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Nova etapa de la Pigota L’Agenda imprescindible

Ajuntament            977648012   
Aeroport de Reus            97777980 
Autocars Penedès            977660821
Biblioteca de la Torre      977643175 
Bombers           085
CAP Torredembarra        977643809
Consultori la Pobla          977648531
Mossos d’Esquadra                    112
Jutjat de Pau             977640021

CEIP Antoni Roig           977640836                     
CEIP   Els Amtellers       977648259
IES Torredembarra          977640312
IES Ramon de la Torre    977642402
LLar d’infants sol solet   977648700  

Farmàcia Anna Tornè      977648013

Escoles

Farmàcies

AQUALIA                     900814081 
BASE              977642620 
Consell comarcal             977249484
Correus              900506070
Deixallera             977645819
Diputació de Tarragona   977296633
ENHER                           900770077
Patronat Antoni Roig      977644308
Protectora d’Animals      977642295
Salvament Marítim         977644648
Tanatori  de la Torre       900506712
Zona Esp. municipal      977643546

Creu Roja             977244769
El Vendrell             977661141
Santa Rosalia             977643434
SEM              977222222

Taxi Aureli                      616402970
Taxi El Castel                  606634276
Taxi Gené                        977648161    

Ambulàncies

Taxis

EDITORIAL SERVEIS

La Pigota, la revista municipal de 
la Pobla de Montornès, enceta amb 
aquest número que teniu a les mans 
una nova etapa. Un grup amb una 
curta però sòlida trajectòria en la 
comunicació local, DDT Informació 
i Comunicació Interactiva S.L., es fa 
càrrec de la direcció i dels continguts 
d’aquest mitjà. A partir d’ara, La 
Pigota, també es podrà consultar 
digitalment al web www.baixgaia.cat.

El moment econòmic que viu el 
nostre país actualment és complicat i 
els Ajuntaments també ho noten amb 
intensitat i per això cal explicar molt 
bé quines són les actuacions que fan 
els representants polítics que han 
votat. Per això us oferim una entrevista 
a Joan Domingo, l’únic regidor amb 
dedicació exclusiva de l’Ajuntament i 
que ens permetrà conèixer el seu dia a 
dia i l’actualitat de seves àrees.

Moltes famílies de la Pobla de 
Montornès ho estan passant malament 
a causa de la crisi econòmica i sobretot 
per l’atur. Hem parlat amb la tècnica 
responsable de Serves Socials de la 
Pobla de Montornès, que ens fa un 
anàlisi de la situació de les persones 
i famílies més desvalgudes i explica 

quin és el treball que fa el seu equip al 
municipi i quines persones se’n poden 
benefi ciar.

A La Pigota volem donar veu a les 
entitats i us podreu posar en contacte 
amb nosaltres a través del correu 
electrònic lapigota@gmail.com. En 
aquest número hem entrevistat  el 
president de l’Associació del Pessebre 
Vivent de la Pobla de Montornès, 
Alfred Rofes, que ens explica com 
es presenta l’edició d’aquest any 
i dels canvis que hi ha hagut en un 
esdeveniment que posa el nostre 
municipi en el mapa durant les dates 
nadalenques i que és un exemple de 
col·laboració entre veïns i veïnes per 
fer perdurar una tradició tan arrelada.

Recordem també els millors moments 
de les festes majors i ens acostarem 
a un personatge molt interessant, un 
poblenc d’adopció, Diego Ciuraneta 
i Franch, Ho farem de la mà d’en  
Xavier Maymó i Gatell. En les 
pàgines de La Pigota hi trobareu 
més continguts, que demostren 
la riquesa de l’actvitat al nostre 
municipi. Recordeu que aquest és 
un vostre mitjà i que estem oberts a 
suggerències i col·alabiracions.

MENÚ DE CAP D‘ANY 2013
Ensalada de Vieiras con Vinagreta de Arándanos

Cazuela de Pulpo con Almejas
Redondo de Ternera con Salsa

Mousse de Yougurt con Cerezas Confitadas

VINO TINTO: Dominicus Crianza (DO Priorat)
VINO BLANCO: Tamaral Verdejo (DO Rueda)

CAVA: Gran Brut Sumarroca

Pa, aigua, cafè i licor

DISCOTECA La Masia

Uvas de la suerte, Bolsa de Cotillón, Cava para brindar el año nuevo, 
Una consumición, Chocolate con churros (entre les 5h i les 5.30h de la 

madrugada)

Preu: 65 euros (reservar fins el 29 de desembre)
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La Pobla de Montornès viu amb 
intensitat les seves festes majors

LA PIGOTA

En poc més d’un mes de dife-
rència la Pobla de Montornès 
viu cada any les seves festes 
majors. Aquest any la pluja va 
obligar a suspendre alguns ac-
tes, com el concert de jazz de 
la Vella Dixieland, que es va 
acabar celebrant durant la Festa 

major petita de La Pigota, o 
canviar l’hora d’altres activi-
tats, com la Diada Castellera, 
que va passar de dissabte a diu-
menge al matí. 

L’espectacle de màgia Aliskim 
and Luna i monòleg a càrrec 
de Lagi TV va donar el tret de 
sortida el divendres 6 se setem-
bre de la Festa Major d’estiu 

de la Pobla de Montornès. El 
dissabte al matí es van poder 
veure desenes de motos har-
leys i customs a la plaça de la 
Bassa.  El diumenge 8 de se-
tembre es van fer els actes més 
tradicionals amb l’anada a ofi -
ci de la Corporació Municipal 
precedida pel Seguici Popular i 
l’actuació dels Balls Populars, a 
més de la diada castellera. Els 

actes van culminar el diumenge 
15 amb la Quinzena trobada de 
puntaires, organitzada pel Grup 
de dones Fil i Boixet.
La Pobla de Montornès va viure 
del 12 al 14 d’octubre la seva 
festa major petita, la tradicional 
“La Pigota”. El Concert de Jazz 
de la Vella Dixieland va obrir el 
12 d’octubre els actes previstos 
i el 13 hi va haver el Ball amb 

el Grup Shákata. El dilluns 14 
d’octubre va ser el dia reservat 
als actes més tradicionals amb 
la Processó de la Mare de Déu 
de Montornès i la Missa a l’Er-
mita. En acabar es va repartir el 
“Coc Beneït” i adoració de la 
Mare de Déu amb el Cant dels 
Goigs. A la tarda es va tancar 
‘La Pigota 2013’ amb una actu-
ació dirigida al públic infantil.
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Es posa en marxa el programa intergeneracional 
per la Castanyada

LA PIGOTA

La Castanyada 2013 ha estat 
la primera experiència del 

La Pobla de Montornès comptarà 
amb un complex hoteler dirigit al 
turisme familiar

LA PIGOTA

Un grup inversor rus construi-
rà un gran complex hoteler a 
la Pobla de Montornès en un 
espai de nou hectàrees i que 
es troba a la carretera T-211, 
que va a la Nou de Gaià, a 
mig camí de la urbanització 
Castell de Montornès i el nucli 
abandonat de Rubials. A prin-
cipis d’aquest any una societat 
russa va comprar els terrenys 
amb l’objectiu de fer una resi-
dència familiar, que comptarà 
amb unitats d’habitacions amb 
diferents capacitats, a més de 
zones comunes amb piscines i 
spas, gimnàs, salons per a re-
unions... Estan previstes unes 
200 unitats residencials, la 
majoria suites amb diferents 

espais adaptats per a totes les 
edats.
El pla parcial aprovat destina-
va l’espai a una residència per 
a la gent gran, però la promo-
tora que havia de desenvolupar 
el projecte es va veure afectada 
per la crisi i no el va poder tirar 
endavant. 

Ara el ple municipal de la 
Pobla de Montornès ja ha fet 
una modifi cació del pla parci-
al per passar-lo de residència 
per a gent gran a familiar. Des 
d’Urbanisme de la Generalitat 
s’ha autoritzat a fer aquest can-
vi, mentre es mantingui la indi-
visibilitat de la fi nca, cosa que 
passa amb el projecte rus.

També estan previstes ces-
sions de zones verdes i per 

equipaments, com una escola 
bressol o un centre assistenci-
al. La promotora preveu ini-
ciat les obres el proper estiu, 
per poder posar en marxa el 
complex durant l’any 2015. 
actualment ja es poden veure 
aplanats part dels terrenys on 

es construirà el centre resi-
dencial. 

Els clients del complex hote-
ler arribaran amb vols charter 
de Rússia i es preveu que ho 
facin tot l’any, aprofitant la 
bona climatologia del Baix 

Gaià. Durant la construcció 
d’aquest centre residencial 
i quan es posi en marxa està 
previst que es creïn uns 200 
llocs de treball directe, però 
també se’n generaran d’in-
directes, que el complex pot 
albergar centenars de clients.

L‘espai on s‘ubicarà el nou complex hoteler a la Pobla de Montornès

programa intergeneracional 
que han impulsat l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès, 
l’Associació de Gent Gran i 
Reforç Montornès. Es tracta 

que avis i àvies voluntaris 
entretinguin els nens i nenes 
amb contes, titelles, historietes... 
Una dotzena d’avis participen en 
l’activitat. El dia 30 d’octubre 

a les deu del matí a l’Escola 
bressol ‘Sol solet’ es van elaborar 
panellets amb voluntaris del 
Casal d‘avis i a les tres de la tarda 
uns voluntaris van explicar el 

conte de la castanyera. El dia 31 
va ser a l’Escola municipal ‘Els 
Ametllers’  on es van elaborar 
de panellets amb l’ajuda de 
voluntaris de l‘Ass. de gent gran.

L‘elaboració de Panallets amb els voluntaris i la canalla de l‘Escola Bressol El conte de la castanyera a la mateixa Escola Bressol
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Joan Domingo Segon tinent d’alcalde de la Pobla de Montornès

“Volem una reordenació dels punts de recollida de 
brossa i que tots tinguin totes les fraccions”

Joan Domingo Egea és l’únic 
dels regidors de l’equip 
de govern de la Pobla de 
Montornès amb dedicació 
exclusiva a les tasques muni-
cipals. 

És segon tinent d’alcalde, i 
les seves competències són 
Obres municipals, Serveis 
municipals, Personal i règim 
intern, Esports, Poliesportiu, 
Entitats esportives, Vies pú-

bliques, Jardineria i camins, 
Transports i Mercats. Amb 
ell parlem de l’actualitat de 
les seves regidories i de la 
seva tasca a l’Ajuntament.

-Una de les àrees que coordi-
na és la Brigada Municipal 
i el manteniment del carrer. 
Quines són les seves tasques?

-Mantinc el contacte amb les 

empreses de manteniment com 
la jardineria, enllumenat públic 
i aigua. La Brigada Municipal 
està formada per sis persones 
i fan tasques de neteja i bàsi-
ques de jardineria i reparacions 
petites, com asfaltat, reposició 
de senyals, mobiliari urbà o de 
pintura. També dóna suport a 
la Comissió de Festes i a les 
entitats que organitzen actes al 
municipi.

-Quina és la situació del 
transport públic a la Pobla 
de Montornès?

-S’ha millorat molt el transport 
per carretera en aquest mandat. 
Aprofi tant la concessió que té 
l’empresa Penedès de la línia 
Tarragona-Vilafranca, des de 
l’Ajuntament hem pogut acon-
seguir que totes les parades 
urbanes de la Pobla estiguin 
connectades amb aquesta línia. 
D’aquesta manera, s’ha passat 
de tres o quatre sortides cap 
a Tarragona a nou. Pel que fa 
al taxi, hi ha dues llicències 
donades per Transports de la 
Generalitat, com pertoca a mu-
nicipis de la nostra mida.

-Parlem de camins munici-
pals.
-Estem pendents de rebre 

una subvenció del Consell 
Comarcal del Tarragonès i po-
der arreglar el camí que va de 
la Pobla a la Nou de Gaià.

-De vostè també depèn la 
plantilla municipal. Caldria 
ampliar-la o ja es cobreixen 
les necessitats?

-Actualment treballen a l’Ajun-
tament 22 persones, amb 6 per-
sones de Brigada, 5 d’admi-
nistració, conserges, etc... La 
plantilla no es pot ampliar per 
la legalitat vigent. Hem de fer 
el manteniment d’edifi cis pú-
blics, el casal de l’avi, el local 
de les puntaires, la piscina o la 
pista. És força feina.

-Vostè també té les compe-
tències d’Esports.

-Les entitats esportives del nos-
tre municipi funcionen molt bé, 
com el club de futbol, el bàs-
quet o el tir amb arc i l’Ajunta-
ment el que fa és donar-li faci-
litats pel que fa a instal·lacions, 
amb una subvenció del 80 per 
cent per a despeses federatives. 
Aquest any, després de tres o 
quatre anys d’inactivitat, s’ha 
reactivat el club ciclista.

-L’Ajuntament ha detectat 

problemes amb la recollida 
de la poda.

-Sí, tenim un problema amb 
la selecció de la brossa. En els 
contenidors de poda trobem 
que un 60% del que s’hi dipo-
sita no és poda i això és una 
greu inconsciència, perquè en-
careix el servei. 

Aquest any 2014 s’acaba el 
conveni per a la recollida de la 
brossa, que ara porta el Consell 
Comarcal, i volem una reorde-
nació dels punts de recollida i 
que tots tinguin totes les frac-
cions, cosa que ara no passa. 
Hem de treballar cap al disseny 
d’una àrea de recollida comú. 
Cal també una tasca de consci-
enciació entre la ciutadania.

-Vostè és l’únic regidor amb 
dedicació exclusiva a l’Ajun-
tament. La seva feina va més 
enllà de les seves àrees?

-Tothom em ve a mi perquè 
sóc el que està disponible tot el 
dia. A més de les meves àrees, 
també faig tasques de suport a 
altres regidories i també m’en-
carrego del contacte amb pro-
veïdors i compres de mobiliari 
públic.

FORMATGERIA  LA  

POBLA DE MONTORNÈS

FORMATGE FRESC

MATÓ

IOGURT NATURAL, DE 

LLIMONA, DE MADUIXA i 

DESNATAT

FLAM DE VAINILLA

C/ Major, 39 La Pobla de Montornès

T. 977 648 214 / 629 792 697

ABRIMOS DE MIÉRCOLES A 

DOMINGO DE 13h a 15.50h y 

de 20h a 23h

Prueba para picar nuestras 

anchoas, boquerones, 

croquetas, bravas...

Nuestras ensaladas, 

Carpaccios, torradas y 

nuestra increíble brasa!

Pizzas caseras y vinos de la 

comarca!

Pl de la Bassa, 1. La Pobla de Montornès. Teléfono 977 649 690

GRILL EL RAFAL
Perfecto para sus eventos, cenas de empresa o calçotadas

Zona Chill Out, Mojitos caseros de frutas frescas!
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L’escola bressol compta amb 19 nens i nenes aquest curs
LA PIGOTA

L’escola bressol ‘Sol solet’ 

de la Pobla de Montornès 

ja augmentat els infants 

matriculats dels 16 del curs 

passat als 19 de l’actual, de 

manera que n’hi ha 3 més.

Això ha fet que s’hagi re-

forçat el professorat amb 

una educadora a mitja jor-

nada, que se suma a la direc-

tora, l’educadora i l’ajudant 

de menjador que ja estaven 

en plantilla. En total de nou 

nens i nens es queden a 

menjar a l’escola.

Al l’escola ‘Els ametllers’ 

hi ha un total de 226 alum-

nes matriculats aquest any, 

8 més que en curs 2012-13. L‘escola Els Ametllers en una fotografi a de grup durant la setmana cultural del curs passat

La Pobla aposta per convertir l’antiga línia de 
ferrocarril Reus-Roda en una via verda

LA PIGOTA

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès està treballant per 
transformar la línia de tren 
abandonada que travessa el 
seu terme municipal en una via 
verda i guanyar un producte 
turístic de primer ordre que en 
altres territoris catalans i espa-
nyols ha tingut un impacte po-
sitiu molt destacat. 

L’any 2007, l’actual alcal-
de de la Pobla, Josep Maria 
Santamaria, que llavors també 
ocupava el càrrec, ja va plan-
tejar aquesta possibilitat als al-
tres alcaldes del Baix Gaià i es 
va redactar un primer projecte, 
però la proposta va quedar a 
l’aire.

En aquest mandat, s’ha recu-
perat la idea i hi ha sobre la 
taula un projecte per construir 
aquesta línia verda, amb un 
cost al voltant dels 200.000 
euros. 

Serien 15 quilòmetres que 
passarien pels termes munici-
pals de Roda de Berà, la Pobla 
de Montornès, Altafulla, la 
Riera de Gaià, el Catllar, i 
enllaçaria amb els camins de 
l’anella verda de Tarragona. 

Assenyala Santamaria que 
la transformació del la línia 

Reus-Roda en via verda no 
afecta el projecte de l’alter-
nativa del tercer fil ferroviari, 
ja que el traçat d’aquesta via 
és molt sinuós i no hi poden 
passar trens de gran longitud 
i a alta velocitat. 

En les properes setmanes, al-
guns alcaldes del Baix Gaià 
per on ha de passar la via ver-
da parlaran del projecte amb 
la direcció general d’infraes-

tructures viàries i ferroviàri-
es de la Generalitat i després 
tenen previst entrevistar-se 
amb els representants d’ Adif 
a Madrid.

Un impuls turístic per a la 
zona del Baix Gaià
L’alcalde de la Pobla conside-
ra que la construcció d’aquesta 
via verda suposaria un impuls 
turístic a la zona interior del 
Baix Gaià, com ja ha passat 

a la Terra Alta i Girona. En 
el cas de Girona, que compta 
amb tres rutes, es calcula una 
despesa dels usuaris en serveis 
proper al milió d’euros anuals

Santamaria considera que la 
posada en marxa d’un produc-
te turístic com la via verda del 
Baix Gaià podria provocar a la 
Pobla de Montornès i els altres 
municipis l’aparició de nous 
negocis relacionats amb el tu-

risme com allotjaments rurals, 
restauració o altres serveis com 
el lloguer de bicicletes.  El bat-
lle poblenc destaca la riquesa 
natural del municipì, amb el 
garrofer com a gran senyal 
d’identitat, i els camins i sen-
ders que discorren entre mar-
ges i cabanes de pedra seca o 
el Pic de la Mola, el cim més 
alt del Tarragonès, com altres 
potencials per atraure visi-
tants.

Dos indrets per on passaria la futura Via Verda, que tindria un cost d‘uns 200.000 euros i que uniria diversos municipis del Baix Gaià
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La 38a edició del Pessebre vivent de la Pobla de M
LA PIGOTA

Des de l’any 1975 i de forma in-
interrompuda s’ha celebrat el 
Pessebre Vivent de la Pobla de 
Montornès, un dels més tradicio-
nals de Catalunya i que ha projec-
tat el municipi més enllà de la co-
marca. Fins l’any 2010 els Amics 

de Montornès van organitzar el 
pessebre vinent, però després de 
dos anys de transició que ha estat 
l’Ajuntament qui ha portat el pes 
de l’organització, l’Associació del 
Pessebre Vivent de la Pobla de 
Montornès ha agafat el relleu.

Alfred Rofes encapçala una junta 
nova i amb moltes ganes que tam-

bé ha incorporat persones que fa 
molts anys que col·laboren amb la 
representació. Ignasi Solano n’és 
el vicepresident; Aleix Panadès, el 
tresorer i Jaume Alomà, el secre-
tari. L’associació ha elaborat uns 
estatuts i el diumenge 20 d’octu-
bre va portar a terme la seva ac-
tivitat: la tradicional excursió a 
PortAventura, que l’any passat no 

es va poder realitzar. 
Rofes apunta un problema que ara 
té la nova associació i és que l’an-
tiga entitat organitzadora del pesse-
bre, Amics de Montornès, els de-
mana 1.000 euros pel lloguer dels 
tratges dels personatges i, a causa 
del pressupost ajustat que es mou 
l’Associació del Pessebre Vivent de 
la Pobla de Montornès, aquest és un 

Una nova associació,  el p
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Montornès arrencarà el proper 22 de desembre
problema amb què ara es troben a 
menys de dos mesos de la primera 
representació.
L’objectiu en aquesta nova etapa 
liderada per l’Associaciació del 
Pessebre Vivent de la Pobla de 
Montornès és, segons Rofes, “fer-
ho i fer-ho bé”. No hi haurà grans 
novetats, però si que es vetlla-
rà molt per la rigorositat i l’ordre 

en els diferents quadres. La col-
laboració d’Aneto amb l’Associ-
ació Coordinadora de Pessebres 
Vivents de Catalunya, de la qual els 
poblencs en són membres, perme-
trà que a les tradicionals llesques 
de pa torrat amb oli del fi nal del re-
corregut s’hi pugui afegir un brou, 
que anirà molt bé per recuperar for-
ces després de recorregut. Durant 

aquests darrers mesos Josep Maria 
Ivern i Marcel Casasús han reparat 
la masia que alberga un dels qua-
dres.

Les representacions aquest any 
seran el 22, 25, 26 i 29 de desem-
bre i el 6 de gener. Els dies de de-
sembre serà a partir de les sis de 
vespre i el gener, quan es fa fosc 

més tard, a dos quarts de set. Els 
passis són cada 30 o 45 minuts en 
grups d’un màxim de 150 persones. 
Al Pessebre Vivent de la Pobla de 
Montornès està format per 24 qua-
dres i hi participen 230 persones, 
des de nens de pocs anys fi ns a per-
sones de més de 70 anys. Es preveu 
que visitin el pessebre poblenc en-
tre 3.000 i 3.500 persones.

pessebre vivent de sempre

L’Associació del Pessebre Vivent 
porta a 200 fi gurants i col·laboradors 
a una jornada a Port Aventura

LA PIGOTA

L’Associació del Pessebre 
Vivent de la Pobla de 
Montornès va organitzar el 

passat diumenge 20 d’octu-
bre la tradicional excursió a 
PortAventura. 

Es van omplir tres autocars i 
diverses persones van traslla-

Fotografi a de grup dels assistents a l‘excursió a Port Aventura

dar-se al parc temàtic en cotxe 
particular. Aquesta és una tra-
dició que ja fa uns quants anys 
que s’organitza i que es recu-
pera després que l’any passat 
no es realitzés.Imatges històriques del Pessebre Vivent de la  Pobla de Montornès
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Els Serveis Socials de la Pobla, preparats 
davant d’una època de crisi i complicada 
La crisi econòmica ha agreujat casos crònics i castiga també aquí famílies fi ns fa poc normalitzades

LA PIGOTA

Els Serveis Socials de la 
Pobla de Montornès depe-
nen del Consell Comarcal del 
Tarragonès, com passa amb 
els municipis que tenen menys 
de 20.000 habitants. 

L’equip de Serveis Socials de 
la Pobla el formen una treba-
lladora social i familiar, una 
educadora social i una treba-
lladora social de reforç dedi-
cada a la dependència des de 
l’aprovació de la llei de 2006. 

El dilluns en horari de matí, 
de 8 a 15 hores, atén les visi-
tes l’educadora social; dime-
cres, la treballadora social de 
la dependència i el divendres, 
la treballadora social.

La treballadora social de la 
Pobla de Montornès, Sílvia 
Membrado, explica que hi ha 
un desconeixement dels ser-
veis socials per la gent autòc-
tona de la Pobla de Montornès 
i això fa que els hi costi molt 
d’acudir-hi tot i que estiguin 

en situacions que podrien re-
bre orientació legal molt útil. 
La seva feina com a treballa-
dora social la compara amb 
la d’un metge de capçalera, ja 
que ella és qui deriva cada cas 
a l’atenció específi ca que re-
quereix: família, dependència, 
gent gran, maltractaments, in-
fantils...

Membrado també assenyala 
que els serveis socials estan 
notant molt la crisi econòmi-
ca, perquè “famílies normalit-
zades estan patint situacions 
molt complicades a causa de 
l’atur, la hipoteca... i les po-
ques sortides laborals”. En 
el cas dels casos crònics i 
nouvinguts, les situacions 
s’agreugen.  La solució pas-
saria, segons la treballadora 
social, per la creació de feina, 
primera fi ta que té l’equip de 
govern Membrado explica que 
la feina és el motor en la ma-
joria de famílies i quan falla 
s’agreugen alguns problemes 
de base que estaven contro-
lats, com els relacionats amb 
la salut mental.
Des de Serveis Socials es 

presta servei d’ajuda a domi-
cili, aparells teleassistència a 
la gent gran que viu sol i trans-
port adaptat a tallers ocupaci-
onals i centres de treball espe-

cial. Certs casos són derivats 
a Càritas de Torredembarra. 
També estan treballant per 
recuperar la ludoteca per ac-
tivitats extraescolars i sòcio-

educatives amb la implicació 
de la família.amb el programa 
“Tasta” de tallers d’aprenen-
tatge i que també podrien tenir 
berenar gratuït.

Passeig de l‘estació, 27

Local 3

Tel. 691 03 89 60

La Pobla de Montornès

CANYA + TAPA = 

NOMÉS 1 EURO!

Anuncia‘t al diari 
més llegit del 

Baix Gaià! Ara, 
packs especials de 
publicitat amb la 

Pigota!

Tel. 637 17 09 44
       697 16 53 59

Vols publica a la pigota? envia‘ns un mail a 
lapigota@gmail.com



1111la la PoblaPoblaLA PIGOTA NÚMERO 5

Una mirada enrera...
Coneixen algú dels qui surten a les imatges?

8 de setembre de 1952. Actuació del cor “Lo 
Pensament de la Pobla” a la Festa Major

16 d’agost de 1949. Els càntirs i galledes davant 
la font. Eren dies que una avaria en el dipòsit 

municipal va deixar sense aigua el poble 
6 d’abril de 1953. A l’Ermita de Montornès, 

nens i nens ballant

5 de gener de 1958. El públic a “La sala” mirant la funció “Els cinc fi lls”.
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Desapareix un home de 80 anys a la urbanització 
Castell de Montornès i troben el seu cos sense vida 
dues setmanes després

LA PIGOTA

El 21 de setembre van trobar el 
cos sense vida d’un home al ter-
me municipal de la Nou de Gaià 
en un avançat estat de descom-
posició, que va ser identifi cat 
com Crispín Sopuertas, l’avi de 
80 anys que va desaparèixer a 
la Pobla de Montornès el diven-
dres 6 de setembre. Les tasques 
de recerca de Bombers de la 
Generalitat i Mossos d’Esqua-
dra s’havien tancat sense èxit el 
dilluns 9 després de tres dies de 
treball a la zona.

En la recerca hi van treballar 
fi ns a onze dotacions de bom-
bers, cinc patrulles de mossos 
i un helicòpter, a més d’una 
quinzena de voluntaris, entre 
els quals la unitat canina K9 de 
Creixell. L’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès va fer una 
crida demanant qualsevol infor-

mació per trobar l’ancià i es van 
repartir cartells amb la foto del 
desaparegut pel poble i munici-
pis del voltant.

El cos el van trobar uns caçadors 
en el camí que va de la Pobla de 
Montornès a Vespella, en una 
zona de difícil accés. Al voltant 
de la una del migdia els Mossos 
d’Esquadra van confi rmar que 
l’home trobat era l’avi desapa-
regut. L’ancià, que patia alzhe-
imer i portava una pulsera amb 
GPS, va deixar d’emetre senyal 
en una zona propera al dipòsit 
de la Pobla de Montornès, pro-
pera al límit municipal amb la 
Nou de Gaià.

Precisament pel diumenge 22 de 
setembre estava previst un ope-
ratiu de recerca de l’avi desapa-
regut coordinat per Bombers i 
Protecció Civil amb voluntaris 
de tot Catalunya, que va haver 
de ser desactivat.

El ple aprova una taxa per 
l’Ocupació del Domini públic 
i els festius locals per al 2014

LA PIGOTA

El ple de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès ha aprovat 
provisionalment l’Ordenança 
Fiscal Municipal número 12, 
reguladora de la Taxa d’Ocu-
pació del Domini Públic en les 
seves diverses modalitats, sota 
el títol de concessió o autorit-
zació administratives. No és 
objecte d’aquesta ordenança, 
però, les entrades de vehicles a 
través de les voreres i reserves 
d’aparcament a la via pública, 
que es regulen amb la seva or-
denança particular. 

En conseqüència, restaran sen-
se efecte les vigents ordenan-
ces número 12, 13 i 14, que es 
refereixen a diverses formes 
d’aprofi tament del domini pú-
blic. La nova ordenança muni-
cipal entrarà en servei el proper 

1 de gener de 2014. Per altra 
banda, el ple va aprovar fi xar 
com a festius locals per a l’any 
2014 el dilluns 8 de setembre i 
el dimarts 14 d’octubre. 

El plenari també va aprovar 
una moció de suport al regidor 
de l’Alternativa Baix Gaià de 
Torredembarra Lluís Suñé, per 
la llibertat d’expressió. Amb 
aquesta moció, l’Ajuntament 
manifesta la voluntat de donar 
suport i exigir la retirada de 
la demanda de la Junta d’Ex-
tremadura contra el regidor. 
També exigeix la posada en 
pràctica del dret d’autodeter-
minació, la única sortida de-
mocràtica que pot posar fi  al 
confl icte polític que enfronta 
el poble català amb els Estats 
i institucions que el governen. 
Recordem que Lluís Suñé ha 
estat acusat “d’ultratge a la 
nación espanyola”, un delicte 
que a l’Estat Espanyol és con-

siderat molt greu. És per això 
que pot acabar amb una multa 
de 145.000 euros i dos anys 
de presó. Els fets es remunten 
a l’any 2008 quan Suñé, a tra-
vés del seu blog personal, va 
difondre una imatge irònica en 
què criticava l’espoli fi scal que 
pateix Catalunya, comparant-lo 
amb Extremadura.

També es va aprovar una altra 
moció reclamant el desdobla-
ment de l’N-340 i la gratuïtat 
dels peatges de l’autopista AP-7 
en el tram de Torredembarra al 
Vendrell. La moció considera 
que les infraestructures viàries 
dels municipis costaners del 
Baix Gaià no són sufi cients per 
absorbir el trànsit de vehicles 
i es produeixen constantment 
retencions de trànsit que difi -
culten la mobilitat en aquesta 
zona, una pèrdua de competiti-
vitat i una difi cultat en la pro-
moció del turisme. 
 

L’Ajuntament comprarà 
un vehicle per a la Brigada 
amb una subvenció de la 
Diputació de Tarragona

LA PIGOTA

La Diputació de Tarragona 
ha aprovat el Pla d’Acció 
Municipal (PAM) del perío-
de 2013-2016 i la Pobla de 
Montornès rebrà 311.465 
euros. 

Per aquesta primera anuali-
tat, el 2013, l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornè rebrà 
24.000 euros de la Diputació 
de Tarragona que serviran 
per costejar part dels 30.000 
euros d’un nou vehicle per a 
la Brigada Municipal de la 
Pobla. 

A més, 77.000 euros més 
que es rebran de l’ens supra-

municipal aniran destinats 
a pagar despesa corrent del 
consistori.

El tinent d’alcalde d’Hi-
senda, Ramon Rovira, ex-
plica que per l’any 2014 
n’haurien rebre 130.000 
més del PAM, mentre que el 
Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) de la Generalitat 
s’ha endarrerit i no es co-
mençarà a pagar fi ns el 
2014. 

Aquests endarreriments 
provoquen, segons Rovira, 
problemes a a l’hora d’ela-
borar el pressupost munici-
pal de l’any 2014, tot i que 
la previsió es aprovar-lo 
abans d’acabar aquest any.

Un instant de l‘operatiu de recerca de l‘avi desaparegut
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L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Josep Maria Santamaría, pren possessió 
com a diputat provincial

LA PIGOTA

L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Josep Maria 
Santamaria, va prendre pos-
sessió en el ple ordinari del 
divendres 27 de setembre de 
l’acta de diputat provincial. 
Santamaria relleva en el grup 
del Partit Socialista l’alcalde 
del Vendrell Martí Carnicer, 
que va presentar la renúncia en 
el ple de la diputació del dia 6 
de setembre 
 
Aquest relleu a mig mandat 
estava pactat i és un reconei-
xement del Partit Socialista al 
magnífi c resultat que la llis-
ta d’Alternativa Municipal 
per la Pobla de Montornès-
Progrés Municipal (AM-PM), 
encapçalada per Santamaria, 

va aconseguir en les elecci-
ons municipals del maig de 
2011, amb vuit regidors d’un 
total d’onze i que va permetre 
arrabassar-li l’alcaldia al con-
vergent Joan Borràs. Progrés 

Municipal (PM) agrupa les di-
verses candidatures indepen-
dents municipals afi ns al PSC.
 
Recordem que el Baix 
Gaià disposa d’un altre di-

putat provincial que és 
Daniel Masagué, del grup 
de Convergència i Unió. 
L’alcalde de Torredembarra 
forma part del govern de la 
Diputació de Tarragona.

Josep Maria Santamaria prenent possessió del càrrec amb el President de la Diputació

Un incendi afecta les golfes del carrer Sant 
Antoni de la Pobla de Montornès

LA PIGOTA

El dia 28 de setembre a tres 
quarts de tres de la tarda, els 
Bombers de la Generalitat van 
rebre l’avís d’un incendi en una 
casa a la Pobla de Montornès. 
El foc va afectar les golfes de la 
casa de dues plantes situada al 
carrer de Sant Antoni, número 
6, just davant de l’ajuntament de 
la Vila. Segons els Bombers, en 
el moment en què es va declarar 
l’incendi no hi havia ningú dins 
l’habitatge, per la qual cosa no 
hi va haver ferits. El foc no va 
afectar l’estructura de l’edifi ci. 
Fins al lloc s’hi van desplaçar 
cinc dotacions dels Bombers, 
que a un quart de quatre ja teni-
en el foc controlat. 

a casa incendiada al carrer Sant Antoni de la Pobla de Montornès. Foto de Jaume Aguadé

LA PIGOTA

Des del dia 11 d’octubre 
l’empresa Aqualia s’ha 
convertít en la concessio-
nària del Servei Municipal 
d’Aigües de la Pobla de 
Montornès. El compromís 
de l’empresa és oferir un 
servei “proper i compro-
mès amb el municipi” i 
amb aquest objectiu apor-
ta un nou projecte de ges-
tió per millorar la gestió 
de l’aigua, dotar el muni-
cipi d’una infraestructura 
moderna i treballar per la 
qualitat de servei i l’aten-
ció a la ciutadania.

Aqualia és una empresa 
que atén el subministra-
ment d’aigua de poblaci-
ons catalanes amb un total 
d’1,5 milions d’habitants, 
que a l’estiu es convertei-
xen en prop de tres mili-
ons.

Serveis cap al vilatà

Atenció al client:
900 81 40 81
De dilluns a divendres, de 
8 a 20 hores

Avaries
900 81 40 82
24 hores al dia, els 365 
dies de l’any

Lectures
900 81 40 83
De dilluns a divendres, de 
8 a 20 hores

Personalment també es 
pot contactar amb Aqualia 
a l’Avinguda Catalunya 
número 3, els dimarts i di-
jous, de 9 a 13 hores

Aqualia es 
fa carrèc del 
subministrament 
d‘aigua a la Pobla
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Personatges

Xavier Maymó i Gatell

Diego Ciuraneta i Franch

Homenatjat com a 
descobridor del primer 
sifó al naixement del riu 
Francolí, en la seva època de 
submarinista experimentat, 
aquest veí era un personatge 
singular. L’autor del llibre 
dedicat a les seves vivències 
durant la Guerra civil, ens 
acosta a la fi gura d’en Diego.

En una cita ben coneguda de 
Søren Kierkegaard, el fi lòsof 
danès del segle XIX va deixar 
escrit: “La vida només pot 
ser entesa mirant enrere; 
però ha de ser viscuda mirant 
endavant”.

És possible viure mirant 
endavant sense entendre allò 
que ja hem deixat enrere? 

Clarament, la resposta és si. No 
obstant, tindrà aquesta vida la 
mateixa qualitat essencial, el 
mateix nivell de coneixement 
per a valorar, decidir, apreciar 
allò que ens anirem trobant pel 
camí? Clarament, la resposta 
és no. La iniciativa de La 
Pigota <La Pobla en Blanc 
i Negre> ens acosta a una 
Pobla de Montornès que ja no 
existeix, però que cal conèixer 
per a ser capaços de viure el 
present -mirant al futur- amb 
un mínim de probabilitats 
d’èxit. Shakespeare, a La 
Tempesta, la seva darrera obra 
coneguda, deia que “el passat 
no és més que el pròleg” del 
nostre present, del nostre futur. 
Parlem avui, un xic, d’un dels 
homes que van conformar el 
nostre pròleg.

En Diego va ser un personatge 
especial, en alguns aspectes 
excepcional, com alguns 
dels homes (i dones) als 
que els va tocar viure una 
època extraordinària, que 
no tornarà. Parafrasejant 
les introduccions del llibre 
“El Periple d’un Idealista 
Valent. La Guerra Civil 
Espanyola Viscuda per Diego 
Ciuraneta i Franch”, la guerra, 
esfereïdora, va ajudar a forjar 
una generació independent i 
forta, de cos, esperit i caràcter. 
Van ser testimonis conscients 
de la veritable fondària dels 
extrems de la naturalesa 
humana, experimentant des 
de la barbàrie més irracional a 
l’altruisme més honest. 

Com molts dels homes que 
van lluitar i sobreviure a una 
guerra infame, en Diego es va 
mantenir fi del a ell mateix al 
llarg de la vida. Es va guardar 
sempre, ben estalviada, una 
parcel·la d’independència 
que el va fer caminar al costat 
d’altres sense haver-los de 
menester. Sense demanar res. 
Essent ell mateix.

Va néixer a La Palma d’Ebre, 
el petit de quatre germans, el 
març de 1915. Orfe de mare 
de ben jovenet, la família no 
se’n va poder fer càrrec i va 
ser internat a l’asil Sant Josep, 
a Tarragona, on va estudiar 
a l’escola del Seminari. El 
Vicari General de Tarragona 
i la seva germana, que li feia 
de majordoma, en van tenir 
cura com si es tractés d’un 
fi ll. Als 12 anys va ser enviat 
a Barcelona, a estudiar al 
col·legi dels Salesians de 
Sarrià, on hi va romandre fi ns 
el 1929, quan va ser afi llat a 
La Pobla de Montornès per 
un matrimoni benestant: en 
Tomàs Recasens i la seva 
esposa, Filomena Mercadé, 
fi lla de Roda de Berà. La vida, 
però, en aquells temps, no 
era fàcil per a ningú. Al poc 
temps d’afi llar-lo, la Filomena 
va morir, en no tenir èxit una 
operació de pit que li van 
fer a casa mateix. Més tard, 
en Tomàs es va casar amb la 
Pauleta, que va tenir cura i es 
va estimar en Diego com una 
autèntica mare.

A La Pobla, en Diego va 
conèixer l’Asunción, la dona 

amb la que tindria 4 fi lls. 
Gairebé sense temps per a 
festejar, va ser cridat a fi les en 
plena joventut. Sobreviure una 
guerra no ha estat mai fàcil. 
Va passar, entre el confl icte, el 
camp de concentració, el camp 
de treballs forçats i el servei 
militar a l’Àfrica, un total de 
6 anys fora de casa. A partir 
d’aquí, la seva existència 
va esdevenir un seguit 
d’aventures protagonitzades 
per ell mateix, moltes d’elles 
relacionades amb l’aigua: les 
capbussades a l’Ebre, després 
de la guerra, per a recuperar la 
ferralla de 4 ponts enfonsats i 
poder-se així guanyar el pa; ser 
el primer a passar el perillós 
primer sifó al naixement del 
riu Francolí, a l’Espluga de 
Francolí, on encara guarden 
el seu vestit de busseig i 
fotografi es al Museu de la 
Cova de la Font Major; les 
capbussades a la Mediterrània 
durant dècades, amb material 
fet per ell mateix... 

Aventures intenses que el 
van dur a una vellesa amb 
personalitat pròpia. Va viure 
sol a casa seva, per què així 
ho volia, des que l’Asunción 
el va deixar, el 1992, fi ns que 
la vellesa el va agafar per 
sorpresa i va morir a l’edat de 
95 anys, l’any 2010.

En Diego ens va passar 
el testimoni d’un esperit 
lluitador i aventurer, i d’un 
caràcter defi nit per una vida 
viscuda amb intensitat. Va 
ser un home fort, valent, 
incansable i autosufi cient. 
Sempre va voler anar més 
enllà, cercant la sort, que 
sovint va trobar tot i les 
difi cultats. 

Es va fer la vida a la seva 
mida. La seva senzillesa va 
honorar un nivell cultural poc 
comú en temps de mancances 
generalitzades. De caràcter 
obert, la seva simpatia natural 
se t’encomanava, alegre i 
transparent, per molt que un 
volgués aferrar-se a la tristor 
d’un dia lleganyós. I amb el 
seu optimisme, imaginació 
i creativitat inacabables, va 
construir tot tipus d’estris 
casolans, des d’espardenyes 
fi ns a estels o eines pel camp.

Aquest home ens va deixar un 
llegat d’agraïment al simple 
fet de seguir vivint en un 
mon que va veure passar de 
l’angoixa de la foscor a la 
tranquil·litat d’una llum que, 
als que vam néixer en temps 
de pau, ens hauria de fer 
veure més enllà en comptes 
d’enlluernar-nos.
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L’equip de petanca de la Pobla de 
Montornès triomfa a França

LA PIGOTA

La cinquena edició del 
Torneig de petanca interna-
cional organitzat a Bourg St. 
Andeol (França) va aplegar 
entre el 27 i 29 de setembre 
equips de França, Bèlgica, 
Rússia,  Madagascar, Laos, 
Cambodja, Tuníssia, entre 
altres, i com a representant 
de l’Estat espanyol, la Pobla 
de Montornès. 

El jugador de la Pobla Adrià 
Trujillo va aconseguir gua-
nyar el torneig de petanca 
amb la modalitat un contra 
un (tète-a-tète). En la mo-
dalitat de tripletes, en què 
hi participaven 349 equips, 
l’equip poblenc va arribar 
fi ns els 12 millors classifi -
cats del torneig. A l’arribada 
a Bourg, l’equip de petanca 
de la Pobla de Montornès 
van ser fotografi ats pel diari 

local i la seva imatge va 
sortir l’endemà.

A la Primera Divisió de la 
Lliga Catalana, de la qual 
la Pobla de Montornès  
ja n’està disputant la se-
gona volta, la Pobla de 
Montornès ocupa el segon 
lloc després d’una gran ar-
rancada en el campionat, 
lluitant frec a frec amb 
el poderós Badalona. Un 
gran inici de lliga que de-
mostra el bon moment de 
l’equip poblenc. 

I és que aquest any 2013 
està sent molt brillant per 
l’equip del Baix Gaià. 
Han participat en les fa-
ses prèvies per a la clas-
sifi cació dels Campionats 
d’Espanya en les catego-
ries d’individuals, triple-
tes i dupletes. La Pobla de 
Montornès ha aconseguit 
a Tarragona el primer lloc 

Notícia en un diari francès sobre la notícia poblenca

a Individuals; el segon 
a tripletes i el primer 
lloc a dupletes Al mes 
de maig, el Club de 
Petanca de la Pobla 
de Montornès va par-
ticipar en el Tormeig 
Internacional de 
Petanca d’Andrezieux-
Boutheon, a França, 
competint amb els mi-
llors jugadors mundials 
que van participar en 
aquest torneig.  El club 
poblenc van competir 
dues tripletes La tri-
pleta formada per Juan 
Garrido, Jesús Castro i 
Pablo Serena van acon-
seguir classifi car-se 
a semifi nals d’aquest 
torneig Internacional, 
competint amb 406 
tripletes que represen-
taven als millors juga-
dors de la selecció fran-
cesa, Portugal, Bèlgica, 
Rússia i Madagascar.

Després de cinc jornades l’equip poblenc lidera la 
Lliga Catalana

La cadena

Maria Rosa Wennberg

Quan el mes passat havia de 

preparar el meu petit article per 

enviar al DDT es va donar la 

circumstància que acabàvem de 

construir l’espectacular cadena 

que va anar de punta a punta de 

Catalunya. 

Tots els mitjans de comunicació 

n’anaven plens i a mi em va 

semblar que havia de dedicar el 

meu escrit a comentar la diada 

de l’11 de setembre. No me’n 

vaig sortir, o no em va agradar 

el text que vaig escriure, tot em 

semblava tòpics, vulgaritats, la 

qüestió és que va anar a parar a 

la paperera. Ha estat ara, en rebre 

el darrer número del periòdic, en 

veure la pàgina central amb tantes 

fotos, amb tantes camises grogues 

i barres vermelles, però sobretot 

amb tanta gent d’edat diversa, des 

dels vells com jo als més xics com 

els meus besnéts, que se m’ha fet 

palesa la importància de la cade-

na. No precisament de la cadena 

horitzontal, tots units donant-nos 

les mans, sinó de la cadena verti-

cal la que va de dalt a baix, la que 

lliga els pares als fi lls i a tota la 

descendència, la que inculca sense 

adonar-se’n el sentit de la catala-

nitat. 

Quan jo era petita, cinc o sis 

anys, vaig anar amb una tia 

Tribuna ObertaTribuna Oberta

meva a visitar el saló del moble 

a Montjuic. Aquesta tia sempre 

es fi cava on no s’havia de fi car 

i, aquell dia, va entrar en una 

zona reservada en el precís mo-

ment que hi arribava la comitiva 

ofi cial – la tia sempre em deia 

que era el rei Alfons XIII. La co-

mitiva en trobar-se amb aquella 

nena rossa i d’ulls blaus, que jo 

era, es deturà i un d’ells, el més 

important, va preguntar: “Es ex-

tranjera?” I la tia va respondre 

sense pensar-s’hi gens: “No, ma-

jestad, es catalana”. Fitxeu-vos 

bé que no va dir “es española”, 

com haurien trobat natural les 

patums del seguici, sinó “es cata-

lana”, espontàniament, amb tota 

naturalitat. Sí sóc catalana, mal-

grat que tinc molts bons amics 

espanyols, sóc catalana. Això no 

em priva d’admirar els escriptors 

castellans, els artistes castellans, 

els paisatges variats de la resta de 

la península, però sóc catalana. 

Sóc catalana amb naturalitat i 

formo part de la cadena que es 

va iniciar amb el meu avi nascut 

a Estocolm seguit pel meu pare 

que va néixer a Tànger i seguit 

pels meus nombrosos germans, i 

el marit i les fi lles malgrat que la 

gran va néixer a Valladolid. Tots 

catalans, tots transmetent catala-

nitat, tots dins la mateixa cadena.
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38è Pessebre vivent de la 38è Pessebre vivent de la 
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Entorn de l‘Ermita de la Mare de Déu de MontornèsEntorn de l‘Ermita de la Mare de Déu de Montornès

Representacions

22, 25, 26 i 29 de desembre (a partir de les 18 hores), 
6 de gener ( a partir de les 18:30 hores)
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