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L’Agenda imprescindible

Ajuntament /Jutjat de Pau       977640021 
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
Aeroport Reus                 977779832
Consell Comarcal 977244500
Protectora animals 977753616

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

Farmàcia Anna Tornè      977648013

Escoles

Farmàcia

AQUALIA                     900814081 
BASE              977642620 
Consell comarcal             977249484
Correus              900506070
Deixalleria             977645819
ENHER                           900770077
Patronat Antoni Roig      977644308
Protectora d’Animals      977642295
Zona Esp. municipal       977643546
Funerària Selva               977661075
Tanatori Torredembarra  900506712

Creu Roja             977244769
El Vendrell             977661141
Santa Rosalia             977643434
SEM              977222222

Taxi Aureli                      616402970
Taxi Gené                        977648161    

Ambulàncies

Taxis

EDITORIAL SERVEIS

La Pobla de Montornès és un poble 

viu i amb un gran dinamisme de les 

seves entitats, que reben el suport 

de l’Ajuntament per a tirar endavant 

les seves iniciatives i activitats. La 

lectura d’aquest número de La Pigota 

és el testimoni més clar d’aquest 

dinamisme del teixit associatiu 

poblenc. El Mercat Medieval n’és un 

exemple, amb moltes associacions 

que participen d’una o altra manera 

en la seva programació. És el cas de 

l’Associació d’Arqueria Tradicional-

La Pobla de Montornès, que tot i la 

seva curta trajectòria va ensenyar 

aquells dos dies a molts joves i grans 

com intentar fer punteria amb l’arc. 

L’esport és un dels motors del nostre 

municipi. El Club Futbol Sala ha 

realitzat una gran temporada, amb 

èxits esportius i també socials. 

Es marquen nous objectius per la 

temporada vinent, com crear un equip 

cadet, però també han organitzat una 

segona edició del Torneig d’Estiu, 

que tant èxit va tenir la temporada 

passada. El Club Petanca també 

continua portant el nom del nostre 

poble per tot Catalunya i també a 

França i sumant nous èxits al seu 

palmarès. El passat 29 de juny també 

serà un dia important per La Pobla de 

Montornès, amb la primera edició de 

la Cursa Popular de Trail, organitzada 

conjuntament amb Fun Sports, i 

que va aplegar un centenar i mig de 

participants.

Però volem anar més enllà i saber 

des de l’Ajuntament que opinen 

els veïns i veïnes. Per aquesta raó, 

posem en marxa “L’Altaveu Ciutadà 

de la Pobla de Montornès”, amb 

l’objectiu de treballar per a un govern 

més obert. Dins d’aquest número de 

La Pigota hi trobareu un fullet amb 

tota la informació sobre aquesta 

iniciativa. Us animem a informar-

vos i a participar-hi en “L’Altaveu 

Ciutadà de la Pobla de Montornès”.

El dinamisme d’un un poble
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El Mercat Medieval de la Pobla omple 
d’activitats el nucli antic

LA PIGOTA

Practicar el tir amb arc, 
pujar en un carro a cavall 
o en un poni, participar en 
tallers infantils o degustar 
un sopar medieval eren 
algunes de les propostes 
del Mercat Medieval de La 

Pobla de Montornès, que 
es va celebrar els dies 10 
i 11 de maig al nucli antic 
del municipi. 

Durant el dissabte es va 
poder veure la mostra 
d’ofi ci de forja dels germans 
Mercadé de Bonastre i no 

va faltar l’animació per els 
més petits a càrrec del Grup 
Aquelarre, la Cercavila de 
fi raires, joglars, zanquers 
i els contacontes de CRE-
ART-TRE. 

La primera jornada va 
acabar amb el Sopar 

Medieval, amenitzat 
l’espectacle del Gran 
Gabini. Diumenge va 
continuar el Mercat amb 
l’escenifi cació medieval a 
càrrec del Grup Aquelarre, 
la Trobada Gegantera, 
amb les colles de Creixell, 
Calafell i d‘altres que va 

fi nalitzar al vespre amb el 
Ritual de primavera i obre 
camins amb les bruixes. 
Durant els dos dies es van 
poder degustar i comprar 
productes artesanals a les 
diferents parades i els més 
petits van gaudir amb la 
granja infantil.
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Els nens i nenes s’ho passen bé a 
l’Esplai de Setmana Santa

LA PIGOTA

Un total de 48 nens i nenes 

d’edats compreses entre 3 

i 12 anys van participar a 

l’Esplai de Setmana Santa  

de la Pobla de Montornès. 

Organitzat per l’Ajunta-

Fotografi a de grups dels participants a l‘Espla de Setmana Santa de la Pobla de Montornès

La 1a Cursa Popular de Trail 
aplega més de 150 persones

LA PIGOTA

L’Ajuntament de La Pobla de 
Montornes va organitzar conjun-
tament amb Fun Sports la pri-
mera edició de la Cursa Popular 
de Trail el passat 29 de juny. La 
prova va aplegar un total de 157 
corredors que van cobrir un re-
corregut de deu quilòmetres. El 
guanyador va ser  Roger Serrano, 
que va aturar el cronòmetre en 35 
minuts i 55 segons, superant Ivan 
Martínez en mig minut.

La cursa era oberta a totes les 
persones sense límit d’edat, sexe 
o nacionalitat. L’inici de les cur-
ses va ser a les nou del matí i hi 
van haver els següents premis: 
Trofeu al primer atleta absolut 
Masculí i Femení; Trofeus als 3 
primers classifi cats de cada cate-
goria (masculí i femení); Trofeu 
al primer atleta local Masculí i 
Femení; Trofeu a l’atleta més ve-
terà que va fi nalitzar la cursa. Tot 
participant a la cursa va obtenir 
una bossa amb obsequis, i samar-
reta tècnica commemorativa.

Classifi cació

1.Roger Serrano 00:35:55 

2.Ivan Ramirez Bator  
ZENIT TWINNER  
00:36:28 

3.Gerard Ascon Sumalla P A S 
FERM LLEIDA   
00:37:50 

4.Francisco Garcia Vilches 
00:38:17 

5.Domingo Garcia Redondo 
C.E. WHERE IS THE LIMIT? 
00:38:28 

6.Oscar G o m e z  C a r b a l l o  
C.A.FRANCOLI   
00:38:45 
7Adria Vila Rutllant  

Una fotografi a de la cursa

-00:38:59
8.Adrià Perea Gil  
CNI/BEST/FASOL  
00:39:06 

9.Miquel Cruz Rastrojo 
00:39:12 
10. Oscar Vidal Molina 
BCTEAM. SPORT  
00:39:20
... fi ns a 157 corredors

Nou consultori 
mèdic

LA PIGOTA

El CatSalut ha considerat 
idoni l’espai que ha pro-
posat cedir l’Ajuntament 
a l’Avinguda Catalunya 
per a la construcció del 
nou consultori municipal. 
L’empresa pública GISA 
està redactant el projecte i 
la Generalitat s’ha compro-
mès que l’obra entrarà en 
els seus pressupostos per a 
l’any 2015.

Quan es faci la licitació, el 
consistori oferirà el solar a 
CatSalut i, mentre no s’ini-
ciïn les obres se seguirà 
utilitzant per activitats di-
verses. 

D’aquesta manera, el go-
vern municipal compleix 
una de les seves promeses 
electorals:  la construcció 
d’un nou consultori. 

ment i amb la coordinació 

de Reforç Montornès, els 

infants van portar a terme 

diferents activitats, com  

manualitats de Pasqua i 

Sant Jordi, multiesports, 

gimcanes i van fer la mona 

de Pasqua. 

L’últim dia, els més grans 

van fer una sortida en bici-

cleta a l’ermita en bici. Els 

més petits es van quedar a 

la plaça de la Bassa en bici, 

patinets, etc.

L’Ajuntament adquireix 
Cal Miracle per fer-hi un 
centre social

LA PIGOTA

Un total de 48 nens i 

nenes d’edats compre-

ses entre 3 i 12 anys 

van participar a l’Esplai 

de Setmana Santa  de la 

Pobla de Montornès. 

Organitzat per l’Ajunta-

ment i amb la coordinació 

de Reforç Montornès, els 

infants van portar a terme 

diferents activitats, com  

manualitats de Pasqua i 

Sant Jordi, multiesports, 

gimcanes i van fer la mona 

Cal Miracle, adquirida per l‘Ajuntament de la Pobla

Roger Serrano s’imposa en aquesta prova que es va disputar en deu quilòmetres
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Setmana Cultural a l’Escola Els Ametllers de la Pobla
L’Escola Els Ametllers va celebrar del 7 a l’11 de març la Setmana Cultural, que va tenir la 
història com a fi l conductor. Els alumnes dels diferents cursos van realitzar diversos tallers

IMMOBILIÀRIA
NOVAPOBLA
- Lloguers i venda 

d‘habitatges i terrenys
- Gestió i assessorament 

immobiliari
- Tramitació de 

certificats energètics

SILVIA ALUJA 
626 597 748

C/ del Sol, núm 1 La Pobla 
Tel 977647097 

novapobla.silvia@yahoo.es

Passeig de l‘estació, 27

Local 3

Tel. 691 03 89 60

La Pobla de Montornès

CANYA + TAPA = 

NOMÉS 1 EURO!

TOT TIPUS D‘APARELLS
DESBROÇADORA

FORESTAL DE 2.80m
CUBA, REMOLC, 

ESCOMBRADORA,ARADES, 
SULFATADORA, PALA...

MAQUINA DE SEGAR
REMOLC ESCAMPADOR

ABONAT AMB FEMS

C/ Indústria 13, 2n La Pobla
Tel: 977 648 429

Mòbil: 610 426 782

Es recuperen uns manuscrits poblencs 
de fa més de 500 anys

LA PIGOTA

L’Ajuntament de la Pobla ha 
recuperat uns valuosos manus-
crits poblencs que van des dels 
anys 1500 al 1800 i que es van 
perdre durant la Guerra Civil.

 La troballa ha estat gràcies 
a la informació d’un poblenc  
que va informar l’alcalde que a 
l’Arxiu Comarcal de la Conca 
de Barberà, a Montblanc, hi 
havia dipositats aquests docu-
ments.  L’alcalde es va posar 
en contacte amb el seu ho-
mòleg de Montblanc i també 

president de l’arxiu, Josep 
Andreu, i van signar un con-
veni a través del qual aquests 
documents es retornen a la 
Pobla de Montornès. 

Aquests documents es digi-
talitzaran i es dipositaran a 
l’Arxiu Provincial i estaran 
a l’abast dels investigadors i 
qualsevol que vulguin fer-ne 
ús. 

Entre els documents hi ha 
l’únic manuscrit que es con-
serva escrit a mà del ‘Ball de 
lla viuda Judit’, que es cele-
brava a la Pobla fi ns a fi nals 
de la dècada de 1910. Els manuscrits que es van perdre durant la Guerra Civil i han estat trobats ara
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Aquesta vegada us vull recomanar un 
llibre que forma part d’una trilogia. 
De fet, és el primer dels tres llibres de 
la Trilogia del Baztan, una novel·la 
negra que duu per títol El guardià 
invisible, de l’escriptora basca Dolores 
Redondo, i un dels darrers èxits de la 
literatura actual.  L’acció, doncs, passa 
en aquesta comarca fronterera amb 
França, pertanyent a la Comunitat Foral 
de Navarra. Aquesta vall tancada, amb 
frondosos boscos, i interminables dies 
de pluja, serveix d’escenari perfecte 
per l’actuació d’un misteriós assassí de 
noies joves, veïnes dels poblets de la 
zona. 

El punt inicial de la novel·la és la 
troballa d’un d’aquests cossos, a la 
vora del riu Baztan, i amb una curiosa 
posada en escena, fet que es repeteix 
en les troballes següents. L’encarregada 
de la investigació és l’Amaia Salazar, 
inspectora d’homicidis de la Policia 
Foral, de Pamplona. Aquests assassinats 
la duran a aquesta vall, precisament 

lloc de procedència de la seva família. 
I precisament un fet familiar de la seva 
infantesa serà el causant de la por i 
l’angoixa que afectaran a la inspectora, 
gairebé paralitzant-la, al llarg de la 
investigació, cosa que tindrà força 
infl uència en el desenvolupament dels 
fets.

En el transcurs de la investigació 
l’Amaia s’haurà d’afrontar als possibles 
assassins, però també a altres éssers 
imaginaris i mitològics, molt presents en 
la cultura popular de Navarra i del País 
Basc, com és el basajaun o ésser vigilant 
dels boscos.  Tot plegat, les morts, la 
seva família, el clima, el paisatge... seran 
claus al llarg de la investigació, i en la 
resolució del cas.Parlant de la Trilogia, 
he de dir que la segona part ja ha estat 
publicada, amb el títol El llegat del 
ossos, també totalment recomanable, i 
on el lector gaudirà de més emocions. 
Actualment l’autora ja està treballant en 
la tercera novel·la, molt esperada pels 
seus seguidors.

 

Alícia Solé

El guardià de llibres

Espai de  llibresEspai de  llibres

Sant Jordi 2014 se 
celebra a la Pobla

LA PIGOTA

La Pobla va viure 
amb intensitat la 
festivitat de Sant 
Jordi amb dife-
rents activitats, 
com la confec-
ció de punts de 
llibre i el taller 
de còmics amb 
la temàtica de la 
llegenda de Sant 
Jordi.  Les mares 
dels nens i nenes 
de sisè van posar 
una paradeta per a 
la venda de llibres 
de segona mà. 

També es va cele-
brar el I Concurs 
literari infantil 
amb el tema de la 
llegenda de Sant 
Jordi. 

Els premiats del 
concurs literari 
infantil van ser 
l’Aleix Soler, 
el Nil i Xènia 
Casadó, la Marta 
Jaumot i en Lluc 
Pallarès.La confecció de punts de llibre

El senglar, nova bèstia del 
Seguici popular

LA PIGOTA

La Diputació de Tarragona 
ha subvencionat el cost de 
fer una ‘bèstia’ del Seguici 
popular de la Pobla. 
Es tracta d’un senglar, un 
animal singular del besti-
ari català. 

Per acompanyar aquest 

nou element del Seguici 
els dies de les festes po-
pulars tan pròpies com 
foranes, l’Ajuntament 
està en converses amb 
el grup de batucada que 
s’està creant a la Pobla 
per formar part del se-
guici.

 Us podeu apuntar a 
aquesta nova colla.

 
ALUMINIS  

        CENTRE  SCP 
 

C/ Major , 42 
La Pobla de Montornès 

 
TANCAMENTS D’ALUMINI  i  PVC, PERSIANES, 

MOSQUITERES,BARANES, MALLORQUINES, MAMPARES , TANQUES DE 
JARDÍ, TENDALS, SOSTRES , MOTORITZACIONS, VIDRE,… 

660509116 
aluminiscentre@aluminiscentre.com 

A partir del 25 de juny agafem nens i 
nenes de P3, P4 i P5

Obrim fins el 15 d‘agost

Vine a veure‘ns i informa‘t  
de les noves possibilitats 

d‘horaris i preus!
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Caminant per la Pobla                    Manel Bonanad

Cap a la Muntanya del Foll
LA PIGOTA

La Pobla de Montornès compta 
amb un terme municipal ple de 
camins, senders i corriols que 
discorren enmig de camps de 
garrofers, d’oliveres i d’altres 
cultius, on trobarem sovint bar-
raques i marges de pedra seca, 
testimonis d’un passat basat en 
la pagesia. Seguint aquests ca-
mins també ens podem endinsar 
en frondosos boscos o pujar pe-
tites muntanyes i turons i gaudir 
de grans panoràmiques del Baix 
Gaià i de les comarques del vol-
tant. En la secció que comencen 
en aquest número anirem des-
cobrint diferents caminades per 
la Pobla que ens permetran co-
nèixer tots aquests racons. 

Comencem a la plaça on s’ hi 
localitzen els depòsits d’ aigua. 
Veiem, on acaba la plaça, que hi 
ha un camí de terra. L’ agafem i 
el seguim uns 80 metres. Aquí 
ens trobem amb una bifurcació. 
Agafem el primer sender que 
veiem cap a la dreta. Seguim el 
sender durant 800 m. El camí 
és bastant planer, excepte una 
petita pendent que es puja sense 
gaire difi cultat. El bosc és bas-
tant exuberant, amb el pi blanc 
com a arbre dominant, i amb un 
sotabosc dens i ric d’espècies 
arbustives, com el llentiscle, el 
càdec, el bruc d’ hivern i l’ar-
gilaga. Fixem-nos en una planta 
singular: una liana espinosa en-
fi ladissa, és a dir, una planta que 
s’enfi la pels arbres. És l’ arítjol 
(zarzaparrilla, en castellà). I fi -
xem-nos també en una palmera 
petita que podrem veure en al-
guns punts de tot el recorregut: 
és el margalló (palmito, en cas-
tellà), l’ única palmera autòcto-
na d’ Europa i, per tant, d’ un 
gran valor ecològic.
 Quan portem cami-
nant 800 metres, veiem que el 
sender desemboca en un altre 
camí. L’agafem cap a l’esquer-
ra, direcció sud. A uns 20 me-
tres, a mà dreta, s’hi veuen unes 
formacions rocoses inclinades. 
És roca calcària. Es tracta d’ un 
bon lloc per descansar i refer-
se. Ho podem fer a la tornada, 
perquè hi passarem un altre cop. 
Els primers 100 metres del nou 
sender són de mal caminar per-

què el terra és molt rocós. Ho 
hem de tenir present per evitar 
lesions.

 Continuem pel mateix 
sender. Aviat, a la nostra esquer-
ra, trobem una cabana de pedra 
seca. Hi ha moltes pel terme de 
La Pobla. Aquestes construc-
cions servien com aixopluc al 
pagès i per a guardar-hi les se-
ves eines del camp. Tenim sort, 
perquè es conserva bastant bé. 
Aconsello fer-hi un cop d’ ull.
 Seguim pel sender i 
en uns 7-8 minuts arribem a 
Rubials. Fixem-nos com el bosc 
va desapareixent. A uns 150 m 
abans d’ arribar a Rubials tro-
bem una zona erma. Aquí hi 
havien cultius, ara abandonats. 
S’ hi veu algun garrofer i alguna 
olivera.
 
 D’ençà del punt de 
sortida fi ns aquí hem fet uns 2 
Km. Rubials és un antic nucli 
de població rural que té els seus 
orígens a l’Edat Mitjana. Els 
seus habitants l’abandonaren 
defi nitivament just després de 
la Guerra Civil. Bé, continuem 
cap a la Muntanya del Foll, el 
nostre objectiu.
 Quan arribem a Rubials 
veiem un senyal i un camí nou. 
L’ agafem, cap a la dreta (di-
recció nord). En aquesta part 
del recorregut s’ ha d’ anar en 
compte, ja que a 5 minuts i a 
una distància d’ uns 450 m hem 
de deixar el camí principal i 
agafar un cap a l’esquerra. És 
fàcil no adonar-se’n. Per aquest 
motiu, en el seu dia vaig deixar 
unes pedres amuntegades com 
a senyal. El nou sender és més 
estret, i planer en els primers 
50 metres. Arribem a uns pins 
alts. Seguim cap a l’ esquerra. 
Comencem a pujar i ja no dei-
xem de fer-ho fi ns arribar dalt 
de la Muntanya del Foll. Els úl-
tims 50 metres tenen forta pen-
dent. 
 Ja hi hem arribat. No 
deixem en cap moment el sen-
der principal. Hi destaca un 
bosc amb pi blanc i molta vege-
tació arbustiva: llentiscle, bruc 
d’ hivern i una mica de garric. 
Quan portem caminant pel cim 
de la muntanya uns 130 metres. 
Trobem molts espècimens de 
llentiscle amb pi blanc. És molt 

curiós. També s’ha d’assenyalar  
que s’hi observa una bona vis-
ta panoràmica. La Pobla es veu 
bé, amb el seu campanar, per 
exemple.

 Muntanya del Foll 
 
 La cota més alta de 
la muntanya és de 204 metres 
d’alçada. Continuem i el sen-
der va fent baixada i al cap de 

5-7 minuts arribem a un en-
creuament de camins. Agafem 
el de la nostra dreta. A uns 50 
m. en veiem un altre, de camí. 
És el mateix que hem seguit 
abans per anar a Rubials. Ara, 
l’ agafem cap a l’ esquerra, en 
direcció nord. Hem de seguir 
aquest sender uns 320 m. Quan 
haguem caminat aquesta dis-
tància, fi xem-nos que hi ha un 
sender que ve de la nostra dreta. 

És el que ens portarà cap al punt 
d’on hem començat l’ itinerari.

 NOTA: A la Muntanya 
del Foll s’ hi  pot arribar també 
des de La Pobla. 

 Tanmateix, sortint des 
de la urbanització ens permetrà 
gaudir d’ una passejada  e n -
tre boscos exuberants, i això li 
dóna més atractiu al recorregut.

Generalitats: 
Localització geogràfi ca de l’ itinerari: zona nord-oest del terme municipal.
Sortida: nord de la urbanització Castell de Montornès (Dipòsits d’aigua).
Arribada: al mateix lloc de la sortida.
Durada: 1 hora 30 minuts – 2 hores (dependrà de les parades que fem).
Distància: 5 Km. 
Difi cultat: baixa – mitjana.
Aspectes d’ interès: antic nucli rural de Rubials (abandonat); boscos exuberants;  cabana de 
pedra seca; Muntanya del Foll.
Observacions: es tracta d’un recorregut molt atractiu quant al patrimoni natural.  Gaudirem 
de molta vegetació. Boniques vistes panoràmiques des de dalt de la muntanya del Foll.

Un dels paisatges que es poden veure fent la ruta

Mapa on es pot veure la ruta realitzada
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Els Reciclats triomfen en els Carnavals 
del Baix Gaià amb Jurassic Park

LA PIGOTA

Una de les comparses que 
ha generat més furor als 
Carnavals del Baix Gaià ha 
estat la de Jurassic Park. Era 
la creació per aquest any del 
grup Els Reciclats, de la Pobla 
de Montornès, que tot i la 
seva curta trajectòria, seguei-
xen acumulant premis amb 
la seva creativitat i disfresses 
molt elaborades. Aquest any, 
Els Reciclats han passejat 
els seus dinosaures per tres 
Carnavals. Van començar a la 
Pobla de Montornès, van anar 
el cap de setmana següent a 
Torredembarra i van acabar a 
la Riera de Gaià. A la Pobla 
de Montornès van assolir el 
primer lloc en la categoria de 
carrosses i a Torredembarra 
van aconseguir el primer pre-
mi en la categoria de com-
parses. Alguns participants 
van fer una visita als més 
petits de l’Escola L’Antina 
a Torredembarra i  durant la 
Setmana Cultural a l’’Escola 
Els Ametllers de La Pobla de 
Montornès.
Darrera de les disfresses de 
Dinos hi ha sis mesos de feina, 

però els integrants de la com-
parsa consideren que l’esforç 
ha valgut la pena. Els caps 
dels Dinos i les llengües es 
van fer amb plaques de porex-
pan unides amb cola, els ulls 
amb resina de polièster i pos-
teriorment pintats amb pin-
tures acríliques i a l’oli. Les 
dents es van construir de fusta 
i de pasta de paper. 
Al cos hi havia un mono inte-
rior amb les espumes que do-
naven forma al cos dels Dinos 
i un altre mono a sobre  amb 
la tela de color que posteri-
orment va ser pintada donant 
volum a les disfresses. La car-
rossa es va fer reciclant  fustes 
i  porexpan  i la reixa amb fer-
ro i espuma de poliuretà amb 
spray.

Un gran debut

L’any 2013, amb la disfres-
sa de Fregones, la del seu 
debut, van quedar en pri-
mer premi de comparsa a la 
Pobla de Montornès i segon 
al Carnaval de Torredembarra. 
Eren un grup de tretze perso-
nes i un any després ja en són 
una vintena, més alguns col-
laboradors. Els dinos al Carnaval de la Pobla davant l‘expectació dels menuts

Els dinos a l‘escola, amb els més petits de la Pobla de Montornès

escura-xemeneies

608 181 124
676 856 957

HI SOM 
LES 
24h!

 
 
TENEMOS CASAS A PRECIOS ECONÓMICOS 
 

Avda Mas Solé, 12 baixos.La Pobla de Montornés. Tarragona 

Telf: 629739781 - 977648941 
Web: www.immocastell.es 

Mail: pilar@immocastell.es 
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L’Ajuntament desmunta sense cost dues 
grues abandonades

LA PIGOTA

L’Ajuntament de la Pobla ha 
procedit a retirar una grua que 
havia quedat abandonada al 
carrer Indústria. Properament 
es retirarà una altra ubicada 
la urbanització Poblamar des-
prés que les empreses que les 
havien instal·lat fessin fallida. 
Aquestes grues havien generat 
moltes queixes entre els veïns i 
veïnes pels perills que compor-
taven. El desmuntatge no ha 
costat ni un euro a la ciutada-
nia, ja que per al seu desmun-
tatge s’han utilitzat les fi ances 
dipositades per les empreses 
quan les van instal·lar.

FORMATGERIA  LA  

POBLA DE MONTORNÈS

FORMATGE FRESC

MATÓ

IOGURT NATURAL, DE 

LLIMONA, DE MADUIXA i 

DESNATAT

FLAM DE VAINILLA I DE MATÓ

C/ Major, 39 La Pobla de Montornès

T. 977 648 214 / 629 792 697

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

C/ MAJOR 8
La Pobla de Montornès 977 658 554

Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61

Mòbil 607 25 53 60

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

Es creen dues zones d’accés lliure 
WIFI al municipi

LA PIGOTA

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès crearà zo-
nes d’accés lliure contro-
lat WIFI en dos espais del 
municipi. El consistori ha 
arribat amb un acord amb 
l’empresa subministrado-
ra per a facilitar aquest 

servei sense cap cost pel 
municipi.
Una d’aquestes zones 
WIFI serà a la Zona 
Esportiva Municipal 
(ZEM) del Castell de 
Montornès.

L’altra a la Plaça de la 
Bassa, al nucli urbà. La 

contrasenya del WIFI 
s’haurà de demanar a dos 
responsables, al Bar de la 
Plaça i al Bar del ZEM.
D’aquesta manera, la 
Pobla es podrà connec-
tar a internet sense fi ls de 
manera lliure en dos es-
pais oberts a la ciutadania 
de la Pobla.

S’instal·larà un repetidor 
de Vodafone al Castell de 
Montornès

LA PIGOTA

L’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès i 
l’empresa Vodafone han 
arribat a un acord per a 
la instal·lació d’un re-
petidor al Castell de 
Montornès per donar 

cobertura a tota la po-
blació. 

En els propers mesos 
s’instal·larà aquest re-
petidor, que permetrà 
als usuaris d’aquesta 
companyia, gaudir d’un 
millor servei

Les dues grues que l‘Ajuntament ha retirat i que estaven abandonades a la Pobla
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Rosalí Rovira, 5 Torredembarra Tel Fax 977644601 info@rovirafusters.es

www. rovirafusters.es

Extracte acords adoptats pel ple de l‘Ajuntament
LA PIGOTA

16.1.14

+ Verifi car el Text Refós del 
Pla Especial n. 1 de Protecció 
del Patrimoni de La Pobla de 
Montornès i trametre’l als Serveis 
Territorials d’Urbanisme per a la 
seva aprovació defi nitiva.

+Aprovació moció presentada 
pel Grup Municipal Socialista 
per al restabliment nocturn de 
dos ambulàncies al Baix Gaià.

+Aprovació Moció presentada 
pel Grup Municipal Socialista 
per a la posada en marxa d’un 
pla de rescat per a persones atu-
rades de llarga durada en tant que 
es proposa instar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya a que 
posi en marxa un Pla de rescat 
per adoptar mesures urgents i es-
pecífi ques destinades als treballa-
dors de cinquanta anys o més i en 
situació d’atur de llarga durada

27.1.14

+  Aprovar inicialment el pres-
supost general de la corporació 
per a l’exercici de 2014 , les se-
ves bases d’execució , la Relació 
de Llocs de Treball actualitza-
da al primer de gener 2014 i la 
Plantilla de Personal constituïda 
per les places de la RPT dotades 
pressupostàriament dins l’exerci-
ci 2014.

6.3.14
Aprovar defi nitivament el 
Pressupost General de la 
Corporació 2014 i els seus anne-
xes amb la següent  distribució 
per capítols:

PRESSUPOST DE DESPESES

1Despeses de personal  
      495.271,00

2Despeses en béns corrents i ser-
veis             1.411.239,83
3Despeses fi nanceres  
      46.541,37
4Transferències corrents  
       29.200,00
6Inversions reals               
     61.216,91
9Passius fi nancers  
         47.684,81

TOTAL   2.091.153,92

PRESSUPOST D’INGRESSOS

1Impostos directes  
  907.800,00
2Impostos indirectes  
    13.000,00
3Taxes i altres ingressos  
 638.675,00
4Transferències corrents  
 598.228,24
5Ingressos Patrimonials  
               13.000,00

TOTAL    2.170.703,24

24.3.14

Iniciar la tramitació per a la 
formalització del confl icte en 
defensa de l’autonomia local 
contra els articles primer i se-
gon i demès disposicions afec-
tades de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre de 2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 
2013) d’acord amb el text que 
s’adjunta, segons el que s’esta-
bleix en els arts. 75 bis i següents 
de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional.

17 d’abril de 2014

+ Restar assabentat de l’nforme 
sobre morositat emés per la inter-
venció de fons conforme a l’arti-
cle 12 de la Llei 25/2013.

+ Restar assabentat del Decret 
de data 25/03/14, d’aprovació de 
la Liquidació del Pressupost de 
2013, que dóna el següent detall:

Fons Líquids 371.672,05
Drets pendents de Cobrament: 
1.168.847,67
Obligacions Pendents de 
Pagament    463.567,84
Romanent de Tresoreria Total. 
1.076.951,88
Saldo de dubtós cobrament 
322.515,95
Finançament afectat 1.030.465,54 
Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals: -   276.029,61

Restar assabentat de la rendició 
de l’informe d’avaluació sobre 
compliment dels objectius esta-
blerts a la Llei Orgànica 2/2012, 
en el sentit que el pressupost ge-
neral de la corporació 2014 asso-
leix l’objectiu d’estabilitat pres-
supostària i l’objectiu de nivell 
de endeutament, i sobre les previ-
sions de la liquidació de l’exerci-
ci anterior, no assoleix l’objectiu 
de la Regla de la Despesa

+ Aprovar amb caràcter defi nitiu 
el canvi de modalitat del sistema 
d’actuació urbanística previst per 
al subsector 11 del PP 10-11-12, 
promogut a iniciativa municipal, 
que passarà a ser el de cooperació 
i procedir a la seva formulació.

+ Aprovar amb caràcter defi nitiu 
el canvi de modalitat del sistema 
d’actuació urbanística previst per 
al subsector 12 del PP 10-11-12, 
que passarà a ser el de  compen-
sació bàsica.

+ Aprovar provisionalment la 
modifi cació de l’article 3.2 de 
l’Ordenança Fiscal Municipal nú-
mero 3 reguladora de l’impost so-
bre construccions, instal·lacions 
i obres, tal que on diu: “3.2 La 
quota de l’impost serà el resul-
tat d’aplicar a la base imposable 
el tipus de gravamen establert a 
l’apartat següent. D’aquesta quo-

ta íntegra es deduirà una quantitat 
equivalent al 50% de l’import de 
la taxa per l’atorgament de la lli-
cència urbanística corresponent a 
la construcció, instal·lació o obra 
de que es tracte, conforme l’arti-
cle 103.3 de la LHL.” dirà “3.2 
La quota de l’impost serà el re-
sultat d’aplicar a la base imposa-
ble el tipus de gravamen establert 
a l’apartat següent”

+ Aprovar provisionalment la 
modifi cació de les tarifes previs-
tes a l’article 5.1 de l’ordenança 
fi scal número 21 reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis i 
activitats lúdiques i similars , tal 
que restarà redactat de la següent 
manera:5.1. Activitats incloses 
al fet imposable, no previstes de 
forma específi ca en altres epí-
grafs d’aquesta tarifa: Per hora o 
fracció:.  2’00 euros

+ Sol·licitar conforme a la dispo-
sició addicional vint-i-cinquena 
de la Llei  2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fi scals, administrati-
ves, fi nanceres i del sector públic 
, al Departament de Governació 
i Relacions institucionals, la re-
núncia a l’obra “Connexió de la 
xarxa d’aigua potable de la ur-
banització Poblamar Llevant a 
la canonada del Consorci d’Ai-
gües de Tarragona”,  inclosa al 
PUOSC 2012 que es troba sense 
adjudicar,  i disposar del 50% de 
la subvenció prevista amb càrrec 
al PUOSC per a destinar-la a des-
pesa general dins del pressupost 
2014.

+ Aprovar el resum numèric 
general a 1 de gener de 2014, 
que expressa una població to-
tal de 2.893 habitants, resultat 
de les altes i d’altes i baixes 
corresponents a la rectificació 
del Padró municipal d’aquest 
Ajuntament, així com a la for-
malització de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 
2013.

+ Aprovar amb caràcter inicial el 
Reglament del Servei d’Abasta-
ment d’Aigua Potable al muni-
cipi.

+Aprovar amb caràcter inici-
al el Reglament del Servei de 
Sanejament al municipi de La 
Pobla de Montornès.

+ Declarar com a funció priorità-
ria, als efectes de l’article 23.2 de 
la LPGE 2014, l’assignada al lloc 
de gestió d’administració gene-
ral prevista a la RPT (RLLT) de 
l’Ajuntament. N. 13.

+ Restar assabentat de les resolu-
cions dictades per l’Alcaldia du-
rant el primer trimestre de 2014, 
enumerades del núm. 1/14 al 
núm. 124/14.

+ Aprovar el pla pressupostari a 
mig termini pel període 2015 a 
2017 

+Modifi car la Relació de Llocs 
de Treball en el sentit de trans-
formar la plaça número 3 d’auxi-
liar administratiu corresponent a 
personal funcionari, com corres-
ponent a personal laboral, sota la 
denominació d’auxiliar pràctic.

26.5.14
+Aprovar inicialment  l’expe-
dient de Modifi cació de Crèdits 
3/2014 d’ habilitació i suplement 
de crèdit amb càrrec a majors in-
gressos dels inicialment pressu-
postats, per un total de  77.301,91 
€

+Aprovar provisionalment la mo-
difi cació puntual del Pla Parcial 
Equipament Residencial Tercera 
Edat

+ Aprovar provisionalment 
l’expedient de Modifi cació de 
les Normes Subsidiàries de 
Planejament pel que fa als usos 
en sòl no urbanitzable.

Esquerra Republicana guanya les eleccions europees a la Pobla

LA PIGOTA

Esquerra Republicana de 
Catalunya va guanyar per 
primer cop des de la Segona 
República unes eleccions a la 

Pobla de Montornès. Va ser 
aquest 25 de maig a les elec-
cions europees, amb 190 vots, 
superant a CiU, amb 142. La 
participació va ser del 40.12%. 

Resultats

Partits Vots %

ERC-NECat-EPDD 190 vots 
23.05 %

CiU 142 vots 17.23%
PSC-PSOE 121 vots 14.68%

PP 105 vots 12.74%

C’s 58 vos 7.03%

ICV-EUiA 51 vots 6.18%

PODEMOS 51 vots 6.18%

UPyD 22 vots 2.66%

EB 15 vots 1.82%

PACMA 15 vots 1.82%

PARTIDO X 10 vots 1.21%

Truca alTruca al
652172202652172202
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La via verda del Baix Gaià fa un 
nou pas endavant

LA PIGOTA

Els ajuntaments del Baix Gaià, 
inclòs Tarragona, han arribat 
a un consens perquè es dema-
ni a ADIF que concedeixi la 
utilització de la via del tren 
de Reus-Roda per un període 
llarg de temps amb l’objectiu 
de convertir-la en via verda. 

Ha estat després de difícils 
negociacions en diverses reu-
nions de Consorci de Turisme 
del Baix Gaia, amb el lideratge 

dels dos alcaldes més compro-
mesos amb la construcció de la 
Via Verda a l’antiga línia fer-
roviària Reus-Roda, el de la 
Pobla i el del Catllar.

S’ha aconseguit la unitat d’ac-
ció no tants sols els munici-
pis, sinó també el conseller 
de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat, Santi Vila.  
S’ha deixat en mans del pre-
sident del Consell Comarcal 
del Tarragonès, Frederic Adan, 
perquè emprengui les con-

verses amb ADIF i amb el 
Ministeri de Foment per tirar 

endavant aquest projecte, una 
oportunitat extraordinària per 

al futur del turisme del nostre 
poble i de Baix Gaià.

L‘antiga via de tren Reus- Roda, una oporunitat de turisme per a la Pobla i el Baix Gaià

Vols llogar el teu habitatge com 
a destí turístic?

LA PIGOTA

L’Ajuntament recorda que 
qui  vulgui llogar el seu ha-
bitatge com a destí turístic 
s’informi consultant el Diari 
Ofi cial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC)  núm.  
5755 decrets 164/2010 del 9 
de novembre.

Aquesta és una bona solució 
per tenir edifi cis habitats re-

gularment i, per tant, amb un 
bon manteniment, protegits 
de robatoris i, a més, aportant 
uns ingressos monetaris que 
poden ajudar a les famílies 
en situació de crisi. Fins ara, 
són bastant els veïns que han 
aprofi tat aquesta oportunitat i 
val la pena tenir-ho en comp-
te i, a més, hem de comptar la 
manca de lloc per on fer nit o 
estada en el nostre municipi.

Segueixen els tràmits pel 
complex residencial de Rubials

LA PIGOTA

El complex residencial de 
Rubials segueix endavant. 

Els arquitectes estan elabo-
rant els plànols de les instal-
lacions i l’Ajuntament està 
pendent que la Comissió del 
departament de Territori i 
Sostenibilitat del mes de se-

tembre aprovi el projecte. 
Una vegada passat el període 
d’exposició publica, l’em-
presa està decidida a iniciar 
les obres el més aviat possi-
ble. L’Ajuntament ha donat 
tos els estímuls i facilitats 
dins del marc legal per propi-
ciar el projecte que el govern 
considera que és positiu per 
al municipi.

Reunió amb l’Arquebisbat per la 
cúpula del campanar

LA PIGOTA

L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Josep Maria 
Santamaria, i el rector de 
la parròquia del municipi, 
Wlodzimierz Soszynski, 
s’han entrevistat amb el  vi-
cari general de l’Arquebis-
bat de Tarragona, Joaquim 
Fortuny.

 L’objectiu de coordinar ac-
cions per a la restauració de 
la cúpula del campanar, molt 
malmesa pels llamps i amb 
perill de desplom. 

També es vol reformar de 
la casa del ermità de l’Er-
mita de la Mare de Déu de 
Montornès, un habitatge de-
saprofi tat que pot servir per 
a usos de l’Arquebisbat i del 
poble.

L‘estat actual de la cúpula del Campanar de la Pobla
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Personatges
Jordi Salvat

Més de trenta anys fent formatges

Formatgeria La Pobla con-

sumeix actualment gairebé 

20.000 litres de llet per setma-

na per fabricar l’àmplia gama 

de productes que ofereix actu-

alment, que va des del format-

ge fresc,  al mató, als iogurts 

i als fl ams i es poden trobar 

en botigues d’alimentació 

tradicional del Baix Gaià, 

però també en altres punts de 

Catalunya, com Barcelona, 

Manresa i Lleida. Actualment  

la Formatgeria La Pobla dis-

posa d’unes modernes instal-

lacions a les afores del muni-

cipi i hi treballen quatre perso-

nes -dos a producció i dos més 

a repartiment- sense haver 

perdut l’essència familiar.  

En Josep Solé Tarrats va co-

mençar a fer formatges a prin-

cipis dels anys vuitanta, quan 

va tornar del servei militar. A 

casa seva sempre havien tin-

gut vaques, però una normati-

va recent prohibia la venda de 

llet a granel. Davant d’aquesta 

situació va decidir  comprar 

dues olles i quall a la farmà-

cia per començar a fer format-

ge. Va apuntar-se a l’Escola 

Torre Marimón de Caldes 

de Montbui on va aprendre a 

fer formatge i mató. També 

va perfeccionar els seus co-

neixements a la Universitat 

Autònoma i també a la Seu 

d’Urgell.

Iogurts i fl ams
L’any 2000 va fer un nou pas 

endavant quan va començar a 

produir iogurts -naturals, amb 

sabor llimona i maduixa i des-

natats amb bifi dus- i fl ams. 

Fa un any i mig va treure al 

mercat el fl am de mató, que ha 

tingut molt d’èxit. Actualment 

produeix dos milers d’aquest 

tipus de fl am a la setmana. 

També fabrica un iogurt espe-

cial, més àcid, que s’usa per 

fer gelat de iogurt. El podeu 

tastar a les gelateries Olivier o 

la Jijonenca de Valls. Gairebé 

una desena de productes dife-

rents.

Els formatges, mató, iogurts 

i fl ams de la Formatgeria La 

Pobla es poden trobar en bo-

tigues tradicionals i supermer-

cats, no només del Tarragonès 

sinó també a Barcelona, 

Manresa o també Lleida. Al 

número 39 del carrer Major de 

la Pobla de Montornès es po-

den comprar directament els 

productes els dissabtes de nou 

del matí a una del migdia.

“D’aquí poc temps ja es 
podran comprar fl ams 
de caramel i cafè de la 
Formatgeria La Pobla”

La llet que fa servir en Josep 

procedeix de Vallfogona de 

Balaguer, de la cooperativa 

de la qual en Josep n’és soci. 

En Josep defensa que els seus 

productes són molt naturals. 

El formatge està produït no-

més amb llet munyida el ma-

teix dia i quall. Per això s’han 

de consumir en un termini mà-

xim de vuit dies. Els iogurts 

tenen una data de consum 

preferent de 28 dies, tot i que 

recorda que aquest producte 

no caduca, sinó que a partir 

d’aquesta data augmenta la 

seva acidesa.

Però en Josep no es queda 

aquí i continua fent proves. 

D’aquí poc temps ja es podran 

comprar fl ams de caramel 

i cafè de la Formatgeria La 

Pobla. Més endavant també 

vol produir iogurts de caramel 

i és que les escoles de la Pobla 

i l’Antina de Torredembarra 

també són clients seus i creu 

que tindrà molta acceptació. 

Un altre producte que també 

properament podria treure al 

mercat és el pastís de format-

ge. D’idees i ganes de fer co-

ses noves no li falten.

Josep Solé ha consolidat Formatgeria La Pobla amb una àmplia gama de productes làctics que continuen creixent

Iogurts i fl ams són articles que estan tenint molt d’èxit en el mercat, sobretot el fl am de mató

En Josep Solé treballant a l’obrador, situat a les afores de la Pobla de Montornès.

Formatge fresc enmig del procés de producció.
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El Club Futbol Sala La Pobla de Montornès 
prepara el II Torneig d’Estiu

LA PIGOTA

El Club Futbol Sala La Pobla 
de Montornès ja està preparant 
la temporada 2014-15, i un dels 
objectius és crear un equip ca-
det a partir dels infantils que 
compleixen l’edat per canviar 
de categoria. També es volen 
federar tots els equips, excepte 
el mini que no hi ha lliga fe-
derada. Fins ara, prebenjamí i 
benjamí han jugat fi ns ara a la 
lliga del Consell Esportiu del 

Tarragonès.
Després de la desaparició de 
l’equip de futbol gran, el club 
ha canviat de nom i ara és 
Club Futbol Sala La Pobla de 
Montornès i també ha modifi cat 
l’escut, modernitzant-lo. És una 
de les entitats més dinàmiques 
del municipi gràcies al treball 
de la junta directiva i l’equip 
d’entrenadors, tots amb el títol 
corresponent.

Aquesta temporada el club 
poblenc ha comptat amb set 

equips i 86 fi txes federatives, 
amb jugadors no només de la 
Pobla sinó de Torredembarra, 
Altafulla i Creixell, en les cate-
gories mini, prebenjamí, benja-
mí, aleví, infantil i sènior mas-
culí i femení. L’equip aleví ha 
fet un bon paper, mantenint-se 
entre els quatre primers tota la 
lliga en el seu primer any. El 
prebenjamí van entrar en la fase 
fi nal del torneig del Consell 
Esportiu en el grup A. L’equip 
infantil va arribar a la fi nal de la 
Copa Tarragona, perdent la fi nal 

contra el Platense de Segur de 
Calafell.

II Torneig d’Estiu

Després de l’èxit de la primera 
edició l’any passat, els passats 
21 i 22 de juny es va organitzar 
el II Torneig d’Estiu de Futbol 
Sala a la Pobla de Montornès. 
Els partits es van jugar entre les 
nou del matí i les vuit del ves-
pre al Pavelló Municipal, una 
verdadera marató de partits de 
futbol sala.

El CFS la Pobla va guanyar 
en categoria sènior després 
de derrotar en la fi nal per 6-0 
el Martorell. En la categoria 
sènior femení va imposar-se 
l’Altafulla, superant en la fi -
nal el Salou. En infantil, va 
ser campió Manresa contra el 
Martorell. En benjamí, va gua-
nyar el Manresa; en minis, el CF 
Vendrell, superant en la fi nal la 
Pobla i en prebenjamí, va acon-
seguir el títol el Nàstic, derro-
tant en la fi nal el Dominiques. 
La Pobla va ser tercer.

.
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L’Associació d’Arqueria 
Tradicional-La Pobla 
de Montornès debuta a 
Cerdanyola

LA PIGOTA

La localitat de Cerdanyola del 

Vallès ha acollit la primera 

sortida de l’Associació d’Ar-

queria Tradicional-La Pobla 

de Montornès. 

El Club Arquers Cerdanyola 

del Vallès va convidar club 

poblenc a la Segona Tirada 

Social del Roser de Maig. 

En el torneig hi van partici-

par  diferents clubs de tota 

Catalunya.

Recordem que el passat mes 

d’octubre va néixer a la nos-

tra vila aquesta nova entitat 

de caràcter cultural i esportiu 

gràcies a l’empenta d’un petit 

grup d’amics, els quals com-

parteixen una afi ció que, d’al-

tra banda, és poc practicada a 

les nostres comarques: el tir 

amb arc.  

Qualsevol persona que estigui 

interessada en provar aquest 

esport o amb qualsevol inqui-

etud relacionada amb el mon 

de l’arqueria que es posi en 

contacte amb l’associació mit-

jançant un correu electrònic 

adreçat a aat-poblamontor-

nes@outlook.es.

Una imatge del club en un dels entrenaments

 El Club Petanca La Pobla de 
Montornès continua sumant 
èxits aquest any

LA PIGOTA

El Club Petanca La Pobla 
de Montornès ha participat a 
totes las fases prèvies classi-
fi catòries per els Campionats 
d’Espanya amb la il·lusió de 
aconseguir els millors llocs a 
la província de Tarragona. 

El resultat ha estat immillora-
ble: assolir els primers llocs 
a tots els campionats que ens 
hem presentat. Tot seguit re-
lacionem tots els èxits acon-
seguits.

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA COPA 
FEDERACIONS (Mod. 
Tripletes):

Campions provincials: Adrián 
Trujillo, Victor Garcia, Juan 
Motos

FASE PREVIA CAMPIONAT 
D’ESPANYA INDIVIDUAL:

Campió provincial: Adrián 
Trujillo (Classifi cat per 
Campionat d’Espanya a 
Alacant)

Campió provincial juvenil: 
Julio Castellano
FASE PREVIA 

CAMPIONAT D’ESPANYA 
DE TRIPLETES

Campions provincials 
(Primera Divisió) : Adrián 
Trujillo, Victor Garcia, Juan 
Motos
Campions provincials 
(Segona Divisió): Juan Carlos 
Nieto, Cristian Reyes, Julio 
Castellano
L’equip de primera divisió 
participarà al Campionat 
d’Espanya a Torrelavega 
(Cantabria)

L’equip de segona divisió 
participarà a una lligueta con-
tra els campions de Lleida 
i Girona per aconseguir un 
lloc al Campionat d’Espa-

nya a Sant Feliu de Guixols 
(Girona)

FASE PREVIA 
CAMPIONAT D’ESPANYA 
DE DUPLETES

Campions provincials pri-
mera divisió: Adrián Trujillo 
i Victor Garcia
Subcampions Provincial se-
gona Divisió: Andrés Cano i 
Juan Carlos Nieto
Subcampiones Provincials 
dones: Vicky Perulero i 
Carmen Giraldez

Tots ells competiran a 
Barcelona per aconseguir un 
lloc als Campionats d’Espa-
nya.

Adrián Trujillo

HORARIO DE MARTES A JUEVES DE 9H A 
13H Y DE 15H A 19H

Avda Mas Solé 22, Local 5
977648946

Reforç d‘estiu

juliol i agost

Grups per nivells- primària-

ESO-batxillerat - anglès

Disponibilitat horària

Reserva ja la hora que millor 

et va!
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Espai Família a l’Escola Bressol Sol Solet
LA PIGOTA

L’escola bressol Sol Solet 
inclou dins del seu projec-
te educatiu l’Espai Família, 

on equip educatiu, alumnes 
i famíliars es troben per 
compartir estones dedica-
des a tallers. Aquest curs 
s’han realitzat tallers de 
psicomotricitat, Carnaval, 

llums i colors, jardineria, 
Sant Jordi i properament 
estan previstos d’altres com 
el taller de contes, cançons 
i danses, jocs i creacions 
amb materials de reciclatge 

i jocs d’aigua.
Us convidem a visitar el 
nostre blog escolabressolm-
palsolsolet.blogspot.com, 
on podreu veure una mos-
tra d’imatges dels diferents 

tallers que s’han fet, així 
com d’activitats realitzades 
dintre de la nostra progra-
mació anual i articles inte-
ressants relacionats amb els 
infants de 0 a 3 anys
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