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COMENÇA LA SETMANA SANTA
Amb la tradicional Benedicció dels Rams, 
s’ha donat el tret de sortida a la Setmana 
Santa, en què els creients catòlics 
comencen a celebrar la Passió, Mort i 
Resurrecció  de Jesucrist. Per uns dies,  
viacrucis i processons prendran els carrers 
del nostre poble.  
Vinculada amb aquesta festa tot un seguit 
de tradicions. Potser la més nostrada és 
la d’anar a menjar la mona, el dilluns de 
Pasqua, a l’ermita de la Mare de Déu de 
Montornès, amb la tradicional ballada de 
sardanes i el dinar de germanor. Altres 
s’han perdut, com la de cantar caramelles 
per una agrupació coral. En algun lloc 
hem trobat alguna fotografia antiga que 
demostra l’aficció que hi havia al nostre 
poble, en el passat. 
Els establiments comercials esperen amb 
delit la primera lluna plena de primavera, 
atès que comporta l’arribada de la major 
part dels poblencs de segona residència 
que gaudeixen d’un merescut temps 
de descans.  Això si els hi ho permet la 
situació econòmica, que cada vegada es 
torna més precària per a molts. 
Amb preocupació contemplem la dada 
d’atur que l’any passat va afectar a gairebé 
300 veïns de la nostra població. Més que 
mai es fan necessàries iniciatives que 
reactivin l’ocupació.  

gener-febrer-març 2013 3 

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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-Classes de reforç escolar 
-Ajut a fer els deures 
-Biblioteca
-Acollida
-Activitats lúdiques de vacances escolars
-Material escolar
-Quaderns de cal·ligrafia, ortografia, càlcul,
 problemes, grafisme, etc.

HORARI:
10.30-12.30 h
16.00-20.00 h

MIREIA BARDOLET - 660.76.29.48

PROPERAMENT, EL MES D'ABRIL, 
INICI DE LES 

CLASSES D'INICIACIÓ A LA GUITARRA
 PER A NENS I ADULTS.

CANVIS DE COMPETÈNCIES EN l’EQUIP DE GOVERN 

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

RAMON ROVIRA  (AM-PM) 
Primer tinent d’Alcalde
Comptes i comptabilitat. Pressupos-
tos. Tresoreria i recaptació. Subminis-
tradors. Rendes. Béns. Subvencions 
Associacions.
Òrgans de govern. Ordenances, bans 
i bon govern. Assumptes judicials no 
contenciosos. Web.

MARIA JOSÉ SOTOCA (AM-
PM)  Regidora 
Cultura.  Programes socials.  
Ensenyament. Entitats Culturals.

DAMIÀ BAS  (AM-PM) 
Regidor 
Festes. Fires. Entitats Festives. 

NÚRIA SILVESTRE  (AM-PM) 
Regidora 
Activitats. Joventut. Acció i promoció 
social.  Noves tecnologies

JOAN DOMINGO (AM-PM)  Se-
gon tinent d’Alcalde 
Esports. Poliesportiu. Entitats Espor-
tives. 
Vies públiques. Jardineria i camins. 
Transports. Mercats. Personal i règim 
intern. Serveis municipals. Obres 
Municipals. 

PEDRO MAESTRE  (AM-PM) 
Tercer tinent d’Alcalde
Zona Esportiva Montornès (ZEM). 
Trànsit.
Obres Particulars. 

JESÚS DE MIGUEL (AM-
PM)  Regidor
Gent gran. Instal·lació de serveis 
energètics (Gas Natural)

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

ESMORZARS DE FORQUILLA
TAPES VARIADES

BRASES
PLATS COMBINATS

PLE ORDINARI 17/1/2013
Modificació Ordenança Fiscal sobre la pres-
tació de serveis i activitats lúdiques, esporti-
ves, d’esbarjo i similars.
Era necessari per permetre que s’hi poguessin 
realitzar activitats com un centre de dia, ubicació 
de petits negocis (restauració, botigues…)
Vots a favor: 8 (8 AM-PM) 
Vots en contra: 2 (CIU)
Abstencions: 1 (PP) 

-Aprovació descripció Escut Municipal.
S’ha volgut regularitzar l’escut municipal segons 
la normativa vigent.
Vots a favor: 9 (8 AM-PM i PP)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 2 (CIU)

-Aprovació provisional Pla Especial de Protec-

Per tal de fer més eficient la seva acció, els membres de l’equip de govern del nostre consistori han redefinit les seves tasques. Han quedat de la següent manera: 

EXTRACTE DELS ACORDS DEL PLENARI ANY 2013
ció del Patrimoni de La Pobla de Montornès. 
S’ha volgut regularitzar donar una major protecció 
als edificis i llocs singulars del municipi per a la 
seva millor preservació..
Vots a favor: 8 (8 AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Aprovació provisional de l’expedient de Modi-
ficació de les Normes Subsidiàries de Planeja-
ment referent als usos en sòl no urbanitzable.
Vots a favor: 8 (8 AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

PLE EXTRAORDINARI 
21/01/2013*

-Aprovació inicial Pressupost exercici 2013
Vots a favor: 7 (AM-PM)
 Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 (PP)

*S’excusen 1 regidor d’AP-PM i 2 de CIU.

PLE EXTRAORDINARI 

14/2/2013*
-Restar assabentats de l’informe d’Intervenció 
sobre el compliment del Pla d’Ajust.  què es 
refereix el RDL 4/12

-Aprovació definitiva Pressupost exercici 2013. 
Vots a favor: 6 (AM-PM)
 Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 (PP)

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

PLE EXTRAORDINARI
11/03/2013*
-Acceptació subvencions atorgades dins del 
PUOSC/PAM 2008-2012, anualitat 2012.
Acceptar les subvencions dins els programes del 
PUOSC/PAM, quadrienni  2008-2012, anualitat 
2012, per a dur a terme les següents actuacions: 
Repetidor senyal de televisió a la Urbanització 
Castell de Montornès, Connexió de la xarxa d’ai-
gua potable de la urbanització Poblamar Llevant a 
la canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona i 
Reforma de la Casa Consistorial.
Vots a favor:  6 (AM-PM)
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 0

*S’excusen 2 regidors d’AP-PM, 2 de CIU i 1 del PP.
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La Pigota,  la Pobla de 
Montornès. 
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Pobla de Montornès
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Per publicar escrits a la secció “bústia” 
s’haurà de enviar el text firmat i amb les 
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DNI, nom, domicili i telèfon.
La limitació d’espai obliga a que les car-
tes siguin curtes i, seran preferides, les 
que vinguin informatitzades per mitjà de 
correu electrònic o disc. 

e-mail: diarielmonic@terra.es

EDITORIAL 

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?

 1882
DES DE

UNA NOVA EINA PEL FUTUR.

La Pobla, com molts dels pobles del Baix Gaià, ha experimentat durant els darreres tres dècades 
un creixement demogràfic espectacular en què s’ha triplicat la seva població, atès que ha passat de 
poc més de 780 habitants a gairebé 3000. Aquest creixement ha vingut de la mà d’un planejament 
urbanístic voraç, no basat en criteris com la sostenibilitat, que ha modificat el nostre entorn d’una 
manera extrema.  El que es volia era créixer sense posar massa èmfasi en el com. Aquesta manera 
de concebre l’urbanisme no és exclusiu del nostre poble, sinó que són molts els indrets que l’han 
practicat. 
En el nostre cas, s’ha de dir que els nuclis tradicionals s’han mantingut i, sobretot, s’han desenvolupat 
les urbanitzacions.    
Segons els ulls de qui observa, el creixement es pot observar com un fet positiu o bé com un de 
negatiu. El que és inqüestionable és que s’ha modificat el caràcter de la nostra població posant en perill 
la seva essència. 
Aquest fenomen ha estat possible en bona mesura a causa de no tenir una eina adequada que definís 
i regulés amb claredat com volíem que creixés la nostra població.  I és que les normes subsidiàries de 
planejament urbanístic de l’any 1982 no estaven pensades per a un augment tant desmesurat com el 
que hi ha hagut. 
En els darrers temps, l’Ajuntament ha estat treballant en un nou document urbanístic que complementa 
i corregeix el document dels anys 80 del segle XX,  que s’ha quedat desfasat, i actualitza l’urbanisme 
del nostre poble amb criteris del segle XXI. L’ha anomenat Pla Especial de Protecció del Patrimoni, atès 
que aquesta és la seva funció intrínseca, no obstant, a ningú que se l’hagi llegit se li pot escapar que 
és tracta de quelcom més.
I és que no solament és un catàleg d’edificis i elements a preservar, al nostre poble s’han fet verdaderes 
barrabassades en nom del progrés, sinó que es planteja com es vol que sigui la Pobla del futur a partir 
d’uns criteris i unes normes ben definits.
Fins i tot, es planteja quins usos són els més adequats per una millor dinamització econòmica del teixit 
productiu del poble, destinat algunes zones a ús hoteler o d’allotjament rural.
Els moments de recessió són els millors per definir i planificar el futur i això és el que s’ha fet a la Pobla 
de Montornès.  
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DADES DEMOGRÀFIQUES>> CENS 2012

A començaments d’aquest any, en di-
versos mitjans de comunicació, van 
aparèixer les dades demogràfiques de 
la població de La Pobla de Montornès. 
Segons aquestes dades oficials, el nos-
tre poble havia decrescut durant l’any 
2012 en unes 5 persones. No obstant, 
en aquestes dades –que són les oficials– 
es reflecteix la població en data 1 de ge-
ner de 2012 i, per tant, el decreixement 
correspon a l’any 2011. Un any en què es 
va invertir, per primera vegada en molt 
de temps, la tendència alcista del padró 
d’habitants de la Pobla.
I és que en els darrers anys el nostre 
poble ha passat dels 1621 habitants, a 
més de 2.900. Heus aquí la sèrie que 
correspon al segle XXI.

2012: 2897(31-12-11)
2011: 2903(31-12-10)
2010: 2888(31-12-09)
2009: 2852(31-12-08)
2008: 2741(31-12-07)
2007: 2568(31-12-06)
2006: 2319(31-12-05)
2005: 2122(31-12-04)
2004: 1882(31-12-03)
2003: 1682(31-12-02)

2002: 1621(31-12-01)
Tot i amb això, en realitat, la població del 
nostre poble durant el 2012 ha crescut 
en 12 persones hi s’ha situat en 2909. 
Aquestes dades s’oficialitzaran i es fa-
ran públiques l’any vinent. És una xifra 
rècord, atès que se superen els 2903 
habitants de l’any 2011.
Si s’estudien les dades resulta que, que 
els homes són majoria a les dones: 1520 
a 1389, encara que percentualment la 
divisió per sexes és molt equilibrada 
(52,25% a 47,75%).
Una altra dada curiosa és la població im-
migrant que se situa al voltant del 10%. 
En total hi ha 295 poblencs amb naci-
onalitat no espanyola, que pertanyen a 
33 països diferents. La comunitat més 
nombrosa és la procedent del Marroc, 
amb 89 individus, seguida per la roma-
nesa, amb 29 individus, l’alemanya amb 
29 individus,  la italiana  amb 16 indivi-
dus i la veneçolana amb 16 individus.
Durant l’any 2012, en total hi ha hagut 21 
naixements i 10 defuncions. L’habitant 
de més edat és una dona de 99 anys i 
els més jove és un nadó nascut el 14 de 
desembre de 2012.

LA POBLA TORNA A GUANYAR 
HABITANTS EL 2012 El concurs per la concessió del ser-

vei d’aigua i clavegueram que estava 
en marxa va resultar desert, és a dir, 
cap empresa va presentar cap oferta, 
atès que consideren que les preten-
sions de l’Ajuntament eren massa 
ambicioses en un moment econòmic 
especialment complicat de liquiditat 
per les empreses.
Des de l’Ajuntament no es conside-
ra que sigui cap fracàs, sinó tot el 
contrari. Segons el regidor d’hisenda, 
Ramon Rovira, ”Que sigui desert  un 
concurs tant important com aquest 
vol dir que demanem molt pel poble, 
que som exigents i que no compro-
metem un servei a 25 anys a qualse-

EL CONSURS D’AIGUA, DESERT
vol preu. En un moment on les em-
preses, per grans que siguin, tenen 
problemes de finançament aquest 
primer resultat del concurs es un al-
licient per buscar nous camins de ne-
gociació. Hem de buscar les millors 
condicions pel poble al menor preu 
possible, això no és fàcil ni ràpid, 
però sí possible”.
En aquest moment s’estan estudi-
ant noves condicions per tornar a 
proposar un altre concurs el proper 
trimestre, on segurament es canvia-
rà les demandes liquides inicials per 
demandes a llarg termini i/o s’inclou-
ran obres de millora i connectivitat de 
xarxa. 

CONCURS AIGUA>> DESERT

La parròquia de Santa Maria de la 
Pobla de Montornès oficiarà les se-
güents funcions aquesta Setmana 
Santa. 
Dijous Sant , 28 de març, a 2/4 de 6 
de la tarda, Missa del Sant Sopar del 
Senyor
A les 10 de la nit, Hora Santa.
Divendres Sant, 29 de març, a les 12 
del matí, Via Crucis
A les 8 del vespre, celebració de la 
Passió del Senyor i, acte seguit, Pro-
cessó del Sant Enterrament.
Dissabte Sant, 30 de març, a les 6 de 
la tarda, celebració de la Vetlla Pas-
qual.
Diumenge de Pasqua, 31 de març, a 
2/4 d’una Missa Solemne de Pasqua.
Dilluns de Pasqua, 1 d’abril, a les 11 
del matí, a l’ermita de Montornès, 
Missa Solemne. 

FUNCIONS DE SETMANA SANTA
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Les dificultats econòmi-
ques, produïdes per un 
excessiu dispendi en el 
darrer tram del mandat 
anterior, han marcat els 
últims dos pressupos-
tos de l’ajuntament de 
la Pobla de Montornès 
que, a causa de la situ-
ació de crisi econòmica 
global, es van confeccio-
nar amb l’objectiu bàsic, 
però important, de man-
tenir i garantir la presta-
ció de tots els serveis 
que s’oferien –i s’oferei-
xen– als ciutadans des 
de l’ens municipal.   
Per escometre aquest 
fet, entre d’altres acci-
ons, la partida d’inver-
sions va desaparèixer 
a l’hora de quadrar els 
darrers pressupostos i, 
a més, es van haver de 
plantejar altres sacrificis 
com, per exemple, haver 
de doblar la taxa de re-
collida d’escombraries 
amb l’objectiu de què el 
servei no fos deficitari.
S’ha de dir que l’actual 
equip de govern tenia 
clar que havia de ser 
molt auster si volia sa-
nejar l’economia muni-
cipal. La racionalització 
de la despesa i la defi-
nició de prioritats han 
estat claus en aquests 
últims cursos per poder 
aprovar els números. Es 
pot dir que s’ha requerit 
d’una nova cultura de 

PRESSUPOST 2013>> APROVACIÓ

750.000 EUROS PER INVERSIONS, EL MÉS RELLEVANT DEL 
PRESSUPOST DEL 2013.

gestió amb criteris més 
realistes en el camp 
dels ingressos; i més 
professional i eficient en 
la despesa.

Un pressupost de 
3.000.000 d’euros
Molt diferent és la si-
tuació pressupostaria 
d’enguany, que a pe-
sar de tractar-se d’uns 
comptes continuistes 
en època de crisis, per 
primera vegada supe-
ren els 3.000.000 d’eu-
ros en els ingressos, el 
que comporta un creixe-
ment de més del 30 % 
respecte a l’any 2012. 
S’ha de destacar que 
aquesta alça no s’acon-
segueix incrementant la 
pressió fiscal als ciuta-
dans de la Pobla, que no 
veuran augmentar els 
impostos, ni les taxes i 
preus públics; sinó que 
es produirà per altres 
vies.
Es preveu que l’actua-
lització cadastral que ha 
portat a terme BASE-
Diputació incrementarà 
la recaptació per aquest 
concepte en 100.000 
euros respecte l’any 
passat. No obstant, els 
conceptes que aporta-
ran més ingressos seran 
l’execució de garanties 
d’alguns dels projectes 
urbanístics que no s’han 
portat a terme, 365.000 

euros, i el cànon antici-
pat que està relacionat 
amb la nova concessió 
del servei d’aigües i cla-
vegueram, 400.000 eu-
ros. 

Inversions per valor de 
750.000 euros.
Aquests ingressos su-
plementaris són els que 
permeten destinar més 
de 750.000 euros a in-
versions pel municipi. 
En quant a les despeses 

s’ha de dir que la majo-
ria de partides no expe-
rimenten un creixement 
massa elevat, excepte 
la que està relacionada 
amb les inversions. 
Com ja s’ha comentat, la 
novetat més destacable 
és la inclusió d’una parti-
da per inversions per va-
lor de més de 750.000 
euros, fet que no s’havia 
donat en els dos anys 
que es porta de mandat. 
Les inversions contem-

05

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

C/ Major, 5
La Pobla de Montornès 977 648 554

plades són la reforma 
de la casa consistorial, 
el repetidor de la TDT 
per la urbanització del 
Castell, la connexió de 
la urbanització de Pobla-
mar a la xarxa general 
de l’aigua, i la construc-
ció de la canonada que 
ha de connectar la Pobla 
a la xarxa general. 
Tot seguit, es detallen 
els quadres dels pressu-
postos de l’Ajuntament.
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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

Fins a dia d’avui, el municipi de La 
Pobla de Montornès disposa  d’unes 
normes subsidiàries de planejament 
urbanístic que van ser aprovades 
l’any 1982. 
En aquestes, ja hi apareix una norma-
tiva de protecció del patrimoni histò-
ric artístic i cultural i un catàleg d’edi-
ficis i elements d’interès a preservar. 
No obstant, a resultes d’algunes ac-
tuacions urbanístiques que s’han pro-
duït en els darrers anys, l’actual equip 
de govern ha cregut que aquesta nor-
mativa no era suficient per garantir la 
preservació del patrimoni local i, per 
això, ha redactat i aprovat un Pla Es-
pecial de Protecció del Patrimoni. En 
aquest moment ha estat remès a la 
Delegació d’Urbanisme de la Genera-
litat a Tarragona per la seva aprovació 
definitiva.  
Els objectius del Pla Especial són:
a) La catalogació dels elements de 
valor històric, arquitectònic, urbanís-
tic i ambiental, i la seva classificació 
en ordre a aquest valor o tipus.
b) Establir totes aquelles determi-
nacions i mesures necessàries per 
l’adequada preservació, consolidació 
i millora del Patrimoni Arquitectònic 
del municipi.
c) L’establiment  de mesures de vigi-
lància  que  complementin  les  me-
sures anteriors.
Catàleg de béns protegits.
Està clar que el punt de partida del 
Pla és el catàleg de béns protegits, 
que ha sofert una ampliació molt 
considerable si es compara amb el 
de l’any 1982.
En virtut del nou pla hi ha dos cate-
gories de protecció especial; els edi-
ficis i jaciments especialment prote-
gits –alguns estan considerats Béns 
d’Interès Local o Nacional o formen 
part de l’inventari del Patrimoni Ar-
quitectònic o Arqueològic de Catalu-
nya, etc.– i els edificis amb elements 
arquitectònics a conservar. 
Formen part del primer grup: l’esglé-
sia parroquial, la nau noucentista de 
can Recasens, el conjunt que formen 

PLA URBANÍSITC>> PROTECCIÓ PATRIMONI

LA POBLA PROTEGUEIX EL SEU PATRIMONI HISTÒRIC I MIRA AL FUTUR
el castell, l’ermita, la masia i l’aljub 
de Montornès, i el jaciment del Turó 
de l’Ermita; el conjunt de mas Soler 
(Bé Cultural d’Interès Nacional), mas 
Boada, el conjunt del nucli de Rubials, 
el Coll de Creus, la vil·la-poblat del  
Bigorro i el Turó de les Forques.
Pertanyen a la segona categoria de 
protecció i per tant, es consideren 
edificis amb elements arquitectònics 
o composicions de façanes a conser-
var:  bona part del nucli antic, l’Es-
corxador municipal i el seu entorn, el 
cementiri, bona part dels masos del 
terme municipal, la línia del tren de 
Reus a Roda de Barà amb la caseta 
del guardavies, l’antiga pedrera de 
Rubials, els camins de carro, les mi-
nes d’aigua, els refugis de la Guerra 
Civil, etc. 
Normes urbanístiques.
Els edificis que formen part del catà-
leg se’ls hi aplicarà un criteri  urbanís-
tic específic atès que cal reformar-los 
sense trair-los. 
Per això, en l’adequació, millora o 
actualització d’aquests immobles es 
considera important mantenir les ca-
racterístiques tipològiques de l’edi-
fici. Cal procurar la revaloració dels 
aspectes arquitectònics espacials i 
formals fonamentada en l’anàlisi his-
tòrica prèvia a qualsevol intervenció. 
En les intervencions de nova planta 
és necessari tenir present que s’hau-
rà d’aconseguir la continuïtat entre 
els elements preexistents i els nous, 
tot ajustant-los a l’escala de la trama 
històrica i als trets essencials de la 
forma urbana. Només una anàlisi 
acurada podrà determinar la conveni-
ència o no d’intervenir amb arquitec-
tures més modernes.
Cal procurar no modificar els ele-
ments originals, des de l’estructura 
fins als acabats: emmarcaments de 
carreus, llindes amb inscripcions, cor-
nises i ràfecs, ampits, revestiments 
de façana, lloses de balcons, rellot-
ges de sol, paviments artesanals de 
terra cuita dels edificis tradicionals, 
mosaics hidràulics, etc, i, si n’és el 

cas, reparar-los.  Si 
és imprescindible 
la seva substitu-
ció s’ha de fer per 
altres elements 
de les mateixes 
característiques, 
amb un respecte 
especial per les 
peces d’ofici: fer-
ro forjat, ceràmi-
ques, esgrafiats, 
especejament de 
la fusteria, etc.
I és que el Pla 
contempla les 
normes de parcel-
lació, condicions 
de l’edificació, les 
condicions gene-
rals d’estètica, les 
normes d’estil, 
els elements ar-
quitectònics, els 
materials adme-
sos i els materials 
prohibits, les pràc-
tiques constructives prohibides, etc. 
Per exemple, en les obres de reha-
bilitació que afectin a edificis espe-
cialment protegits en el seu con-
junt, s’hauran de tenir en compte 
algunes mesures com respectar  els 
elements arquitectònics de pedra 
natural de les façanes o altres –per 
a la seva neteja només podran ser 
utilitzats mitjans no destructius. No 
són autoritzats els abuixardats ni 
les neteges de sorra i aigua a pres-
sió, l’aplicació d’àcid o qualsevol 
altre abrasiu–, en la reparació d’ele-
ments arquitectònics resseguits de 
carreuats, maçoneria, etc. només es 
podrà emprar morter de calç –que-
dant expressament prohibits per a la 
restauració ciments pòrtland o altres 
que també siguin agressius amb els 
materials petris originals.
L’Ajuntament podrà ordenar, als pro-
pietaris d’immobles catalogats, l’exe-
cució d’obres de conservació i con-
solidació, quan el seu estat posi en 

perill la permanència o integritat de 
l’immoble o estigui en procés de de-
teriorament.
El nucli antic.
Encara que el Pla contempla actuaci-
ons a tot el terme municipal, és en 
el nucli antic on incideix més. I és 
que fins ara a penes hi havia mitja 
dotzena d’edificis protegits –en més 
o menys mesura–. En el nou pla en 
són més d’una cinquantena els edifi-
cis que de manera específica formen 
part del catàleg, encara que la resta 
d’edificis amb tipologia antiga o tra-
dicional també tenen algun tipus de 
protecció.  
Un dels objectius és que el nucli an-
tic de la Pobla no perdi l’actual caràc-
ter de centre històric amb la finalitat 
de potenciar el seu paper de centra-
litat, això sí, millorant les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges. Es vol 
que els edificis en mal estat es vagin 
rehabilitant, fins arribar a semblar-se 
al màxim al seu estat ancestral, tant 
en les façanes, com en elements 

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

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

Assesorament i Gestió Immobiliaria

inmo-montornes@inmo-montornes.com

TEL. 638 124 887 - 977 64 84 59

LA TEVA INMOBILIARIA A LA POBLA

www.inmo-montornes.com

Para más Ofertas y Oportunidades de Bancos entre en mi WEB…

ALQUILER Y VENTA DE VIVIENDAS

d’interès interiors.
També es regula la definició 
dels usos a desenvolupar en 
la zona, amb foment dels 
més adequats a fi i efecte 
de revitalitzar aquest nucli 
de població. En virtut d’això, 
es permeten els següents 
usos: habitatges unifamiliars 
i plurifamiliars, ús comercial, 
amb un límit màxim de 100 
m2, ubicació d’oficines, ús 
socio-cultural, ús religiós, ús 
administratiu, ús hoteler –en 
totes les modalitats amb un 
màxim de 30 habitacions–, 
ús per la restauració, i ús per 
a tallers artesanals, amb les 
limitacions establertes per a 
les indústries de categoria 1ª. 
En queden exclosos, grans 
edificis i establiments co-
mercials de superfície supe-
rior als 100 m2, l’ús Industrial 
en totes les seves categori-

es i la ubicació de tallers de 
reparació de vehicles
Resta del terme municipal.
Com ja s’ha fet esment, el 
Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni, contempla ac-
tuacions a tot el terme mu-
nicipal de la Pobla. I és que 
es pretén protegir aquest 
entorn d’intervencions estra-
nyes que puguin desvirtuar 
l’ambient propi de l’arquitec-
tura tradicional i els seus ele-
ments més significatius.
El pla contempla, entre d’al-
tres, la posta en valor dels 
conjunts de Mas Soler, i del 
Castell, Ermita, Masia i Aljub 
de Montornès mitjançant la 
dinamització dels actes d’in-
terès cultural i turístic.
També pretén la recuperació 
pel seu ús del conjunt de Ru-
bials, fomentant les actuaci-
ons tendents a evitar la seva 
major degradació i intentar 
aconseguir la seva consoli-
dació i reconstrucció, i posa 
l’accent a la conservació del 
caràcter actual de les masies, 
intentant potenciar la seva 
rehabilitació i l’adequació pai-
satgística del seu entorn, així 

com les ca-
banes agríco-
les de pedra 
seca i altres 
elements ru-
rals com les 
carrerades i 
dels típics ca-
mins de car-
ro, amb els 
seus marges 
laterals i amb 
les seves em-
prentes del 
pas de carru-
atges en el 
paviment de 
pedra.
En quan als 
a s s e n t a -
ments tradici-

onals i arqueo-
lògics, es vol intentar la seva 
recuperació per a l’ús públic, 
facilitant els accessos i l’ade-
quació dels elements d’inte-
rès i dels entorns. En espe-
cial del Turó de les Forques, 
on es troben els pedestals 
de pedra carreuada de 4 anti-
gues forques d’ajusticiament, 
en més o menys mal estat;  
El Coll de Creus, on es tro-
ben gravades i esculpides en 
la pedra plana del terra dese-
nes de creus d’entre 10x10 
cm fins a 20x20 cm, que es 
van esculpir amb motiu de 
les baixes d’un dels darrers 
exercits catalans dels que es 
tenen noticies, que van lluitar 
en la Batalla d’Altafulla en el 
decurs de la guerra del fran-
cès; Antiga pedrera, de on es 
van extreure els carreus per 
construir l’Església i tots els 
altres edificis representatius 
de l’època, ubicada a peu de 
la carretera T-211, en Rubials; 
Jaciment de terra d’escu-
della:  Indret emplaçat en la 
vora del camí d’accés a Mas 
Mercadé, on els avantpas-
sats anaven a gratar la terra, 

LA DADA: 
BÉNS PROTEGITS

- Nucli Antic:
1. Església parroquial.
2. Can Recasens.
Conjunt plaça de l’Església:
3-3bis. Pça. Església nº 5 i 6
4. C. del Mar nº 2, 4 i 6:  nº 2 antiga 
Casa Consistorial
5. C. de Jesús nº 2 al 8
6. C. de les Flors:  conjunt
7. C. de les Flors nº 3
Entorn plaça de l’Església:
8. C. del Mar nº 5 i 7
9. C. del Mar nº 13 i 15
10. C. de Jesús nº 5
11. C. de Jesús nº 11:  element en el 
carener: Cigaló (espanta-bruixes)
12. C. del Vent nº 6, 8 i 10
Carrer Major:
13. C. Major nº 2
14. C. Major nº 10
15. C. Major nº 13:  ala Nord antiga Tor-
re de defensa
16. C. Major nº 18
17. C. Major nº 33
18. C. Major nº 36
19. C. Major nº 46:  soterrani amb ce-
llers i premsa d’oli
20. C. Major nº 50:  antic cafè-casino 
municipal
21. C. Major nº 56
22. C. Major nº 59:  antic cafè: impor-
tant jàssera de fusta
23. C. Major nº 70
Sector Nord:
25. C. Closa Nova nº 48
26. C. Closa Nova nº 35
27. C. Closa Nova nº 20 al 26
28. C. Closa Nova nº 10
29. C. Closa Nova nº 4
30. C. Closa Vella nº 15
31. C. Closa Vella nº 17
32. C. Closa Vella nº 4
33. C. Girona nº 1 i 3
34. C. Girona nº 10
35. C. Caiguts nº 3

36. C. Industria nº 6. Local planta bai-
xa
37. C. Indústria nº 23 i 25 
38. C. Sant Antoni nº 1:  fornícula en 
façana
39. C. Sant Antoni nº 5:  conjunt Ajun-
tament
Sector de Ponent:
40. C. Eusebi Mercader nº 2
41. C. del Pou: Pou de la Vil·la
42 C. Eusebi Mercader nº 4
43. C. Eusebi Mercader nº 13
44. Pça. de la Bassa i C. Eusebi Mer-
cader:  murs de pedra
45. Camí de Rubials nº 1:  casa d’in-
dians
Sector de Llevant:
46. Escorxador municipal i el seu en-
torn

- Resta del terme:
1. Conjunt Castell, Ermita, Masia i Al-
jub de Montornès, i jaciment del Turó 
de l’Ermita.
2. Conjunt de Mas Soler (Bé Cultural 
d’Interès Nacional)
3. Mas Boada (actualment habitat)
4. Conjunt de Rubials
5-6. Coll de Creus
7. Bigorro
8. Turó de les Forques
9. Mas de Secalló:  abandonat
10. Capella de Mas Mercadé
11. Cementiri municipal
12. Mas Barral:  abandonat
13. Corral de Rovira:  abandonat
14. Mas de la Trunyella: actualment 
habitat
15. Antiga pedrera de Rubials
16. Jaciment de terra d’escudella
17. Línia de tren de Reus a Roda de 
Barà. Caseta guardavies
18. Camins de carro
19. Antigues mines d’aigua i les seves 
agulles, o respiralls
20. Refugis de la guerra civil.

formada per sorra fina i llims, 
per tal d’utilitzar-la per la ne-
teja d’estris de cuina.
També es contempla la con-
servació i rehabilitació, en 
tant no es destini al seu ús 
original, de l’antiga línia de 
tren de Reus a Roda de Barà, 
i en tot cas la preservació 
i manteniment dels seus 
ponts i túnels, i la caseta del 
guarda-vies.  
Establiment hotelers a les 
masies i Rubials.
Potser una de les aportaci-
ons més interessants del pla 
per tal de fomentar el dina-

misme econòmic de la nos-
tra població és que incorpora 
la possibilitat de què les ma-
sies incloses en el catàleg i 
el conjunt rural de Rubials es 
puguin destinar en un futur a 
establiment hoteler –amb ex-
clusió de la modalitat d’hotel-
apartament–, a establiment 
de turisme rural, a activitats 
d’educació en el lleure, arte-
sanals, artístiques o de res-
tauració, i a equipaments o 
serveis comunitaris.  

Rubials

Espantabruixes
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PEDRO MAESTRE>> REGIDOR DE LA POBLA DE MONTORNÈS

Regidor del tráfico en la Po-
bla...
Es que el tráfico en la Pobla 
esta muy mal, sobretodo en 
el centro, por lo que para este 
equipo de gobierno no es un 
tema menor. Piensa que las 
calles del casco viejo son muy 
estrechas, se hicieron las ace-
ras muy anchas, por lo que 
solo pasa un coche, y hay muc-
ha gente que esta acostum-
brada a aparcar en cualquier 
sitió. A pesar de que hemos 
habilitado zonas de aparcami-
ento muy cercanas, un caso 
extremo es la calle sant Antoni, 
la del ayuntamiento, donde los 
coches aparcan encima de la 
acera impidiendo el libre paso 
de los viandantes, provocando 
muchas quejas entre los ve-
cinos. 
En las urbanizaciones la pro-
blemática es menor.
Para evitar casos así en breve 
se pondrán nuevas señales de 
prohibido aparcar i estacionar 
en los lugares que creemos 
que es necesario.
El aguacil será el encargado de 
denunciar a los vehículos in-
fractores y se está ultimando 
que sea Base-diputación quien 
gestione la parte administrati-
va de las sanciones. Hay que 
educar a los vecinos y conci-
enciarlos que hay que aparcar 
cívicamente.
Con la crisis, como van las 

obras menores?
Hay que reconocer que no es 
una época en que la gente 
haga muchos remiendos en 
sus casas, pero el ayuntamien-
to ha de estar encima para el 
cumplimiento de la legalidad.
También es el encargado de 
gestionar la ZEM...
Efectivamente, así lo quisieron 
los compañeros del equipo 
de gobierno. Al tratarse de un 
equipamiento que se le otorga 
cierta importancia, y que hace 
poco que lo gestiona direc-
tamente el ayuntamiento, se 
consideró que era adecuado 
que hubiera un regidor espe-
cifico. 
Como es que el ayuntami-
ento se ha hecho cargo de la 
gestión?
Esta zona deportiva que está 
ubicada en la urbanización 
del Castell, a pesar de ser de 
titularidad pública era gestio-
nada por una entidad privada a 
precario. El ayuntamiento en-
tendía que la gestión no era la 
más adecuada y que mejoraría 
si la asumía directamente, que 
es lo que ha hecho.
Por ejemplo, no se hacían las 
inversiones de mantenimiento 
suficientes para conservar las 
instalaciones en un correcto 
estado, por lo que estaban 
muy degradadas por el paso 
del tiempo. En este sentido, 
una de las primeras acciones 

que se han realizado ha estado 
arreglar el tejado para reparar 
una serie de goteras que había. 
Ne es la única actuación, se ha 
tenido que limpiar todo, se han 
realizado diferentes actuacio-
nes de jardinería, se ha dado 
un repaso a la instalación eléc-
trica, etc. Todo lo ha hecho la 
brigada municipal que será la 
encargada del mantenimiento.
Muy pronto se le hará una lim-
pieza de cara y se pintará de 
nuevo.
Qué diferencia de gestión 
encontraran los usuarios de 
este equipamiento?
A parte de lo que he comen-
tado relativo a la mejora del 
espacio, en principio la perso-
na responsable del bar será la 
que se encargará de gestionar 
las instalaciones por lo que 
no pasará como antes en que 
era una tercera persona la que 
decía si las pistas estaban dis-
ponibles o no, por lo que los 
usuarios sabrán al momento si 
su petición es atendida. Todo 
el mundo tendrá la misma pre-
ferencia al no haber asociados. 
Hay pista de tenis, frontón, pe-
tanca, futbito, etc.
Otro aspecto que ha cambia-
do, aunque no lo percibirán los 
usuarios es que se ha hecho 
un contrato con las personas 
que llevan el bar, que hasta 
ahora no había, y pagan un ca-
non que revertirá a las instala-

ciones, que antes iba a la aso-
ciación. Se está negociando la 
continuidad de los responsa-
bles del bar.  
Se están haciendo acciones 
de dinamización?
Des del ayuntamiento se quie-
re que los ciudadanos saquen 
el mayor partido de este equi-
pamiento por lo que se está 
mirando que sea el local social 
de diferentes asociaciones. El 
club de petanca está ubicado 

en esta zona deportiva, ahora 
se está hablando para que se 
cree un club de tiro con arco. 
También se ha hablado con un 
grupo de teatro amateur que 
se está montando en el pue-
blo. El ayuntamiento ofrece 
este equipamiento a quienes 
quieran formar una asociación.  
Se quiere que se organicen 
todo tipo de actividades, como 
que se organicen fiestas.

“…el ayuntamiento ha abierto el equipamiento de la ZEM a todos los ciudadanos de la pobla…” 

entrevista

Pedro Maestre Martin va néixer a Còrdova fa 56 anys, però fa 47 anys que viu a Catalunya, pel que se sent més català que cordovès. Cuiner de 
professió, fa 15 anys que es va traslladar a viure a la Pobla de Montornès, concretament a la Urbanització  Castell de Montornès on hi va obrir una 
rostisseria. 
Dins de les seves fites no estava la política, però per participar en un projecte engrescador per la Pobla ja fa dues legislatures que està a l’ajuntament. 
En l’actualitat, és regidor responsable d’obres menors, trànsit i de la ZEM (zona esportiva municipal).

Avd. Catalunya, 5  · Tel. 977 640 271 
43830 - TORREDEMBARRA

Avd. Catalunya, 5  · Tel. 977 640 271 
43830 - TORREDEMBARRA

RestaurantPIZZES, PASTES, RISSOTOS, 

AMB TERRASSA INTERIOR
 (ZONA DE FUMADORS)

menús casolans de dilluns a 
diumenges al migdia

CARPACCIOS, CARNS I SUGGERÈNCIES

 HORARI:
de dilluns a diumenge, migdia de 13:00h a 15:30h
de dijous a dissabte, nits de 20:00h a 23:30h

dimecres tancat 
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NOU SIMBOL>> ESCUT MUNICIPAL 

LA POBLA TINDRÀ UN NOU ESCUT 
MUNICIPAL La biblioteca municipal de la 

Pobla de Montornès fa més de 
quinze anys que està en desús. 
És per aquest motiu que des de 
l’Ajuntament s’ha iniciat un pro-
jecte per la seva recuperació. 
L’objectiu és que entri en fun-
cionament abans d’acabar l’ac-
tual curs escolar, o sigui, abans 
de l’estiu.
Se li vol donar un enfoc diferent 
ja que en principi es vol orientar 
cap a un públic infantil i juvenil, 
encara que els adults també 
podran ser-ne usuaris, i es plan-
teja com un complement a la bi-
blioteca de l’escola de primària. 
De moment, ja s’han iniciat els 
treballs de tria dels llibres de la 
biblioteca. I és que es calcula 
que només un 15% del fons ac-
tual es podrà utilitzar, atès que 
la majoria de llibres són molt 
antics, s’han quedat obsolets, i 
no són apropiats pel nou ús que 
se li vol donar a la biblioteca. 
Un cop es finalitzi aquest treball 
de tria, serà l’hora de fer-li un 

RECUPERACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
rentat de cara a l’equipament. 
La brigada municipal pintarà les 
parets i portarà a terme altres 
petites reformes per millorar 
l’espai. També es treurà el mo-
biliari que no sigui útil i es col-
locarà un apropiat pels més pe-
tits.  Per últim, s’instal·laran tres 
ordinadors, un serà per la per-
sona encarregada de la bibliote-
ca i dos per ús públic. S’oferirà 
connexió wifi gratuïta.
6000 euros per millorar el fons.
L’actuació més important, però, 
serà l’adquisició d’un nou fons 
bibliogràfic. L’ajuntament té pre-
vist l’adquisició de llibres per va-
lor d’uns 6000 euros. Es vol fer 
una comissió per valorar quins 
són els llibres més apropiats.   
A la nova biblioteca s’hi faran 
diferents tallers,  i activitats per 
dinamitzar l’espai i que no que-
di com un lloc sense utilitat, per 
això es s’intentarà comptar amb 
la participació activa del col·legi, 
a través de l’AMPA, i de les bibli-
oteques dels pobles del voltant.

No hi ha dub-
te que la Po-
bla guanyarà 
un espai, dins 
del nucli antic, 
on s’hi podran 
realitzar acti-
vitats relacio-
nades amb la 
cultura i l’apre-
nentatge. 

PRÒXIMA OBERTURA>> BIBLIOTECA MUNICIPAL

El Ple de la Pobla de 
Montornès del passat 
17 de gener de l’any 
2013 va aprovar defini-
tivament la modificació 
de l’escut municipal 
per tal d’adequar-lo als 
criteris recollits en la le-
gislació vigent. 
I és que el fins ara escut 
municipal no s’ajustava 
a la normativa heràldica 
catalana a pesar que en 
respectava alguns prin-
cipis, com l’escut cairo-
nat o usar com a timbre 
la corona de poble. El 
disseny interior, en què 
es pot observar una vis-
ta de la façana de l’er-
mita de Montornès, és 
segons l’informe de la Direcció 
General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya 

“unes figures de difícil identifi-
cació i d’impossible descripció 
heràldica”. Això és degut a què 
es tractava d’un disseny d’au-
tor. 
Tornar als orígens. 
L’actual escut, fet a partir de la 
proposta del prestigiós heral-
dista Armand de Fluvià, és un 

“escut caironat d’or, un mont 
movent de la punta del sinople, 
carregat d’un poble d’argent 
i somat d’un castell obert de 
porpra. Per timbre una corona 
de poble”.
Pel disseny Fluvià s’ha basat en 

el segell tradicional del munici-
pi, emprat com a mínim des de 
la primera meitat del segle XIX 
fins a l’any 1994. Aquest era 
ovalat amb la senyal d’un mont 
que al cim i té un castell (algu-
na vegada sembla una ermita) i 
a la falda un poble.  
Segons Fluvià, els tres ele-
ments que s’han de conservar 
són: el mont i el poble, que fan 
referència al nom del municipi; 
i el castell, que va ser el nucli 
que va originar la població al 
seu voltant.
L’escut es començarà a utilitzar 
a partir que el Departament de 
Governació de la Generalitat, 
n’aprovi l’ús. 

INVERSIONS>> REFORMA AJUNTAMENT 

REFORMES A LA CASA DE LA VILA
L’edifici de l’ajuntament de la Po-
bla de Montornès serà reformat 
durant els propers mesos, atès 
que presenta múltiples deficièn-
cies que són contraries a la nor-
mativa establerta. 
La més important és la falta d’ac-
cessibilitat per part de les perso-
nes amb minusvàlues a les ofici-
nes d’atenció al públic. Per solu-
cionar aquest fet, s’hi instal·larà 
un ascensor per poder accedir a 
les plantes superiors. 
A més, s’aprofitarà per arranjar, 
reorganitzar i donar un nou as-
pecte a les oficines, adequant-les 
a les necessitats actuals i futures 
de l’ens. La segona planta s’hi 
ubicaran els despatxos de l’alcal-
dia i de la resta de regidories.  
També es repararà part de la teu-
lada i de l’estructura de la segona 
planta, que és la part més vella 
de l’edifici i a on fa molts anys 
que no s’hi ha fet cap intervenció. 
Aquesta planta es situarà l’arxiu 

municipal.
El cost total de l’obra està previst 
en 191.765 euros dels que l’ajun-
tament n’ha d’aportar 60.000 
€. La resta seran aportats per la 
Generalitat i la Diputació de Tar-
ragona. 

INVERSIONS>> REFORMA AJUNTAMENT 

L’ENTORN DE L’ERMITA TINDRÀ 
VIDEOVIGILÀNCIA LES 24 H.
Amb la voluntat de què no es tornin 
a produir els robatoris del cablejat 
elèctric del Pessebre Vivent i que s’hi 
pugui realitzar qualsevol altre tipus 
d’acte incívic, l’ajuntament de la Po-
bla de Montornès ha decidit instal·lar 
un seguit de càmeres de seguretat a 
la zona de l’ermita de la Mare de Déu 
de Montornès. 
I és que a pesar de què quan es va 
reposar el cablejat, ja es va fer una 

instal·lació elèctrica a proba de roba-
toris, es vol evitar que els lladres de 
coure puguin tornar a posar en perill 
l’espectacle nadalenc més important 
de la contornada.  
Les càmeres estaran ubicades en 
llocs estratègics, tant externs com in-
terns, i gravaran les 24 hores del dia. 
Aquestes càmeres se sumen a les 
que ja es van instal·lar en la zona de la 
piscina municipal i al seu aparcament. 



gener-febrer-març 2013informació 11

A pesar de tots els contratemps provo-
cats pels lladres del coure, que varen fer 
perillar la posada en escena del Pessebre 
Vivent, o potser per voler solidaritzar-se 
per la malifeta, l’edició d’enguany ha 
registrat unes xifres rècord de visitants 
(3.416 visitants) en totes les sessions.  
L’edició d’enguany va comptar amb 
l’assistència de diferents personalitats 
com el director dels Serveis Territorials 
de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, que 
va ser l’encarregat de fer la inauguració 

RÈCORD DE VISITANTS EN EL PESSEBRE VIVENT
PESSEBRE VIVENT>> RECULL FOTOGRÀFIC

oficial, l’ Il·lm. Sr. Arquebisbe de Tarrago-
na, Jaume Pujol, el director dels Serveis 
Territorials de Sanitat a Tarragona, Josep 
Mercadé, o el cap de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Tarragona, Jau-
me Morón, entre d’altres.
L’èxit de visitants ha estat una recom-
pensa per les més de dues-centes per-
sones que col·laboren perquè l’especta-
cle nadalenc sigui una realitat.  Gràcies 
amb la col·laboració de Port Aventura la 
continuïtat del Pessebre ha estat un fet, 

més quan des de l’ajuntament hi ha el 
compromís de posar tots els mitjans per-
què no es tornin a produir els robatoris.
Mirant al futur, estem en període obert 
per presentar-se a liderar la gestió del 
Pessebre Vivent per part dels voluntaris 
que ho desitgin atès que l’associació 
Amics de Montornès no vol seguir al cap-
davant. És imprescindible que el Pesse-
bre Vivent no es pugui vincular a cap cor-
rent política o ideològica. Des de l’Ajunta-
ment només es pot garantir la continuïtat 

durant els dos propers anys que queden 
d’aquest mandat, per això és necessari 
buscar solucions a llarg termini. 
El proper 23 d’abril està previst que es 
faci la presentació d’un llibre sobre la 
història del Pessebre Vivent, escrit per 
Jordi Morant. Comptarà amb l’assistèn-
cia de l’ Il·lm. Sr. Arquebisbe de Tarrago-
na, Jaume Pujol.

A continuació publiquem un reportatge 
fotogràfic de l’esdeveniment. 



publicitatgener-febrer-març 201312

matalàs viscoelàsticamatalàs ELIOCEL 28 kg. 
amb rivet i piqué de luxe

EN OFERTA 
DES DE

90 cm = 80 €
135 cm = 90 €
150 cm = 95 €

ALMOHADAS 
DESDE 8,90 €

PACK CAMA ARTICULADA

DESDE 549,99 €

PACK CANAPÉ MADERA+ COLCHÓN VISCO 2 CARAS

HASTA UN 50% 
POR EXPOSICIÓN

SOFA RELAX MOTOR

TODO EN AYUDAS PARA LA TERCERA EDAD

135 cm 599,00 €
150 cm 649,00

REBAJAS
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LA POBLA EN BLANC I NEGRE >> ORFEO DE REUS

L’Orfeó Reusenc és una entitat de 
la ciutat de Reus. Es va fundar l’any 
1860 com a secció coral del Centre 
de Lectura, i l’any 1893 va agafar el 
nom d’”Orfeó Reusenc del Centre de 

Lectura”, però l’any 1908, a causa de 
canvis en el reglament de l’entitat, la 
secció va esdevenir independent, es-
tablint-se a un local al carrer de l’Hos-
pital. L’any 1918 va prendre el seu nom 

actual de Orfeó Reusenc i es va traslla-
dar a un local al Carrer Bisbe Grau. 
L’any 1926 es va crear l’esbart dansaire 
i també una penya d’escacs de Reus. 
Se sap que a la Pobla de Montornès 

hi ha actuat diverses vegades. Com 
a exemple, aquestes dues instantàni-
es de finals de la dècada de 1920, o 
bé dels primers anys de la dècada de 
1930. 

ACTUACIÓ ORFEÓ DE REUS

El Coll de Creus és un punt entremig 
entre Torredembarra, Altafulla i la Po-
bla de Montornès, encara que la major 
part pertany a aquest darrer municipi.  
A pesar d’estar allunyat dels nuclis de 
les tres poblacions des d’antic s’hi ha 
desenvolupat una notable activitat hu-
mana, atès que s’hi van trobar restes 
d’un assentament ibèric, i encara són 
evidents moltes construccions agríco-
les, el pas del tren, etc. S’ha de dir que 
és un dels passos naturals que s’han 
utilitzat tradicionalment per intercon-
nectar el territori. 
Un dels elements naturals més des-
tacats en el Coll de Creus és un gran 
rocam que domina l’altiplà. Té una sin-
gularitat: està ple de creus gravades a 
la roca.  
Hi ha diverses teories sobre el perquè 
s’hi van gravar, però la que té més 
adeptes és la que assegura que hi va 
haver un enfrontament bèl·lic al segle 
XIX i que cada creu equival a una vícti-
ma del combat. El que no està massa 
clar és en quina de les moltes guerres 
que hi va haver durant aquell segle es 
va produir l’episodi: uns parlen de la 
Guerra del Francès (1808-1814), altres 
de les Guerres Carlines (1833-1839), 
(1846-1849) i (1872-1876).
Per intentar donar resposta a aquest 
enigma, i com a continuació d’una sèrie 
d’accions que des de l’Ajuntament s’es-
tan portant a terme per intentar pres-
tigiar i conèixer els diferents elements 
històrics d’interès de la nostra població, 
es va convidar fa pocs dies al reconegut 
historiador Salvador-J. Rovira Gómez 
perquè observés el lloc “in situ”. 
Rovira es va decantar per la Guerra del 
Francès, atès que se sap d’una acció 
bèl·lica que va tenir lloc a la zona i que 
es coneix com la Batalla d’Altafulla. Es 
va produir el 24 de gener de 1812 i 
acabà amb la victòria dels bonapartites 
sobre l’exercit espanyol, que estava for-
mat per 4000 efectius comandats pel 
baró d’Eroles. 
Segons sembla que per facilitar la fugi-
da de la part més important de l’exèr-

L’HISTORIADOR ROVIRA  GÓMEZ VISITA EL 
COLL DE CREUS

cit espanyol envers Igualada i Santes 
Creus, un escamot de regulars catalans, 
Caçadors de Catalunya, comandats pel 
coronel Villamil, i voluntaris manresans 
van preparar un punt de contenció en 
un punt pròxim a Altafulla. Els caçadors 
de Catalunya presenten un defensa 
heròica, mítica. Lamarque, el general 
francès, a causa d’aquesta heroïcitat, 
respecta la vida dels capturats, que no-
més van ser onze. La resta dels caça-
dors catalans va donar la seva vida per 
salvaguardar al seu general i a l’exèrcit 
que comandava.
L’orografia del lloc és l’adequada per 
una operació d’aquest tipus, a més el 
nombrós número de creus –gairebé de 
40– indiquen que hi va haver un combat 
important, fet que no es donà durant 
les carlinades. No obstant, va apuntar 
que és necessari fer un estudi de les 
fonts que hi pugui haver per acabar de 
confirmar aquesta hipòtesis.
Durant la trobada, va sorgir la possibili-
tat que des de l’Ajuntament de la Pobla 
es creés un premi de recerca històrica 
local relacionada amb la nostra pobla-
ció amb l’objectiu d’incentivar que els 
estudiosos centrin els seus treballs en 
la Pobla.

El passat 16 de novembre, l’ONG 
Acció Solidària i Logística va efectu-
ar un simulacre a la  nostra pobla-
ció. Aquesta entitat sense ànim de 
lucre té com a objectiu proporcionar 
suport tècnic, formatiu i logístic mit-
jançant projectes en països en vies 
de desenvolupament. 
Una de les activitats que porten a 
cap és la d’actuar i reduir els efec-
tes produïts a la població en cas de 
catàstrofe. Per aquest supòsit han 
creat l’Equip de Rescat en Emergèn-
cies de Catalunya (EREC).
L’EREC està formada per voluntaris 
als que se’ls hi dóna una formació 
de totes les tècniques i protocols de 
rescat de persones en condicions 
d’extrema dificultat.
Fa un temps, l’entitat s’havia po-
sat en contacte amb l’ajuntament 
per realitzar un simulacre per poder 
practicar els coneixement adquirits 
al poblat de Rubials, ja que per les 

LA POBLA ESCORCOLLA ELS SEUS REFUGIS 
ANTIAERIS PER PODER-LOS OBRIR AL 
PÚBLIC

seves característiques d’abandó era 
un enclavament ideal, però davant la 
impossibilitat de fer-ho, el consistori 
va oferir l’opció de realitzar un reco-
neixement a dos dels tres refugis 
antiaeris que es van habilitar quan la 
Guerra Civil de 1936 a 1939.
És tracta del situat a la plaça de l’Es-
glésia i l’altre amb entrada al carrer 
Girona/Closa Vella, que va fins a la 
zona on hi havia l’estació. El tercer 
refugi conegut, el que està situat 
davant de la Casa de la Vila es va de-
cidir no intervenir-hi, atès que per la 
seva ubicació l’accés era molt com-
plicat i onerós.  
En total hi van participar 6 volun-
taris i va servir per conèixer l’estat 
de conservació d’aquests refugis i 
les opcions que tenen de cara a po-
der-los obrir al públic i una possible 
musealització. 
L’acció va tenir un cost simbòlic per 
l’ajuntament.

Aquests dies, la brigada municipal 
està a punt d’acabar una sèrie de 
millores relatives a l’enjardinament i 
arranjament de diferents indrets de 
la població. 
A la plaça de l’església s’han subs-
tituït els bancs i s’ha plantat arbrat. 
També s’ha posant decent l’espai de 
la façana del magatzem de la briga-
da municipal, antic escorxador. Per 
últim, també s’ha embellit l’entorn 
dels pous que abasteixen el poble. 

ACTUACIONS BRIGADA MUNICIPAL

COLL DE CREUS >> VISITA HISTÒRIADOR
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CUINES BAIX GAIÀ>> JENIFER JIMÉNEZ CLAVER

És la primera vegada que 
en aquest espai entrem 
en una cuina professional”, 
la del restaurant Clamar i 
s’ha de dir que hem que-
dat enlluernats tant per 
les grans dimensions de 
l’espai com pel reflex de 
la llum en el platejat alu-
mini amb què estan fets la 
majoria d’estris i aparells. 
Potser és perquè la visi-
tem entre setmana, però 
és de destacar l’ordre i 

MONA DE PASQUA DE MANTEGA I ATMELLES
pulcritud que hi regna: es 
respira pau.
El nostre propòsit és que 
la Jenifer Jiménez Claver 
ens expliqui com prepa-
rar una mona. I és que 
aquesta noia, que va venir 
al nostre poble amb dos 
mesos, ha viscut tota la 
seva vida entre els fogons 
d’aquest restaurant. Als 
seus 25 anys és una jove 
emprenedora que s’ha es-
pecialitzat en fer dolços 

per encàrrec.
El primer que 
ens comenta 
la Jenifer és 
que la pastis-
seria és en cui-
na: una ciència 
exacta, poc 
amatent a les 
variacions de 
les proporci-
ons. Així doncs, 
hem de ser 
més curosos 
que mai amb 
les mides.
Mans a la mas-
sa!!!
El primer que 
s’ha de prepa-
rar és un almí-
var fluix amb 

el sucre, l’aigua i un rajolí 
de rom. Ho posem en un 
cassó al foc fins que el 
sucre es desfaci. Deixem 
refredar.
Per fer el pa de pessic ba-
tem les clares i el sucre, 
en un bol, fins que quedin 
ben esponjoses. Quan la 
mescla ha triplicat el seu 
volum inicial, ja està. A 
part, batem els rovells i 
els anem incorporant poc 
a poc a la mescla de les 
clares i el sucre.  Un cop 
fet això, hi afegim –de 
mica en mica– la farina, 
que haurem passat per 
un tamís a l’efecte d’evi-
tar que es facin grumolls. 
Finalment hi afegim la 
mantega desfeta. Posem 
la massa en un motllo i la 
coem al forn a 180º durant 
25-30 minuts.  Sabrem 
que està a punt quan, si 
punxem amb un escura-
dents, surt net. 
Deixem refredar.
És el moment de fer la 
crema de mantega.  S’ha 
de treballar la mantega a 
temperatura ambient: ha 
d’estar tova. Per accelerar 
l’estovament, podem uti-
litzar el microones sempre 

i quant ho anem amb cura 
i no sobrepassem els 20 
segons. Ha de ser un vist 
i no vist.
En un  bol batem la man-
tega i afegim el sucre 
glass lentament. Després 
hi afegim els rovells i re-
menem fins que es formí 
una crema.
Ja podem muntar el pas-
tís!!!
Amb un ganivet llarg tallem 
el pa de pessic en dos o 
tres llesques. Perquè que-
di la mona  més melosa,  
mullem les llesques amb 
l’almívar de rom. Farcim 
amb una capa primeta de 
crema de mantega i una 
altra de melmelada d’al-
bercoc (o d’un altre gust). 
Cobrim el pa de pessic 
amb la crema de mantega 
i afegim les ametlles torra-
des laminades fins cobrir 
tota la superfície del pas-
tís. Posem una mica de 
sucre glass per acabar de 
decorar-la.
La mona ja està acabada, 
però, podem millorar-ne 
l’aspecte afegint-hi els 
típics plomalls de colors, 
figures de xocolata, ous 
decorats, etc.   La Jenifer 

ens ha esculpit un bufó 
conillet fet amb pasta de 
sucre. Una complicada 
tècnica que s’ha compro-
mès a ensenyar-nos en 
una altra ocasió. Li pre-
nem la paraula.      
         
 Bona diada de la mona!!!
 

INGREDIENTS:
Per l’almívar:
100 gr. de sucre
100 gr. d’aigua
Rom

Pel pa de pessic:
125 gr. de farina
125 gr. de sucre
50 gr. mantega
4 ous

Crema de mantega:
50 gr. de sucre
250 gr. de mantega
2 rovells d’ou

Pel farciment i decoració:
Atmetlles filetejades.
Melmelada d’albercoc 
Sucre glass
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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

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

Respuesta a su artículo en 
LA PIGOTA 2 (OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
2012): “LA POBLA RECUPE-
RARÁ LA ZONA DEPORTIVA 
DE L’ACEM”
Deseo expresar mi opinión 
respecto al artículo, ya que  
como ex socio de ACEM y ex 
miembro de la Junta actual, 
detecto una manipulación de 
la información, o más bien, un 
intento de resaltar lo positivo 
realizado por el Ayuntamiento 
y ocultar lo positivo realizado 
por la Asociación en estos 20 
años.
Comienza: “Con la voluntad 
de que sea un espacio abier-
to a todos los habitantes de 
La Pobla…”, ¿es que hemos 
puesto vallas y un portero 
que pedía los carnets en la 

entrada?, las instalaciones 
siempre ha estado abiertas 
a todos, pagando la tasa en 
el tenis y frontón como en 
la pista y piscina del centro 
del pueblo. ¿Es que no he-
mos hecho las fiestas para 
todos los habitantes de La 
Pobla? 
¿Por que no se comenta 
que en estos 20 años se ha 
pasado de tener un terreno 
sin nada a lo que es ahora?, 
con mucha inversión del 
Ayuntamiento, por supues-
to, pero si a esa inversión 
no se le hubiera añadido 
el esfuerzo, la ilusión, la 
mano de obra aportada por 
todos los socios ,todo de 
manera voluntaria y desin-
teresada, y nuestra aporta-
ción económica mediante 

cuotas o derramas, hoy dia 
La Pobla no tendría lo que es 
hoy ACEM.
Sigue: “La entidad quedará 
disuelta, dado que ha perdido 
su sentido al pasar la gestión 
del espacio a ser directa por 
el ente publico…”, en esta 
frase parece que en la ges-
tión de estas instalaciones 
ACEM sacara algún provecho 
económico, y nada mas lejos 
de la realidad, todo ha sido 
trabajo y mas trabajo (gratis). 
Acem se disuelve por que 
nos han quitado la ilusión de 
seguir. Los tiempos cambian 
y hay que empezar una nueva 
etapa.
Su mención al club de Petan-
ca es un poco precipitada, ya 
que no hemos presentado 
los papeles y por lo que no 

era necesario publicarlo.
Los datos económicos 
que presentan, reales por 
supuesto,  no tienen va-
lor si no se compara con 
el resto de subvenciones 
otorgadas a otras institu-
ciones de La Pobla, por lo 
que provocan una serie 
de comentarios malinten-
cionados que considero 
innecesarios en este mo-
mento. 
Esperamos que de ahora 
en adelante las instalaci-
ones se mantengan en 
las condiciones actuales, 
o mejores, si puede ser. 
Quedan en las manos del 
Ayuntamiento y espero 
que sea así. 

Maria Rosa Martin Rueda
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