem de fer-ho 
tot de nou. Hem fet per fi  la urbanització 
bàsica per poder donar tots els serveis 
i per a què s’hi pugui accedir. Ens toca 
fer-ho de pressa i ben fet, i damunt que 
no s’havien preocupat, ens posen una 
al·legació contra el projecte. Tenim en 
projecte la resta de la urbanització i el 
soterrament de la línea de Mitja Tensió 
que passa per sobre d’aquest col·legi, 

que segons el Sr. Borràs no és necessari 
soterrar, i poder acabar el pati dels pe-
tits. Potser seria convenient que ho pre-
guntessin als pares i mares que porten 
els seus fi lls al col·legi.

CEMENTIRI
Com és que a l’ampliació del cementiri, 
que també va fer l’antic consistori, no hi 
ha WC, que sí estan dibuixats als plànols 
i consta que haurien d’estar fets? Per 
què és l’únic cementiri que no té ossera 
comú per posar les restes que no caben 
als nínxols? Per què s’inunden d’aigua 
els nous nínxols de l’ampliació?

POLIESPORTIU
Estem gaudint d’un poliesportiu que, 
apart que es va fer de pressa i corrent, 
que està mal situat i amb uns acabats 
deplorables, no té instal·lació elèctrica 
legal. Està connectat als antics col·legis 
i que per legalitzar-lo ara costarà el 
doble del que valdria si les coses s’ha-
guessin fet ben fetes. 

DIPÒSIT AL CASTELL
Com potser que un dipòsit nou perdi ai-
gua des del primer dia? Com potser que 
quasi totes les empreses que el van fer 
en parlin malament de la direcció i del 
repartiment sense coordinació de fei-
nes? Per què un bon projecte es parteix 
a trossets a l’hora d’executar-lo?

Tot a mig fer
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Servei Municipal de Recollida de Brossa

RECOLLIDA DE MOBLES I 
ANDRÒMINES

Quan necessiteu un servei, haureu de trucar al telè-
fon 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 di-
vendres 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

<CONSELL PARROQUIAL 
Responsable: Mn. Josep A. López

<CLUB FUTBOL POBLA DE 
MONTORNÈS 
President: Joan Mercadé Virgili

<CF POBLA MONTORNÈS
Secció Patinatge
Responsable: Dolors Figuerola

<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 Santamaria

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

<AGRUPACIÓ DE BALLS I TRADICIONS 
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

HORARIS D’AUTOBUSOS A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE DE 2008 (PROVISIONALS)     AUTOCARS HIFE,S.A

AJUNTAMENT 977 648 012
AEROPORT DE REUS 977 779 800
AIGUA SOREA AVERIES 902 250 370
AIGUA SOREA OFICINES 977 642 201
ATENCIÓ CIUTADANA (GENCAT) 012
AUTOCARS PENEDÈS, S.A 977 660 821
BOMBERS 085
BOMBERS VENDRELL 977 667 458
CEIP ELS AMETLLERS 977 648 259
 977 648 354
CONSELL COMARCAL TARRAGONÈS 977 244 500
CORREUS I TELÈGRAF 900 506 070
CREU ROJA 977 222 222
DEIXALLERIA TORREDEMBARRA 977 645 819
ELECTRA FECSA ENDESA AVERIES 900 770 077
ELECTRA 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 
 977 642 062
HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 977 259 900
IES RAMON DE LA TORRE 977 642 402
IES TORREDEMBARRA 977 640 312
LLAR D’INFANTS SOL SOLET 977 648 700
LUDOTECA 977 648 012
MÈDIC EMERGÈNCIES 061
MÈDIC CAP TORREDEMBARRA 977 643 809
MÈDIC CONSULORI 977 648 531
MÈDIC URGÈNCIES TORREDEMBARRA 977 643 801
MOSSOS D’ESQUADRA 088

OFICINA RECAPTACIÓ MUNICIPAL BASE 977 642 620
PARRÒQUIA 977 648 203
POLICIA NACIONAL 091
POLICIA LOCAL TORREDEMBARRA 977 646 005
PROTECCIÓ CIVIL 1006
RECOLLIDA MOBLES VELLS 977 648 012
RENFE INFORMACIÓ 902 240 202
SANITAT RESPONT 902 111 444
SERVEI RECAPTACIÓ BASE 977 253 411
SOTSDELEGACIÓ DEL GOVERN 977 999 000
TAXI AURELI 616 402 970
TAXI EL CASTELL 606 634 276
TAXI GENÉ 977 648 161
TRÀNSIT 900 123 505

Telèfons d’interès

            Entrada Col.legi La Pobla    Sordida col.legi La Pobla
       
  CIRCULA ELS DISSABTES DIUMENGES I FESTIUS  
  CIRCULA TOTS ELS DIES   
  CIRCULA ELS DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS DEL 20 DE JUNY AL 31 D’AGOST 

NOVES TARIFES BUS URBÀ
BITLLET SENZILL 1 €
ABONAMENT 10 VIATGES 8 €
BITLLET ESTUDIANTS 0,50 €
ABONAMENT ESTUDIANTS 20 VIATGES 4 €
BITLLET SENZILL JUBIL. LA POBLA 0,50 €

Aquests horaris i tarifes 
són vàlids fi ns l’aplica-
ció dels defi nitius apro-
vats per l´Ajuntament de 
la Pobla de Montornés

Nº PARADA HORES HORES HORES HORES HORES HORES HORES HORES HORES HORES HORES HORES
0 CTRA DE LA POBLA (Origen) 07:35 8:35 09:35 11:35 12:35 13:35 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:10
1 ROTONDA N-340 07:36 08:36 09:36 11:36 12:36 13:36 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 21:11
2 POBLAMAR (BUS) 07:37 08:37 09:37 11:37 12:37 13:37 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 21:12
3 POBLE (BUS) 07:38 08:38 09:38 11:38 12:38 13:38 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 21:13
4  NOUS COLEGIS 07:38 08:38 09:38 11:38 12:38 13:38 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 21:13
5 MAS SOLÉ / TÉ 07:39 08:39 09:39 11:39 12:39 13:39 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:14
6 POBLADO 07.39 08.39 09.39 11.39 12.39 13.39 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:14
7 MAGRANER PLAÇA 07:40 08:40 09:40 11:40 12:40 13:40 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 21:15
8 PERERA FINAL 07:40 08:40 09:40 11:40 12:40 13:40 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 21:15
9 TORRENT / CIRERER 07:41 08:41 09:41 11:41 12:41 13:41 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:16
10 TORRENT / PANIOL 07:42 08:42 09:42 11:42 12:42 13:42 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 21:17
11 TORRENT / PONT NOU 07:43 08:43 09:43 11:43 12:43 13:43 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 21:18
12 LLIMONERS / PALMERES 07:44 08:44 09:44 11:44 12:44 13:44 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 21:19
13 PINS / PARC INFANTIL 07:45 08:45 09:45 11:45 12:45 13:45 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 21:20
14 EUCALIPTUS / TRANSFORMADOR 07:46 08:46 09:46 11:46 12:46 13:46 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 21:21
15 MAGNOLIES / PALMERES 07:47 08:47 09:47 11:47 12:47 13:47 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 21:22
16 DESMAIS / OMS 07:48 08:48 09:48 11:48 12:48 13:48 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:23
17 ACÀCIES / ROURES 07:49 08:49 09:49 11:49 12:49 13:49 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 21:24
18 ESTADI / VIOLES 07:50 08:50 09:50 11:50 12:50 13:50 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:25
19 MAS SOLÉ (BUS) 07:50 08:50 09:50 11:50 12:50 13:50 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:26
4 NOUS COLEGIS 07:50 08:50 09:50 11:50 12:50 13:50 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:26
20 MAS SOLÉ / FARIGOLA 07:51 08:51 09:51 11:51 12:51 13:51 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:26
3 POBLE (BUS) 07:52 08:52 09:52 11:52 12:52 13:52 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 21:27
2 POBLAMAR (BUS) 07:53 08:53 09:53 11:53 12:53 13:53 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:28
1 ROTONDA N-340 07:54 08:54 09:54 11:54 12:54 13:54 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 21:29
0 CTRA DE LA POBLA (Final) 07:55 08:55 09:55 11:55 12:55 13:55 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30



[16]      la Pigota      octubre 2008

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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