
DUES EMPRESES CONCORREN AL 
CONCURS DE L’AIGUA P05 P07

INAUGURACIÓ PISTES DE 
PETANCA 

RESTAURANT Z.E.M.
BODEGÓN JUANITO

EL CASAL DE MONTORNÈS 
ESPECIALIDADES 

CONEJO AL AJILLO, COCINA VASCA, CHULETÓN DE TERNERA (1200 grs.), 
CARACOLES A LA LLAUNA, COSTILLAR ESTILO AMERICANO

MENÚ SÁBADO Y DOMINGO
ENTRANTE, PESCADO Y CARNE

 CON POSTRE Y BEBIDA
12,50 €

– CARTA
– PLATOS ESPECIALES POR 
ENCARGO 
(ZARZUELAS, ARROCES, ASADOS, 
PESCADOS)
– TAPAS VARIADAS

TELF. 977 64 89 39
679 163 536

AV. DE L’ESTADI, S/N
URB. EL CASTELL
POBLA DE MONTORNÈS

SÁBADOS NOCHE 
CENAS, BAILE

NOCHES TEMÁTICAS
¡¡¡INFORMATE!!!

GRAN TERRAZA Y COMEDOR-SALÓN 
CLIMATIZADO PARA EVENTOS,  BODAS, ECT.

ABIERTO: 
MARTES A DOMINGO

LUNES CERRADO 
(EXCEPTO AGOSTO)

LA CENTRAL DE L’OR
COMPREM OR I PLATA

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

EL NOU REPETIDOR 
SOLUCIONA ELS 
PROBLEMES DE LA TDT
A LA POBLA

Fa pocs dies que un bon nombre de veïns i 
veïnes de la Pobla de Montornès han vist com 
els problemes endèmics que patien per veure 
la televisió des de l’any 2005, quan hi va haver 
la implantació de la TDT, han desaparegut. 
Aquest fet es deu a què ja s’ha posat en marxa 
el nou repetidor de televisió que ha solucionat 
els problemes de recepció de la majoria de 
canals a tota la urbanització del Castell de 
Montornès i bona part de la urbanització Flor 
de l’Ametller. A més, també ha millorat la 
cobertura del nucli urbà.
Amb aquesta acció s’ha conclòs un llarg 
procés –de més d’un any– que va iniciar-se 
fent un estudi per saber les llars afectades 
i quina era la millor proposta per resoldre el 
problema. 
En total es beneficiaran més de 1500 veïns 
que a partir d’ara sintonitzaran correctament 
tots els canals televisius existents. 
El cost d’aquest projecte ha estat de 54168,07 
euros, i ha estat portat a terme per l’empresa 
Servigroup 2010. El nou repetidor està ubicat 
a la zona on hi ha el dipossit d’aigua que 
abasteix la urbanització del Castell. 
S’ha de fer esment que la instal·lació del 
repetidor ha estat una de les inversions 
prioritàries de l’actual equip de govern.
Per notar la millora, és molt possible que 
s’hagi de tornar a resintonitzar la TDT. Els 
usuaris que continuïn tenint problemes de 
sintonització poden adreçar-se a l’ajuntament
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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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-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.
-Classes d’iniciació a la guitarra.

HORARI:
10.30-12.30 h
16.00-20.00 h

MIREIA BARDOLET - 660.76.29.48

NOVETAT PEL PROPER CURS 

CLASSES D'ANGLÈS
 RESERVA JA LA TEVA PLAÇA

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

ESMORZARS DE FORQUILLA
TAPES VARIADES

BRASES
PLATS COMBINATS

PLE ORDINARI 18/4/2013*
-Es dóna compte de la liquidació pressupost 
2012
és dóna compte al ple del Decret de data 19/02/13, 
en que s’aprova la liquidació del pressupost de 
2012 segons els següent detall: (Fons líquid: 
174397,68 €, Drets pendents de cobrament: 
1091154,39 €, Obligacions pendent de pagament: 
479269,48 €, Romanent de tresoreria: 786282,59 
€, Saldo de dubtós cobrament 208960,80 €, 
Finançament afectat: 827756,40 €, Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals: 250434,61 
€).     

-Aprovació de la modificació del plec de 
condicions de la cessió de béns propis a 
l’Associació de Gent Gran.
S’amplia la cessió que es va fer el 19 de juliol de 
2012 a l’Associació de Gent Gran del local de Mas 
Solé amb un patí al darrera. 
Vots a favor: 6 (5 AM-PM i PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (CIU)

-Aprovació modificació del plec de condicions 
per a la contractació de la concessió servei 
d’aigua i clavegueram . 

EXTRACTE DELS ACORDS DEL PLENARI ANY 2013
Es modifica el plec de condicions per a la 
contractació de la concessió del servei municipal 
d’aigua i de manteniment del clavegueram al 
haver quedat desert. 
Vots a favor: 5 (5 AM-PM)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Aprovació resum numèric del Padró 
d’Habitants a 01/01/2013
S’aprova el resum numèric que expressa una 
població total de 2909 habitants a 1 de gener de 
2013.  
Vots a favor: 8 (5 AM-PM, 2 CIU i PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

-Aprovació quadre de multes per sancions de 
tràfic.
Vots a favor: 5 (5 AM-PM)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (2 CIU i PP)

-Aprovació d’una moció del Grup Municipal 
Socialista per garantir el dret d’habitatge.
Davant la greu crisis econòmica, en què moltes 
persones es troben en una situació límit que els 
impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques 
com ara el pagament del seu habitatge habitual, 

es proposen una sèrie de mesures per lluitar 
contra els desnonaments. 
Vots a favor: 5 (5 AM-PM)
Vots en contra: 1 (PP)
Abstencions: 2 (2 CIU)

*S’excusen 3 regidors d’AP-PM.

PLE EXTRAORDINARI 
20/05/2013*

-Aprovació de la modificació de les ordenances 
fiscals
Es modifiquen les ordenances fiscals en el seu 
punt 14 (reguladora de l’ocupació del subsòl, 
el sòl i la volada en la via pública), l’ordenança 
17 (reguladora dels serveis en instal·lacions 
esportives, en aquest cas la piscina) i s’amplia 
amb un nou apartat l’ordenança 21 (reguladora 
dels serveis i activitats lúdiques, culturals i 
d’esbarjo).  
Vots a favor: 6 (AM-PM)
Vots en contra: 0 
Abstencions: 1 (PP)

-Aprovació Modificació de crèdit 5/13 
extraordinari i suplement de crèdit. 

Per tal de poder invertir 3000 € en mobiliari urbà i 
4000 € en equips informàtics i utillatge, com que 
el pressupost no ho contemplava es modifiquen 
unes partides del pressupost.
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 
10/06/2013*
-Renúncia càrrec de regidora de Núria Silvestre 
Poveda.  

*S’excusen 1 regidors d’AP-PM i 1 del PP. No 
s’excusen: 1 regidor d’AP-PM i 2 de CIU.

PLE EXTRAORDINARI
01/07/2013*

-Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. 
Daniel Escudero Guillén.

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

Seguint amb una acció que ha es-
devingut costum, l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès, a través de 
l’Alcalde, Sr. Josep Ma. Santama-
ria, i de la regidora d’ensenyament, 
Ma. José Sotoca, ha obsequiat a 
tots els alumnes que enguany han 
cursat 6è de primària al CEIP Els 
Ametllers i que han superat els 
estudis, i per tant, el curs vinent 
començaran la secundària als ins-
tituts de la comarca, amb un abo-

L’AJUNTAMENT PREMIA ALS ALUMNES 
DE 6è. QUE HAN SUPERAT EL CURS

nament  per poder entrar  gratuïta-
ment a la piscina municipal durant 
aquest estiu.
L’acte d’entrega es va dur a terme, 
el passat 21 de juny, durant la fes-
ta que s’organitza per acomiadar el 
curs escolar. Hi van participar uns 
170 alumnes del centre i es va fer 
un espectacle en què es van re-
presentar contes, balls i cançons 
inspirats en els contes de Christian 
Andersen.    

FI DE CURS A LA LLAR D’INFANTS
L’escola bressol Sol Solet va celebrar el passat 28 de juny la seva festa de 
fi de curs. A més dels alumnes, hi van participar les seves famílies (pares, 
avis, etc) en un acte que va esdevenir entranyable i molt divertit.



abril-maig-juny-juliol 2013 03editorial

La Pigota,  la Pobla de 
Montornès. 

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

FORN ORPINELL

Pa i Pastisseria artesana

D’elaboració pròpia

977 64 81 36 

Pobla de Montornès (Tarragona)

carrer Major 53 

¿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

Ara fa uns anys es va decidir fer l’AVE o TAV fins a Barcelona. 
Els pobles afectats podien fer al·legacions al traçat, l’enginyer de camins responsable del nostre municipi només 
va exigir que es fes una vorera per sota el pont i un nou accés per a vianants al cementiri (les dues coses eren 
d’obligat compliment i no calia demanar-ho). També es va demanar un baixador de la línia Roda-Picamoixons que 
no tenia res a veure amb el traçat de l’AVE i que, per tant, no es va tenir en compte. 
Altres municipis i entitats van exigir que el traçat fos modificat i evitar que passes al costat de nuclis habitats.
La situació en què es troba la Pobla és que l’AVE-TAV passa molt a prop d’edificis del poble i quan passen els com-
bois fan un molest soroll i, a la nit, quan es fa el manteniment de les vies i dels sistemes de seguretat, s’incomoda 
als veïns de la part nord-oest.
Davant aquest fet, l’Ajuntament ha reclamat a ADIF que posi barreres sòniques a davant del col·legi (CEIP) i a la part 
nord-oest del traçat per rebaixar la molèstia als veïns. 
Enguany fa 11 anys que un tren aturat a l’estació de Torredembarra va ser envestit per un Euromed que anava a 155 
km/h i el resultat ja el coneixem, era de passatgers, no de mercaderies perilloses, i va acabar amb un vago a Baix 
a Mar, 2 morts i 139 ferits. 
El pla del corredor del Mediterrani, destinat a mercaderies perilloses o no, preveu passar paral·lel a la via de l’AVE-
TAV pel Tarragonès. Si es construeix al costat de la via de l’AVE-TAV passarà encara 10 metres més a prop dels 
edificis (no oblidem el col·legi) i la fàbrica Recasens. 
Enguany també fa 35 anys que un camió carregat amb gas propilè va explotar a davant del càmping dels Alfacs. 
Una bola de foc de 500º C va causar 215 morts i més 200 ferits. Un vago de tren té més capacitat per transportar 
gas que un camió.
El 7 de juliol, no fa ni un mes, al Canada, un tren de 70 vagons (els que es preveu que passin per aquí portarà 90 
vagons) ha explotat al pas del poble de Lac-Megantic ha destruït una trentena d’edificis i ha causat 5 morts, multi-
tud de ferits i 40 desapareguts (no n’ha quedat res).
Les autoritats no s’expliquen com s’ha produït l’accident. És molt fàcil, només cal que s’encadenin tres o quatre 
factors dels que no fallen mai perquè tot vagi malament. Va ser el mateix que va passar a Txernòbil o al Japó.  
El tren és molt segur, però no del tot. El pas de l’AVE-TAV a prop de la Pobla no el podem modificar, però l’equip de 
govern intentarà per tots els mitjans que la línia de transport del corredor del Mediterrani no passi a prop del poble, 
tal i com passaria amb altres pobles del Baix Gaià. Això s’aconseguirà si tots ens mostrem forts i fem complir la 
legislació europea de mercaderies perilloses.
Ara bé, aconseguit això queda la línia Reus-Roda antiga que passa per la Pobla (que tenia la millor estació d’estil 
modernista i que és va enderrocar sense cap escrúpol ni visió de futur) en el tram entre el Catllar i l’estació de Roda 
té dues possibilitats d’interès per la Pobla i el Baix Gaià.     
L’una és utilitzar la via per fer el Trans-camp, una espècie de tramvia que enllaçaria les poblacions de Roda, Creixell, 
la Pobla, la Nou, la Riera, el Catllar, i el Morell amb Reus. Aquest projecte no sembla que pugui ser rendible, ni 
ara ni en un futur, pel volum de passatgers. L’endeutament de l’Estat i de la Generalitat fan inviable aquesta opció 
almenys per 20 o 30 anys.   
L’altra opció és llogar a Renfe-Adif el tram de via en desús des del Catllar, la Riera, Brises del Mar, la Pobla fins a 
l’estació de Roda per fer una via verda.  Llogar-ho pel període de 20-30 anys, atès que és un tram que no es pot 
utilitzar per mercaderies perilloses estarà inutilitzat per Renfe-Afif molts anys.
Una via verda (consulteu a internet) és un element dinamitzador del turisme, i econòmic, arreu on s’han convertit. 
L’Ajuntament de la Pobla ha presentat aquest projecte tres vegades al departament d’urbanisme del Consell Co-
marcal des de l’any 2007, que ho troba bé, a la subdelegació del Govern, que també, i a Adif que no hi posa cap 
inconvenient mentre no es decideix el traçat  del corredor del Mediterrani. Els alcaldes del Baix Gaià no ho acaben 
de tenir clar. Des de l’Ajuntament de la Pobla es continuarà treballant per:
perquè instal·lin barreres sòniques.
perquè el corredor del Mediterrani no passi a prop del poble.
per utilitzar la via Reus-Roda al pas pel Baix Gaià per fer una via verda durant el període que s’estima que no serà 
utilitzada per Adif-Renfe.   
Quan aquest text estava llest, el 24 de juliol, a Santiago ha descarrilat un TAV a 190 Km/h en un tram de via encofur-
nat, amb 78 morts i més d’un centenar de ferits. Si descarrila un AVE damunt del talús de la via (per la causa que 
sigui, terratrèmol, atemptat, desgast del material, etc.) pot ser un tràngol pel col·legi, però si el que descarrila és 
un tren de mercaderies perilloses, enrecordeu-vos dels Alfacs o més recentment de Canada. És per aquest motiu 
que el corredor ha de passar el més lluny de la Pobla.  

FEM MEMÒRIA D’AHIR I PENSEM AMB EL DEMÀ
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MILLORES>> PISCINA MUNICIPAL

LA PISCINA OBRE AMB MILLORES IMPORTANTS

c/ Forn, 6
Torredembarra Tel. 678 929 767 

El passat 23 de juny va obrir la 
piscina municipal del nostre po-
ble amb una concorreguda festa 
aquàtica, que es va convertir en 
una jornada de portes obertes a 
tothom. Tot una festa.
I és que enguany, l’Ajuntament ha 
invertit de manera important per 
millorar aquest equipament que 
a l’estiu es converteix en un dels 
punts més actius de la nostra po-
blació.  
Les obres s’han escomès des-
prés de comprovar les diferents 
deficiències que presentaven les 
instal·lacions, a les que feia anys 
que no s’hi dedicava l’atenció que 
es mereixien, i seguint els sugge-
riments dels usuaris habituals de 
la piscina. 
Potser la reforma més visible són 
les noves escales d’accés a la pis-
cina gran que han estat adapta-
des per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
També s’han reparat les esquer-
des que havien aparegut en el got 
principal i s´han renovat les reixes 
dels desaigües, que estaven molt 
deteriorades. A més, s´ha donat 
borades a totes les cantonades 
per evitar accidents i s´ha canviat 
la sorra del filtre. 
A la piscina petita, s’ha instal·lat 
un aparell de cloració salino per-
què és millor per la pell i menys 
agressiu de cara als infants.

Nous cursos de natació.

Com es ve fent des d’anys an-
teriors, entre els mesos de juliol 
i agost s’han organitzat cursets 
de natació per a infants (nascuts 
abans de l’any 2009). Es fan de 
dilluns a divendres i el preu és de 
40 euros la quinzena. Els empa-
dronats a la Pobla tenen una bo-
nificació del 35% de descompte.
A més, aquesta temporada es 
va oferir cursets per a gent gran, 
atès que alguns usuaris ho havien 
sol·licitat. No obstant, degut a la 
falta d’inscrits, només es va por-
tar a terme la primera quinzena de 
juliol.      
Una altra activitat que es porta a 
terme a la piscina és l’AQUAGYM, 
o el que és el mateix, exercicis 

gimnàstics fets dins a de l’aigua. 
Es fan els dimarts i els dijous i el 
preu és de 15 € la quinzena. 

Horari i preus de la piscina. 
La piscina restarà oberta fins el 
dia 11 de setembre. 
Els horaris són:  
Es dilluns a la tar-
da, de 16.00 a 20.00 
hores. De dimarts a 
dissabtes, de 11.00 
a 14.00 hores al matí 
i de 16.00 a 20.00 
hores, a la tarda. Els 
diumenges, de 10.30 
a 14.00 hores, al matí 
i de  16.00 a 20.00 
hores, a la tarda. Els 

dissabtes del mes d’agost l’horari 
de la piscina s’allargarà fins a les 
12 de la nit.
El tiquets d’entrada costen 3 € al 
dia. Els tiquets d’entrada per als 
nens d’entre 6 a 12 anys i per les 
persones majors de 65 anys valen 
2 € al dia. Es venen al poliesportiu.
Qui vulgui, pot anar a l’ajuntament, 
en horari d’oficina, i adquirir l’abo-
nament especial de temporada 
que val 35 € pels adults i 25 € per 
als nens d’entre 6 a 12 anys i per 
les persones majors de 65 anys.

Què costa la piscina?
La temporada 2012 les despeses 
totals de la piscina van ascendir 
a 20386,09 €, atès que el servei 
de socorrisme, el monitoratge i la 
festa aquatica van tenir un cost de 
12640,78€  i en manteniment es 
va gastar 7727,31.
Es van ingressar en concepte 
d’abonaments, entrades, cursets 
i aquagym un total de 14336 €. 
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CLUB DE TENNIS
POBLASPORT

Av Montornès, 21
Poblamar - Ponent
La Pobla de Montornès

Siguenos en Facebook:
El racó de Lluís

SERVICIO DE BAR-RESTAURANTE
Desayunos
Barbacoa
Platos combinados 
Pollos al horno
Comidas para llevar
Parque infantil
Clases de country
Fiestas de cumpleaños, bodas, etc.
Precios anticrisis Lunes cerrado

Tel. 693 822 355

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

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

Des del primer momento en que se 
creó la Associació de Gent Gran de la 
Pobla, hace más de un año atrás, los ex-
teriores del centro cívico de Mas Solé 
se han utilizado para jugar al noble jue-
go de la petanca. I es que como es bien 
sabido este deporte disfruta de mucha 
popularidad en nuestro municipio. 
Inicialmente, no eran muchos los prac-
ticantes y las pistas eran muy rudimen-
tarias y humildes, construidas por los 
propios usuarios –con la colaboración 
previa del Ayuntamiento, que allanó el 
suelo– estaban delimitadas por cuerdas 
y/o tablones de maderas recicladas. He 
aquí pero que a medida que fue crecien-
do la Associació, y también el número 
de usuarios de este deporte, estas pre-
carias instalaciones deportivas también 
fueron progresando y perfeccionando. 
Con el trabajo bienintencionado de unos 
y otros, se pusieron bancos, se mejoró 
la iluminación, incluso se ajardinó parte 
de los adyacentes, etc. Todo ello realiza-
do mayormente por los asociados.  
Al principio, ya estaba bien. No obstan-
te, el aumento de uso y algunos actos 
vandálicos ocurridos en las instalacio-
nes, hicieron comprender que era nece-
sario dar un nuevo enfoque a esta incipi-
ente zona deportiva municipal. 
Por eso, desde la Associació de Gent 
Gran se pidió colaboración al consisto-
rio. Si este se hacía cargo de los mate-
riales necesarios, los propis asociados 

INAUGURACIÓN CENTRO CÍVICO>> PISTAS DE PETANCA

INAUGURACIÓN PISTAS DE PETANCA “JOAQUIN MOLINER”
de manera voluntaria se harían cargo de 
la mano de obra que se necesitaba para 
la construcción de unas nuevas pistas, 
adecuadas para el uso que se les esta-
ba dando.     
Así ha sido. El recinto se ha vallado 
perimetralmente, las cuatro pistas se 
han renovado de manera que no tienen 
nada que envidiar a las pistas que se 
utilizan en campeonatos oficiales, se ha 
mejorado la zona ajardinada, se han co-
locado nuevos bancos, se ha mejorado 
la iluminación, etc.   
Todo ello con un presupuesto simbólico 
en lo monetario, pero muy elevado en 
cuanto a ilusión y solidaridad.  

Por eso, el pasado 16 de junio el cen-
tro cívico de Mas Solé se vistió de gala, 
como pocas veces se ha visto. Más de 
cien personas quisieron estar presen-
tes en un momento tan especial para 
la Associació de Gent Gran y para la 
urbanización del Castell, puesto que se 
ha recuperado un espacio que hasta no 
hace mucho se encontraba degradado. 
No faltaron las autoridades municipales 
que presidieron el acto. En boca del al-
calde, Josep Ma. Santamaria, se quiso 
destacar la noble actividad que se reali-
za des de la Associació de Gent Gran a 
favor de La Pobla de Montornès .   

También estuvo presente el cura-párro-
co de la parroquia, que bendijo las pis-
tas.  
El momento más emotivo fue cuando 
se destapó la placa; y es que el último 
acto de generosidad y, también de reco-
nocimiento, ha estado bautizar las ins-
talaciones con el nombre de una de las 
personas que más ha luchado para que 
estas fueran realidad y que por desgra-
cia en el momento de la inauguración 
no pudo asistir al encontrarse posterga-
do a causa de una grave enfermedad, se 
trata del miembro de la junta, Joaquim 
Moliner, que falleció a los pocos días.
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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

ACTIVITATS DE LLEURE>> ESTIU 2013

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.
Recanvis totes les marques.
Neteges integrals amb tapisseria i sostre.
Potenciació, reprogramació i reparació centraletes de motor i airbaig

Compra-venda de vehicles
nous i d’ocasió

CONCURSO
Buscamos las mejores historias de tu 

Mascota.
Primer Premio, 300 €

Segundo Premio, 200 €
Tercer Premio, 100 €

Envianos la història de tu mascota a:
protectoratorredembarra@hotmail.com, del 1 de Agosto al 30 de Septiembre. 
Màximo dos páginas DIN-4. Se pueden incorporar fotos. Indicar: Nombre 
y Apellidos, Dirección, Teléfono y correo electrónico. Las mejores historias 
serán publicadas en el Libro de la Protectora de Animales, que será 
distribuido a todos los socios de la Protectora las pròximas Navidades.

Un any més, la Pobla de Montornès 
va donar la benvinguda a l’estiu amb 
l’encesa de la foguera de sant Joan 
confeccionada amb andròmines ve-
lles, enguany més espectacular atès 
que estava coronada amb un elefant 
confeccionat pels carnavals. 
Aquest punt de partida va servir per 
donar pas a totes les activitats que 
és programen a l’estiu i que culmi-
nen amb la festa major de setembre.
Entre d’altres, són de destacar la 
vetllada d’Havaneres que organitza 
l’associació de  veïns de la urbanitza-
ció de Pobla Mar, que també fan una 
sardinada popular en què hi partici-
pen més de 400 persones. 
Altres activitats organitzades a l’es-
tiu són sessions de cinema a la fres-
ca, festes aquàtiques, esmorzars i 
sopars de germanor, espectacles 
infantils,  concerts i balls, etc. 

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

IMMOBILIÀRIA

Carrer del Sol, núm. 1
Tel/FAX 977 647 097

43761 LA POBLA DE MONTORNÈS
e-mail: novapobla_silvia@yahoo.es

-Lloguers i venda de habitatges i terrenys
-Gestió i assessorament immobiliària 
-Tramitació de certificats energètics 

Silvia Aluja
626 597 748

Després d’haver d’equi-
librar el preu d’alguns 
serveis durant l’exercici 
anterior, l’ajuntament de 
la Pobla de Montornès 
no ha pujat els impos-
tos (IBI; Impost Vehicles, 
etc) ni de les principals 
taxes (escombraries, vo-
reres, etc) aquest exerci-
ci econòmic de 2013. 
A més, per tal de facili-
tar el pagament de les 
obligacions tributaries, 
aquells usuaris que ho 
vulguin podran fraccio-
nar en dos rebuts l’im-
port d’alguns impostos 
i taxes. Aquests són 
l’IBI Urbana, i les taxes 
d’escombraries, gual, 
reserva d’aparcament i 
cementiri.  
Sí s’han vist modificades 
les ordenances fiscals 
relatives als preus pú-
blics relatius a la piscina 
municipal i a l’ocupació 
de la via pública. 

L’AJUNTAMENT CONGELA 
LES TAXES I IMPOSTOS 
MUNICIPALS EL 2013Aqualia i Aigües de Ca-

talunya són les dues 
empreses que han pre-
sentat les seves ofertes 
per tal d’adjudicar-se la 
gestió del servei d’abas-
timent d’aigua per al 
consum humà i el servei 
de clavegueram pels pro-
pers 25 anys a la Pobla 
de Montornès. 
Un cop ja ha acabat el 
termini legal per fer-ho, 
l’actual concessionari, 
l’empresa SOREA, no ha 
presentat cap oferta pel 
que ha quedat exclosa 
del procés. Fa cinc anys 
que la concessió de la 
que gaudia havia expirat 
i prestava el servei a pre-
cari.
En virtut del nou contrac-
te, el servei mantindrà el 
seu caràcter de servei 
públic municipal i la seva 
gestió per part de l’em-
presa concessionària 
s’ajustarà en tot
moment als Reglaments 
Municipals establerts i a 
l’aprovació final de l’Ajun-
tament.
S’ha de dir que és la se-
gona vegada que l’Ajunta-
ment de la Pobla licita la 
gestió del servei d’abas-
timent d’aigua i el servei 
de clavegueram atès que 
el primer concurs, que 
es va iniciar l’octubre de 
l’any passat, va quedar 
desert –no es va presen-
tar cap oferta– per les 

DUES EMPRESES LICITEN PEL SERVEI 
D’AIGUA I CLAVEGUERAM DE LA POBLA

INAUGURACIÓN CENTRO CÍVICO>> PISTAS DE PETANCA

exigents condicions que 
imposava l’Ajuntament a 
les empreses.
El gran escull era que 
s’exigia un cànon inicial 
de 1.000.000€ a pagar 
en tres anys i un cànon 
variable de 0,10€. Al que-
dar desert es va recondu-
ir els imports a percebre 
per part de l’Ajuntament 
i, al final, es demana 
pràcticament el mateix 
però en una forma de 
pagament diferent.
Així, doncs, les noves 
condicions exigeixen un 
cànon inicial de 350.000€ 
el primer any i un cà-
non variable de 0,20€. 
A més, l’empresa que 
s’adjudiqui la concessió 
s’haurà de fer càrrec de 
les obres per connectar 
la xarxa del poble amb 
la canonada general del 
CAT (Consorci d’aigües 
de Tarragona) que porta 
l’aigua del Ebre, per tal 
de garantir el subminis-
trament, atès que en al-
guna setmana d’estiu el 
poble queda desproveït 
i s’han de portar cister-
nes d’aigua de fora. En 
l’anterior concurs aques-
ta obra estava estipulat 
que aniria a càrrec de 
l’Ajuntament. 
La concessió compren 
l’explotació de les xar-
xes, instal·lacions i de-
més elements vinculats 
als serveis que les em-

preses hauran de millorar 
tal com puguin si volen 
aspirar a guanyar el con-
tracte. 
Si els terminis legals es 
compleixen, es preveu 
que l’adjudicació podria 
estar enllestida abans 
d’acabar el mes de se-
tembre. 
Les tarifes
Tal i com està redactat el 
plec de clàusules la tarifa 
corresponent al servei de 
subministrament d’aigua 
no patirà cap increment, 
com a mínim, durant els 
dos primers anys més 
enllà de la pujada de l’IPC. 
A partir del tercer any, si 
podran veure repercu-
tides les millores, previ 
estudi justificatiu i l’apro-
vació de l’Ajuntament i de 
la Comissió de Preus de 
Catalunya.

IMPOSTOS 2013>> CONGELACIÓ

Mesures del govern 
central. 

S’ha de tenir en compte 
però, que el govern cen-
tral va aprovar una pujada 
pujada extra de l’IBI, com 
una eina utilitzada per mi-
llorar els ingressos dels 
ajuntaments. Des 2012 
s’ha aplicat un recàrrec 
del 10% en el rebut de 
tots els immobles en els 
municipis on l’última re-
visió del cadastre és an-
terior a 2003. La pujada 
ha estat del 6% i només 
per a la meitat dels im-
mobles amb major valor 
en els municipis amb 
revisions aplicades entre 
2003 i 2005. Així mateix, 
la norma va suposar en-
cariments del 4% i per al 
mateix tipus d’immobles 
en algun altre cas. Van 
quedar exempts els mu-
nicipis on l’actualització 
cadastral es va produir 
entre 2006 i 2008.

El calendari ha quedat fixat de la següent manera:

Concepte Període Període Pagament

IAE Anual 30/07/2013-33/09/2013

IBI Rústica Anual 28/06/2013-30/08/2013

Impost Vehicles Anual 28/03/2013-31/05/2013

Taxes-preus públics
Conceptes:
Escombraries, Guals, 
Cementiri ,Reserva 
d’aparcament 

Anual.
Fraccionament 1
Fraccionament 2

28/03/2013-31/05/2013
28/06/2013-30/08/2013

IBI Urbana Anual.
Fraccionament 1
Fraccionament 2

26/04/2013-28/06/2013
30/07/2013-30/09/2013

IBI Especials Anual 28/06/2013-30/08/2013



abril-maig-juny-juliol 201308 informació

CANVI DE REGIDOR
A resultes de la renúncia per motius personals de la 
regidora de l’equip de govern de la Pobla de Montor-
nès, Núria Silvestre, el passat 1 de juliol, va prendre 
possició com a regidor el Sr. Daniel Escudero Guillén, 
que ocupava el 9è lloc en la llista electoral de l’Alterna-
tiva Municpal per la Pobla de Montornès.
Escudero, enginyer informàtic de professió, ha 
assumit part de les responsabilitats que fins el 
moment portava la regidora Silvestre en noves 
tecnologies i activitats. 

Fa poques setmanes que la brigada 
municipal va acabar la millora en la 
zona enjardinada que s’ha construït 
al costat dels pous d’aigua que es-
tan situats a l’entrada de la nostra 
població. Amb aquesta actuació la 
Pobla guanya una nova zona d’es-
barjo que de ben segur que serà 
un punt de parada obligat de tots 
aquells que els hi agrada passejar 
pels camins rurals del municipi.
S’hi ha instal·lat una font, quatre 
bancs i una antic dipòsit d’oli, per tal 
de dotar-la d’una entitat pròpia. 

FINALITZEN LES OBRES ALS POUS D’AIGUA
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MARIA JOSÉ SOTOCA>> REGIDORA DE LA POBLA DE MONTORNÈS

El fet d’haver treballat en 
l’administració ajuda en la 
tasca de l’ajuntament?
Fa dos anys, jo era nova en 
fer de regidora, que no té res 
a veure a treballar en  l’admi-
nistració i, per tant, se m’es-
capaven algunes coses. No 
obstant, el fet de conèixer el 
funcionament de la burocrà-
cia administrativa, els seus 
tràmits, terminis i, en defini-
tiva, la seva lentitud, sí ajuda.

Quines accions es realit-
zen en matèria de Cultura? 
Tal i com està organitzat l’or-
ganigrama de l’ajuntament 
de la Pobla, la regidoria de 
Cultura no té la importància 
que té en altres llocs perquè 
moltes de les activitats que 
es poden entendre com cul-
turals es realitzen per altres 
regidories. De fet, és una 
constant de l’actual equip de 
govern la col·laboració entre 
els diferents regidors per ti-
rar endavant les diferents ini-
ciatives que s’organitzen. 
No obstant, el que sí hi ha 
és una estreta col·laboració 
amb les entitats culturals del 
poble que ens demanen aju-
da. Per exemple, quan s’or-
ganitza alguna exposició o 
activitat. 
En aquest sentit, el proper 
15 de setembre hi haurà 
una trobada de puntaires 
en què hi participen més de 
150 persones i que té la col-
laboració de la regidoria. 

De totes les regidories que 
portes, potser la d’Ense-
nyament és la més com-
plexa.  Què implica?
Implica donar suport a l’es-

cola bressol i a l’escola de 
primària.
Vull dir, l’escola bressol és 
municipal i, per tant, l’ajun-
tament hi té molt a dir. De 
fet, com que la gent no es-
tava massa contenta amb 
el servei que es donava des 
de l’escola bressol, tot i te-
nir un cost molt elevat de 
manteniment, l’ajuntament 
va decidir canviar l’empresa 
que la regia. En l’actualitat 
no hi ha queixes de les mo-
nitores, que s’ha aconseguit 
que fossin persones del po-
ble, i l’estalvi ha permès po-
der continuar oferint aquest 
servei, atès que d’altra ma-
nera hagués estat impossi-
ble, com ha passat en altres 
poblacions properes que les 
han hagut de tancar. 
La crisis ha afectat el funci-
onament de l’escola bressol, 
ara hi ha menys alumnes per 
curs. S’ha passat d’uns 30 a 
uns 20, i de tres cursos a un 
únic grup, amb permís de la 
Generalitat, que està super-
visat per dues monitores. 
L’ajuntament, ha posat fins 
el mes de juliol una persona 
a mitja jornada perquè els in-
fants estiguin millor atesos. 
La retallada en la subvenció 
que atorga la Generalitat per 
aquesta finalitat –i l’incom-
pliment a l’hora de pagar-la– 
ha obligat que ajuntament i 
pares hagin d’assumir més 
cost.
La relació amb l’escola de 
primària és diferent. L’ajun-
tament té cura de la neteja 
i manteniment de l’edifici, 
que és pràcticament nou, 
però és la Generalitat qui es 
fa càrrec del seu personal. 

Com a regidora estic pre-
sent al consell escolar i col-
laborem molt estretament 
en totes aquelles activitats 
que es realitzen a l’escola.
Des de l’ajuntament veiem 
amb preocupació la reducció 
de personal que ha patit la 
nostra escola, un fet que a 
la llarga implicarà una des-
millora de la qualitat de l’en-
senyança. Malauradament 
no tenim competències per 
incidir-hi.
El número d’alumnes per 
aula s’ha pujat fins els 30 o 
31. Els quadrants són molt 
complicats i cobrir les baixes 
o les absències del profes-
sorat és cada vegada més 
complicat. Per exemple, els 
grups de pre-escolar (P3, P4 
i P5) només tenen un mes-
tre per curs, han eliminat 
un mestre de suport que hi 
havia, un fet que tal i com 
estan les coses implica que 
si una mestra es posa ma-
lalta els altres dos cursos 
s’han de repartir els alumnes 
d’aquest, com a mínim du-
rant els 10 dies que triga la 
Generalitat a cobrir la baixa.
 
Entenc…
La regidoria d’Ensenyament 
també se n’encarrega d’or-
ganitzar els casals d’estiu, 
els entenem com una aju-
da pels pares que treballen. 
Enguany hi ha hagut canvis, 
atès que el servei que ens 
donava el Consell Comarcal 
fins l’any passat era defici-
ent i molt repetitiu. 
Ara el casal s’organitza des 
d’una acadèmia de repàs de 
la Pobla. Les activitats co-
mencen a les 9 del matí i du-

ren fins a l’1 del mig-
dia. Comprenen una 
part de repàs escolar, 
una part de jocs te-
màtics i l’última hora 
a la piscina municipal.
Està funcionant molt 
bé, atès que la per-
sona encarregada 
havia col·laborat amb 
l’escola i coneix més 
als nens, i he de dir 
que no hi ha hagut 
cap cost extra. De 
fet, l’activitat ha estat 
un èxit i les 24 places estan 
ocupades.
Encara que no es tracti d’ac-
tivitats d’ensenyament, tam-
bé coordinem els cursets de 
natació i altres activitats que 
es realitzen a la piscina. He 
de dir que enguany s’han fet 
moltes millores a la piscina.
Els cursets s’han vist incre-
mentats en preu degut a què 
s’han de cobrir les despeses. 
A més, havíem observat que 
a l’haver-hi preus molt eco-
nòmics els cursos eren apro-
fitats per persones d’altres 
poblacions veïnes.
Degut al prec d’alguns ve-
ïns, aquest any, a més de 
l’Aquagym es van organitzar 
cursos de natació per adults. 
Només es van fer una quin-
zena per falta de demanda. 
A partir del 27 de juliol, els 
dissabtes l’horari de la pisci-
na s’allargarà fins a les 12 de 
la nit.
Totes les persones que es 
vulguin apuntar a les activi-
tats de la piscina han de tenir 
clar que el termini per apun-
tar-se s’acaba el dimecres 
abans de què comencin els 
cursos. És important desta-

car-ho perquè es necessita 
un temps per fer els tràmits 
necessaris (per exemple: 
contractació de l’asseguran-
ça).
Una altre fet que s’ha de 
recordar és que els menors 
de 12 anys han d’anar acom-
panyats per un adult que se 
n’ha de ver responsable i vi-
gilar-los. Els socorristes no 
són mainaderes. 

Parlem de joventut?
Fa poc temps que tinc com-
petències en joventut i, per 
tant, encara m’estic fent 
amb la regidoria i definint les 
línies d’actuació. 
S’han fet algunes reunions 
però el col·lectiu de joves és 
molt heterogeni i poc parti-
cipatiu. De fet, l’ajuntament 
ha decidit tancar el punt jove 
que hi havia a mas Soler per 
falta d’usuaris. També s’ha 
rescindit el conveni que hi 
havia amb el Consell Comar-
cal en matèria de joventut 
perquè no estem d’acord 
amb el servei que ens ofe-
rien. 
De cara el curs vinent espe-
ro tenir elaborada una pro-
posta de treball. 

entrevista

Maria José Sotoca Caballero va néixer a Sabadell l’any 1964. Des de ben petita va estiuejar a la zona, concretament a Torredembarra. Ja en aquella època 
va conèixer l’encant de la Pobla. 
Funcionaria de l’Ajuntament de Sabadell, ara en excedència, al néixer el seu fill la seva família va decidir buscar un lloc més acollidor i tranquil per viure-hi. 
Després de buscar una llar, l’habitatge que més els va satisfer estava ubicat a la Urbanització Castell de Montornès. 
Fa dos anys que va entrar a l’Ajuntament, on porta les regidories de Cultura, Ensenyament, i des de fa poc temps, Joventut. També dóna suport a l’alcalde 
en temes de de Turisme. 
Mai havia estat en política, ni havia militat en un partit polític. De fet, va acceptar anar a la candidatura de l’AM-PM perquè no es tractava d’un partit conven-
cional, sinó que es tractava de donar una alternativa al que entenia que era una mala gestió pels interessos dels poblencs i les poblenques.

MODA MASCULINA Y COMPLEMENTOS 
DE CALIDAD

PARA VESTIR Y SPORT
TODAS LAS TALLAS

c/Antoni Roig, 67-69 Local
43830 Torredembarra (Tgna)

AHORA EN TORREDEMBARRA

tel. 662 619 675

“Des de l’ajuntament veiem amb preocupació la reducció de personal que ha patit la nostra escola, un fet que a la llarga 
implicarà una desmillora de la qualitat de l’ensenyança. Malauradament no tenim competències per incidir-hi”.
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PRESENTACIÓ LLIBRE>> ESTUDIS HISTÒRICS POBLENCS 

Amb l’objectiu d’atraure a gent 
dels pobles circumveïns al nu-
cli antic de la Pobla i donar vi-
talitat al seu tèixit comercial, el 
passat 11 i 12 de maig, el nos-
tre poble va retrocedir a l’edat 
mitjana. 
I és que durant aquests dos 
dies es va celebrar un mercat 
medieval que va esdevenir un 
èxit de participació.
Van ser molts els qui no es van 
voler perdre l’oportunitat de re-
córrer les parades de produc-
tes artesanals i participar en to-
tes les activitats programades 
per aquesta festa.
Una granja infantil, atraccions i 
divertiments inspirats en l’edat 

ÈXIT MERCAT MEDIEVAL
mitjana, passejades en carro de 
cavalls, mostra d’oficis artesa-
nals i altres van ser algunes de 
les experiències que van poder 
gaudir els visitants. 
També hi va haver conta-contes, 
diferents cercaviles en què hi 
van participar les colles gegan-
teres de Creixell, el Vendrell, 
Calafell, el Catllar i de la part 
d’alta de Tarragona, així com, 
de trabucaires, grallers i sacs 
de gemecs. 
L’acte central va ser un sopar 
popular que va ser molt concor-
regut.
Ja s’està treballant per organit-
zar una nova edició d’aquesta 
fira. 
  

MERCAT MEDIEVAL >> ÈXIT PÚBLIC

El proppassat dia 18 de maig 
es va portar a terme la presen-
tació del primer volum d’estu-
dis de la Pobla de Montornès a 
l’església parroquial. Va ésser 
un acte presidit per l’alcalde 
del nostre Ajuntament i el van 
acompanyar a la taula la Sra. 
Belén Parera Pozuelo, profes-
sora de la Universitat Rovira i 
Virgili, el Sr. Albert Vallvé Na-
varro, vicepresident de la Dipu-
tació de Tarragona, el Dr. Joan 
Martí Castell, ex-rector de la 
Universitat Rovira i Virgili i l’au-
tor del llibre; contrastat investi-
gador i estudiós de la història, 
el Sr. Jordi Morant i Clanxet.
El llibre, editat per l’ajuntament 
consta de 5 capítols. El primer 
es titula “Com s’inicià el Pes-
sebre Vivent” i és un article 
totalment memoritzat pel seu 
autor. El segon capítol anome-
nat “Construcció de l’església 
parroquial de Santa Maria de 
Montornès” està basat en el 

“Liber operis Eclesiae”. Seguint 
amb la mateixa temàtica el ter-
cer dels capítols del llibre es 
titula “La parròquia de Santa 
Maria de la Pobla de Montor-
nès abans de la guerra i altres 
vicissituds”. En què es descriu 
les dues criptes dels Rovira i 
Recasens, la sepultura de Gal-
cerà Soldevila i un    
 El quart  capítol que trobem 
al llibre canvia de temàtica i en 
ell es detalla el “Lliurament a 
la Biblioteca d’Amics de Mon-
tornès del que va ser el primer 
President”. Finalment el llibre 

recull un article titulat “El lloc 
de Clarà terme de Montornès 
i altres qüestions històriques. 
Una concòrdia entre Clarà i La 
Pobla de Montornès”.
La història la conformen pe-
tites coses, petits esdeveni-
ments com aquest; la presen-
tació d’un llibre, que amb el 
pas del temps es converteixen 
en representatius d’una cultu-
ra.
Cal remarcar doncs,  que tot el 
que no es recull per escrit amb 
el temps cau en l’oblit i és una 
pèrdua irreparable. La sortida 
a la llum d’un llibre augmenta 
el patrimoni cultural d’un po-
ble i en aquest cas en el llibre 
que es va presentar apareixen 
aspectes molt importants i in-
teressants de la Pobla que a 
partir d’aquest moment que-
daran recollits augmentant el 
patrimoni cultural del nostre 
poble, La Pobla de Montornès.

C/ Antoni Roig, 39 Baixos
Torredembarra Tel. 653 804 800
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En el fons documental que custodien 
els Amics de Montornès, dins del “Lli-
bre de las concordias del molí, de las 
olivas, y concòrdia de Clarà” hi ha un 
relat anònim de l’any 1741, molt inte-
ressant, que parla de com es va viure 
la Guerra de Successió (1705-1714) a 
Catalunya i com afectà la posterior re-
pressió borbònica a la Pobla de Mon-
tornès en matèria d’impostos i altres 
servituds.  

Diu així:
“Se fa nota com despues de la mort 
del n[ostr]e rey Carlos segon entra 
a reÿnà a Espanya lo rey Felip quint, 
duch den Jou, fill del rey Lluís cator-
ze, rey de França(1).  Est reinà a[m]
b gran llibertat de la terra fins lo anÿ 
1705. Dit anÿ vingué lo príncep D[o]
n Jordi Lantgrave(2), dit lo príncep 
de Almestat(3) a[m]b una armada de 
mar a[m]b tropas ingelsas y alemanas 
y guanyà Monjuich y allí morí ferit de 
una escopetada. Lo almirant de Cas-
tilla se·passa a Portugal (que devia 
fomentar la gent) guanyaren Barce-
lona y arribaren las tropas de Carlos 
tercer, que era fill del Emperador D[o]
n Leopoldo de Àustria, fins a Madrit y 
se·n [h]agueren de retornar no […] y, a 
Almansa o Briguega(4)  tingueren una 
cruel  batalla y la perdé Carlos terse 
que los portuguesos se retiraren com 
a villanos ÿ se [h]agueren de retirar 
fins a Barcelona, allí estigueren assiti-
ats y en aqueixos anys de eixa guerra 
morí lo S[enyo]r Leopoldo de Àustria 
Emperador y coronaren emperador a 
Joseph de Àustria, fill de dit Leopoldo 
Emperador y germà de dit Carlos ter-
se. Dit Joseph també morí y elegiren 
y coronaren per emperador a dit Car-
los terse ÿ per això se embarcà ÿ se·n 
anà de Bar[celo]na al Imperi, deixà a 
Barcelona sa mulle[r] ÿ despues dita 
mulle[r] també se·n anà y deixà Barce-
lona assitiada dels castellans y france-
sos. Governava la tropa castellana lo 
duch de Populi(5) y los francesos los 
governava lo duch de Berbich(6). Esti-
gué assitiada fortíssimament catorsa 
mesos, per mar y terra, ÿ dins Barce-

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1705-1714) VISTA DES DE LA POBLA
HISTÒRIA DE LA POBLA>> GUERRA DE SUCCESSIÓ

lona sols eran los naturals ÿ habitants. 
Feran bretxa y graves assalts, no la 
pogueren guanyà defensan[t]·se a[m]
b grandíssim animo, valor y constàn-
cia, que se aturdiren las dos corones 
de França y Espanya de veurer una 
defensa tant grandíssima. Arribaren 
los francesos a arribar dalt a la muralla 
moltes passes a dintre y los paisans 
los ratxexaren (rebutjaren) a[m]b gran-
díssim valor, feren diferents assalts, 
tenint gran bretxa uberta però los ca-
selans (defensors) de dintre sempre 
forts com lo diamant però com era 
impos[s]ible lo resistir sens tenir per 
emparo una corona se [h]agueren de 
rendir a[m]b pactes y quant lo duch 
de Berbich entra a Bar[celo]na y veu 
que no [h]y [h]avia tropas sinó que los 
naturals, se estavan en sas casas los 
menestrals a[m]b sos oficis quedà 
gelat que se defensessen a[m]b tant 
gran animo. Per últim, quedà rendida 
Barcelona en mans de n[ostr]e rey Fe-
lip quint, que Déu guarde. 
Y en lo any 1713 entraren los cas-
tellans per lo coll de Balagué y tots 
los pobles y Tarragona rendiren la 
obediència a nostre rey. Y entre la 
Torradenbarra y Altafulla don Rafel Na-
bot(7) tingué un rencontre a[m]b los 
castellans que fugi com a covart y se 
perderen alguns micalets(8) ÿ gracias 
a Déu que estos pobles no·[e]s mo-
gueren(9). Avui·[e]sta del dit nostre 
rey se posa aquest principat sota seu 
no mirant culpats ni afectats que feu 
pagar un preu que deyan las quinze-
nades(10) que durà un anÿ que pasmà 
Cathalunÿ[a]; est lloch pagà més de 
dos mil lliures. Despues posaren lo ca-
tastre que aquest lloch pagà cada anÿ 
nou centas noranta dues lliures y [set-
ze] sous cada anÿ, dich 992 ll[iures] 16 
s[ous], pagant a[m]b personal y real 
los pagesos 4 ll[iures] 10 s[ous] cada 
anÿ de personal y los manestrals; los 
bracers 2 ll[iures] 10 s[ous] cada anÿ 
fins lo anÿ 1741. Y en dit any dit nostre 
rey ha carregat lo catastro real la mei-
tat més que ha augmentat cada any 
427 ll[iures] 10 s[ous] a[m]b que toca 
a·pagar a est lloch de la Pobla cad[a] 

any 1420 ll[iures] 6 s[ous] cada any ÿ 
Déu sab en que pasavem fins ara [mol-
tes penúries per pagar] [h]avem pagat 
vint y sis anys que fan 26000 ll[iures]. 
[A]vuy esta lo món a[m]b grandíssima 
confusió que lo rey demana als esclesi-
astichs vuit per cent, als duchs, comp-
tes, marquesos y barons unas sumas 
insuportables no se en que pas[s]arà, 
Déu nos conserve en la fe catholica 
que porta parells però Déu y Maria 
santissima no·[e]ns deixarà a[m]b tots 
eixos pagaments sens los transichs [] 
quintas que ha de fer lo rey, esquadras 
p[erquè] los pobles molts comuns se 
han quitat y lluït los mals, ÿ també 
molts particulars y moltíssima gent de 
la marina que lo rey ha pers per anar 
als vaixells y molts s·[h]i han mort per 
lo malissim asistiment los han fet”.  

NOTES:
(1)Felip IV d’Aragó i V de Castella, o senzillament 
Felip d’Anjou (Versalles, França 19 de desembre 
de 1683 - Madrid, Espanya 9 de juliol de 1746 ) 
fou el Rei d’Espanya (1700-1746), rei de Nàpols 
(1700-1707), rei de Sicília (1700-1713) i duc de Milà 
(1700-1706). Nasqué el 19 de desembre de 1683 
a la cort francesa del Palau de Versalles, prop de 
París, essent el segon fill del príncep Lluís de Fran-
ça i la seva esposa Maria Anna de Baviera. Era nét 
per línia paterna del rei Lluís XIV de França i de la 
infanta Maria Teresa d’Espanya. Fou oncle del futur 
rei Lluís XV de França.
(2)Landgrave (pot aparèixer també com a Landgraf) 
va ser un títol nobiliari usat normalment al Sacre 
Imperi Romà Germànic i després en els territoris 
derivats d’aquest, comparable al de príncep sobirà, 
encara que etimològicament significa comte d’un 
land, que té un deure feudal directament amb l’em-
perador.
(3)Georg von Hessen-Darmstadt (Darmstadt, Hes-
sen, 25 d’abril de 1669 - Barcelona, 13 de setembre 
de 1705), conegut en català per Jordi de Darmstadt 
o Príncep Jordi, fou un militar alemany que assolí 
fama en diverses guerres europees del segle XVII 
i durant la Guerra de Successió Espanyola. Va co-
mandar la conquesta britànica de Gibraltar esdeve-
nint el segon governador de Gibraltar (1704-1705). 
Amb Gibraltar assegurat per a la causa austriacis-
ta, embarcà el 1705 en l’estol aliat comandat per 
l’anglès Lord Peterborough, disposat a alliberar 
finalment Catalunya del jou francès d’acord amb 
el Pacte de Gènova. Desembarcades les tropes a 
la desembocadura del Besòs, forçà Lord Peterbo-
rough a atacar el castell de Montjuïc (13 de setem-
bre de 1705). El Príncep Jordi fou ferit greument 
per una bala i morí en la batalla, però finalment el 
virrei Velasco va rendir la ciutat de Barcelona el 9 
d’octubre. Pocs dies després, el 22 d’octubre, en-
trava a Catalunya l’Arxiduc Carles que fou recone-
gut com a Carles III d’Aragó i Comte de Barcelona. 

El Príncep Jordi fou enterrat multitudinàriament al 
Convent dels Josepets de Gràcia. Arreu de Cata-
lunya, el Príncep Jordi va aconseguir fama com a 
defensor del país.
(4)  La batalla de Brihuega va tenir lloc el 8 de de-
sembre de 1710 durant la Guerra de Successió 
Espanyola. La rereguarda de l’exèrcit aliat que es 
retirava de Madrid, composta per les tropes brità-
niques liderades per Lord James Stanhope, va ser 
atacada i derrotada per l’exèrcit franco-espanyol al 
comandament de Lluís Josep de Borbó-Vendôme.
(5) Pòpuli, duc de Rostaino Cantelmo-Stuart, setè 
duc de Pòpuli, va ser un destacat aristòcrata napo-
lità que va lluitar a favor de Felip V durant la Guerra 
de Successió. L’any 1706 es va incorporar a l’exèr-
cit de Felip V, que va intentar prendre Barcelona als 
austriacistes. Un any després, el 25 d’abril de 1707, 
va participar en la batalla d’Almansa. L’any 1713 
Felip V li va confiar el comanda- ment de l’exèrcit 
borbònic espanyol, que posava setge a la ciutat de 
Barcelona. El seu mandat va ser ple de crueltat i 
de repressió. D’entre les seves accions, destaca 
l’incendi de la ciutat de Manresa l’agost de 1713. 
El 26 de juny de 1714 va ser substituït pel duc de 
Berwick en el comandament del setge borbònic 
de Barcelona. Nomenat majordom major del prín-
cep d’Astúries, va morir a Madrid l’any 1723.
(6)  James Fitz-James Stuart, primer Duc de Ber-
wick (21 d’agost de 1670 - 12 de juny de 1734) 
va ser un militar i aristòcrata anglès al servei de 
Lluís XIV de França durant la Guerra de Successió 
Espanyola.
 (7) Rafael Nebot Font (Riudoms, 1665 - Viena, 6 
de setembre de 1733), fou un membre d’una nis-
saga de militars catalans coneguts per la seva par-
ticipació en la Guerra de Successió donant suport 
a l’arxiduc Carles d’Àustria.
(8) Els Miquelets o Micalets, també anomenats 
regiment de Fusellers Voluntaris, o Fusellers de 
Muntanya, batejat després com Regiment de 
Fusellers Voluntaris “Sant Raimon de Penyafort”, 
eren els membres de la milícia paramilitar de 
caràcter mercenari o voluntari, reclutada per les 
diputacions i juntes de la Corona d’Aragó, per a ac-
cions especials o com a reforç de les forces regu-
lars. El miquelet, com a tal, és el nom que rebé un 
mercenari català durant la Guerra dels Segadors.
(9) El Combat de Torredembarra fou un combat de 
la Guerra de Successió que tingué lloc el 16 de ju-
liol de 1713. L’exèrcit de Rafael Nebot va ser inter-
ceptat i es va situar dalt d’un turó a prop d’Altafulla, 
va ordenar l’atac a un destacament borbònic, for-
mat per 700 soldats de cavalleria i 380 granaders, 
a les ordres del brigadier Diego González, que 
avançaren sobre els horts de Torredembarra. En-
mig de la batalla, el capità Ambrós, del regiment 
de Nebot, va donar l’ordre de retirar-se a la cavalle-
ria catalana que manava a l’ala esquerra en veure 
el gran cos de cavalleria borbònica.
La batalla de Torredembarra va resultar una gran 
derrota per als austriacistes: 400 presoners i una 
vuitantena de morts, mentre la resta de la tropa es 
replegava fins a Barcelona.
Actualment es fa una festa per commemorar-la.
(10)  Van ser uns impostos introduïts per Felip V 
per pagar el cost dels seus exercits. Eren tant alts 
que hom els veu com un acte més de repressió, 
per empobrir al País. S’aboliren després d’una in-

Vine a conèixer la botiga de 
moda a Torredembarra

C/ Joan Güell, 6 
Torredembarra
Tel. 977 641 157KMModa i

Komplements

C/ Indústria , 11
La Pobla de Montornès 

Tel. 665 72 52 69

SERVEI A DOMICILI

NOVA ADMINISTRACIÓ
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Parlaven en la Pigota anterior de dos 
rectors, que havien estat vinculats en 
el nostre poble i, que van ser morts 
a les primeries de la guerra civil de 
1936. 
Per desgràcia, les atrocitats durant 
aquella contesa van ser una constant 
en els dos bàndols; és clar que la re-
pressió va ser molt més contundent 
cap els qui defensaven la legitimitat 
de la República.  
Un dels represaliats va ser el mala-
guanyat Ramon Acín un destacat di-
buixant, pintor, escultor, humorista 
gràfic, escriptor i polític anarquista 
molt vinculat a la vida politico-social 
d’Osca. També va exercir de profes-
sor de dibuix a l’Escuela Normal de 
Magisterio de Huesca, on estigué 
molt vinculat amb les noves orientaci-
ons pedagògiques. Socialment, molt 
compromès va ser un destacat mili-
tant anarcosindicalista. La seva vincu-
lació amb el nostre poble es troba en 
el fet que la seva família hi tenia una 
casa d’estiueig que encara conserva. 
Ramon Acín va néixer a Osca l’any 
1888. Des de ben petit va ser aficio-
nat a la pintura i amb deu anys ja rebia 
classes de dibuix. L’any 1907 es va 
matricular en Química a la Facultat de 
Ciències de Saragossa, un any des-
prés va abandonar la carrera de Cièn-
cies Químiques i va tornar a Osca. Va 
ser llavors quan va decidir dedicar-se 
exclusivament al dibuix i a la pintura.
A la dècada de 1910 va publicar les se-
ves primeres il·lustracions en premsa, 
un fet que li donà una certa notorie-
tat i que serà una constant en la seva 
obra. Col·laborà amb nombroses pu-
blicacions, gairebé totes amb tendèn-
cies d’esquerra i ideologia llibertaria: 
Diario de Avisos de Zaragoza, Don 
Pepito, Diario de Huesca, El Pueblo, 
Vida Socialista, L’Esquetlla de la Torrat-
xa, Lluita Social, Floreal…
El juliol de 1913 es va instal·lar a 
Barcelona, a instàncies del seu amic 
Àngel Samblancat, per fundar el diari 
setmanal La Ira (Órgano de expresión 
del asco y de la cólera del pueblo), on 
va publicar, en el seu primer número, 
una vinyeta i la que serà la seva pri-
mera col·laboració escrita en premsa, 
titulada Id Vosotros, agressiu escrit 
contra la guerra del Marroc. Per al 
segon número va escriure No os riais, 
una dura crítica cap als representants 
de l’església. Amb motiu d’aquest se-
gon número varen ser empresonats 
els redactors de La Ira i clausurat el 
diari.
L’octubre d’aquell any, la Diputació 
d’Osca va acordar concedir a Ramón 
Acín una pensió per ampliar els seus 
estudis artístics.
El maig de l’any 1917 va aprovar unes 
oposicions per accedir a la plaça de 
professor numerari de dibuix de la 
Normal de Magisterio de Huesca.
A l’estiu de 1920, junt amb Maurín i 
Andreu Nin, va desenvolupar una in-
tensa campanya de propaganda i or-
ganització sindical pels pobles lleida-
tans i d’Osca.
El de gener de 1923, va contreure ma-
trimoni amb Conchita Monrás, amb 
qui va tenir dues filles Katia i Sol. És a 
partir d’aquesta unió quan s’estableix 
la seva vinculació amb la Pobla de 
Montornès, atès que la mare de Con-
xita Monrás era filla de la família Ca-
sas, propietaris de “cal Rajolé”, casa 

situada a la Closa Vella.
El Sr. Monrás, catedràtic d’Institut, 
estava molt vinculat a la Pobla i tenia 
molta amistat amb els pastissers Or-
pinell, en especial amb la Sra. Roseta 
i el seu fill petit, Gaietà. Al ser des-
tinat a Osca, la casa va ser habitada 
pels Plana de Mas Soler i pels More-
ra, pares del poblenc Aleix Morera, un 
dels promotors del Pessebre Vivent. 
Els Montrás estiuejaven a Clarà, en 
una casa de Felip Segalà, comerciant 
de vins de la Pobla, i Cal Rajolé l’ocu-
paven Ramon Acin i la seva família. 
Acin es va ocupar de mantenir i res-
taurar l’edifici, respectant la seva anti-
guitat. Era un amant dels estris vells. 
Sobre la casa, el periodista anarcosin-
dicalista, Felipe Alaiz escriuria: 

“Horas después nos íbamos a un pue-
blo catalán inmediato a Reus -La Po-
bla de Montornès-, donde Acín tenía 
una modesta casa veraniega llena de 
cantaranos, rinconeras, floreros de 
bronce, retablos y sillones frailunos. 
Cerca del mar y de las colinas, la casa 
era un pequeño museo de artes po-
pulares.
Fue entonces cuando Ramón y yo 
proyectamos organizar un Museo 

de Oficios en 
Aragón”.
El museu no 
reïxi. 
Segons el tes-
timoni de Pau 
Rovira, Pau de 
la Martra, que 
el va conèixer 
a Osca, Ramon 
Acin era “de 
1,70 de alçada, 
ben proporci-
onat, cabell 
abundant lleu-
gerament on-
dulat, ulls vius i 
nas afilat, llavis 
amb un lleuger 
somriure que 
denotava bon-
homia i et do-
nava confiança i 
el que a mi més 
m’encan t ava 
era la seva veu 
acollidora, suau, 
mus ica lment 
entonada, dolça, 
pròpia del bon 
amic i millor 

mestre”.
Sobre Conxita Monrás escrivia “era 
de cara allargada i entallada i molt 
agradable i et diré que bonica, esvelta 
i ben proporcionada, en ella sobresor-
tia la senzillesa i la veu carinyosa”.
Pau de la Martra,  va conviure amb 
els Monrás-Acin a Osca quan hi feu el 
servei militar. Una anècdota que expli-
cava era que quan el govern va encar-
regar a Ramon Acin que confeccionés 
una estàtua en reconeixement al mili-
tar Fermin Galán Rodríguez, Pau en va 
ser el model d’Acin, atès que aquest 
deia que tenien unes les mateixes 
proporcions. L’estàtua va ser destruï-
da, com tota l’obra que Acin tenia al 
seu taller. 
El desembre de 1930 es va produir la 
insurrecció de Jaca contra la dictadura 
del general Berenguer i que pretenia 
instaurar la República, per part dels 
capitans Fermin Galán Rodríguez i Án-
gel Garcia Hernández, que varen ser 
afusellats. Ramón Acin era dels civils 
que acompanyaven la columna de Fer-
min Galán, qui personalment va ma-
nar a Acin que retornés a Jaca dient-li 
que estava tot perdut i que faria una 
resistència simbòlica i que assumiria 
tota la responsabilitat. També li reco-
manà que s’exiliés a França, com va 
fer. Amb l’arribada de la II República 
va tornar a Espanya i va ocupar de nou 
la seva càtedra en la Normal de Ma-
gisterio.
El desembre d’aquest any va obtenir, 
al costat de nombrosos ciutadans 
d’Osca, la grossa de la loteria de Na-
dal. Amb part d’aquests diners, va fi-
nançar la pel·lícula de Luís Buñuel Las 
Hurdes, Tierra sin pan. Segons Pau de 
la Martra hi aportà 30000 pessetes. 
La pel·lícula va ser prohibida pel seu 
realisme.  
És coneix una carta dirigida a Buñuel 
enviada des de la Pobla, l’estiu de 
l’any 1934.
També trobant-se a la Pobla es va pro-
posar per alcalde de la seva ciutat, el 
setembre de 1935, una ironia davant 
la situació de crisi política que vivia el 
consistori.

Aquell fatídic juliol de 1936, Ramon 
Acín no havia d’estar a Osca, sinó a 
la Pobla de Montornès. Va escriure 
al seu amic Rafael Sánchez Ventura 
que endarreria les seves vacances 
perquè “da mucha pereza irse de Hu-
esca”. Tot i amb això, sembla ser que 
hi va ser-hi a finals de juny, atès que 
assistí a l’exposició del jove pintor tor-
renc, Francesc Llorach, l’obra del qui 
va agradar molt, tant que es va oferir 
per buscar-li una beca perquè anés a 
pintar a Itàlia. L’esclat de la guerra ho 
va truncar tot.
Ramon Acín va morir assassinat el 6 
d’agost de 1936 a Osca. Va ser afuse-
llat a la paret del cementiri. Amagat a 
casa seva des de que els facciosos 
van fer-se amb el control d’Osca, no 
va ser capaç de suportar les tortures 
que estaven infligint a la seva espo-
sa perquè delatés el seu amagatall 
i es va entregar per salvar-li la vida. 
No ho aconseguí, Conchita Monrás 
va ser assassinada, juntament amb 
centenars de republicans d’Osca, el 
23 d’agost.
Es truncava la vida d’un artista que 
segur hagués aconseguit un gran re-
nom. La seva memòria però va que-
dar viva en ideari popular. Fins i tot, té 
una fundació que porta el seu nom i 
el de la seva filla Katia per a difondre 
el seu llegat.
Al cap d’un any, quan es va conèixer 
a la Pobla la notícia del seu assassi-
nat, el ple de l’Ajuntament va decidir 
dedicar a la seva memòria el carrer 
Major, que el juny de 1937 es va pas-
sar a anomenar “de Ramon Acin”. Es 
va anomenar d’aquesta manera fins a 
l’entrada dels insurrectes. 
Com a fet curiós, s’ha de fer esment 
que a les golfes de la casa de la Pobla 
hi va restar una considerable part de 
la seva obra que va ser recuperada fa 
relativament poc temps. L’any 1940 
va ser robada un plafó de bronze, que 
pel seu pes va ser llançat al talús del 
tren. 
Les seves filles Katia i Sol venien 
moltes temporades a la Pobla. Eren 
molt estimades i són molts els qui les 
recorden. Actualment, són els néts 
d’Acin, Ana i Sergio els qui continuen 
vinculats amb la Pobla. Han heretat el 
talent artístic i intel·lectual del seu avi.
L’any passat es va organitzar una ex-
posició de l’obra de Katia Acin al Mu-
seu d’Art Modern de Tarragona.

Figura femenina, despullada, llançant-se  aigua 
amb una venera. Estava preparada per ser fossa 
en bronze i decorar el jardí de la casa de Ramón 
Acín en La Pobla de Montornès (1933).

LA POBLA EN BLAN I NEGRE>> RAMON ACÍN

RAMON ACIN I LA POBLA DE MONTORNÈS
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CUINES BAIX GAIÀ>> MONTSE PONT

Alguna vegada Montserrat 
Pont m’havia parlat de la seva 
vinculació amb el misticisme 
de l’Índia a través d’una líder 
espiritual hindú (Satgurú) ano-
menada Mata Amritananda-
mayi Math, mundialment co-
neguda com a Amma (mare), 
que encapçala una ONG dedi-
cada a obres benèfiques rela-
cionades amb els més desafa-
vorits del seu país (Orfanats, 
col·legis, hospital, habitatges 
dignes, ajudes a la dona, lluita 
contra la fam i la malnutrició, 
etc.), però que fa el bé arreu 
del món i per això té gran 
reconeixement internacional 
(fins i tot de l’ONU).
El novembre passat va estar 
a Granollers, on entre 35.000 
a 40.000 persones van anar a 

visitar-la en busca del seu co-
neixement en una cerimònia 
ritual on reparteix abraçades. 
Resulta que des de final del 
segle passat cada any visita la 
nostra terra i, encara que ara 
fa altres tasques voluntàries 
que li permeten estar més 
pròxima a Amma, la Montse 
se n’ha encarregat del men-
jar de la líder i el seu segui-
ci més pròxim, durant uns 
quants anys. Per això va haver 
d’aprendre una part del recep-
tari que es fa a la zona de Ke-
rala, al sud de l’Índia, on hom 
és vegetarià. De fet, ella hi ha 
estat un parell de vegades i 
a casa seva hi conviuen dife-
rents records de l’exòtic país.
Anem al plat.
En una olla posem a bullir un 

litre de brou 
de verdures 
i un litre d’ai-
gua. Quan ar-
renqui a bullir 
hi afegirem les 
bledes, la col i 
els espinacs 
tot tallat en 
juliana.  A part 
tallem la resta 
dels ingredi-
ents en juliana 
(els porros, les 
pastanagues, 
el carbassó, la 
carbassa, l’api 
i el nap) i ho 
sofregim du-

rant 10 minuts en una paella 
amb oli d’oliva. Un cop sofre-
git ho afegim al brou i fem que 
troni a bullir una mitja hora. 
Poc després, sofregim l’all i 
el julivert hi ho incorporem 
al brou. Ratllem un mica de 
gingebre i ho incorporem a 
la sopa. També sofregim els 
bitxos i els incorporem, junta-
ment amb la resta de les es-
pècies segons el gust (claus, 
safra, farigola, celiandre, pe-
bre vermell, pebre vermell 
picant i pebre negre). Deixem 
que bulli mitja hora més. Per 
últim hi afegim els cigrons 
cuits. Hi ja es pot servir. 
Si es vol en el moment de 
posar-hi els cigrons s’hi pot 
posar una mica de xoriço ver-
mell ben picat, per donar més 
consistència al plat i un toc de 
casa nostra. I és que al final, la 
cuina no deixa de ser un me-
canisme que ens ajuda a la in-
tegració de diferents cultures.

SOPA DE VERDURES HINDÚ, L’EXOTISME DE L’ÍNDIA

Ingredients: 
1 l. de brou de verdures, 1 l. 
aigua, 2 porros, 5 pastana-
gues, 200 g. bledes, 250 g. 
espinacs, 1 Col, 1 carbassó, 
1 nap, 
1/2 carbassa, Branca api, 
All i julivert, 300 g. cigrons, 
Sal, pebre negre, 3 claus, 2 
bitxos, 1 cullerada cilandre, 
Pebre vermell, Pebre ver-
mell picant, Farigola

L’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans 
diu: “Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expres-
sió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de 
les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les in-
formacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de 
fronteres.”. Emparant-se en aquest dret, en Lluís Suñé va 
publicar un article el 27 de juliol de 2008 en el seu bloc 
personal on deia textualment: “Malgrat que les balances 
fiscals fetes públiques aquest dies, diuen que els territoris 
catalans aportem, i molt, a la riquesa del conjunt de l’estat, 
les veus anticatalanes continuen titllant-nos d’insolidaris. 
En fi, potser ens haurem d’afegir a la campanya que ens 
proposa aquest cartell, per netejar la nostra imatge d’in-
solidaris”. 
En general la majoria de catalans estem d’acord amb 
aquesta opinió des de fa molts anys, i jo hi afegiria que 
la precipitació del procés sobiranista actual té com a fo-
nament principal aquest desequilibri de la balança fiscal 
entre Catalunya i l’Estat espanyol, que el mateix Suñé va 
voler sintetitzar en el seu bloc. L’atac furibund que va rebre 
posteriorment el Lluís, instigat per part de l’extrema dreta, 
vulnera l’article 12 de la Declaració Universal dels Drets 
Humans que diu: “Ningú no serà objecte d’intromissions 
arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu 
domicili o la seva correspondència, ni d’atacs al seu honor 
i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra 
tals intromissions o atacs.”
La querella contra el regidor torrenc per ultratge a Espanya, 
és desproporcionada, repressiva i política, cosa que justifi-
ca el clam popular demanant la seva absolució. 
De tot cor espero que es respecti fins al final la seva pre-
sumpció d’innocència d’acord amb l’article 11.1 de la De-
claració Universal dels Drets Humans que diu: “Tots els 
acusats d’un delicte tenen el dret que hom respecti la 
seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat se-
gons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat 
totes les garanties necessàries per a la seva defensa.”.

Presumpció d’innocència.

FRANCESC MERCADÉ
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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

EL PORQUÉ DE LA TASA 
DE LA BASURA

Sabe que repartiendo el cos-
te de la recogida de basura i 
poda en la Pobla i urbaniza-
ciones entre todas las casas 
vale 180€/año por casa.
Que paga igual quien produ-
ce una bolsita cada dos días 
que el que llena medio con-
tainer de poda de su jardín.
Que la recogida de la poda 
cuesta 3000 € al mes.
Que la tasa de basuras se 
congeló durante el anterior 
gobierno.
Que el durante todo ese 
tiempo en que no se mo-
dificó la tasa por motivos 
electorales no se pagaba el 
coste de la recogida al Con-

sell Comarcal.
Que a consecuencia de 
no pagar los años 2010 
i 2011 la basura al Con-
sell Comarcal cada mes 
el Ayuntamiento paga un 
plazo de 14000 € para en-
jaguar el debito. 
Que el Ayuntamiento ha 
contratado otra empresa 
para la recogida de poda 
que cuesta la mitad y que 
el Consell Comarcal en 
lugar de imitar la gestión 
nuestra en beneficio de 
los demás ayuntamientos 
nos exige daños y perju-
icios. 
Que el Ayuntamiento se 
encarga de recoger la ba-
sura depositada en luga-
res que son inapropiados 

como los soterrados de la 
Avenida Torrent es porqué 
alguien decidió ponerlos allí.
Que si hay basura fuera de 
su lugar no la ha puesto el 
Ayuntamiento sino alguien 
indigno de la convivencia 
entre nosotros.
El coste de recoger la ba-
sura es distinto según el 
tipo de población, en una 
ciudad con pisos, en pocas 
paradas y kilómetros se re-
coge la basura de muchas 
casas. En una ciudad de 
chalets y grandes aveni-
das con el mismo número 
de habitantes el coste es 
mayor porqué se han de 
hacer más paradas y más 
kilómetros. 
También depende de si los 

ciudadanos son educa-
dos en medioambiente.
En el pueblo de Miravet 
la recogida de basura 
casi les sale gratis por-
qué se hace selectiva-
mente. El vidrio se re-
coge constantemente, 
el papel y el cartón va 
solo, los envases igual, 
el orgánico solo orgánico. 
En la Pobla y práctica-
mente todos los pueblos 
del Baix Gaià no pode-
mos recuperar parte del 
coste de la basura por-
qué esta mezclada con 
impropios y en la central 
de SIRUSA no nos pre-
mian por recoger en con-
diciones.    
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A les 22:00 hores a la Plaça de la Bassa CINEMA A LA FRESCA amb la  pel·lícula HOTEL TRANSILVANIA en Català. PREU: 2€

A les 23:00 hores a la Plaça de la Bassa MÚSICA DISCO a càrrec de Joan Poch i Dj. Paju.
En acabar... xaranga LA GRESCA i FESTA D’AIGUA.

De les 11:00 a les 14:00 hores a la Piscina Municipal MEGAFESTA AQUÀTICA.
A les 23:30 hores a la Plaça de la Bassa Concert i Ball a càrrec de L’ORQUESTRA VENUS. Preu: 4 €/Pers.
Reserva de Taules dia 27 de juliol de 11:00 a 13:00 hores a l’Ajuntament.

A les 9:00 hores a la Plaça de la Bassa ... ESMORÇAR DE GERMANOR
En acabar la Missa Pica-Pica a la Plaça de l’església per als participants del DIA DELS AVIS .
A les 17:30 hores a la Plaça de la Bassa actuació espectacle infantil BITXICLETA amb Màgia, Pallassos i 
Cançons i tot seguit Festa de l’Escuma.

A les 21:30 hores a la Plaça de la Bassa SOPAR DE GERMANOR. Preu: 11,00 €/pers.
Inclou: Fideuà de calamars, llagostins i musclos.  All-i-oli, pà, vi, aigua, gasosa i Gotet de gelat.
 AMENITZAT AMB MÚSICA.
Venda de Tiquets del sopar a l’ajuntament en horari d’oficines (ÚLTIM  DIA VENDA EL 12 D’AGOST).

Ajuntament de
 La Pobla de Montornès


