
EL DEUTE AJUNTAMENT PUJA MÉS 
D’UN 550 % EN DOS ANYSP06 P05

UBICACIÓ DEL NOU 
CONSULTORI MÈDIC

Pg. de l’Estació, 27-29 1r. 4a. 
43761 LA POBLA DE MONTORNÈS

Tel. 977 648 821
       654 751 703

-Massatge descontracturant, relaxant, cervical, reflexologia podal de 60’, cada un a 35 €.
2+1 en pagués 2 i te’n portes 3, de 60 ‘ (vàlid per un mes i mig).
-Drenatge Limfàtic Manual, 35€.
-Anticel·lulitis, SPA AROMA MINCEUR: aprimant, ajuda a eliminar toxines, acció drenant, 
facilita la sudoració… per només 40 €.
-Acupuntura, 35 € per sessió.
-Acupuntura facial, 40 € per sessió.
-Auriculoteràpia, 25 € per sessió, tractament per l’ansietat, depressió, control de pes, etc. 
Màquina INDIBA de radiofreqüència per a tot tipus de dolors i rehabilitacions.

PREPARA’T PER A L’ESTIU!!!
AL NOSTRE CENTRE ET POSEM ENCARA MÉS GUAP@

PACKS DEPILACIÓ FEMENINA:
Platja: mitges cames, engonals, axil·les, llavi, celles, 20 €
Íntim: mitges cames, engonals brasileres, axil·les, llavi, celles, 28 €
Íntim complet: cames senceres, engonals brasileres, axil·les, llavi, celles 36 €

PACKS DEPILACIÓ MASCULINA:
Platja: cames senceres, peus, engonals, abdomen, lumbars, 60 €
Tors: esquena completa, espatlles, braços sencers, tòrax, coll, abdomen, 55 €
Packs de 50 € neteja de cutis + pedicura, o massatge de 40’ o depilacions cames senceres, etc.
Líftings facials 

JUBILATS 
PEDICURA COMPLETA

17,5 €

HORARI: de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 16 a 19h
dissabtes, de 10 a 13h

LA POBLA MIRA BEN ALT!!!
La Pobla de Montornès, com la majoria dels 
pobles del Baix Gaià, ha crescut molt en els 
darrers anys i ha prosperat en tots els sentits. 
Un creixement/progrés que ha modificat d’una 
manera irremeiable la seva economia, el seu 
urbanisme, les seves infraestructures, el seu 
paisatge… i, sobretot, la seva gent.
És l’evolució de la societat moderna cap allò 
que els teòrics han anomenat com a societat 
de la informació, aquella que és pròpia del 
segle XXI i, que també ha arribat al nostre 
municipi. 
En un món cada cop més globalitzat, és 
més necessari que mai saber que passa al 
nostre entorn.  I és aquí en què els mitjans de 
comunicació locals, els que no estan pensats 
per arribar a les grans masses, tenen un paper 
clau. 
La Pigota, el periòdic de la Pobla de Montornès, 
reneix per acostar als veïns i veïnes de la Pobla 
amb la seva realitat més propera. 
Poder mantenir un mitjà de comunicació propi 
és el resultat de què la Pobla ha progressat 
el suficient per fer-ho. Que té una societat 
prou activa per generar notícies, que té un 
teixit econòmic prou important per poder-
lo sustentar i, per damunt de tot, posa de 
manifest que els seus veïns i veïnes volen tenir 
accés a la informació.  I en aquest sentit, és 
d’agrair l’aposta ferma que ha fet l’Ajuntament 
de la Pobla.
No tots els pobles del nostre entorn i de les 
nostres característiques poden aconseguir 
tenir un mitjà de comunicació propi. Ha de 
ser un objectiu de tots consolidar i millorar el 
projecte.

juliol-agost-setembre 2012 1

INDÚSTRIA, 14
43761.- La Pobla de Montornès
T. 977 648 818 - F. 977 648 871

aide1@telefonica.net

Jordi Sardà Farré
Economista

Assessorament integral d’empreses
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C/ Indians, 22 local B
43830 Torredembarra

Tel.: 977 643 667 - 645 202 514
www.dalmanet.com - info@dalmanet.com

NETEJA I MANTENIMENTTENDA DE VENTA
>Residencial
>Comercial
>Comunitats

> Aparcaments
>Oficines
>Obra nova

Productes de neteja 
per a la llar i hosteleria

10% de descompte 
en tots els nostres 

productes

RUIZ Y CARRASCO
EMPRESA ESPECIALIZADA EN 
REPARACIONES Y REFORMAS

651 630 201
659 165 616

Avda. Comarques Catalanes, 14 1º - 1ª
43830 Torredembarra

e-mail: ruizycarrasco@hotmail.com

SERVICIO 24 HORAS

MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES 

HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE

 25 % DTO EN REFORMAS DEL HOGAR

informació
 ELECCIONS LOCALS 2011>> ORGANIGRAMA MUNICIPAL

Altres regidors: JOAN BORRÀS,  (CiU), MARIA POZUELO (CiU), ROSA MARIA GARRIGA (PP)

D’acord amb els resultats de les últimes eleccions municipals, que 
varen tenir lloc el passat 22 de maig de 2011, després d’un mandat 
marcat pel transfuguisme, els vilatans de la Pobla de Montornès, van 
voler passar pàgina.
Amb més d’un 60 % dels vots, la candidatura d’AM-PM es va imposar 
de manera contundent a la resta de candidatures, i va obtenir 8 dels 11 
regidors del consistori.
A molta distància es va situar la candidatura de CIU, que va obtenir 
dos regidors, i la del PP, que va obtenir un sol representant. Les altres 
dues candidatures que es van presentar als comicis, ABG i GIPU-FIC 
no van obtenir prou vots per tenir representació al saló de plens de 
l’ajuntament.     

ELS CIUTADANS DE LA POBLA CONFIEN EN L’AM-PM PER 
GOVERNAR L’AJUNTAMENT

Corporació municipal 2011-2015

JOSEP MARIA SANTAMARIA 
(AM-PM)  Alcalde
Població i estadística, Planejament, 
Gestió i disciplina urbanística, Medi 
ambient, Seguretat i protecció civil,  
Relacions institucionals, Serveis 
Sanitaris i veterinaris, Cementiri, i 
Beneficiència.

RAMON ROVIRA  (AM-PM) 
Primer tinent d’Alcalde
Comptes i comptabilitat, Pres-
supostos, Tresoreria i recaptació, 
Subministradors, Rendes, Béns, 
Òrgans de govern, Personal i rè-
gim intern, Ordenances, bans i 
bon govern i Assumptes judicials 
no contenciosos.

MARIA JOSÉ SOTOCA (AM-
PM)  Regidora (Dedicació parcial 
20%)
Cultura, Programes socials, Acció 
i promoció social i Ensenyament

DAMIÀ BAS  (AM-PM) 
Regidor (Dedicació parcial 
20%)
Festes, Joventut i Mercats

NÚRIA SILVESTRE  (AM-PM) 
Regidora (Dedicació parcial 
20%)
Activitats, Serveis municipals, 
Noves tecnologies

JOAN DOMINGO (AM-PM)  Se-
gon tinent d’Alcalde (Dedicació 
exclusiva)
Esports, Cultura, Programes soci-
als, Acció i promoció social, Fes-
tes, Obres municipals, Obres par-
ticulars, Activitats, Serveis mu-
nicipals, Trànsit i transports, Vies 
publiques, Jardineria i camins i 
Mercats. 

PEDRO MAESTRE  (AM-PM) 
Tercer tinent d’Alcalde
Vies publiques, Jardineria i 
camins, Obres municipals i Obres 
particulars en les urbanitzacions.

JESÚS DE MIGUEL (AM-
PM)  Regidor
Gent gran i instal·lació de serveis 
energètics

  Nombre % Cens Electoral 
Votants 1.306 61,84 
Abstenció 806 38,16 
  

Candidatures 
Vot
s 

% Vots 
vàlids 

Regidors 

AM-PM 780 60,14 8 
CIU 207 15,96 2 
PP 145 11,18 1 
ABG-E 71 5,47 0 
GIPU - FIC 66 5,09 0 
Blancs 28 2,16  
Nuls 9 0,69  
  

Resultats electorals
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La Pigota,  la Pobla de 
Montornès. 

carrer Sant Antoni, 5
Pobla de Montornès
http://www.pmontornes.altanet.org

EQUIP DE REDACCIÓ i 
COL·LABORADORS:
Equip de Govern de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès 
Jordi Guasch
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Josep Gual

Fotos: 
Joan Domingó
Xavier Casadó
Núria Silvestre
Rosa Maria Guasch
i Jordi Guasch.

PUBLICITAT:
GUASCH PUBLICITAT, SCP
carrer Pere Badia, 34
Torredembarra
e-mail: diarielmonic@terra.es
Tels.  977 64 30 55
699 750 224

IMPRESSIÓ:
INDUGRAF offset S.A.
Dip. Leg. T-35-2008 
Imprès en paper ecològic 100%

staff tècnic

Per publicar escrits a la secció “bústia” 
s’haurà de enviar el text firmat i amb les 
dades del remitent: 

DNI, nom, domicili i telèfon.
La limitació d’espai obliga a que les car-
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e-mail: diarielmonic@terra.es

EDITORIAL >> PRESENTACIÓ

 1882
DES DE

Benvolguts poblencs 

Aquesta nova edició de “La Pigota” té com a objectiu donar a conèixer les diferents realitats, esdeveniments i 
informacions del nostre poble. Crec que hem de tenir un mitjà de comunicació que poc a poc es consolidi com 
una eina de consulta periòdica. Un mitja que volem arribi a tothom i que serveixi per conèixer-nos més, per 
viure el present, per recordar el passat i per mirar sense complexes al futur.

Recordo amb entusiasme quan va sortir la primera publicació de “La Pigota” de la mà d’en Jaume Alomà i la 
voluntat que tots teníem en què per fi tinguéssim una publicació local que no fos simplement un pamflet polític 
com els que fins llavors estàvem acostumats a llegir. El projecte, a causa de disputes polítiques passades 
que ara no venen al cas, no va tenir continuïtat. No volíem abans, ni tampoc ara, que aquesta publicació sigui 
només el “diari” de l’Ajuntament o del Govern de torn. Desitgem de tot cor que sigui una finestra del nostre 
poble que s’obri a tothom. Per això mateix, per voler-la desvincular de qualsevol ideologia política, hem cregut 
oportú rescatar el nom que va proposar un excompany de govern de l’anterior mandat que no és del nostre 
partit (AM-PM), és d’ERC, i per més pluralitat, una casual coincidència, l’editor de la present és un destacat 
dirigent a Torredembarra del principal partit que està a l’oposició al nostre poble (CIU). Creiem que la vàlua de 
les persones està per damunt de la seva ideologia política. 

En principi, aquest periòdic serà trimestral, encara que el nostre desig és que a la llarga sigui mensual, però no 
podem oblidar el greu moment econòmic que ens ha tocat viure, i hem de ser molt curosos en com gestionem 
els recursos de tots. Avui per avui, tothom estarà d’acord que hi ha despeses més importants que abastir. Per 
aquest mateix motiu, veureu que la publicitat és part del contingut del diari, ja que la filosofia de gastar només 
el que tenim és present aquí també.

Procurarem donar informació municipal dels fets més rellevants que ens toca gestionar des de l’Ajuntament i 
fer-ho sense posar-hi cap color polític, però com sempre, direm les coses pel seu nom. 

Animem a tothom que vulgui col·laborar amb idees, reportatges, fotos, etc., que es posi en contacte amb 
l’editor per obtenir el resultat més enriquidor possible.

Així doncs, us animo a què llegiu, rellegiu, consulteu i, fins i tot, feu una crítica honesta d’aquesta nova publicació.

Josep Maria Santamaria
Alcalde de La Pobla de Montornès

El març de 2008 va aparèixer el primer exemplar de La Pigota. L’objectiu era 
dotar d’una eina de comunicació a la Pobla. Malauradament, per diferents 
circumstàncies només se’n van editar tres números. 
En el moment de voler recuperar l’edició d’una publicació local, encara que 
amb un estil i un format molt diferenciat, s’ha volgut mantenir el nom. 
I és que pocs localismes són tant del nostre poble com la festa del 14 
d’octubre, coneguda popularment com La Pigota, en què els poblencs i les 
poblenques commemoren la superació de la terrible epidèmia de verola 
que va afectar a molts veïns i veïnes del municipi, l’any 1871. 
Van encomanar-se a la Mare de Déu de Montornès, i després d’organitzar 
una processó fins a l’ermita la malaltia va remetre. 
D’igual forma ens encomanem a la Mare de Déu perquè aquesta nova 
etapa de La Pigota sigui llarga i útil pel nostre propòsit: mantenir informats 
als habitants de la Pobla de Montornès. 

PERQUÈ LA PIGOTA?
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PESSEBRE VIVENT >> ROBATORI INSTAL·LACIONS

CENTRO DE DIA POBLAMAR

TRATO FAMILIAR
CENTRO AJARDINADO
ACOMPAÑAMIENTO AL CAP 
HORARIO A CONVENIR
DE LUNES A DOMINGO
ATENCIÓN MÉDICA
EQUIPO DE AUXILIARES

SERVICIOS:
TERAPIA OCUPACIONAL
FISIOTERAPEUTA
PODOLOGIA
PELUQUERIA
BIBLIOTECA
EXCURSIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE

c/ Priorat, 23 (urb. Poblamar) 
POBLA DE MONTORNÉS

PRÓXIMA APERTURA EN JULIO

PLAZAS LIBRES

TEL: 659 222 712 (Sra. Pilar)

El Pessebre Vivent és un dels atrac-
tius més importants de la nostra po-
blació. 
Iniciat l’any 1976, Nadal rere Nadal, 
són molts els visitants d’arreu del 
País que s’acosten fins al Santuari de 
Montornès per visitar aquest singular 
espectacle que ha aconseguit con-
vertir-se en la més important tradició 
nadalenca de la contornada.
És per aquest fet que, quan l’entitat 
Amics de Montornès es va veure in-
capacitada per tirar endavant l’edició 
de l’any passat, l’Ajuntament no va 
dubtar a agafar-ne les regnes per as-
segurar-ne la continuïtat. 
Més que mai, el resultat va ser un no-
table èxit de públic i de participació.

Robatori coure
Malauradament, el passat mes de 
febrer, es va produir el robatori de 
bona part de la instal·lació elèctrica 
i de so que es necessita per portar 
a terme les representacions. I és 
que, han quedat danyats dotze dels 
quinze quadres escènics que compo-
nen l’espectacle. També han resultat 
malmeses les caixes de distribució, 
sistemes i automatismes que hi ha a 
l’interior de la pallissa situada  a l’en-
trada del recinte, que és el bar i punt 
de venda de les entrades i rècords 
del pessebre. A més, els lladres es 
van emportar una arada i altres objec-
tes que van considerar de valor.
Encara que es desconeix l’autoria, 
per la manera de procedir, tot fa pen-
sar que es tracta d’una xarxa especia-

litzada en el robatori de coure. 

I ara què?
Des de què es va produir el robatori, 
l’Ajuntament té la voluntat de salva-
guardar la pròxima edició del Pesse-
bre Vivent. En aquests moments s’es-
tà treballant en la confecció d’un pro-
jecte d’instal·lació elèctrica d’acord 
amb la normativa vigent. També s’ha 
demanat diferents pressuposts per 
saber quan costaria refer-la. 
S’estima que el cost podria superar 
els 20.000 euros, que el consistori 
assumiria en part. L’altra part s’hauria 
de fer front a partir del taquillatge de 
l’espectacle. 

L’AJUNTAMENT INTENTARÀ ASSEGURAR LA 
CONTINUÏTAT DEL PESSEBRE VIVENT

LA DADA:
Des de la seva primera edició són 
moltes les autoritats i personalitats 
destacades de la vida del nostre País 
que han visitat el pessebre vivent. En 
destaquen el M. Hble. President de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol que va estar acompanyat de la 
seva muller, Marta Ferrusola; els ex-
presidents del Parlament de Catalunya, 
M. Hbles. Srs., Miquel Coll i Joaquim 
Xicoy, els delegats de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, Josep Maldo-
nado i Xavier Sabaté, el president de 
la Diputació de Tarragona, Josep Mari-
né, l’arquebisbe de Tarragona, Excm. i 
Rvdm. Sr. Jaume Pujol,  el rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, Joan Martí, 
etc. 

Des de la implantació de la TDT l’any 
2005, són molts els veïns i veïnes de 
les diferents urbanitzacions del nos-
tre municipi que tenen molts proble-
mes per veure correctament la tele-
visió. 

Per solucionar aquesta problemàtica, 
l’Ajuntament ha encarregat un estudi 
tècnic i econòmic per decidir quina 
opció de les que hi ha al mercat és 
més viable i efectiva. El primer pas és 
la creació d’un cens actualitzat dels 
habitatges que reben amb dificultats 
la recepció del senyal de la televisió 
digital terrestre. 
Per a tal efecte, des del dia 9 fins al 
dia 20 de juliol el Centre Cívic de Mas 
Soler estarà obert de 17:00 h a 20:00 
h perquè s’hi puguin adreçar els afec-
tats.
Amb el resultat de la informació ob-
tinguda es buscarà la solució més 
adient, econòmica i funcional, que es 
donarà a conèixer en un futur.   

UN CENS D’AFECTATS, 
PRIMER PAS PER LA 
SOLUCIÓ DEFINITIVA 
DEL PROBLEMA DE 
RECEPCIÓ DE LA TV-TDT
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Pg. de l’Estació 3, local 2
43761 La Pobla de Montornès

Tel. 977 64 70 64
Mòbil: 607 253 296 - 610 023 602

e-mail: forsol@hotmail.com

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GAS

FONTANERIA
AIRE ACONDICIONAT

CALEFACCIÓ
ANTENES DE T.V.

PORTES AUTOMÀTIQUES
INSTAL·LACIÓ PISCINES
REGS ASPERSIÓ JARDI

ENERGIA SOLAR

INSTAL·LACIONS
 MANTENIMENTS

SERVEI BROSSA 2011
COST          347.600.-€
COBRAT       176.000.-€

-171.400.-€

LA DADA:

05

Els veïns de la Pobla de 
Montornès han vist com els 
rebuts de la brossa han pu-
jat de manera considerable 
aquest exercici fiscal. Final-
ment, el preu per la recollida 
d’escombraries ha quedat 
establert en els 160 euros 
a l’any per habitatge i 180 
euros a l’any per local amb 
activitat.  S’ha de dir que la 
taxa que fixa el preu públic 
no s’havia modificat des de 
feia 8 anys, l’any 2004, i ara 
s’ha doblat. 
La principal causa d’aquest 
increment ha estat què fins 
ara l’ajuntament ingressa-
va la meitat dels diners del 
que el Consell Comarcal del 
Tarragonès –que és qui ges-
tiona el servei de recollida 
de la brossa– cobra al nos-
tre municipi per prestar-lo. 

L’AJUNTAMENT OBLIGAT A ACTUALITZAR LA TAXA 
D’ESCOMBRARIES PER COBRIR EL COST DEL SERVEI

De fet, des de l’any 2006 
fins el 2011 es calculen en 
700.000 euros el sobre cost 
entre el que han pagat els 
veïns i el que ha facturat el 
Consell Comarcal, o el que 
és el mateix uns 130.000 
euros per any de mitjana. 
És per aquest motiu que 
l’ajuntament s’ha vist obli-
gat a corregir aquest desfa-
sament apujant el preu del 
rebut.
L’estructura del nostre mu-
nicipi, amb urbanitzacions 
molt extenses, és un dels 
factors causants de què 
el cost de la recollida sigui 
tant alt.  En municipis d’una 
morfologia semblants a la 
Pobla, ja fa uns anys que els 
preus s’han actualitzat per 
ajustar-los al cost del servei. 
Per exemple, els veïns del 

AUGMENT TAXA >> RECOLLIDA ESCOMBRARIES 

Catllar paguen 150 € des de 
l’any 2008 i els de Roda de 
Barà ja fa anys que paguen 
entre 115 a 200 euros anu-
als. A Torredembarra, es pa-
guen uns 130 € a l’any però 
aviat hi haurà una considera-
ble revisió a l’alça d’aquesta 
taxa. 

DEUTE AMB EL CONSELL 
COMARCAL
A dia d’avui, l’ajuntament 
deu a l’ens comarcal pel 
concepte de la recollida 
d’escombraries la meitat 

de l’anualitat 2010 i tot l’any 
2011; en total 458.000 eu-
ros. Una situació heretada 
de l’antic equip de govern.
La dada positiva és que sí 
s’ha fet front als rebuts de 
l’any 2012 i s’està treballant 

amb els tècnics del Consell 
per trobar la millor manera 
de tornar el que es deu de 
la forma menys onerosa pel 
nostre municipi, i que per-
meti garantir en tot moment 
la prestació del servei.

Segons la regidoria d’Hisenda, 
l’endeutament de l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès ha 
arribat fins a 1.530.000 €., una 
dada que no té precedents en la 
història econòmica del municipi.
Aquesta important quantitat 
econòmica és conseqüència di-
recta de la política d’inversions 
que es va dur a terme, en el pe-
ríode limitat entre els anys 2009 
i 2011, per part del govern for-
mat per CIU i dos trànsfugues, 
i que ha significat un increment 
de gairebé un 550% del deute 
municipal. 
De fet, el dia de la moció de cen-
sura el deute de l’Ajuntament 
era poc més de 239.000 euros i 
estava circumscrit bàsicament a 
préstecs bancaris. 
En l’actualitat es deuen uns 

EL DEUTE MUNICIPAL VA PUJAR GAIREBÉ UN 550% 
ENTRE ELS ANYS 2009 I 2011

600.000 € en préstecs a mitjà i 
llarg termini, 460.000 € a prove-
ïdors i uns 470.000 € al Consell 
Comarcal. 
En aquests moments, a part de 
tornar els préstecs, l’ajuntament 
s’ha acollit al pla que en aquest 
sentit ha impulsat el Govern de 
l’Estat per fer front al pagament 
de les factures que es deuen als 
proveïdors, i que haurà de tornar 
entre 3 i 10 anys.  
El deute contret amb el Consell 
Comarcal, la major part del qual 
correspon al servei de recolli-
da de les escombraries, també 

s’està renegociant.   
A pesar d’aquestes accions, 
l’Ajuntament està treballant per-
què l’endeutament no es noti en 
la gestió ordinària i s’han ende-
gat altres actuacions per redu-
ir-lo.
Denúncia a fiscalia
Davant la impossibilitat de fer 
una auditoria, per manca de 
recursos ecònomics, i veient 
aquest escenari, semblant al 
d’altres municipis del País, el 
passat 27 de juny de 2011, es va 
presentar a la Fiscalia de l’Estat 
una denúncia per presumptes ir-
regularitats  contra Xavier Quin-
tana, Joan Borràs i l’empresa 
COBRA perquè investigui s’hi ha 
hagut malversació de diners pú-
blics per part de l’anterior equip 
de govern.   

Política de rebaixa de costos
La principal ha estat ajustar 
despeses renegociant contrac-
tes existents. Els principals 
han estat en el servei de la Llar 
d’Infants municipal, el transport 
urbà-interurbà, el manteniment 
de l’enllumenat públic i d’altres 
sumistraments. 
També s’ha iniciat una nova polí-
tica d’austeritat en les subvenci-
ons a les entitats del poble amb 
l’objectiu de racionalitzar-les 
amb uns criteris clars i igualitaris.
Política d’actualitzar impos-
tos.
Com que amb aquestes actu-
acions no n’hi ha prou, l’ajunta-
ment s’ha vist obligat actualitzar 
els impostos municipals: l’IBI, la 
Taxa de Vehicles, la Taxa d’Es-
combraries, etc. s´han vist aug-
mentades entre el 20 i el 100%.          

SITUACIÓ ECONÒMICA>> DEUTE MUNICIPAL

EVOLUCIÓ DEUTE
ANY 2008      239.000.-€
ANY 2011    1.530.000.-€

LA DADA:

Passeig de l’Estació - Avd. Catalunya, s/n
Tel. 977 648 395
43761 La Pobla de Montornés (Tarragonés) Tel. 977 648 395

Horar: de dilluns a divendres:
de 9 a 13 h. i 16 a 19 h. 

Dissabtes: de 9 a 19 h. (No tanquem al migdia)
Si-us-palu, demaneu hora

PERRUQUERIA UNISEX
MANICURA I PEDICURA
MAQUILLATGE
DEPILACIÓ FACIAL I CORPORAL
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CONSULTORI MÈDIC >> GERENT REGIÓ SANITÀRIA TARRAGONA

Tothom és conscient que 
l’actual consultori de la Po-
bla de Montornès no com-
pleix amb els requisits ne-
cessaris per oferir un en-
torn sanitari de qualitat als 
seus usuaris. Les instal-
lacions fa molts anys que 
són obsoletes i l’espai és 
insuficient per a un mu-
nicipi que ha vist com la 
seva població es triplicava 
en els darrers vint anys. A 
més no compleix ni amb 
les mínimes mesures de 
seguretat
Per això, l’ajuntament tre-
balla des del primer dia 

per aconseguir que el De-
partament de Salut de la 
Generalitat en construeixi 
un de nou. El requisit que 
demana l’administració 
catalana és la cessió d’un 
terreny de les dimensions 
apropiades, diàfan i cèn-
tric per crear una partida 
al pressupost general i co-
mençar-ne la construcció.  
En el mandat passat es 
van realitzar diferents trà-
mits. L’antic equip de go-
vern va oferir uns terrenys 
en la urbanització inaca-
bada entre Pobla-Mar i el 
nucli urbà. El problema és 

que Salut el va desestimar 
entre altres raons perquè 
els terrenys eren insufici-
ents, estaven en una part 
de la urbanització que 
encara s’està construint i 
no està recepcionada, els 
vials per accedir-hi es va 
considerar que eren sus-
ceptibles de patir inunda-
cions i no respectava el 
criteri d’isocronisme que 
es busca en aquest tipus 
d’equipaments. 
Després de moltes gesti-
ons, el passat mes d’abril, 
hi va haver-hi la visita del 
Gerent de la Regió Sanità-
ria de Tarragona, Sr. Josep 
Mercadé,  i de la Cap d’In-
fraestructures Sanitàries, 
Sra. Carmen Amores, per 
entrevistar-se amb l’alcal-
de de la població, Sr. Jo-
sep Ma. Santamaria, i co-
nèixer de primera mà les 
tres alternatives al terreny 
que es va oferir en el seu 
moment i que actualment 
proposa l’ajuntament. 
També es va comprovar 

“in situ” en quin estat es 
troben les instal·lacions 
del consultori existent.

Per últim, es va aprofitar 
l’estada per visitar les 
antigues escoles, un dels 
terrenys que l’ajuntament 
estava decidit a cedir, i 
que és l’opció que en la 
posterior visita dels tèc-
nics del Departament de 
Salut, s’ha escollit com la 
més escaient.
El Gerent de la Regió Sa-
nitària de Tarragona es 
va comprometre que si 
els terrenys eren cedits 
aquest any hi havia moltes 
possibilitats que el consul-
tori de la Pobla s’inclogu-
és en els pressuposts de 

l’any 2013 i, de no ser pos-
sible, segur que hi figurari-
en en els del 2014, ja que 
la construcció es conside-
ra prioritària. 
És per aquest fet, que en 
breu, segurament en el 
proper plenari del mes de 
juliol, l’Ajuntament cedirà 
els terrenys al Departa-
ment de Salut perquè en 
pugui iniciar la tramitació 
corresponent. 
Sigui com sigui, segons 
les previsions les obres 
estaran enllestides abans 
d’acabar el present man-
dat, el 2015. 

LA POBLA CEDIRÀ ELS ANTICS COL·LEGIS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CONSULTORI MÈDIC

 
  

 

www.gatigos.es 
      

TORREDEMBARRA: 977641800         

CAMPAÑA ANTIPARÁSITOS:    hasta un 15% de dto.
en pipetas y collares.
Pregunte en nuestra tienda.

C/ Ferran de Querol, local 3
43830 TORREDEMBARRA

Tel. 977 130 379 - 616 148 065

Plantes medicinals 
 Suplements nutricionals 

Alimentació sana (celíac, diabètic)
 Productes biològics 
 Cosmètica natural
Objectes de regal

Naturopatia - Dietes - Teràpies 
naturals 

Flors de Bach - Reiki Usui Tibetà i 
Karuna (cursos)

Naturopata Nº 001168

PER UNA COMPRA SUPERIOR A 
150 € ACUMULABLES AL MES,
REGALEM UNA MÀ DE 
FÀTIMA DE PLATA (aportant els 
tíquets de compra) Només mes de juliol
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La gran afluència de 
públic al mercat setma-
nal, que cada dissabte 
s’instal·la a l’aparcament 
de l’Avinguda Catalunya, 
amb el consegüent col-
lapse de vehicles que 
es genera, ha decidit a 
l’Ajuntament de la Po-
bla a habilitar un apar-
cament per més de 400 
vehicles al costat del nu-
cli antic. 
El terreny ubicat al Pas-
seig de l’Estació, a es-
cassos metres d’on 
s’ubica el mercat dels 
dissabtes, ha estat ce-
dit provisionalment i de 
manera gratuïta per dos 
particulars, Ramon Ro-
vira i Rafael  Romero. 
Té una extensió de gai-
rebé 10.000 metres i la 
inversió per adequar-lo 
ha estat mínima, ja que 
només ha consistit en 
netejar i piconar la su-
perfície.
Amb aquest aparca-
ment, la Pobla soluciona 

restaurant-grill

- CARNS A LA BRASA
-CARGOLS A LA LLAUNA

-ESPECIALITATS EN BACALLÀ
-MENÚ CAP DE SETMANA

RESERVES 977 64 84 24 - 656 898 391
Plaça de la bassa, 1 - 43761 La Pobla de Montornès 

info@grillelrafal.com

HORARI A PARTIR DE SANT JOAN:
de divendres a diumenge, migdia 13:00 -16:00 h
de dilluns a dissabtes, nit 20:00 -23:00 h 

2 SALES PER A CELEBRACIONS
MENÚS PER A GRUPS, COMUNIONS I CASAMENTS

SI PORTES AQUEST ANUNCI,
 ET CONVIDAREM A UNA 

COPA DE CAVA

Els qui adorin la ginebra, estima-
ran aquest local. Neix per omplir 
el buit que existeix a la Costa 
Daurada de trobar un local que 
guiï als seus clients en el món de 
les ginebres i els destil·lats, en-
senyant-los a assaborir-los en un 
ambient informal i de tracte pro-
per. Amb aquesta filosofia, i amb 
l’ambiciós objectiu de convertir el 
local en un gin club de referència, 
neix Shisha l’Out. Una àmplia se-
lecció de ginebres Premium, una 
extensa carta de còctels i els més 
suggeridors sabors en les seves 
shishas, fan les excel·lències 
d’aquest racó de Roda de Berà. 
Deixa’t portar cap a un lloc on les 
sensacions, les olors i els sabors 
faran que tanquis els ulls, et rela-
xis i visquis noves experiències. 
Un lloc on la música envoltarà 
els teus sentits, espais infor-
mals i còmodes zones loun-
ge de sofàs que transmeten 
agradables sensacions de re-
lax i descans. Deixa’t seduir. 
Una completa fusió de sensacions, 
on gaudir de la música ambient. 
Un lloc per quedar tot l’any amb 
els amics, la teva parella, una reu-
nió especial, un punt de trobada ... 
Gaudeix d’una bona copa, en 
un entorn chill out. El millor 
ambient de la Costa Daurada. 
Esperit creatiu, ganes de pas-

sar-ho bé, un lloc privilegiat, 
culte amb música, bon gust, 
vocació de servei, el lloc per-
fecte on sempre vas somi-
ar passar les millors estones.  
AQUEST ESTIU, TOTS ELS 
DIVENDRES,  MONÒLEGS 
OBERT CADA DIA DES DE LES 
22:00 h

On som?
En una masia catalana del segle 
XVII, situada en una de les zo-
nes més tranquil · les de Roda 
de Berà, amb bon accés, fàcil 
aparcament, i on el temps sem-
bla que no passa, amb vistes al 
nucli antic del municipi i les mun-
tanyes com a marc incomparable 
en un ambient de luxe i una de-
coració elegant prenent una copa 
o fumant una estupenda shisha. 

C /. de l’Aigua, n º 5
(Masia Ca la Martorella)
Roda de Barà
Tl. 656609788

SHISHA L’OUT
DEIXA’T SEDUIR.

NOU APARCAMENT >> 400 VEHICLES

S’HABILITA UN APARCAMENT PER A 400 
VEHICLES AL COSTAT DEL CENTRE URBÀ

el problema 
de mobilitat 
viària que es 
generava els 
dissabtes i 
s’assegura 
tenir les su-
ficients pla-
ces d’apar-
cament en 
el moment 
que es vul-
guin muntar 
a c t i v i t a t s 
pensades per congregar 
molts visitants com po-
den ser la Fira Medieval 

Des de l’any 2002, la Po-
bla de Montornès té apro-
vada la seva ordenança 
cívica relativa a la tinença 
d’animals domèstics. En 
aquesta és regulen les 
normes que han de com-
plir els posseïdors de gos-
sos i gats per tal d’assegu-
rar una bona convivència 
col·lectiva entre tots els 
habitants del municipi. 
El text, que és d’obligat 
compliment, en el seu ar-
ticle 18, especifica: “Els 
posseïdors d’animals han 
d’adoptar mesures per no 
embrutar amb dejeccions 
fecals les vies i/o espais 
públics i per evitar les mic-
cions en les façanes d’edi-

ficis i en mobiliari urbà”.  
En cas de produir-se estan 
obligats a recollir i a retirar 
els excrements de l’ani-
mal de forma immediata i 
convenient, netejant si fos 
necessari, la part de la via, 
o mobiliari que hagués re-
sultat afectat. 
Des d’un temps ençà, 
s’ha vist com pels carrers 
del municipi han augmen-
tat de forma considerable 
la presència d’excrements 
d’animals, majoritària-
ment de gos, que no són 
recollits pels seus propie-
taris.
Per tal de combatre aques-
ta pràctica, l’ajuntament 
estudia la possibilitat 

d’aplicar algun 
tipus de sanció 
als qui incom-
pleixin la nor-
mativa. Abans, 
però, vol fer 
una crida als 
propietaris per-
què compleixin 
amb les seves 
obligacions cí-
viques. 

LA NO RECOLLIDA DELS EXCREMENTS 
DELS ANIMALS DOMÈSTICS A LA VIA 
PÚBLICA PODRIA SER SANCIONADA

o la Fira Multisectorial 
que es vol organitzar el 
pròxim mes de setem-
bre i d’altres.    
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matalàs viscoelàsticamatalàs ELIOCEL 28 kg. 
amb rivet i piqué de luxe
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JOSEP MA. SANTAMARIA PUIG>> ALCALDE DE LA POBLA DE MONTORNÈS

Fa pocs dies s’ha complert el 
primer aniversari de la consti-
tució de l’Ajuntament pel man-
dat 2011-2015. És el segon cop 
que és escollit alcalde ¿Quina 
diferència hi ha entre l’anterior 
i el present mandat?
A nivell personal l’experiència i 
que ara estic jubilat, fet que em 
permet estar cada dia a l’Ajun-
tament. A nivell d’equip, l’any 
2007 ens vàrem equivocar por-
tant persones que no coneixíem 
prou bé, fet que va significar que 
fóssim ingovernables. Ara tenim 
un equip fantàstic: els regidors 
tenen temps, ganes de treballar 
i coneixen el poble.  
A nivell de l’Ajuntament, la situ-
ació econòmica ha empitjorat 
molt. Fa quatre anys hi havia un 
romanen positiu de gairebé 1 
milió d’euros, que ens hagués 
permès comprar el sindicat i la 
casa del c/ Major, 13, un lloc ide-
al per posar-hi un casal municipal. 
Aquestes compres ens hagues-
sin permès tenir un patrimoni. 
Ara no tenim els diners, sinó 
que hi ha un deute considerable. 
S’ha gastat fent obres sobredi-
mensionades, en molts casos 
mal executades i no prioritàries. 
Ens han deixat una situació eco-
nòmica molt complicada. Per 
exemple, el deute amb el Con-
sell Comarcal que comentarem 
a part.
A pesar d’aquesta delicada situa-
ció, l’activitat de l’ajuntament no 
s’atura. Tenim més cura que mai 
de les zones verdes i ens preocu-
pem per millorar el paisatge del 
terme, ens hem posat seriosos 
amb la neteja de parcel·les, llui-
tem per eradicar els abocaments 
incontrolats, plantem arbres 
en llocs que ho requereixen en 
funció del pressupost i l’època 
de l’any, hem posat decent els 
espais infantils, posem baranes 
per millorar l’accessibilitat i la se-
guretat, posem decent i pintem 
els recintes públics, hem fet que 
el transport fins a Torredembar-
ra i Tarragona sigui una realitat, 
ajustant el cost i l’eficiència, po-
dem mantenir l’escola bressol 
municipal que altres pobles han 
hagut de tancar, hem creat el 
Centre Cívic de la gent gran, que 
si està situat fora del nucli urbà 
és perquè els anteriors gestors 
municipals no es van preocupar 
de preservar i habilitar espais 
dins d’aquest nucli per ubicar-hi 
equipaments,  encara que amb 
menys pressupost hem man-
tingut totes les nostres festes, 
aconseguint que la Pobla torni 
a ser una plaça castellera de re-
ferència, hem recuperat places 
d’aparcament, etc.  
Degut a l’augment dels robatoris, 
estem a punt de posar sistemes 
de videovigilància al poliesportiu, 

la piscina i l’aparcament de l’Av. 
Catalunya. També  estem treba-
llant per mancomunar el servei 
de vigilància amb pobles de la 
contornada i estem preparant 
l’esquema de protecció civil de 
situacions d’emergència

Quines són les prioritats de 
l’actual equip de govern?
Tal i com estan les finances del 
consistori, en el present mandat, 
l’objectiu és anar fent petites 
actuacions per millorar la vida 
de la gent de la Pobla, seguint el 
nostre programa electoral, i que 
no impliquin una gran inversió, ni 
dispendi. 
Un exemple d’aquesta manera 
de procedir podria ser el fer ar-
ribar la TDT a totes les cases del 
poble. En l’anterior legislatura hi 
havia subvencions de la Gene-
ralitat a particulars per a aquest 
efecte, però no es van aprofitar 
perquè l’anterior govern no ho va 
publicitar als afectats. Ara s’està 
treballant per fer un cens per sa-
ber qui no rep el senyal de la TDT 
i a partir d’aquestes dades es 
decidirà quina és l’opció tècnica i 
econòmica més viable.   
Un altre assumpte molt impor-
tant és la construcció d’un nou 
ambulatori mèdic. Fa 20 anys 
es va fer un barem sobre l’as-
sistència primària als pobles de 
la província i el consultori de la 
Pobla era el 4rt. en precarietat. 
Des d’aquell temps que no s’hi 
ha fet res. 
El requisit que demana la con-
selleria de Salut de la Generali-
tat per la construcció d’un nou 
consultori és que l’ajuntament 
cedeixi un terreny diàfan per po-
der-lo construir, estem treballant 
perquè el consultori es constru-
eixi en el terreny de les antigues 
escoles, tot sembla indicar que 
a finals d’aquest mandat el nou 
consultori estarà funcionament.
Està previst que quan el consul-
tori marxi dels baixos de la casa 
consistorial la podrem ampliar, 
un fet molt necessari perquè ens 
ha quedat petita. Hi posarem els 
departaments relacionats amb 
l’atenció al ciutadà.    
En matèria d’Urbanisme volem 
redactar un POUM (Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal). 
S’ha de pensar que ara ens re-
gim a partir d’unes normes sub-
sidiàries obsoletes de fa més de 
25 anys. 
El POUM és un instrument molt 
important que ha de permetre 
definir com ha de ser la Pobla. 
Ja el vam començar a fer, però 
el treball no va tenir continuïtat. 
Ara ho tornem a endegar, espe-
rem que des d’Urbanisme de 
Tarragona ens donin un cop de 
mà perquè és una acció onerosa. 
També estem treballant perquè 

es construeixin habitatges de 
protecció oficial, equipaments i 
locals comercials. Estarien situ-
ats en els Polígons P-7 i P-11. 
Una altra de les prioritats 
d’aquest equip de govern, per-
què és una obra molt necessària 
encara que els vilatans no ho 
percebin, és la construcció de 
les instal·lacions necessàries per 
connectar la xarxa d’aigua exis-
tent amb el dipòsit nou de Pobla 
Mar i la xarxa de l’Ebre. Aquesta 
acció ens permetrà assegurar 
l’abastiment indefinit d’aigua. 
Ara la reserva només és per un 
dia.   

Són projectes d’un interès 
considerable. N’hi ha més? 
Estem molt convençuts de bus-
car noves fonts d’ingressos pel 
poble. Creiem que aquests han 
d’estar vinculats amb el turisme. 
La Pobla té atractius suficients 
per atreure visitants, perquè els 
tenim molt a prop. El que passa 
és que ningú els ha posat en va-
lor. En aquests moments estem 
estudiant en fer visitables els re-
fugis de la Guerra Civil o llocs del 
terme abandonats com el lloc 
de les forques, on penjaven als 
condemnats, el castell del que 
només queda la base però que 
es podria excavar, els diferents 
poblats ibèrics que hi ha al poble 
es treballa per arribar a un acord 
amb els arqueòlegs de la facultat 
perquè vinguin amb els alumnes 
a fer-hi campanyes a l’estiu, el 
coll de Creus, etc. 
També es podria recuperar el ball 
de la viuda Judith, un ball del se-
gle XVIII semblant als que fan a 
Salomó i la Riera, que l’últim cop 
que es va representar va ser el 
1912. 
Una idea que podria tenir accep-
tació és la de crear una ruta en 
carro des de la Pobla fins a la 
Nou o l’ermita. 
S’hi aconseguim que ens visitin 
això serà un estímul per a què 
la gent de la Pobla en treguin un 
rendiment. Volem que vinguin i 
després és quedin a gaudir de 
la gastronomia o comprin els 
nostres productes artesans, per 
exemple. 

És vol un poble viu...
Exacte. La Pobla té possibilitats i 
el que es tracta és de buscar-les. 
No tenim cap establiment turís-
tic, fa quatre anys la propietària 
de Mas Barral, un mas preciós 
que hi ha al nord del municipi, 
volia convertir la seva propietat 
en un hotel rural. Ara, potser les 
coses han canviat, però si la vo-
luntat existeix, ajudarem en el 
que puguem. Caldria de rehabili-
tar les masies del municipi.      
Segons el que està marcat al Pla 
Territorial, al nostre poble s´hi 

podria construir algun càmping 
o un centre d’equitació. Treballa-
rem en aquesta direcció modifi-
cant les nostres normes urbanís-
tiques.  
Cal donar a conèixer la Pobla. Es-
tem a 15 minuts de Tarragona i 4 
kilòmetres de la platja. Imagina-
ció per organitzar fires, exposici-
ons, concentracions de vehicles 
antics, concerts, etc.
El major valor del poble és l’hu-
mà. Pocs pobles tenen a dos 
centenars de persones que es 
passin hores de fred a la mun-
tanya perquè sigui possible el 
pessebre vivent de tanta ano-
menada. 
Ara hem descobert que la gent 
gran no és individualista com 
s’ha vist en Centre Cívic Mas 
Solé. 
Hauríem d’aglutinar en un centre 
cultural i esportiu, la gent singular 
que s’interessa pel poble, tenim 
extraordinaris artistes, pintors, 
ballarins internacionals, cantants 
d’òpera, pianistes, poetes, molts 
titulats universitaris, esportistes 
internacional de petanca, llança-
ment de disc,…, que són un pa-
trimoni viu del poble que no po-
dem ignorar, ans el contrari, hem 
de donar a conèixer i estimular.  

No m’ha dit res de la via ver-
da...
Un dels al·licients que té el nos-
tre poble és el tram de la via 
abandonat de Roda a Reus que 
passa per la Pobla, és encanta-
dor i fresc, amb una vegetació 
peculiar, al contrari del que passa 
amb els trams dels pobles de la 
rodalia. Els túnels són preciosos.  
He contactat amb el Departa-
ment d’Urbanisme, ADIF, el De-
partament de Turisme i l’Associ-
ació del setge de 1811, etc. En 
principi, tindrem un termini de 
20 anys en què no s’hi farà res 
perquè no hi ha diners, ja que 

s’ha apostat pel  tercer fil. Per 
sort, el projecte de recuperar la 
via per fer-hi passar mercaderies 
perilloses va per llarg i, en el seu 
cas, evitarem que passi pel nu-
cli antic amb la qual cosa espero 
que el tram més bonic de l’itine-
rari es salvi. Tot i així, no podem 
deixar de banda que el projecte 
TramCamp per viatgers és una 
altra bona oportunitat.

De projectes no en falten…
…i de voluntat tampoc. El pro-
blema és que al tractar-se d’un 
municipi petit, has de fer tantes 
coses que no arribes a tot, ni 
acabes mai. És tracta d’anar tre-
ballant. 
Jo al llarg de la vida he estat 
sempre compromès amb el 
meu entorn: he estat delegat 
de facultat del sindicat d’estudi-
ants durant la dictadura, director 
d’una residència internacional 
d’estudiants, he dirigit parcel·les 
de coneixement a la Universitat 
de Barcelona, he estat respon-
sable de laboratoris referents 
d’investigació hospitalaris, he 
estat president de la sectorial de 
sanitat en un partit polític, asses-
sor de laboratoris del conseller 
de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya, etc., però he de con-
fessar que després de la meva 
filla Isabel, que té tres anys, fer 
la tasca d’alcalde: parlar amb la 
gent, escoltar-los, intentar solu-
cionar-los els problemes, pensar 
en què pot ser bo pel present i 
futur del meu poble,…, és de to-
tes les feines que he fet la més 
encoratjadora i gratificant. Me’n 
vaig a dormir amb la consciència 
tranquil·la per la feina que fem 
amb els mitjans que tenim.
Quan acabi el mandat, els veïns 
que són els qui fan de jutge se-
ran els qui validaran l’acció de 
l’Alternativa Municipal de la Po-
bla de Montornès    

“…Tal i com estan les finances del consistori, en el present mandat, l’objectiu és anar fent 
petites actuacions per millorar la vida de la gent de la Pobla, seguint el nostre programa elec-
toral, i que no impliquin una gran inversió…” 

entrevista

Josep Ma. Santamaria Puig és alcalde de la Pobla de Montornès des del mes de juny de l’any 2011, ara fa un any. Ja ho havia estat fa 4 anys, però una desafortunada 
moció de censura va impedir que continués en el càrrec.
Ara jubilat, és metge –una condició que no es perd mai– i professor universitari. Tot i ser oriünd de Tarragona, va quedar vinculat amb la Pobla de Montornès a través de la 
seva primera esposa, de la que va enviudar, que n’era filla. Amant dels ambients rurals, fa més de 30 anys, va decidir sacrificar el seu somni d’habitar una masia, pel de 
viure en una casa pairal de poble.  I la Pobla va semblar l’opció més encertada, sobretot pel seu encant. Ha restaurat la seva i quatre cases més del 1700 dins del nucli 
antic condemnades en transformar-se en pisos.  
La seva estima pel patrimoni de la Pobla, que s’estava malmetent amb el consentiment de l’ajuntament, va ser el detonant que el va decidir a presentar-se en política. 
Militant de CDC, cap de la sectorial de Sanitat, assessor del conseller Rius, va enfrontar-se a l’Ajuntament de la Pobla per tal de salvaguardar la casa número 13 del carrer 
Major. Ho va aconseguir. 
La Pobla no va tenir tanta sort amb l’antiga estació de trens i el magatzem adjacent. Aquests va ser el detonant que va fer plantejar-se la seva militància i encapçalar una 
candidatura d’Alternativa Municipal, amb coalició de Progrés Municipal.
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“ESPECIALITATS EN PA I COQUES CUITS AL FORN DE LLENYA”
Fleca i Pastisseria Artesana des de 1920

AVDA. MAS SOLÉ, 22, LOCAL 5
LA POBLA DE MONTORNÈS

TEL. 977 64 89 46  

DE DIMARTS A DIJOUS 
MATÍ  9,00H. A 13,00H.
TARDA 15,00H. A 19,00H.
DIVENDRES I DISSABTES

9,00H. A 19,00H.  

DEPILACIONS HOME I DONA - MANICURA - PEDICURA - MAQUILLATGESESTÈTICA

HORARI:

Fa pocs dies va tenir lloc l’ac-
te de comiat als alumnes que 
enguany han cursat 6è de pri-
mària al CEIP Els Ametllers i 
que el curs vinent començaran 
la secundària als instituts de la 
comarca. 
L’acte en què hi van haver dife-
rents actuacions dels alumnes 
del centre i una simpàtica en-
trega de records, va comptar 
amb la presència de la regido-
ra d’ensenyament de la Pobla 
de Montornès, Ma. José Soto-
ca. L’Ajuntament ha obsequiat 
a tots els alumnes de 6è, que 
han superat els estudis, amb 
un abonament  per poder en-
trar  gratuïtament a la piscina 
municipal.

Curs de Català
Per altra ban-
da, també el 
curs de català 
per adults, ofert 
per gràcies a la 
col·laboració de 
l’Ajuntament i el 
Consell Comar-
cal del Tarrago-

FINALITZA EL CURS ESCOLAR
ACTES FINALITZACIÓ>> CURS ESCOLAR 

nès, ha finalitzat.  Enguany hi 
ha participat una vintena de 
persones. L’últim dia de clas-
se es van repartir els diplomes 
acreditatius de la realització 
del curs.  

Novetats curs vinent.
Una de les novetats per al curs 
vinent és el canvi dels horaris 
del centre. Preveient aquesta 
circumstància, amb la voluntat 
que siguin compatibles amb 
l’entrada i sortida dels alum-
nes, l’ajuntament ha decidit 
modificar els horaris d’autobu-
sos.  Es farà a partir del mes 
de setembre i properament es 
donaran a conèixer. 

Aquest estiu l’ajuntament ha 
programat diferents activitats 
a l’entorn de la piscina muni-
cipal. Una de les novetats és 
l’AQUAGYM, o el que és el ma-
teix, exercicis gimnàstics fets 
dins de l’aigua.
Dirigit a persones de qualse-
vol edat, en principi els dies en 
què es podia fer el curset eren 
els dilluns i dimecres de 7:00 h 
a 8:00h de la tarda.  No 
obstant, a conseqüèn-
cia de l’èxit que hi ha 
hagut amb les inscripci-
ons, l’Ajuntament ha de-
cidit ampliar-ne els dies. 
D’aquesta manera, a 
partir de la pròxima quin-
zena, els dimarts i dijous 
també hi haurà sessions 
d’AQUAGYM. 
El preu és de 12 € per 

S’AMPLIEN LES SESSIONS D’AQUAGYM 
DEGUT AL SEU ÈXIT

quinzena i persona. Qui vulgui 
més informació que es dirigei-
xi a l’Ajuntament (977 648 012). 
Les places són limitades.
Curs de natació.    
Una altra activitat relacionada 
amb la piscina és el curs de na-
tació, en què es poden inscriure 
tots els infants nascuts a partir 
del 2008. El preu és de 15 € per 
quinzena i persona.

Un any més, coincidint amb la 
finalització del curs escolars, es 
va organitzar les Jornades Es-
portives, en la que els nostres 
nens i nenes van fer una exhibi-
ció de tot allò que han aprés du-
rant les activitats extraescolars. 
Hi va haver exhibicions de futbol 
sala, taekondo, ball de flamenc, 
gimnàstica, patinatge,  etc.  

JORNADES ESPORTIVES 2012
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INAUGURACIÓ>> LLAR GENT GRAN 

L’actual equip de govern sempre 
s’ha mostrat favorable de pro-
moure la creació d’una Llar per 
la Gent Gran a la Pobla de Mon-
tornès. Fins el passat tres de 
març, no existia i els habitants 
de la Pobla de més edat havien 
de desplaçar-se i ser soci de la 
Llar d’Avis de Torredembarra o 
Tarragona.   
Per això, una de les primeres ac-
tuacions d’aquest mandat ha es-
tat treballar per crear-la. La seu 
s’ha posat al centre cívic de Mas 
Solé, en el mateix local que fins 
ara es feien cursos de manuali-
tats, que han estat traslladades 
a un local més petit del mateix 
complex. 
Amb un pressupost ínfim s’ha 
transformat el local, d’uns 100 
m2, on s’hi ha posat un televisió 
de grans dimensions, una petita 
biblioteca i taules i cadires per 
poder dur a terme les diferents 

activitats. Encara que no hi ha  
servei de bar, sí s’hi ha instal·lat 
màquines expenedores perquè 
els usuaris puguin fer consumi-
cions.
L’acte de presentació, que va 
ser el proppassat tres de març 
va ser multitudinari, i la sala va 
quedar petita per part de tots els 
que volien saber de primera mà 
quina era la voluntat de l’ajunta-
ment sobre la instal·lació. 
Paral·lelament, des de la regido-
ria de la gent gran s’ha treballat 
per la creació de l’Associació de 
Gent Gran de la Pobla, que ha 
de ser l’entitat que administri la 
Llar, ja que des de l’ajuntament 
és vol que sigui autogestionada 
pels propis avis i àvies del poble. 
L’Associació es va constituir el 
14 de març i la junta esta forma-
da per Antonio Rodríguez (pre-
sident), Juan Antonio Sánchez 
(vicepresident), Joaquin Garcia 

(Secretari), Joaquin Gimeno (Tre-
sorer) i Joaquin Oliver, Antonio 
González, Adolfo Marin, Manuel 
Martin i José Alba (vocals).   
En nom de l’associació s’ha en-
viat un total de més de 900 car-
tes a tots els empadronats de 
més de 55 anys per fer saber de 
l’existència del nou equipament 
i de l’associació que l’ha de diri-
gir. A més, s’ha inclòs un qües-
tionari que, un cop omplert, ha 
de permetre fer un cens de les 
preferències dels avis i àvies de 
la Pobla, així com de la seva pro-
fessió abans de la jubilació. 
Des de la nova Associació s’han 
iniciat un seguit d’activitats que 
s’aniran ampliant segons la vo-
luntat dels associats. De mo-
ment, hi ha molta afició al joc de 
la petanca, surten a caminar un 
dia a la setmana i han iniciat un 
curs d’informàtica. En un futur 
immediat, estan preparant fer al-
guna excursió de tipus cultural i 
organitzar ball els dies de festa 
per la tarda. 
Els propis associats volen rea-
litzar diferents actuacions en-

caminades a millorar les instal-
lacions, com per exemple dividir 
el local per fer una petita oficina 
i una sala d’informàtica pròpia, 
l’actual està en l’espai dels jo-
ves del mateix centre cívic. Tam-
bé s’està treballant per habilitar 
més pistes de petanca en els 
jardins que envolten el centre. 
En els mateix espai es vol fer 
una zona per poder fer gimnàs-
tica. 
La intenció és que l’ajuntament 
pagui els materials i que siguin 
els propis socis els qui realitzin 
aquests treballs, aprofitant la 
seva experiència laboral anterior 
a la jubilació. A la llarga és po-
drien fer tallers perquè els avis 
poguessin transmetre els seus 
coneixements als més joves. 
 Altres activitats que es volen 
realitzar són formació, conferèn-
cies, classes de ball, etc.
De moment, la quota per ser 
soci i poder dur a terme les di-
ferents activitats, s’ha establert 
en un simbòlics 10 € anuals pels 
censats a la Pobla i 20 € anuals 
per aquells que no hi estiguin. 

DESAYUNOS
PORRAS 
CHURROS
BOCADILLOS
PLATOS COMBINADOS

HORARIO DE 6:30 H DE LA MAÑANA A CIERRE 

AVDA. MAS SOLÉ, 16-18
LA POBLA DE MONTORNÈS TEL. 977 64 71 41

¿SEGURO QUE TENEMOS LO QUE BUSCAS? MAR Ó MONTAÑA
Avda. Mas Solé, nº 6. Urb. Castell de Montornes (LA POBLA DE MONTORNES)

Assesorament i Gestió Immobiliaria
… Para más ofertas y oportunidades ...entre en mi Web …

inmo-montornes@inmo-montornes.com

TEL. 638 124 887 - 977 64 84 59

LA TEVA INMOBILIARIA A LA POBLA

www.inmo-montornes.com

S’INAUGURA LA LLAR DE LA GENT GRAN AL CENTRE CÍVIC MAS SOLÉ, I 
ES CREA UNA ASSOCIACIÓ PER GESTIONAR-LA
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OFERTA EN 
TALLAS SUELTAS

 vacaciones del 7 al 14 de noviembre

RECULL FOTOGRÀFIC DE LES ACTIVITATS DE LA POBLA

SOPAR DE CAP D’ANY CARNAVAL 2012 CONFIRMACIÓ JOVES PARROQUIA

EXPOSICIÓ TORREDEMBARRA BENEDICCIÓ PALMONS TROBADA PASQUA

MERCAT MEDIEVALSETMANA CULTURAL FESTA AQUATICA
El passat 17 de juny es va fer una festa aquatica a 
les piscines municipals en què hi van haver infa-
bles. Tothom s’ho va passar d’allò més bé.

Els dies 28 i 29 d’abril es va organitzar la primera Fira Medie-
val de la Pobla. A pesar de la pluja va ser un èxit de públic. Pel 
mes de setembre se n’està preparant una de multisectorial. 

El CEIP Els Atmetllers va tornar a celebrar la setmana cultu-
ral. Aquest any el motiu ha estat les Olimpiades i els valors  
olímpics. 

La’Ermita de la Pobla va ser el lloc escollit per pas-
sar el dia de la Mona. Entre altres activitats, s’hi va 
fer una ballada de sardanes.

La plaça de l’Església va ser l’escenari de la tradici-
onal benedicció dels palmons, amb què es va donar 
inici la Setmana Santa 

El mes de febrer, l’artista local Avelino Perpiñan va exposar 
la seva obra a la Sala Lluís d’Icart de Torredembarra. A l’acte 
d’inauguració hi va assistir una representació del consistori. 

L’arquebisbe de Tarragona, l’Excm. i Rvdm. Sr. Jau-
me Pujol va visitar la nostra parròquia per fer l’acte 
de confirmació de 13 dels nostres joves

Un any més, els carrers del nucli antic van ser l’es-
cenari de la disbauxa del Carnaval de la Pobla. Grans 
i petits van fer gal·la de la seva imaginació. 

La Pobla va acomiadar l’any 2011 amb un magnific 
sopar al Pavelló Municipal.
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A Catalunya existeixen centenars 
de col·leccions fotogràfiques. Una 
de les més importants per la seva 
vàlua és el fons fotogràfic de Josep 
Salvany. 
El doctor en medicina Josep Salvany 
i Blanch va néixer a Martorell l’any 
1866. Gran afeccionat a l’excursio-
nisme científic i a la fotografia, l’any 
1905 va ingressar al Centre Excursi-
onista de Catalunya col·laborant ac-
tivament en la publicació dels seus 
butlletins entre els anys 1918 i 1924. 

LA POBLA EN BLANC I NEGRE >> FONS SALVANY

Van ser les seves 
excursions arreu 
de Catalunya les 
que li permetran 
crear una impor-
tant col·lecció 
de fotografies. 
Va viatjar també 
per les Illes Ba-
lears i la resta 
d’Espanya, pels 
Estats Units, 
Europa, Egipte, 

Pròxim Orient, i en 
tots aquests viatges 
captà amb la seva cà-
mera fotogràfica els 
monuments i la gent 
del diferents països.
Bon coneixedor de 
les tècniques foto-
gràfiques i de les 
innovacions tècnolò-
giques va utilitzar la 
fotografia estereos-
còpica, tècnica molt 
emprada entre els 
fotògrafs de l’època. 

C. Sant Antoni, 13
43761 La Pobla de Montornès Tel. 687 732 460

LA POBLA DE MONTORNÈS EN EL FONS SALVANY

Josep Salvany va morir a 
Barcelona el 28 de gener 
de 1929.
El Fons Salvany, dipositat a la Bibli-
oteca de Catalunya, que ha estat di-
gitalitzat i es pot consultar a (http://
www.bnc.cat/digital/salvany/) conté 
aproximadament 10.000 imatges en 
clixés positius i negatius en placa 
estereoscòpica de vidre en format 6 
x 13 cm. Aquestes plaques fotogràfi-
ques es conserven en les seves cap-
ses originals i cada una d’elles té un 
número identificador. Tot i que la ma-
joria de fotografies estan realitzades 

pel propi Salvany podem trobar al-
gunes d’altres membres del Centre 
Excursionistes de Catalunya. L’abast 
cronològic de la col·lecció es situa 
entre 1911 i 1926.
A aquest fons de plaques s’afegeixen 
sis carnets de visita i dues agendes 
manuscrites que permeten identifi-
car cada clixé, aportant la descripció 
o títol de les imatges així com altre 
informació tècnica. En aquesta col-
lecció digital les imatges s’han des-
crit, sempre que ha estat possible, 
seguint les anotacions d’aquestes 
agendes.
Les fotografies de Salvany permeten 
un recorregut per la crònica social i 
cultural de la Catalunya de principis 
del segle XX. Dels pobles del Tarra-
gonès se’n conserven més de 200. 
De la Pobla de Montornès únicament 
quatre datades l’any 1923. Una vista 
general des de la bassa, una vista del 
carrer Major i l’exterior de l’església i 
dues d’interiors del temple: l’altar de 
la Mare de Déu de la Presentació i 
l’altar del Sant Crist. És van fer en el 
transcurs d’una excursió que va fer el 
fotògraf a altres indrets de la comar-
ca com Clarà i Torredembarra. 
Per al proper número, busquem més 
fotos antigues de la Pobla. Aquells en 
ens en pugueu facilitar poseu-vos en 
contacta amb: diarielmonic@terr.es

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FONTANERIA

AIRE ACONDICIONAT
CALEFACCIÓ

ANTENES DE T.V.
PORTES AUTOMÀTIQUES
INSTAL·LACIÓ PISCINES
REGS ASPERSIÓ JARDI

ENERGIA SOLAR
c/ Major, 11
43761 La Pobla de Montornès

HORARI:        9:00 H A 13:00 H
              15:00 H A 20:00 H

DILLUNS TANCAT
DIVENDRES I DISSABTES OBERT TOT EL DIA
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RONDA D’ALTAFULLA, 53-55 49893 ALTAFULLA
  

677 52 36 68 - 627 40 10 09 - Tel. 977 65 18 31
Email: gabinetjcortes@telefonica.net

DETECTOR DE FUGUES D’AIGUA
VISIONAT AMB TV DE CLAVEGUERES

MY WAY José Luis Soto i José Luis Soto (Junior)

  Aquest mes us parlarem del 
tema que dona títol al nostre 
programa radiofònic que 
fem a ONA LA TORRE 107.0 
fm. El MY WAY va néixer a 

França i es deia “Comme 
d’Habitude”, va ser escrita 
per Rexaux Francuis Tribaut 
amb arrengaments de Guer 
Neur i cantada per Michel 

sardou al 
any 1977. 
La traduc-
ció al an-
glès va ser 
d e  Po u l 
Anka i  l i 
va donar 
el títol de 

“My Way”, 
en caste-
llà “A mi 
manera”. 
Això era 

a l’any 1978, es va escol-
tar bastant, no obstant, el 
llançament a tot el món va 
ser la versió de Frank Sina-
tra, produïda per Don Costa 
i Sonny Burke. A Catalunya 
es va enregistrar amb el títol 
«Com he fet sempre», lletra 
de J.M. Andreu i els musics 
: Al piano i teclats «Lleó Bo-
rrell», Baix: «Ferran Cubedo», 
Bateria: «Enric Vicenç Illa», 
Sopranos: «Manuela Rodrí-
guez i Montserrat Ros», als 
controls «Carme Canela i 
Marino Ruiz» i cantada per 
Xavier Piqué, gravat al any 
1989 a Estudi 84.

CUINES BAIX GAIÀ>> FRANCISCA POVEDA

La història de Francisca Pove-
da és la de molts veïns i veï-
nes del Baix Gaià que abans 
d’ubicar la seva residència 
definitiva a Torredembarra hi 
van estiuejar durant molts 
anys. Fa vint-i-dos anys que 
va comprar-hi una segona re-
sidència, i set que va establir-
s’hi definitivament. 
Situada a la urbanització de 
Les Àmfores, la cuina de 
casa seva no és massa gran, 
però no hi falta res, i s’ha 
de reconèixer que és molt 
coquetona. 
El plat d’aquest mes, el va 
aprendre a fer de la seva 
mare, que el cuinava quan era 
petita i és per aquest fet que li 
transporta a la seva infantesa.  
En primer lloc s’han de netejar 
els calamars, separa les potes 
i les aletes i donar-los-hi la 
volta. S’ha de tallar tot en 
trossets ben petits. També 
s’ha de fer el mateix amb la 
botifarra, la ceba, els ous durs. 
És la part més laboriosa del 
plat, però la Francisca ens 
aconsella fer-ho a mà perquè 
la textura a l’hora de menjar-

los queda millor.
Un cop fet aquesta ope-
ració, en una paella es 
posen tres o quatre culle-
rades d’oli y es sofregeix 
la ceba fins que queda 
confitada. En aquest mo-
ment s’afegeix la botifarra 
y es deixa coure fins que 
es quedi desfeta. Quan 
la botifarra ja està al punt, 
hi afegim els trossos de 
les aletes i les potes. 
Corretgim de sal i afegim 
l’orenga
Ho traslladem tot a un bol, 
reservant l’oli a la paella, i 
afegim els ous durs picats 
barrejant-ho tot per fer el 
farcit.
Omplim els calamars del re-
vés, perquè d’aquesta forma 
al coures es tanquen sols 
sense posar-hi un escura-
dents i el farcit no s’escapa. 
Els sofregim a la paella, amb 
l’oli que ens ha sobrat, a foc 

CALAMARS FARCITS AMB BOTIFARRA

Ingredients: 
1 Kg. calamars petits, 300 g. butifarra, 1 ceba, 3 ous, 
orenga, sal i oli d’oliva 

lent (uns 10 minuts) fins que 
estiguin cuits. Un cop cuits, 
els emplatem i els acompan-
yem amb escalivada. 
Un mar i muntanya senzill i 
molt gustós. 

col·laboració

“La campanya que ha estat 
divulgada a través de la web 
del diari italià La República, va 
començar dijous i ahir ja havia 
aconseguit més de mil signatu-
res de suport”.
Ho transcric del diari EL PUNT-
AVUI. 

“Vacanza a Barcelona potrebbe 
costarti un occhio della testa”. 
Com que no sé gens d’italià i 
ho entenc, he de creure que ho 
entendreu també els lectors.
La portada de La República, 
amb aquesta frase i cinc fo-
tografies de xicots, o no tan 
xicots, bornis, inicia aquesta 
campanya. No puc fer broma 
en una cosa tan seriosa, i no-
més m’atreveixo a parar es-
ment que cada vegada que es 
refereix a la pèrdua d’un ull re-
marca com un occhio della tes-
ta. No sé on deuen tenir ulls els 
italians que no sigui nella testa. 
Andare a Barcelona puó essere 
una bella esperienza, ma é me-
glio stare attenti. Questa vacan-
za potrebbe costarti un occhio 
della testa.
Segueixo transcrivint del diari 
català. “Des del juliol del 2010, 
tres italians han estat ferits 
amb bales de goma a la capital. 
Dos han perdut l’ull, i el tercer 
està pendent que l’examen 
mèdic confirmi el grau de visió 
que perdrà”.
Ara tradueixo de l’italià: “en tres 
anys són 6 les persones que 
han perdut un ull a causa de 
la intervenció de la policia, els 
Mossos d’Esquadra. La culpa 
va ser de trobar-se en el lloc en 
el moment de l’acció”.
 Home, això de l’excusa “és 
que jo passava per allà” ja s’ha 
dit que no serveix.
 Si per un grapat d’italians que 
s’han trobat dins de la brega 
n’hi ha sis que han perdut un 
occhio della testa, en proporció 
el nombre de catalans i espa-
nyols que hi havia, n’hi deu ha-
ver multitud que s’han quedat 

bornis. Sí que n’hi ha alguns, 
prou que se n’ha parlat, i és 
trist haver-ho de lamentar, però 
molts, molts menys dels que 
tocaria en proporció.
Algú exagera. 
Ja s’ha vist i demostrat que les 
bales de goma eren perilloses. 
S’ha acordat de reduir-les, i 
només emprar-les en casos ex-
cepcionals per Mossos especi-
alitzats.
Els “grisos” de Franco eren 
molt pitjors. Un company meu, 
professor al Politècnic, es mi-
rava de la porta de casa seva, 
en una travessia de la rambla 
de Tarragona, les corredisses 
de manifestants i “grisos”, pel 
poc tros que veia de la rambla, 
a punt d’entrar a casa seva. 
Una furgoneta de guàrdies se 
li va presentar pel darrere, i se 
li van tirar a sobre picant amb 
la porra. Amb les mans es pro-
tegia el cap. Va caure a terra i 
li ventaven patacades on els 
venia bé. Va estar de baixa vuit 
dies. Quan el vaig veure tenia 
les mans inflades dels cops de 
porra als nusos de mans i dits. 
Va estar molt de temps que 
només podia seure amb mitja 
anca. Encara no s’havien inven-
tat les bales de goma. Els “gri-
sos” feien amb bona voluntat 
el que podien amb tecnologia 
primitiva.
 Però jo no ho acabo d’enten-
dre, i em quedo amb les ganes 
d’aclarir quins altres ulls,és a dir 
occhio, tenen els italians que 
no siguin els della testa. Es de-
uen referir al tercer occhio que 
tenim tots els mamífers, aus, 
rèptils i peixos?
Aquest occhio els humans el te-
nim molt ben protegit entre les 
dues galtes carnoses de la part 
baixa de l’esquena. Si rep algu-
na agressió no serà de pilotes 
de goma.
Ja veig que m’he passat amb 
això del tercer occhio. Demano 
perdó. No ho tornaré a fer.

PILOTES DE GOMA
JOSEP GUAL
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Ajuntament   977 648 012
Atenció Ciutadana                  012
Correus i Telègraf   900 506 070
Deixalleria Torredembarra  977 645 819
Oficina Recaptació BASE  977 642 620
Servei recaptació BASE  977 253 411
Parròquia    977 648 203
Recollida mobles vells   977 648 012

SEGURETAT CIUTADANA:
Bombers                  085
Bombers Vendrell   977 667 458
Emergències                  112
Mossos d’Esquadra                 088
Policia Nacional                 091
Policia Local Torredembarra  977 646 005
Protecció Civil               1006
Victimes Maltracte                016

SERVEIS EDUCATIUS:
CEIP Els Ametllers   977 648 259
   977 648 354
IES Ramon de la Torre   977 642 402
IES Torredembarra   977 640 312
Lar d’infants Sol Solet   977 648 700
Ludoteca    977 648 012

SERVEIS MÈDICS:
Consulori Mèdic   977 648 531
Farmàcia    977 648 013
Creu Roja    977 222 222
Hospital Santa Tecla   977 259 900
Emergències                061
CAP Torredembarra   977 643 809
Urgències Torredembarra  977 643 801
Sanitat respon   902 111 444

SUMINISTRAMENTS:
Aigua (SOREA) Averies  902 250 370
Aigua (SOREA) Oficines  977 642 201
Llum (Fecsa) Averies   900 770 077
Electra (Fecsa) Punt de Servei  977 130 028
Gas Butà Repsol   901 100 100
Gas Natural   900 760 760

TAXIS:
Taxi Aureli    616 402 970
Taxi El Castell   606 634 276
Taxi Gené    977 648 161

TRANSPORTS:
Aeroport de Reus   977 779 800
Autocars Penedès, SA  977 660 821
RENFE informació   902 240 202

telèfons d’interès

serveis

Horari autobusos

Després de moltes difi-
cultats i contratemps, el 
passat mes de març va 
concloure la primera fase 
de la instal·lació de gas a 
la urbanització del Castell 
de Montornès i Flor del 
Almendro, i un total de 102 
nous veïns han vist com el 
Gas Natural ha arribat a les 
seves cases.
Les obres han anat tant 
bé i han avançant molt 
ràpid gràcies a l’agilització 
dels permisos per part de 
l’Ajuntament. Aquest fet, 

COMENÇA LA SEGONA FASE DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE GAS NATURAL

ha significat que les reti-
cències de la companyia 
en quant a la instal·lació 
de la xarxa de gas hagin 
desaparegut i la pròpia 
empresa hagi mostrat el 
seu interès per continuar 
l’obra. 
En aquesta fase s’està 
fent arribar el gas a una 
part de la urbanització 
Castell de Montornès i al-
guns habitatges del nucli 
antic. L’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès pre-
veu que a finals d’aquest 

any 2012 finalitzi la segona 
fase de la instal·lació de 
gas natural al municipi.
Després d’aquesta se-
gona fase només restarà 
la part més antiga de la 
urbanització Castell de 

Montornès.
La comercialització del 
servei la fa l’empresa 
Instalgas i la canalitza-
ció l’efectua Canaliza-
ciones del Garraf.

Es precisa voluntariat de vilatans que coneguin bé els 
camins del terme municipal per tal de col·laborar amb 
les dotacions de bombers en casos d’incendi. 

Es precisa voluntariat per a responsabilitzar-se del sub-
ministrament d’aigua i queviures (entrepans) en cas 
d’emergència sísmica o incendi, a qualsevol hora del dia.

La Pobla de Montornès, juliol de 2012  

VOLUNTARIS PROGRAMA 
DE PROTECCIÓ CIVIL

Es precisa voluntariat per aprendre els diferents tocs de 
campana per festes civils, incendis, alarmes, etc.  

La Pobla de Montornès, juliol de 2012  

VOLUNTARIS APRENDRE
 TOCAR CAMPANES
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LA POBLA DE MONTORNÈS
FESTES D’ESTIU 2012

Ajuntament de la Pobla de Montornès
Regidoria de Festes 
Comissió de Festes

2 d’agost
A les 22:00 h, a la Plaça de la Bassa.
CINEMA A LA FRESCA

3 d’agost
a les 23:00h, a la plaça de la Bassa
GRUP DE VERSIONS LA MÀQUINA DEL TEMPS

En acabar,
XARANGA   

4 d’agost
A les 10:00 h, a la Piscina Municipal
INFLABLES PISCINA I FESTA DE L’ESCUMA

A les 23:00 h 
CONCERT I BALL A CÀRREC DE L’ORQUESTRA VENUS

5 d’agost
A les 9 h, a la plaça de la Bassa
ESMORZAR DE GERMANOR 

A les 12:00, a la plaça de la Bassa
DIA DELS AVIS I PICA-PICA

A les 17:00 h, a l’aparcament Av. Catalunya
FESTA DE L’AIGUA

del 6 al 12 d’agost
NITS DE MÚSICA JOVE. Programa per determinar.

14 d’agost
A les 22:00, a la plaça de la Bassa
SOPAR DE GERMANOR AMENITZAT AMB MÚSICA 

FESTA MAJOR 2012
7 de setembre
A les 12:00 h
REPIC DE CAMPANES

8 de setembre
A les 11:30 h
ANADA A OFICI CORPORACIÓ MUNICIPAL 
DES DE L’AJUNTAMENT PRECEDITS PEL 
SEGUICI POPULAR.
A les 12:00 h
OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANTA 
MARIA
En acabar,
ACTUACIÓ BALLS POPULARS
A les 19:00 h, a la plaça de l’Església
DIADA CASTELLERA AMB LA COLLA CAS-
TELLERA DELS XIQUETS DE TARRAGONA I 
ELS NOIS DE LA TORRE.
A les 22:00 hores,  a la plaça de la Bassa
GRAN BALL DE FESTA MAJOR.

9 de setembre
A les 22:00 h, des de la plaça de l’Església
CORREFOC

10 de setembre
A les 17:00 h, a l’aparcament Av. Catalunya
FESTA DE L’AIGUA

A les 22:30 h, Plaça de la Bassa
ESPECTACLE DE MONOLEGS

11 de setembre
A les 9:00 h, sortida i arribada a la Plaça de la Bassa
BICICLETADA
A les 12:00 h, a la plaça de la Bassa
BALLADA DE SARDANES
A les 13:00 h, a la plaça de la Bassa
VERMUT POPULAR
A les 22:00 h, la plaça de la Bassa
HAVANERES
 

FIRA MULTISECTORIAL. 8 i 9 de setembre.
De 10:00h a 22:00h.  Av. Catalunya i carrers adjacents.

publicitat


