
L’AJUNTAMENT LICITA LA GESTIÓ 
DE L’AIGUA I CLAVEGUERAM P05 P07

ES SALVA LA XXXVII EDICIÓ 
PESSEBRE VIVENT

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

Tel. 977 648 821
       654 751 703

REGALA BELLESA, REGALA SALUT
NOMÉS EN EL MES DE DESEMBRE UN 

EN TRACTAMENTS FACIALS I CORPORALS

JUBILATS 
PEDICURA COMPLETA

20 €

15% 

PER LA COMPRA DE TRES PRODUCTES MARY COHR 
EMPORTA’T GRATIS UN TRACTAMENT VALORAT EN 70 €
I NOMÉS AQUEST MES DE DESEMBRE ELS PRODUCTES 

MARY COHR AMB UN DESCOMTE DEL 10 %

EN DEPILACIÓ PREUS ESPECIALS:
-1/2 CAMES+LLAVI+CELLES, 14 €
-CAMES SENCERES+ENGONAL, 15 €
-1/2 CAMES+AXIL·LES, 14 €

ELS DIMARTS PREU ESPECIAL EN:
-PEDICURA COMPLETA+BANY DE PARAFINA, 20 €
-JUBILATS, PEDICURA COMPLERTA, 20 €

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

BONES FESTES

LA CENTRAL DE L’OR
COMPREM OR I PLATA

877 05 24 84 /687 69 78 78
C/ PERE BADIA, 15 TORREDEMBARRA

HI HAURÀ PESSEBRE!!!
El temps passa volant! I gairebé sense 
que ens n’haguem adonat estem a punt 
d’acomiadar l’any 2012. Un any que passarà 
a la posteritat com un any complicat.  
Però vet aquí que ja ha arribat desembre, 
aquest any força fred, i en l’ambient es 
respira la il·lusió de què s’aproximen les dates 
nadalenques. Sobretot en els més petits. I 
és que, per més que la nostra societat vagi a 
una velocitat de vertigen que molts cops ens 
deshumanitza i que el fet religiós cada cop 
tingui menys pes: Nadal és Nadal! 
I, per aquells que pensen que no hi han 
bones notícies en els temps que corren, a 
la Pobla de Montornès el Nadal ve amb una 
bona nova que sembla extreta d’aquelles 
rondalles nadalenques benintencionades que 
Hollywood va plasmar en aquella deliciosa 
pel·lícula anomenada “Que bell és viure!”.  
I és que després d’estar en perill de no poder-
se organitzar a causa d’una miserable acció 
humana, el nostre tresor immaterial que és 
el pessebre vivent, que des de fa tants anys 
es realitza a l’ermita de Montornès, tindrà 
continuïtat. Tot gràcies a l’acció generosa 
d’un patrocinador privat, i a la perseverança 
i tenacitat de tot un poble i d’un Ajuntament 
que no es va resignar a perdre un dels seus 
fets identitaris.  Si això no és un petit miracle 
nadalenc… 
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
homnibus bonae voluntatis 
L’equip de La Pigota us desitja unes 
BONES FESTES I UN PROSPER ANY 2013
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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

A partir d’aquest 
número, podeu 
utilitzar el lector 
de codis QR del 
vostre aparell de 
telefonia mòbil o 
tablet per obtenir 
informació com-
plementària. 
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NETEJA I MANTEMIMENT 
 

 Particulars 
 Comercial                                               ARIEL DETERGENTE 95 LAVADOS                VANISH  5.95 KILOS                          SUAVIZANTE VERNEL 10 LITROS  
 Comunitats                                              PRECIO:     29.88 €                                PRECIO  13.99€                PRECIO   11.50€  
 Apartaments                                                     
 Oficines                                                    
 Obra nova               

                                                                                               
 
       LIMPIADOR DE WC 1 LITRO          DESENGRASANTE FAIRY 5 LITROS      FREGASUELOS DON LIMPIO5 LITROS               LIMPIADORES DE WC 1 LITRO 

       PRECIO  4.80 €                         PRECIO 12.50 €                              PRECIO 8.50€  UNIDAD                                    SANABRILL 4.95€   NETCAL 4.30€ 
 
 
 
 
NETEGES DALMANET 

 

SP-047B 

SERVEI DE PREVENCIÓ  
DE RISCOS LABORALS  

CENTRE DE FORMACIÓ 

Fem prevenció  per  
convicció 

TORREDEMBARRA: C. Pompeu Fabra, 4 1r-2a  tel. 977 13 01 72 
VALLS: Pl. Torrent del Titit, 10 · tel. 877 011 664     

PREUS ESPECIALS PER A ATURATS 
I possibilitat de finançament 

100% bonificació per empreses 

· SEGURETAT 
· HIGIENE  
· ERGONOMIA  

       info@vamconsultors.cat        www.vamconsultors.cat 

tgn-prl@cmap.cat            

TPC Construcció i Metall 
Manipulació d’aliments 
Carretilles “toro” 
Plataformes elevadores 
R.R.H.H. — Comptabilitat 
Programa formatiu d’ocupabilitat 

· PSICOSOCIOLOGIA  
· MEDICINA EN EL TREBALL 

informació
 ELECCIONS PARLAMENT>> RESULTATS POBLA DE MONTORNÈS

Com a gairebé en tot Catalunya, 
a la Pobla de Montornès, CIU ha 
estat la força més votada en les 
eleccions al Parlament de Catalu-
nya, que van tenir lloc el passat 
25 de novembre. La federació na-
cionalista va aconseguir 347 vots 
que representen el 26,32% dels 
vots emesos. Tot i guanyar amb 
molt d’avantatge, la formació 
que Artur Mas encapçala a nivell 
nacional va perdre vots i gairebé 
va baixar un 8% el resultat per-
centual aconseguit el 2010. I és 
que l’augment de la participació 
també es va fer notar en els re-
sultats al nostre poble. 
El PP, en canvi, va mantenir el seu 
percentatge de les últimes elec-

CIU, LA FORÇA MÉS VOTADA EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT
cions, un 18%, i ha augmentat el 
seu número de vots absoluts fins 
als 241. Per primera vegada s’ha 
situat com a segona força. 
També ha sortit molt enfortida 
ERC, atès que gairebé ha doblat 
els sufragis de la darrera contesa. 
Els 204 vots aconseguits signifi-
quen un 15,47% dels emesos. 
En canvi, el gran damnificat ha 
estat el PSC que, ha obtingut un 
dels seus pitjors resultats i, ha 
passat de ser la segona força 
que més vots treia en aquest co-
micis a la quarta. La proposta fe-
deralista de Pere Navarro només 
ha convençut a 182 poblencs i 
poblenques, el 13,8 % de la to-
talitat dels vots emesos.

Qui també ha sortit molt enforti-
da ha estat l’opció de Ciutadans, 
amb gairebé un 10% de recolza-
ment i 122 vots.  

RESULTATS POBLA DE MONTORNÈS ELECCIONS PARLAMENT 2012

Cens 2.116  
Vots 1.339 (63,28%)
Abstenció 777 (36,72%)
Nuls 21  
Blancs 18
  

 2012 2010 2006
Partit Vots %  Vots %  Vots %  
CiU 347 26,32  366 34,21  265 31,29  
PP 241 18,28  200 18,69  88 10,39  
ERC 204 15,47  106 9,91  186 21,96  
PSC 182 13,80  202 18,88  213 25,15  
Cs 122 9,25  32 2,99  14 1,65  
ICV-EUiA 86 6,52  49 4,58  44 5,19  
CUP 35 2,65  - -  - -  
PxC 31 2,35  32 2,99  - -  
SI 15 1,13  32 2,99  - -

Altres opcions, com ICV, les CUP, 
PxC o SI van treure uns resultats 
més modestos. 

PLE ORDINARI 19/1/2012
-Creació Registre Municipal Parelles de 
Fet
Vots a favor: 11 (8 AM-PM, 2 CIU i PP) 
Vots en contra: 0
Abstencions: 0 

-Aprovació Provisional Modificació 
Normes subsidiàries de planejament 
Pla Parcial Pobla Mar  
Era necessari per permetre que s’hi po-
guessin realitzar activitats com un centre 
de dia, ubicació de petits negocis (restau-
ració, botigues…)
Vots a favor: 9 (8 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 2 (CIU)

PLE EXTRAORDINARI I UR-
GENT 28/03/12*

-Aprovar Pla d’Ajust 
Vots a favor: 6 (5 AM-PM i PP) Vots en contra: 
0 
Abstencions: 0

-Acollir-se al conveni Generalitat-Diputació 
“Pla d’Assistència Financera Ens Locals”
Vots a favor: 6 (5 AM-PM i PP) 
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

*S’excusen 3 regidors d’AP-PM i 2 de CIU.

PLE ORDINARI 19/4/2012*
-Aprovació modificació ordenança fiscal llar 
d’infants.
En molts municipis s’ha optat per deixar de 
prestar aquest servei. En canvi, a La Pobla 
s’ha mantingut.
Vots a favor: 6 (AM-PM) 
Vots en contra: 2 (CIU)
Abstencions: 1 (PP)

EXTRACTE DELS ACORDS DEL PLENARI ANY 2012
-Aprovació ordenança reguladora utilització 
via pública per al pas de vehicles a través 
de les voreres  
Vots a favor: 6 (AM-PM)
 Vots en contra: 0 Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Declaració incompliment per part de la pro-
motora Pla Parcial per a equipaments terce-
ra edat i acords procedents.
Davant la negativa de la promotora a tirar en-
davant la urbanització, l’Ajuntament se’n farà 
càrrec subsidiariament per evitar que la zona 
es continuï degradant i obtenir les millores as-
sociades a la urbanització. 
Vots a favor: 6 (AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Declaració incompliment d’urbanitzar Pla 
Parcial 7 i acords procedents.
Vots a favor: 6 (AM-PM)
 Vots en contra: 0 
Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Adhesió conveni marc implantació model 
integrat atenció al ciutadà en l’àmbit de 
Catalunya.
Millorar l’atenció al ciutadà i facilitar els trà-
mits burocràtics. 
Vots a favor: 7 (6 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 2 (CIU)

-Moció Partit Popular relativa a les compe-
tències de la Junta de Govern Local 
Vots a favor: 1 (PP)
 Vots en contra: 6 (AM-PM)
 Abstencions: 2 (CIU)

*S’excusen 2 regidors d’AP-PM

PLE EXTRAORDINARI I UR-
GENT 9/05/12*

-Aprovació concertació crèdit regulat pel DL 
4/2012, finançament per al pagament pro-
veïdors entitats locals.
Crèdit per pagar els 460.000 € als proveïdors 

que s’ha trobat l’actual equip de govern. 
Vots a favor: 7 (6 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 0

*S’excusen 2 regidors d’AP-PM i 2 de CIU.

PLE 19/07/2012
 -Amortització plaça operari plantilla muni-
cipal
En busca d’un aprimament del capitol de per-
sonal de l’ajuntament i l’estalvi que s’hi vin-
cula.
Vots a favor: 8 (AM-PM)
Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP) 

-Aprovació conveni Consell Comarcal reco-
neixement de saldo, fraccionament i apla-
çament pago.
Pla per poder fer front a la deuta contreta amb 
el Consell Comarcal a qui en l’anterior legisla-
tura se li va deixar de pagar el servei de recolli-
da d’escombreries.  
Vots a favor: 9 (8 AM-PM i PP) 
Vots en contra: 0
 Abstencions: 2 (CIU) 

-Cessió local Associació Gent Gran de la Po-
bla de Montornès
Cessió d’un local a l’associació de la gent gran 
de la Pobla de Montornès.
Vots a favor: 9 (8 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 2 (CIU)

-Aprovació definitiva reclamació terrenys i 
intal·lacions cedits a precari
Recuperació de la Zona Esportiva gestionada 
per l’ACEM.
Vots a favor: 8 (AM-PM) 
Vots en contra: : 3 (2 CIU i PP) 
 Abstencions: 0

-Aprovació conveni BASE per actualitzar da-
des cadastrals.
Conveni per regularitzar les dades cadastrals 

d’aquelles propietats que han estat modifica-
des però no tributen.  
Vots a favor: 9 (8 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 2 (CIU)

PLE EXTRAORDINARI 
3/09/2012*
Modificació conveni Consell Comarcal 
prestació serveis mediambientals
Es pretenia recuperar el servei de poda per 
estalviar-se 3000 € mensuals.
Vots a favor: 6 (5 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 0

*S’excusen 3 regidors d’AP-PM i 2 de CIU.

PLE ORDINARI 18/10/2012
-Aprovació Inicial Pla Especial Protec-
ció Patrimoni de La Pobla.  
Es preten protegir el patrimoni arquitec-
tònic, arqueòlogic i artístic de la Pobla.
Vots a favor: 8 (AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Aprovació Inicial Plec de clàusules ad-
ministratives per a la concessió del 
servei d’aigua i clavegueram.  
Es preten millorar el servei i obtenir re-
cursos econòmics.
Vots a favor: 8 (AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Aprovació Inicial Reglament Zones Es-
portives Municipals.  
Es preten regular les zones esportives.
Vots a favor: 8 (AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP) 
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La Pigota,  la Pobla de 
Montornès. 

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

CIVISME AMB EL QUE ÉS DE TOTS
En la nostra societat, la convivència no sempre és fàcil. Valors com ser cívic, o sigui, tenir una actitud 
responsable amb el que és dels ciutadans, de tots i totes, no estan el suficientment prestigiats. És un 
tret cultural que hem de canviar. 
S’ha de dir que a pesar de què s’hi esmercen bastants recursos, sobretot educant els nostres petits,  i 
que s’aconsegueixen resultats: encara que estem molt lluny del grau de civisme que presenten altres 
societats més avançades.
I és que hi ha molta gent que no s’adona que qui no respecta els bens públics infligeix un dany 
generalitzat a la societat, perquè el que malmeten és de tots. No són conscients de la despesa afegida 
que suposa reparar allò que no ha estat respectat adequadament. I això val des de llençar papers al 
terra o permetre que les nostres mascotes defequin impunement al mig del carrer fins a qui trenca els 
globus de les faroles, embruten amb pintades o fa malbé els bancs d’una plaça pública. Per no parlar 
dels qui consideren que qualsevol indret és idoni per convertir-se en un abocador incontrolat.     
Una de les coses que encara no entenem és que el paisatge és un bé públic i, per tant, de tots. 
Aquesta incomprensió és un indicador que a la nostra societat encara li falta un bon tros de camí per 
arribar a una maduresa social que sí gaudeixen en altres indrets. Només cal anar als països del nord 
d’Europa (Àustria, Alemanya, etc.) per adonar-se de la diferència. No hi ha ni un sol racó que no estigui 
ben cuidat, ben tractat.
Només cal que donem un tomb per les nostres carreteres, pels nostres camps, per observar piles de 
deixalles: neumàtics, restes de poda, rebuigs de la construcció, etc. No hi han arribat soles, algú amb 
nom i cognoms n’és responsable de no tractar correctament aquests residus. La despesa que ens 
genera a tots i totes és doble, atès que no utilitza un servei que ens costa de mantenir: la deixalleria; i 
a més ens obliga a fer un dispendi extra a l’haver netejar el que ha estat embrutat. 
La minva és evident i els recursos limitats. Més en uns moments com els actuals. Per tant, aquestes 
persones són les responsables de què no es pugui fer altres millores que ens beneficiarien a tots i 
totes.    
I és que una estàtua, una font, quatre arbres ben plantats zones degudament enjardinades, carrers 
néts, fan goig un poble, un país, però també la gent que hi viu. 
És una reflexió que cal tenir en compte. 

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?

¿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
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:
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ESCOLA BRESSOL>> NOU CURS

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)

DES DE 300 € AL MES

En els últims anys, els usuaris de les 
escoles bressol han disminuït. També 
ho ha fet l’aportació que la Generalitat 
de Catalunya hi destina en forma de 
subvenció, que a més es paga amb 
molt de retard.  Són efectes directes 
de la crisis econòmica.
És per això que molts ajuntaments 
s’han plantejat si l’escola bressol del 
seu municipi és sostenible econòmi-
cament i alguns, fins i tot, l’han tancat. 
És el cas del poble veí de Creixell. 
A la Pobla de Montornès, el que ha 
fet l’ajuntament és intentar ajustar els 
costos d’aquest servei per evitar-ne 
la clausura. S’ha de dir que també hi 
havia forces queixes de les mares i 
pares dels alumnes amb el funciona-
ment del darrer any.
És per aquests motius que l’ajunta-
ment ha tret a concurs la gestió de 
l’escola, que no es porta de forma di-
recta sinó contractada a una empresa 
externa. 
Al concurs es van presentar quatre 
empreses i, Eulen SA va guanyar i 

pels propers quatre anys l’adminis-
trarà. Segons explica la regidora Ma. 
José Sotoca, el projecte educatiu, la 
flexibilitat i el millor preu ofertat, que 
s’ha vist disminuït a gairebé a una 
tercera part al que es pagava fins ara, 
són els principals motius pels quals 
l’ajuntament ha adjudicat el concurs a 
Eulen. També ha estat molt ben vist el 
fet que l’empresa hagi prioritzat que 
els educadors encarregats del centre 
siguin veïns de la Pobla. 
Menys alumnes.
De moment són una quinzena els 
nens i nenes que s’han apuntat a 
l’escola, gairebé la meitat que en al-
tres anys. Això fa que, a pesar de la 
substancial millora econòmica acon-
seguida per l’ajuntament, el preu que 
han de suportar les famílies s’hagi vist 
augmentat.  
El servei de menjador s’ha hagut de 
suspendre per falta de demanda, en-
cara que els alumnes poden portar el 
menjar en una carmanyola.  

L’AJUNTAMENT EVITA TANCAR 
L’ESCOLA BRESSOL 

CURS ESCOLAR >> INICI CLASSES

MÉS DE 200 ALUMNES 
COMENCEN UN CURS MARCAT 
PER LES RETALLADES
El curs escolar de la Pobla de Mon-
tornès ha començat amb un total 
de 211 alumnes. Enguany serà un 
curs marcat per les retallades en 
matèria d’ensenyament i a pesar 
que s’intentarà minimitzar la seva 
afectació al rendiment escolar, és 
clar que se’n veurà afectat.
El professorat és qui s’emporta 
la pitjor part atès que s’ha vist re-
duït. Aquesta circumstància, jun-
tament amb altres mesures que 
s’apliquen des del Departament 
d’Ensenyament, com el fet que 
als professors interins no se’ls hi 

pagui la mitja hora de pati i, per 
tant, no realitzin les tasques de vi-
gilància, o el fet que les baixes la-
borals no siguin substituïdes fins 
a partir del desè dia, fa preveure 
que serà molt complicat cobrir to-
tes les necessitats educatives. 
Possiblement, no hi haurà colòni-
es i altres activitats extraescolars.
El curs també compta amb una 
altra novetat: l’horari lectiu. En-
guany el consell escolar ha decidit 
que sigui de les 9 a 2/4 d’1 i de 3 
a 2/4 de 5.
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Finalment, la Pobla de Mon-
tornès no perdrà un dels 
seus al·licients culturals més 
característics: el pessebre vi-
vent. Així, doncs, els lladres 
del coure no han aconseguit 
acabar amb l’espectacle que 
cada Nadal, des de l’any 
1976, s’ha escenificat a re-
dós de l’ermita de la Mare de 
Déu de Montornès, i arribà a 
la 37a. edició.  

Què ha passat?
Dos robatoris del coure de 
part de la instal·lació elèc-
trica i de so de l’espectacle, 
ocorreguts els mesos de 
febrer i setembre, van posar 
en escac la continuïtat de 
tant prestigiat esdeveniment 
nadalenc.
S’ha de dir que a pesar de la 
bona predisposició, tant per 
part de l’entitat que tradicio-
nalment l’organitzava, Amics 
de Montornès, com per part 
de l’Ajuntament, que des de 
l’any passat n’ha agafat el 
testimoni; el segon robatori 
va fer visualitzar que era im-
possible reposar el material 
robat sense el risc de tornar 
a patir noves sostraccions o 
fer una inversió molt per so-

PESSEBRE VIVENT >> XXXVII EDICIÓ

PORTAVENTURA SALVA LA 37a. EDICIÓ DEL PESSEBRE VIVENT
bre del que es podia assumir.
De fet, poc abans del segon 
incident, l’ajuntament havia 
estimat en uns 20.000 eu-
ros el cost de refer la infra-
estructura i endegava el pro-
jecte tècnic de la instal·lació 
elèctrica, així com buscava 
una solució que garantís la 
seguretat dels materials que 
es preveia instal·lar. Per fer 
front a part d’aquesta inver-
sió, es guardaven els diners 
provinents de la recaptació 
obtinguda en l’última edició 
del pessebre, uns 8.500€.
A finals d’octubre, però, tal 
i com es va acordar en una 
convocatòria en què hi van 
assistir bona part de les per-
sones que col·laboren amb 
el pessebre vivent, es va de-
cidir suspendre l’edició d’en-
guany i reservar els diners 
per un futur. 
Així es va donar a conèixer 
en diferents mitjans de co-
municació provincials i nacio-
nals. Però vet aquí que, quan 
ja es donava tot per perdut, 
hi va haver una… 

Ajuda inesperada.
La notícia de la cancel·lació 
per robatori va fer impacte 

en diversos treballadors de 
PortAventura, que interna-
ment van buscar una fórmu-
la per ajudar. Poc després, 
des del parc temàtic es van 
posar en contacte amb l’al-
calde, Josep Maria Santama-
ria, el primer tinent d’alcalde, 
Ramon Rovira, i els regidors  
Joan Domingo i Pedro Maes-
tre, i van proposar una solu-
ció tècnica que evités nous 
furts i l’assumpció d’una part 
de les despeses.    
L’Ajuntament va posar-se en 
contacte amb les 7 o 8 per-
sones que se n’encarreguen 
més directament del pesse-
bre i els hi van traslladar l’ofe-
riment. 
L’entesa va ser acceptada. 
PortAventura s’ha fet càrrec 
del cablejat sostret i la mà 
d’obra necessària. L’Ajun-
tament de l’excavació dels 
400 metres de rasa i de dos 
tancs de formigó, necessaris 
per cobrir el cablejat. La nova 
instal·lació, que està subjec-
te a l’actual normativa legal, 
va suposar un dia de feina. 

Tornar a la feina.
Recuperada la part més im-
portant, quedava per refer 
part del cablejat secunda-
ri per part d’un conjunt de 
voluntaris encapçalats per 
Marcel Casasús i Josep Ma. 
Ivern que gairebé cada dia 
van per ultimar els detalls i 
que tot estigui a punt pel dia 
de l’estrena. 
En paral·lel, cada diumenge 
una vintena de voluntaris ne-
tegen les instal·lacions.    

L’edició d’enguany.
Com en edicions anteri-
ors, en el Pessebre Vivent 
d’aquest any hi participaran 

gairebé 200 actors voluntaris 
que donaran vida a un total 
de 15 quadres escènics so-
bre els passatges més cone-
guts de la infantesa de Jesús 
i les tradicions catalanes rela-
tives al Nadal.   
Aquests són: L’Anunciació de 
Maria, La Família en el Nadal, 
Els Infants, La nostra page-
sia, La dona bíblica, Camí de 
Betlem, Lluita del bé contra 
el mal, Anunciata als pastors, 
El Naixement, Fugida d’Egip-
te i retorn a Betlem, L’Àngel 
de la Pau, Casa de Natzaret, 
Presentació en el temple, El 
Tió de Nadal i Joia al Camp.
Els preus de les entrades és 
de 6 € els adults i 3€ els joves 
entre 8 i 15 anys. Als grups 
de més de 15 persones o 
als  qui presentin el passi de 
PortAventura l’entrada els hi 
costarà 4 €.  
La primera presentació serà 
el dia 23 de desembre. Hi 
assistirà entre altres autori-
tats el delegat de cultura de 
la Generalitat de Catalunya a 
Tarragona, Sr. Jordi Agràs. En 
total es faran cinc represen-
tacions. 
A partir de l’hora d’inici, es 

fan torns de representació 
per l’itinerari exterior a l’Ermi-
ta de Montornès. La durada 
aproximada és de 3/4 d’ho-
ra. No és possible l’entrada 
quan un torn ha començat.

Novetat.
La novetat d’enguany és que 
s’ha ideat un circuit pensat 
per facilitar l’accessibilitat 
d’entrada i de sortida dels 
vehicles i evitar les retenci-
ons.

“Un estel il·lumina el cel,
un desig de pau il·lumina el món”

L’ALCALDE DE LA POBLA DE MONTORNÈS,
JOSEP MA. SANTAMARIA PUIG,
I LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

US DESITGEN UN
BON NADAL I 
FELIÇ ANY 2013

LA DADA:

Dies de representació
Primera representació: 
23 de desembre
Dia de Nadal, 25 de 
desembre
Dia de Sant Esteve, 26 
de desembre
Quarta representació: 
30 de desembre
Darrera representació: 
Dia de Reis, diumenge 
dia 06 de gener
Horari
Desembre: de 18h a 20h
Gener: de 18:30h a 20h

05
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RECONEIXEMENT BAIX GAIÀ>> JORDI MORANT I CLUB PETANCA

El Baix Gaià es va vestir de 
gala aquest  5 de novem-
bre per fer un reconeixe-
ment als actius que aju-
den, o han ajudat, a donar 
notorietat a la marca turís-
tica que aplega als 11 mu-
nicipis d’aquesta subco-
marca del Tarragonès que 
són: Torredembarra, Roda 
de Berà, Creixell, Altafulla, 
la Riera de Gaià, la Nou 
de Gaià, Salomó, Vespella 
de Gaià, el Catllar, Renau i, 
com no, la Pobla de Mon-
tornès. 
És la tercera vegada que 
s’organitza la Nit dels Pre-

mis Turístics del Baix Gaià 
i, en la present edició, l’es-
cenari de l’entrega de pre-
mis es va fer al Casal Mu-
nicipal de La Riera de Gaià, 
on es va oferir un cocktail. 
En total van ser  15 les 
persones, entitats o em-
preses que van rebre el 
reconeixement públic, en 
onze disciplines diferents 
i molt heterogènies, atès 
que es premia des del 
millor ambaixador turístic, 
guardó que enguany va re-
caurer en la figura de Luís 
del Olmo (Roda de Berà), a 
aquelles iniciatives empre-

sarials, culturals, esporti-
ves, etc. que els membres 
del consorci consideren 
mereixedores de ser des-
tacades. 
Relacionats amb la Pobla 
de Montornès van ser dos 
els guardonats: l’investiga-
dor Jordi Morant i Clanxet, 
i el Club de Petanca ACEM.
A Morant i Clanxet se li ha 
volgut reconèixer la seva 
dedicació a l’estudi de la 
història del Baix Gaià. De 
fet, és un dels autors més 
prolífics de la comarca 
amb una trajectòria inicia-
da fa més de 40 anys. Au-

tor de nombrosos llibres 
i treballs monogràfics, la 
majoria relacionats amb la 
història de la nostra pobla-
ció, també va ser una de 
les persones que van con-
tribuir a la creació de l’as-
sociació Amics de Montor-
nès i el primer president.
També és de destacar que 
el primer Premi Esportiu 
del Baix Gaià recaurà en 
el Club de Petanca ACEM. 
Se’ls hi vol reconèixer la 
seva exitosa trajectòria 
esportiva, tant en el circuit 
català com estatal, en un 
esport minoritari, però que 
gaudeix d’una gran accep-
tació en la nostra població. 

 
      

JORDI MORANT I EL CLUB DE PENTANCA DE L’ACEM 
RECONEGUTS EN LA NIT DELS PREMIS TURISTICS DEL BAIX GAIÀ

 
  

 

www.gatigos.es 
      

TORREDEMBARRA: 977641800         

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

PG. ESTACIÓ, 3
LA POBLA DE MONTORNÈS Tel. 639 116 155 

BONES
FESTES

ESMORZARS DE FORQUILLA
TAPES VARIADES
APERITIUS

Només mes de juliol

LA DADA:
Alguns treballs de Jordi Mo-
rant:
La Pobla i el Castell de Mon-
tornès. Introducció a la seva 
història (1972)
Guia de la Pobla de Montor-
nès (1983)
El tren per La Pobla de Mon-
tornès en el centenari del Fer-
rocarril (1984)
Temes poblencs I (1995)
El terme municipal de la Pobla 
de M.. Notes pel seu estudi 
toponímic (2007)
El lloc de Clarà terme de Mon-
tornès i altres consideracions 
històriques (2008)
El ball de la viuda Judith, 1911 
(2009)
Records del primer president 
de la Societat Cultural Amics 
de Montornès (2011)
Construcció de l’església par-
roquial de la Pobla de Montor-
nès (2012) 
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El plenari del passat 18 d’octubre 
va aprovar les clàusules amb què 
es regirà el concurs públic del que 
sortirà l’empresa que ha de regir 
la gestió del servei d’abastiment 
d’aigua per al consum humà i ser-
vei de clavegueram pels propers 
25 anys.
A la Pobla de Montornès, s’ha de 
dir que fins el moment, el servei 
el presta l’empresa SOREA en 
precari atès que la concessió de 
la que gaudia va expirar fa més 
de quatre anys. Ara es pretén  re-
gularitzar la situació.  
I és que per la manca de medis 
propis de l’Ajuntament per a ga-
rantir la prestació d’aquest servei 
amb les suficients garanties pel 
que fa a la seva continuïtat, sa-
lubritat i demés condicions exigi-
bles d’acord amb la seva naturale-
sa bàsica, fa que l’ens municipal 

L’AJUNTAMENT LICITA LA GESTIÓ  DE L’AIGUA I EL 
CLAVEGUERAM PER ACONSEGUIR UN MÍNIM D’1.000.000 
D’EUROS PER INVERSIONS.

no estigui capacitat per a prestar 
directament els referits serveis i, 
per això, els dóna en concessió a 
una empresa especialitzada, però 
sense perdre en cap moment les 
facultats inherents a la seva titu-
laritat.
Així, doncs, tal i com passa en 
l’actualitat, amb el nou contracte 
el servei mantindrà el seu caràc-
ter de servei públic municipal i la 
seva gestió per part de l’empresa 
concessionària s’ajustarà en tot 
moment als Reglaments Munici-
pals establerts i a l’aprovació final 
de l’Ajuntament.

Millores
La concessió compren l’explota-
ció de les xarxes, instal·lacions 
i demés elements vinculats als 
serveis que les empreses hau-
ran de millorar tal com puguin si 
volen    aspirar a guanyar el con-
tracte. 
A més, com a preu de sortida, 
l’ajuntament exigeix una renda 
inicial anticipada, o cànon inicial 
anticipat, d’1.000.000 d’euros 
que haurà de ser entregat els tres 
primers anys de la següent mane-
ra: 400.000 euros en el moment 
de signar el contracte, 300.000 € 
a l’any de la signatura i 300.000 € 
al cap de dos anys. Les millores 
econòmiques en aquest apartat 
seran ingressades en la primera 
anualitat del contracte.  
La voluntat de l’equip de govern 
és utilitzar aquests diners per ti-

rar endavant diferents inversions 
necessàries pel municipi i reduir 
el deute.
A més, l’ajuntament rebrà un 
cànon anual vinculat amb el con-
sum d’aigua.
Les tarifes
Tal i com està redactat el plec de 
clàusules la tarifa corresponent al 
servei de subministrament d’ai-
gua no patirà cap increment, com 
a mínim, durant els dos primers 
anys més enllà de la pujada de 
l’IPC (3%).  A partir del tercer any, 
si podran veure repercutides les 
millores, previ estudi justificatiu i 
l’aprovació de l’Ajuntament i de la 
Comissió de Preus de Catalunya.
Si els terminis legals es complei-
xen, es preveu que l’adjudicació 
podria estar enllestida en el pri-
mer trimestre de l’any vinent. 

SITUACIÓ ECONÒMICA>> DEUTE MUNICIPAL

S’aconseguirà 
1.000.000 d’euros per 
inversions

LA DADA:

“ESPECIALITATS EN PA I COQUES CUITS AL FORN DE LLENYA”
Fleca i Pastisseria Artesana des de 1920

Arran de la difícil situació eco-
nòmica actual i de l’augment de 
veïns i veïnes del nostre municipi 
que s’han quedat a l’atur, des de 
l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès fa temps que es treballa 
per oferir un servei municipal de 
dinamització laboral adreçat a 
aquelles persones del municipi 
que estiguin interessats en la re-
cerca de feina.
En aquest ambient tant desfavo-
rable, el que es vol és que aquest 
col·lectiu de  persones que es 
considera dels més necessita-
des i vulnerables de la nostra 
població tinguin totes les eines 
necessàries per aconseguir la 
igualtat d’oportunitats en l’accés 
al mercat de treball i a la forma-
ció.
Per aquest propòsit, s’ha signat 
un conveni de col·laboració amb 
la UGT en virtut del qual, a partir 

NOU SERVEI DE DINAMITZACIÓ LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNES

SITUACIÓ ECONÒMICA>> SERVEI DE DINAMITZACIÓ

del mes de gener de l’any 2013, 
dos vegades al mes s’oferirà  un 
servei d’orientació laboral amb 
un tracte personalitzat.  Els usua-
ris podran consultar ofertes labo-
rals del territori, cercar feina per 
internet i orientar-se sobre as-
pectes relacionats en la recerca 
de treball (elaboració de currícu-
lums, preparació per l’entrevista 
de feina, etc.).
Aquest nou servei està a l’abast 
de tothom i es pretén que sigui 
d’utilitat tant per les empreses 
que poden cercar treballadores 
i treballadors com per les perso-
nes que busquen feina.
El Servei de Dinamització Labo-
ral Municipal estarà ubicat en les 
dependències de l’Ajuntament. 
El seu horari serà el segon dilluns 
de cada mes de 11:30h a 13:30h. 
Per demanar dia i hora es pot tru-
car al telèfon 660 416 419.

C/ DE L’ORDI, 26
43761.- LA POBLA DE MONTORNÉS

MAF SERLIMP, S.L.
Servicio de Limpiezas
627 894 673 

·PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
·PARQUINGS

·COMUNIDADES
·OFICINAS

·CRISTALES

Per les seves característiques, 
la Pobla de Montornès és una 
població amb un ric passat his-
tòric. No obstant, aquest passat 
ha estat moltes vegades ignorat 
i menystingut. No se li ha volgut 
reconèixer el valor que realment 
té, fet que ha provocat que el 
nostre municipi hagi perdut una 
part important del seu patrimoni 
històrico-cultural.
Per evitar que això passi, l’ajun-
tament vol posar en relleu di-
ferents jaciments arqueològics 
que hi ha dispersos pel terme 
municipal. De moment, s’ha 
contactat amb el Departament 
de Cultura de la Generalitat i 
una empresa especialitzada en 
prospeccions perquè facin una 
primera valoració que en deter-
mini la seva importància. 
Per començar, els jaciments 

L’AJUNTAMENT VOL FER PROSPECCIONS 
A QUATRE JACIMENTS ARQUEOLÒGICS DE 
LA POBLA

PATRIMONI HISTÔRIC>> PORSPECCIONS

que es volen estudiar són el 
poblat ibèric del coll de Creus 
(s. III a I aC), i una possible vil-
la romana de l’època imperial 
que s’hi ubicaria, de la que en 
els anys 60 es va descobrir una 
petita necròpolis; el poblat ibè-
ric de Bigorro (s. III a I aC), molt 
a prop de Mas de Secalló, on 
s’han trobat materials ceràmics; 
i el jaciment del Turó de l’ermita 
de Montornès (s. III aC fins al 
s. XI), on es creu que hi havia 
un centre d’explotació agrícola 
ibèric amb un camp de sitges, 
però també les restes de l’antic 
castell de Montornès o Puigper-
diguers.   
A la llarga el que es pretén és 
preservar de l’espoli aquests in-
drets i que puguin ser visitables 
convertint-se en un atractiu cul-
tural de la nostra població. 
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matalàs viscoelàsticamatalàs ELIOCEL 28 kg. 
amb rivet i piqué de luxe

JA TENIM LA NOVA COL·LECCIÓ
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JESÚS DE MIGUEL>> REGIDOR DE LA GENT GRAN DE LA POBLA DE MONTORNÈS

¿Qué se ha hecho desde la 
regidoría de la Gent Gran?
Una de las primeras empre-
sas en las que se ha trabaja-
do ha sido crear la asociación. 
El 3 de marzo se hizo la pre-
sentación y desde esta fecha  
hasta ahora se ha fomenta-
do. No se le puede escapar 
a nadie el trabajo previo que 
ha habido para reconvertir el 
local donde se ha ubicado su 
sede. Todo realizado a bajo 
coste.  
Creemos que la asociación 
ha estado un éxito abruma-
dor, y estamos encantados 
de como esta funcionando, 
puesto que en total ya son 
130 las personas que se han 
asociado. El único “pero” que 
tenemos es que por falta de 
un local en el núcleo histórico 
de la Pobla, las instalaciones 
están en la urbanización del 
Castell,  un poco alejado del 
centro, y esto ha hecho que 
la gente mayor que no vive en 
las urbanizaciones les cueste 
integrarse en la asociación. 
Seguramente están menos 
acostumbradas a desplazar-
se.  Para cambiar esta ten-
dencia, en un futuro próximo 
se llevará algunas actividades 
de la asociación, como por 
ejemplo el baile, al centro. A 
partir de enero se trasladará 
una vez al mes para que la 
gente conozca lo bien que se 
lo pasan en la asociación.
       
Hablando de actividades 
¿Cuáles son las actividades 
que se realizan desde la 
asociación?
Una muy importante es la pe-
tanca. Cada día, de lunes a vi-

ernes, se reúnen para jugar y 
pasárselo en grande. Se han 
hecho unos campos de juego 
adecuados (antes estaban de 
una manera precaria i provisi-
onal) con un sistema de con-
tabilización nuevo, al estilo 
profesional, se ha arreglado 
el entorno, etc. Lo mejor de 
todo es que se ha multiplica-
do por tres o por cuatro los 
participantes. De hecho, la 
Junta pretende crear unas 
normas de comportamiento 
i de funcionamiento propios 
para evitar conflictos.
Otra actividad que se realiza 
desde la asociación con el 
respaldo del ayuntamiento 
es las clases gratuitas de in-
formática para jubilados. Para 
poderlas hacer tuvimos que 
luchar hasta lograr traer la co-
nexión de internet, los orde-
nadores, que son reciclados y 
los recuperamos, etc. Ahora 
ya es una realidad.  
Otra actividad es el baile. Se 
empezó de una manera tími-
da en verano, pero se ha que-
dado como una actividad con-
solidada. Se hace todos los 
sábados por la tarde y asisten 
entre sesenta y setenta per-
sonas.  Se ha creado un ambi-
ente tan fantástico que hasta 
el propio alcalde, que nos ha 
visitado varias veces, propu-
so a los que lo llevan que se 
encargaran de organizar la fi-
esta de fin de año del pueblo. 
La Junta declinó la invitación 
pero sí organizaremos una fi-
esta propia en la llar. 
En este punto quiero dar las 
gracias a los hijos del músico 
de la Pobla Jaume Farré, que 
nos han cedido el equipo de 

música de su difunto 
padre, que es el que 
nos permite poder ha-
cer el baile.         
Por cierto, entre se-
mana se hacen clases 
de baile para quienes 
quieran aprender. 
Otra sección de la 
asociación se encarga 
de hacer senderismo 
por la zona.
También se hacen 
excursiones. De mo-
mento de un solo día, 
pero la previsión es 
que pronto serán más 
serias. A mí me haría 
mucha ilusión que se 
organizara una excur-
sión para conocer mi 
tierra, Castilla, que tie-
ne el mejor Románico 
de la Península.

Con tanta activi-
dad…

…el local se ha queda-
do pequeño. Por esto la próxi-
ma tarea que me gustaría 
realizar es recuperar y acon-
dicionar un patio interior ane-
xo a la sala. De esta manera 
se ganaría un espacio que se 
utilizaría sobretodo durante el 
verano. Tiene muchas posibi-
lidades porqué esta cerrado, 
aislado de las miradas de la 
gente. Toda la obra la acome-
teríamos nosotros mismos, 
de la misma manera que no-
sotros mismos realizamos las 
pistas de petanca.     

¿Y hay alguna otra activi-
dad que se quiera desarro-
llar en un futuro?
Hay un local anexo en qué 

me gustaría montar una “es-
cuela” de bricolaje a partir 
de las herramientas que nos 
cedan las personas mayores. 
De momento, hemos limpia-
do y electrificado el local. Es 
un primer paso, pero es difícil 
porque se necesita encontrar 
a las personas adecuadas 
para llevar a cabo el proyecto. 
Personalmente, creo mucho 
en él puesto que  yo hacía 
esta tarea en la empresa en 
qué trabajaba. Creo que sería 
muy interesante y enriquece-
dor compartir la experiencia 
profesional de nuestros jubi-
lados para los más jóvenes.

Para finalizar, le parece bien 
que hablemos un poco del 

gas natural. ¿hay alguna 
novedad?
La mayor novedad es que ya 
hay entre 150 y 170 abonados 
en la urbanización Castell de 
Montornès y Flor de Almen-
dro y, que des de febrero en 
qué se acabó la primera fase, 
que costó cinco años de liti-
gio entre vecinos y empresa, 
las obras han tenido continui-
dad y han evolucionado con 
mucha rapidez. Las empre-
sas constructoras prevén que 
las obras se acaben a finales 
de este año.  En un futuro se 
decidirá si de cara el año que 
viene se continua con la zona 
de la urbanización que falta. 
Depende de las previsiones 
de Gas Natural.  

“…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

Jesús de Miguel nació en Burgos el año 1942.  Él es uno de esos emigrantes que marcharon a Alemania para ganarse la vida cuando aquí las 
cosas estaban muy difíciles. Es donde conoció a su esposa, emigrante como él,  natural de Tarragona, i nacieron sus dos hijos. En total, residió allí 
14 años antes de volver a España., concretamente a Barcelona. Fue en Alemania dónde se introdujo en el mundo sindical.  I es que a pesar de ser 
regidor del Ayuntamiento de la Pobla, Miguel no se considera político sino sindicalista. 
Su relación con la Pobla se inició el año 2000. Hacía justo un mes que se había jubilado cuando decidió instalarse en la urbanización Castell de Mon-
tornès de nuestro pueblo,  al que le encontró todos los encantos.  
Su empeño a qué el Gas Natural llegara a dicha urbanización fue determinante para integrarse en la asociación de vecinos i convertirse en su presi-
dente. Después de una larga lucha, y no sin dificultades, junto con otros vecinos, consiguió su propósito. 
Afiliado al sindicato UGT, le pidieron que colaborara en un nuevo proyecto político en la Pobla vinculado al PSC. No tuvo inconveniente en integrarse 
en la lista electoral, pero pidió ir en un sitio para no salir. El respaldo fue tan masivo que por sorpresa salió.  
Es en calidad de regidor de la Gent Gran, y como persona responsable de la instalación del gas en la Pobla de Montornès a propuesta del con-
sistorio municipal, que le hacemos la presente entrevista. 

Tel. i FAX 977 646 121
Mòb.  699 285 817

www.rsvcars.es

C/ Riells, 1- Marítima Residencial
Davant Punt de Pintures (Creixell)
Torredembarra (Tarragona)

Especialitzats en electrònica i diagnosi.
Alarmes multimèdia, navegadors, etc.
Potenciació, reprogramació i reparació centraletes de motor i airbaig

Compra-venda de vehicles nous i d’ocasió

us desitja
bon Nadal i 
feliç any 2013

Recanvis totes les marques.
Neteges integrals amb tapisseria i sostre.
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Con la voluntad de que sea 
un espacio abierto a todos los 
habitantes de la Pobla y para 
reducir y fiscalizar el gasto, el 
ayuntamiento de la Pobla de 
Montornès recuperará a par-
tir del 1 de enero de 2013 las 
instalaciones deportivas ubi-
cadas en la urbanización del 
Castell de Montornès y que 
desde el año 1992 estaban ce-
didas a precario a la Asociación 
Cultural Deportiva Montornès 
(ACEM).
La entidad quedará disuelta, 
dado que ha perdido su sentido 
al pasar la gestión del espacio a 
ser directa por el ente público, 
pero entre sus asociados se 
ha creado un club de petanca 
que continuará disfrutando de 
las instalaciones como lo po-
drán hacer de manera libre el 
resto de habitantes de la Pobla. 
Además de pistas de petanca, 
esta zona deportiva contiene 
pistas de tenis, frontón, fútbol 
sala y baloncesto. También hay 
un bar-restaurante que conti-

ZONES ESPORTIVES>> REGLAMENT 

nuará con su actividad.

Creación reglamento zonas 
deportivas.
Con el fin de gestionar mejor 
las diferentes zonas deportivas 
del municipio, el ayuntamiento 
ha creado un reglamento en el 
que entre otros establece cuál 
debe ser el acceso y el uso de 
las mismas, como se gestio-
nará la programación de acti-
vidades, se regula la conserva-
ción de las instalaciones y del 
material y establece diferentes 
amonestaciones y sanciones 
por si los usuarios incurren en 
alguna falta. 

LA POBLA RECUPERARÁ LA ZONA 
DEPORTIVA DE L’ACEM

LA DADA:

Subvencions rebudes per ACEM 
des de l’any 2000 145.000€
Inversions fetes a la zona 
esportiva que ACEM gestionava 
des de l’any 2000: 428.600€

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

L’Ajuntament de La Pobla de 
Montornès ha creat al Centre 
Cívic Mas Solé l’Espai Jove. 
Aquest servei, adreçat als jo-
ves de la nostra població, des 
dels 12 als 25 anys, està pen-
sat tant perquè els joves tin-
guin un punt de trobada com 
per a poder-los-hi oferir la in-
formació que els hi pugui ser 
d’interès.  
L’Espai Jove és un comple-
ment al Punt Jove que des de 
fa un temps, està obert cada 
dimarts de 16:30 h a 20:00 h., 
i en què l’ajuntament posa a 
la disposició de la joventut un 
punt de reunió on poden gau-
dir de servei gratuït d’ordina-
dors amb connexió a internet, 
wi-fi, sala de jocs, etc. 
A partir d’ara, els joves hi po-
dran obtenir informació sobre 
ensenyament i formació, tre-
ball, habitatge, salut i preven-
ció, lleure i cultura, etc.   

Tallers a partir del gener.

L’Espai Jove està pensat per-
què els nois i noies puguin 
proposar les activitats que 
més els hi venen de gust: ex-
cursions i sortides, activitats 
esportives, activitats de lleure, 

ES CREA L’ESPAI JOVE AL CENTRE CÍVIC MAS SOLÉ

etc. L’espai compta amb una 
monitora professional que els 
guiarà. 
De moment, s’han creat dos 
grups: un pels més petits de 
12 a 16 anys, i un altre de 17 a 
25. Per aquest segon grup es 
posarà a la seva disposició un 
servei de dinamització i orien-
tació laboral.  En les reunions 
preparatòries hi han assistit 
una trentena de joves.
S’ha de dir que com a prime-
res activitats s’està organitzant 
una sortida a PortAventura de 
cara Nadal i tirant endavant 
una pàgina web i de Facebook.  

A partir del 7 de gener, cada di-
jous de 17:00 h a 20:00h s’ofe-
riran activitats diverses. A més, 
els divendres hi hauran tallers. 
En concret el divendres 11 de 
gener n’hi haurà un d’iniciació 
al Taekwondo, el divendres 
18 de gener un de tatuatges 
i el divendres 25 de gener un 
d’elaboració de còctels saluda-
bles sense alcohol.
Les inscripcions als tallers es 
podran fer a l’Espai Jove, di-
jous i divendres, de 17:00h a 
20:00h, o els dimarts al Punt 
Jove de 16:30 h a 20:00 h. 

ESPAI JOVE>> NOVES ACTIVITATS 
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INAUGURACIÓ>> LLAR GENT GRAN 

CARTA DE PRESENTACIÓN ASSOCIACIÓ GENT GRAN
EL CONSELL COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS VOL PENALITZAR 
A l’AJUNTAMENT DE LA POBLA 
DE MONTORNÈS PER REDUÏR 
DESPESES

Como presidente de la Asso-
ciació de la Gent Gran de la 
Pobla de Montornès, os quiero 
felicitar per la ayuda y apoyo 
que estamos recibiendo del 
Ayuntamiento y de todos los 
socios fundadores para llevar 
a cabo este gran proyecto.
A continuación deseo presen-
taros los componentes de la 
junta directiva de la Associació 
de Gent Gran; los cuales son 
fundadores y, es la siguiente:
Presidente: Antonio Gutiér-
rez Ramírez
Oficio: Maestro industrial 
mecánico, perito industrial, 
ingeniero técnico industrial y 
licenciado en ciencias empre-
sariales.
Vicepresidente: José Anto-
nio Sánchez Sevillano
Títulos: Licenciado en derecho. 
Funcionario de Telégrafos.
Secretario: Joaquín García 
Canela
Oficio: Formación profesional. 
Técnico de organización, audi-
tor interno de normas ISO.
También es vocal de informáti-
ca, encargado de los cursos, y 
corresponsal de baile con Vi-
cente Pérez Moyano y María 
Flores Simón.
Tesorero: Joaquín Gimeno 
Gasca
Oficio: Programador y analista.
También es vocal de informáti-
ca y comunicaciones, res-
ponsable de las secciones de 
marchas, senderismo y ciclis-
mo.
Vocal: Joaquín Moliner Ollo-
quequi  
Oficio: Tapicero
Responsable de la sección de 

Petanca.
Vocal: Antonio González Ruiz
Oficio: Mecánico
Responsable de la sección de 
bricolaje y manualidades.
Vocal: Adolfino Marín Mateo
Oficio: Mecánico y electricista.
Responsable de la sección de 
bricolaje y manualidades.
Vocal: Manuel Martin Hurta-
do
Oficio: Chofer profesional y 
funcionario
Responsable de la sección de 
excursiones y viajes.
Vocal: José Alba Arvehola 
Oficio: Paleta
Responsable de la sección de 
coordinación y ayuda
Vocal: Josefa González Torre-
alba
Responsable de la sección de 
costura, labores, fiestas y bai-
les.
Vocal: Vicente Pérez Moyano
Responsable de la sección de 
fiestas y clases de baile junto 
con su esposa María Flores 
Simón.
Deseo destacar la gran ilusión 
que hemos puesto para la cre-
ación de una “Escuela-Taller” 
en Mas Solé, donde se impar-
tirán conocimientos técnico-
prácticos de los diferentes ofi-
cios a todos los socios y socias 
que lo deseen y también dis-
pondremos de la sección de 
bricolaje. 
También quiero felicitar especi-
almente a los responsables de 
las vocalías de informática, ex-
cursiones y viajes, senderismo, 
ciclismo, petanca y bailes por 
su buen hacer.
Aun nos queda un ingente 

trabajo por desarrollar, pues-
to que tenemos un programa 
de 30 actividades diferentes y 
son las siguientes:  Formación 
(informática, cultura general, 
música, bricolaje, gastronomía, 
clases de baile, pintura, corte y 
confección, bolillos), Lúdicos y 
entretenimientos (ajedrez, da-
mas, parchís, póker, mus, bris-
ca, subastado, baile, decora-
ción), Culturales (conferencias, 
charlas, viajes, actos musicales, 
convivencias, biblioteca, tertuli-
as), Deportivas (Petanca, sen-
derismo, ciclismo, artes marci-
ales, gimnasia rítmica).
Deseo aprovechar esta opor-
tunidad para animar a la pobla-
ción de la “Gent Gran” que se 
apunte e nuestra asociación. 
Esta en Mas Solé S/N de la Po-
bla de Montornès.

El Presidente,
Antonio Gutiérrez 

 

 1882
DES DE

Des de l’any 2004 l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès, i d’al-
tres del Tarragonès, té subscrit 
un conveni amb el Consell Co-
marcal del Tarragonès (CCT) per 
tal que aquesta administració 
gestioni  la recollida de brossa i 
poda de tots els pobles que van 
subscriure l’esmentat conveni. 
En teoria, com que aquest ser-
vei es mancomuna amb altres 
pobles se suposa que ha de ser 
més econòmic atès que s’opti-
mitzen millor els recursos. 
Ara bé, la Regidoria d’Hisenda, 
en el seu afany de reduir despe-
ses, va buscar altres solucions 
que no comporten cap canvi 
en el servei (la cadència de re-
tirada dels contenidors de poda 
és la mateixa) i es va muntar un 
concurs en què s’ha aconseguit 
un  estalvi entre 2.500/3.000 €  
mensuals, depenent de la quan-
titat de poda recollida.
Els responsables del CCT, en 
lloc de felicitar la bona gestió 
dels recursos i intentar negociar 
amb l’empresa que fins ara tenia 
el contracte per tal de rebaixar 
el cost del servei tan pel nostre 
poble com pels demès el que 
ha fer ha estat és demanar-nos 
una indemnització de 30.000€ 
tant pel mateix CCT com per 
l’empresa que ha perdut el ser-
vei, atès que consideren que 
han deixat de guanyar diners, i 
és que i l’ens supramunicipal es 
queda una petita comissió (3%) 
del total que paguen els munici-
pis.
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ASSOCIACIONS DE LA POBLA >> AMICS DE MONTORNÈS

Amics de Montornès és una de les 
associacions culturals de més presti-
gi de la comarca. Fundada l’any 1976, 
la idea de fer l’associació va sortir de 
l’Aleix Morera, propietari del càm-
ping la Nòria de Torredembarra, que 
tenia molta fe amb la Mare de Déu 
de Montornès, ja que la seva mare 
era filla del poble. En aquella data, va 
comprovar que l’ermita estava molt 
deteriorada i va parlar amb diverses 
persones del poble a qui els hi va ofe-
rir fer-se càrrec del cost les obres de 
rehabilitació, sempre i quant es for-
més una associació per gestionar-ho 
i que evités que l’ermita es tornés a 
malmetre .
Poc temps després, durant una pas-
sejada on hi anaven entre d’altres 
Maria Giralt, Jordi Morant Clanxet, 
que era el president de l’associació, 
Mossèn Sadurní, etc. es va pensar 
d’organitzar un pessebre vivent a 
redós de l’ermita. L’objectiu era tant 
per fer més activitats al poble, com 
per recollir diners. La idea va tenir 
molta acceptació.
Unes quantes persones grans, entre 
elles Salvador Parera, anaven molts 
dies a arreglar l’espai i mirar a on es 
podien ubicar les diferents escenes. 
Tothom hi va col·laborar de manera 
altruista segons les seves habilitats 
i oficis. 
En la primera edició, el pessebre era 
molt diferent. La majoria d’escenes 

–se’n feien moltes menys– es van 
representar al turó on hi ha l’ermi-
ta, però la dificultat per accedir-hi la 
gent gran i altres mancances van fer 
prendre la determinació que en la se-
güent edició l’escenificació es faria a 
peu pla. S’ha de dir que tot i que els 
terrenys on s’escenifica el pessebre 
vivent són de propietaris diferents, 
mai hi ha hagut cap problema. Ans al 
contrari, tot han estat facilitats.
Gairebé sense adonar-se’n, s’havia 

L’ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE MONTORNÈS
iniciat una 
de les tra-
d i c i o n s 
n a d a l e n -
ques més 
emblemà-
tiques de 
la nostra 
c o m a r c a ,  
que en-
guany ar-
ribarà a la 
37a edició a pesar que uns robatoris 
del coure del material elèctric han fet 
perillar el pessebre. 
Des de l’any passat, l’envelliment 
dels membres de la junta ha impossi-
bilitat que l’associació es faci càrrec 
d’organitzar el pessebre i, és l’Ajunta-
ment qui en té cura.  L’associació hi 
col·labora deixant part del material i 
els vestits.  
Hi participen més de dues-centes 
persones. 
Sense dubte, el pessebre vivent és 
l’activitat més representativa de les 
que participa l’associació que està 
formada per uns 350 socis. La jun-
ta actual està composta per Josep 
Ma. Sardà, que n’és el predient des 
de fa 26 anys, Maria Giralt, Joan Bor-
ràs, Josep Guivernau, Alfonso Pozue-
lo, Xavi Solé, Maria del Carme Olivé, 
Lluís Vallvé, Maricel Mercadé, Gua-
dalupe Cabrezizo, Pilar Solé, Octavi 
Mallorquí, Judith Ciuraneta i Marcel 
Casasús. 
L’altra joia de la corona d’Amics de 
Montornès és el casal. Va ser fet 
amb l’esforç de tots fa més de 25 
anys a partir de subvencions. Ningú 
va cobrar els jornal, només es com-
prava el material. Està ubicat al nucli 
històric del poble, al c/ Major, 31, i és 
on es realitzen les activitats. 
S’ha de dir que els socis no paguen 
quota atès que amb els ingressosque 
hi havien, així com algunes subvenci-

ons que rep l’associació, hi ha diners 
suficients per mantenir-ne l’activitat.    
Per Nadal, l’associació col·labora amb 
l’Ajuntament amb la Cavalcada dels 
Reis d’Orient. És dels pocs pobles 
on “Ses Magestats” reparteixen els 
regals casa per casa amb escales per 
accedir als balcons. També organitza 
un concurs de Pessebre.
El Dilluns de Pasqua, l’associació 
també col·labora amb l’ajuntament 
en l’organització d’una ballada de sar-
danes a l’ermita i una paella popular 
d’arròs.
Durant la resta de l’any, al casal s’hi 
organitzen diferents tallers de manu-
alitats. Hi participen unes 18 dones. 
També s’hi fa un taller de costura. A 
les classes de ioga hi van unes 12 
persones perquè no n’hi caven més. 
Tots els diumenges es juga al bingo, 
i quan juga el Barça es retransmet a 
través d’una pantalla gran. 
La biblioteca, que està oberta els di-
jous de 5 a 8 de la tarda, conté més 
de  5500 llibres. És la més gran del 
poble. En l’actualitat no hi va la gent 
que hi anava. Segons sembla la falta 
d’internet ha fet disminuir els usuaris. 
No obstant s’hi conserva un dels tre-
sors històrics de La Pobla de Montor-
nés: diferents llibres d’actes del con-
sell de la vila dels segles XVI i XVIII. 
I és que en bona mesura aquesta as-
sociació és l’essència del poble. 

L’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès, a través de la comissió de fes-
tes ha organitzat un sopar-ball per la 
festa de Cap d’any.  
Com cada any el lloc triat és el Polies-
portiu Municipal. 
El sopar constarà del següent menú: 
Rap a la marinera, Xarrup de Llimona, 
Xai al Forn amb guarnició. Postres: 
Pastís de Cap d’any. El servei també 
comptarà amb aigua, vi de la regió, 
cava brut, café, wisky o xupitos i, 
com no pot faltar, Raïm de la Sort i 
cotilló
A partir de les 00:15 h hi haurà ball 
a càrrec de “JORDI, MÚSICA I … A 
BALLAR”
Preu del sopar i el Ball de Cap d’Any 
és de 50 €
Pels més petits hi haurà un menú 
infantil compost per Pollastre al Forn 
amb patates, 
Pa, aigua o refresc i gelat. Raïm i Co-
tilló. El preu és de 20 €
La venda de tiquets i reserva de tau-
les els dies 15 i 22 de desembre de 
2012, de 10 a 12 hores del matí, a 
l’Ajuntament.

FESTA DE CAP D’ANY

Exposición “Agrupació Fem 
Labors”.
El pasado día 21 de julio de 2012, se inauguró la 6ª Expo-
sición de la “Agrupació Fem Labors” en el centro cívico de 
la Gent Gran de Mas Solé. En ella se expusieron la mayor 
parte de los trabajos que se realizan en el taller de bolillos 
y de corte y confección que organiza dicha asociación. Se 
pudieron ver verdaderas obras de arte realizados en bo-
lillos, punto de cruz, patchwork, croché, punto de media, 
bordado, etc.  
Este año ha destacado tanto por el gran número de  visi-
tantes como por el interés que han demostrado, haciendo 
muchas preguntas sobre las diferentes técnicas utilizadas. 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN ELS ACTES FESTIUS
La regidoria de cultura de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès, a través de la seva co-
missió de festes, ha organitzat amb gran èxit 
de participació les festes d’estiu, de la Festa 
Major de setembre, l’11 de setembre i de la 
Pigota.
També va estar molt concorreguda la fira 
multisectorial que es va muntar els dies 8 
i 9 de setembre i que de ben segur tindrà 
continuïtat. 

L’AJUNTAMENT INSTAL·LA 
CAMERES DE SEGURETAT 
AL POLIESPORTIU
Per tal d’evitar furts i actes vandàlics, 
l’ajuntament ha instal·lat un total de 
4 càmeres de seguretat a les instal-
lacions del pavelló poliesportiu. La in-
versió ha costat uns 2000 euros i es 
pretén acabar amb els robatoris que 
majoritàriament afectaven al recin-
te del bar del poliesportiu. L’aparca-
ment de vehicles i la piscina munici-
pal també han estat protegides amb 
aquest sistema per evitar els actes 
vandàlics que s’hi produïen. Les cà-
meres fan seguiment continuo les 
24 hores del dia. 
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A finals d’aquest passat mes de 
juny, a la Ciutat del Vaticà, el Sant 
Pare Benet XVI va promoure una 
sèrie de decrets relatius a les cau-
ses dels sants. El gruix d’aquests 
decrets estava relacionat amb 
147 religiosos que van ser assas-
sinats durant la Guerra Civil de 
1936-1939 a la diòcesi de Tarrago-
na i que a partir d’aquest acte són 
considerats màrtirs de l’església 
o servents de Déu, atès que, se-
gons el document, tots ells van 
ser assassinats a causa de “l’odi a 
la fe” que es va produir a Espanya 
durant aquells anys.  
El proper mes d’octubre de 2013 
és la data en què tindrà lloc una 
gran cerimònia de beatificació de 
gairebé 300 màrtirs espanyols, 

LA POBLA EN BLANC I NEGRE >> MÀRTIRS GUERRA CIVIL

entre ells els 147 tarragonins. Es 
desconeix quin serà el bisbat en-
carregat d’albergar l’acte, encara 
que els que tenen més possibili-
tats són Madrid, Saragossa i Tarra-
gona.
Entre els 147 màrtirs n’hi ha un 
que està relacionat directament 
amb la Pobla de Montornès. Es 
tracta del rector Enric Gispert Do-
ménech, que va regir la nostra par-
ròquia entre els anys 1912 i 1917. 
De fet, mossèn Gispert va estar 
com a “cura regente” o ecònom, 
o sigui, es va encarregar de la 
parròquia per la mort del seu an-
tecessor fins que l’arquebisbat va 
anomenar un rector definitiu.
Nascut a Riudoms l’any 1879, la 
seva vida sacerdotal va estar vin-

culada a 
les viles 
de Falset, 
Rocallaura, 
Botarell, Vi-
laplana i la 
Canonja. Va 
ser aques-
ta última 
parròquia a 
la que esta-
va vinculat 
quan l’es-
clat de la 
guerra.
M o s s è n 
Gispert es 
va refugiar 
en un mas 
de la seva 
família a 
R i u d o m s , 
juntament 
amb uns 
cosins que 
també eren 
sacerdots. 
El 25 de ju-

liol van intentar apressar-los 
però pogueren fugir ama-
gats entre els avellaners. 
Els havien denunciat per 
què celebraven reunions 
clandestines per dir missa. 
Espantats, els seus cosins 
marxaren a Barcelona, però 
ell s’hi negà: “Vosaltres sou 
joves, feu el que pugueu per 
salvar la vostra vida; jo m’en-
trego confiat als designis de 
la providència”. 
Intentà que l’ajudaren, però 
la gent per por es negaven a 
donar-li aixopluc. Finalment, 
uns parents l’amagaren en 
una altra casa de camp, de 
la que tingué que marxar al 
ser descobert. Anà a Reus a 
la casa del seu germà Joan, 
que era farmacèutic i que 
havia estat assassinat el 13 
d’agost. També n’hagué de 
fugir atès que la casa estava vigi-
lada. Decidí anar a Barcelona amb 
els seus cosins, però al arribar-hi 
es troba que havien marxat. No 
obstant, els seus parents l’acolli-
ren i li tragueren del cap que s’en-
tregués a les autoritats. De forma 
clandestina continuà amb la seva 
activitat sacerdotal. 
Cada dilluns, es reunia en una ten-
da d’un altre parent, Joan Gispert, 
on es trobava amb mossèn Josep 
Gomis, de Reus, i mútuament es 
donaven confessió. 
El dilluns 6 d’abril de 1937, van ser 
apressats i portats davant d’un 
Comitè, on van ser interrogats. Els 
portaren a la txeca que hi havia en 
el convent de sant Elies. És creu 
que van ser assassinats el 5 de 
maig de 1937.
Encara que no forma part del citat 
expedient, tampoc va tenir millor 
sort l’últim rector de la Pobla de 

Montornès abans de la Guerra Ci-
vil, mossèn Josep Grau Serra.
Mossèn Grau va morir el 4 de fe-
brer de 1937, un mesos abans que 
mossèn Gispert. 
Va néixer a Valls el 30 de setembre 
de l’any 1879. Va ordenar-se sacer-
dot als 24 anys, l’any 1903. Des-
prés de passar per diferents par-
ròquies de la arxidiòcesi (Blanca-
fort, Vimbodí, Sant Joan de Reus, 
Borges del Camp, Dues Aigües i 
Argentera, Cervià), l’any 1932 va 
arribar a la Pobla de Montornès, 
on el sorprengué el cop d’estat i 
l’inici de la guerra.
 L’ajudà a fugir el metge de la po-
blació, el Dr. Gener, que l’acompa-
nyà fins a Valls amb la seva moto.      
Per al proper número, busquem 
més fotos antigues de la Pobla. 
Aquells en ens en pugueu facilitar 
poseu-vos en contacta amb: diari-
elmonic@terr.es

DE LA POBLA ALS ALTARS

Mòssèn Enric Gispert

Mòssèn Josep Grau

OFERTA EN 
TALLAS SUELTAS

 vacaciones del 7 al 14 de noviembre
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restaurant-grill

CARNS A LA BRASA

CARGOLS BOVÉ A LA LLAUNA

ESPECIALITATS EN BACALLÀ

MENÚ CAP DE SETMANA DE DIVENDRES A DIUMENGE

HORARI HABITUAL: 
divendres, dissabte, diumenge 
i festius, migdia de 13:00 h a 16:00 h
divendres i dissabte, nit de 20:00 h a 23:00 h 

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

OBRIM ELS FESTIUS / FEM MENÚ FESTIU
Constitució 6.12.12     de 13 a 16 h.
NADAL 2012
St. Esteve  26.12    de 13 1 16 h.
Dijous        27.12    de 13 a 16 h.  i de  20 a 23 h.
Divendres 28.12   de 13 a 16 h.   i de  20 a 23 h. 
Dissabte    29.12   de 13 a 16 h.   i de  20 a 23 h.
Diumenge 30.12   de 13 a 16 h. 
31.12 TANCAT
ANY NOU  1.1.13 de 13 a 16 h 

15 CALÇOTS

PA TORRAT AMB TOMÀQUET
i un platet de pernil del país

GRAELLADA DE CARN
(Botifarra-Conill-Pollastre-Churrasco-Xai)

amb guarnició

CREMA CATALANA
CAVA - AIGUA - VI

29,50 €

JA FEM CALÇOTADES

Al nostre País, suposo que a la 
resta també passa, el menjar està 
estretament lligat amb les estaci-
ons de l’any i el calendari festiu. 
La costum d’associar tiberi amb 
les grans diades es remunta als 
orígens de la nostra civilització.
Del variat calendari festiu de casa 
nostra són les festes de Nadal i 
Reis les que aporten un major  
nombre de menges, i és que és 
en aquesta època quan s’ajunten 
més dies festius.
Buscava una cuina que celebrés 
el Nadal com abans (tradicional i 
amb molta família) i l’he trobat en 
la de l’Anna Sebastian, una bona 
amiga.
Que el Nadal ho celebren ho sa-
bia perquè ja fa molts anys ana-
va cada any a veure el pessebre 

que el seu difunt pare construïa 
al jardí.
 Amb molta família? Els Sebasti-
an són vuit germanes, o sigui que 
us ho podeu imaginar com deuen 
ser els convits nadalencs.
Em va fer especial il·lusió quan 
l’Anna em va proposar la Sopa de 
Nadal per aquesta secció. És el 
que mengen a casa seva el dia de 
Nadal, acompanyat del pollastre 
farcit i els torrons. Més tradicional 
no pot ser!
Primer de tot posarem a bullir uns 
20 litres d’aigua en una olla gran 
(n’hi ha per 15 raccions). Hi afe-
girem a trossos les pastanagues, 
el nap, la xirivia, l’api, el porro, els 
cigrons –que haurem posat en re-
mull el dia abans–, el peu de porc, 
la carn de vedella, un os de vede-

lla, un de porc, la gallina i el xoriço. 
Mentre va bullint, ho ha de fer un 
parell d’hores, prepararem la pi-
lota amb la carn picada, pa ratllat, 
un ou, all i julivert, la reservarem i 
l’afegirem cap al final de la cocció 
juntament amb la botifarra negra 
per evitar que es desfacin.
Una estona abans hi haurem tirat 
la col i les patates.
Quan ja esta cuinat, haurem de 
deixar refredar una mica i col-
larem la sopa per separa-ne la 
carn d’olla que servirem a part. 
En moltes cases es serveix com 
a segon plat.   
Un cop separat, courem en la 
sopa els galets de Nadal. I ja 
podem servir. 
A casa l’Anna a la sopa de galets 
hi posen una mica de formatge 
ratllat al gust de cadascú. 
Bones festes, en família! 

SOPA DE NADAL
CUINES DEL BAIX GAIÀ >> ANNA MARIA SEBASTIAN

Con Sheckin recibes 
las informaciones, 
ofertas, menus, pro-
mociones de tus esta-
blecimientos favoritos 
sin que esto te llene 
el buzón del correo 
electrónico ni te esté 
sonando el móvil con 
mensajes. Las noticias 
y ofertas quedan orde-
nadas en carpetas en el centro ser-
vidor gracias a una app en tu móvil.  
El comercio te podrá contactar 
pero no sabe quien eres porque no 
hace falta registrarse.  Solo bajar 
la app al telefono es suficiente. Na-
die dispondrá de datos personales 
tuyos. Tu verás la información cu-
ando desees sin molestia ninguna 
Imagina tener tus propias pagi-
nas amarillas interactivas.  Es de-
cir, si te gusta un comercio, un 
restaurante, un vino, una casa, 
etc lo guardas en la app en tu 
telefono.  Naturalmente todo 
ordenado por listas: los restau-
rantes con los restaurantes, etc.   
Cuando el comercio quiere enviar 
una oferta, consulta su base de 
datos.  En ella encuentra todos 
los que han guardado sus ofer-
tas y han escaneado su QR.  Un 
QR es un codigo de barras más 
evolucionado, de forma cuadra-
da con puntos y rayas que se 
está utilizando cada vez más.   
El QR de Sheckin te permite ba-
jar la app y apuntarte para recibir 
ofertas y promociones del comer-

SHECKIN: REVOLUCIONARIO SISTEMA DE 
INFORMACIONES,  OFERTAS Y PROMOCIONES

cio que escaneas. 
También tienes la 
opción de bajarte 
todas las ofertas dis-
ponibles sin necesi-
dad de escanear los 
QRs y seleccionar 
las que te interesen. 
En las próximas se-
manasse implemen-
tarán QR Favorito en 

varios pueblos del Baix Gaiá.  Las 
personas, tanto residentes como 
turistas, recibirán ofertas de todos 
los comercios que participan.  Lo 
bueno es que sabremos contac-
tar con las personas que están 
en la zona, cuando están, y qué 
preferencias tienen a través del 
app de Sheckin en sus móviles.   
El Mónic también publicará un 
QR de Sheckin.  Así los lectores 
pueden bajar las promociones y 
las ofertas de los comercios de 
la zona que tienen un anuncio en 
el Mònic o La Pigota.  Además 
es mucho más cómodo guardar 
los datos de contacto de los es-
tablecimientos favoritos en Shec-
kin en el móvil que en otro sitio 
ordenados además por temas. 
Sheckin es una innovación para 
mensajes entre el consumidor y 
sus comercios favoritos.  El equi-
po que desarolla y comercializa 
Sheckin son personas de Tarra-
gona, Reus, Altafulla y Torredem-
barra.  En fin, un ejemplo de que 
en Tarragona somos capaces de 
innovar.

Ingredients
4 pastanagues grosses
1 nap gran
1 xirivia gran
3 branques d’api
2 patates grosses
1 Puerro
½ Col
150 gr. de cigrons secs
1 peu de porc
200 gr. de carn de ve-
della
1 os de vedella
1 os de porc
½ gallina
1 pilota de carn picada
1 tros de botifarra negra
1 tros de xoriço
Galets
Formatge ratllat



octubre-novembre-desembre 2012 15

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

El campanar de La Pobla,
és la torre vigilant,
que saluda als qui hi arriben
despedint els que se’n van.
Monument alt i gallard,
que els antics el van bastir
esmerçant força i treball
quan de temps hi van patir.
El campanar de La Pobla
ja refila i va tocant
alegre en bateigs i bodes
trist quan algú hem d’enterrar
La Pobla té un campanar
que des del més alt del poble
n’és la guia i estandart
quan ets lluny al mig del camp
puntual et marca l’hora
en què a casa has de tornar.
El campanar de La Pobla,

CANÇÓ POEMA: EL CAMPANAR DE LA POBLA
enveja del seu voltant
clavat en terra tan ferma,
tan dura de cultivar.
El campanar de la Pobla
La figura popular
en els cartells la dibuixen
a tot arreu ha d’estar
El campanar de la Pobla,
símbol del bon català
quan al cel d’orgull s’enfila
no oblidant la humilitat
El campanar de la Pobla,
Monument com el que més
És la unió de tot un poble
La Pobla de Montornès.
És la unió de tot un poble
La Pobla de Montornès

MSF 2-9-2012

Superficie: 100 m²
Terreno: 100 m²
Habitaciones: 3
Baños: 1
Estado: Muy bien
Antigüedad: 20 a 30 años
Planta: 2ª planta

Casa reformada ubicada en zona 
tranquila. Parcela soleada con jardín. A 
10 minutos de la playa, a 5 minutos de 
centro comercial y a 10 minutos del centro 
de Torredembarra. En las inmediaciones 
se encuentran varios colegios de primaria 
y un instituto.

URGE VENDER: Casa-Chalet en Calle Osona, 13 Torredembarra

TEL: 633 951 553
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