
LA PIGOTA

LA PIGOTA
de La Pobla de Montornès

OCTUBRE de 2014www.lapoblademontornes.cat

La Pobla, de Festa Major

L’Altaveu  
Ciutadà  
ja està en  
marxa, però  
encara hi  
podeu  
participar 
 Pàgina 3

Indústria, 14
43761 La Pobla de Montornès

Tel i Fax 977 64 80 50
sarda@tinet.org

Pg. de l’Estació, 3 - Local 2
La Pobla de Montornès

Tel. 977 64 70 64
Mòbil: 667 880 148

610 023 602
www.forsol.cat

jfortuny68@gmail.com

INSTAL·LACIONS
MANTENIMENTS

Jordi Sardà Farré
Economista

Indústria, 14  • 43761 LA POBLA
Tel. 977 648 817 - Fax 977 648 871
aide1@telefonica.net

Forn El Capricho
Forn de Pà  100% Artesà i elaboració de Capritxos (+info Pàg 13) 
Visita’ns a la Pobla de Montornès,
carretera general al Passeig de l’estació Nº 86 • Telf. 977 083 415

Càritas obrirà  
el local  
a la Pobla  
aquest proper 
mes de  
novembre  
 Pàgina 7

Número 8



LA PIGOTA2

Editorial

Transport públic

Surt a la llum una altra 
Pigota, quan iniciem el 
darrer trimestre de 2014, 
un any que pot ser cruci-
al per al futur del nostre 
país i, per tant, del nos-
tre poble. Tot indica que 
acabarem l’any amb pocs 
diners, però amb certa es-
perança que l’any vinent 
serà millor. L’Ajuntament 
ha procurat mantenir els 
serveis bàsics i gestio-
nar a baix cost gràcies a 
subvencions aconsegui-
des per a obres petites i 
mitjanes que hem cregut  
prioritàries per al nostre 
municipi.

Obrirem en primer lloc un 
centre d’aliments amb la 
col·laboració de Càritas 
diocesana per proporcio-
nar aliments a les famíli-
es necessitades. Inaugu-
rarem la remodelació de 
l’ajuntament i posarem 

fi a les maleïdes escales 
per a la gent gran o amb 
minusvalidesa, així com 
amb el deplorable espai 
per a l’atenció al vilatà. 
Dignificarem les instal·
lacions interiors i ex-
teriors del poliesportiu 
municipal (l’equipament 
municipal més utilitzat al 
nostre municipi).

La Diputació de Tarra-
gona, a instàncies de 
l’Ajuntament, està fent 
l’estudi per solucionar 
els nostres passos de via-
nants elevats, embornals 
de pluvials i semàfors al 
passeig de l’Estació, així 
com la sortida del carrer 
del Mar i reordenació 
d’aquesta entrada al po-
ble. Podríem seguir i enu-
merar altres projectes que 
estan en l’ànima de tots i 
en els quals també hi es-
tem treballant.

Agenda imprescindible

Ajuntament /Jutjat de Pau  977648012 

Consultori de la Pobla  977648531

Consell Comarcal  977244500

Bombers  085

CAP Torredembarra  977643809

Mossos d’Esquadra  112

Autocars Penedès  977660821

Aeroport Reus  977779832

Protectora d’animals  977753616

Biblioteca de la Torre  977643175 

AQUALIA  900814081 

BASE  977642620 

Correus  900506070

Deixalleria Comarcal  977645819

FECSA-Endesa  977 130 028

Patronat Antoni Roig  977644308

Funerària Selva  977661075

Tanatori de Torredembarra  900506712

EsCoLEs 

Escola Els Ametllers  977648259

Llar d’infants Sol Solet  977648700 

IES Torredembarra  977640312

IES Ramon de la Torre  977642402

FArmàCiA

Farmàcia Anna Torné  977648013

AmbuLànCiEs

Creu Roja  977244769

El Vendrell  977661141

Santa Rosalia  977643434

SEM  977222222

TAxis

Taxi Aureli  616402970

TAxI GEné  977648161
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L’Ajuntament aposta pel 
govern obert, facilitant 
una nova eina d’escolta 
activa i participació ciu-
tadana.

L’Altaveu ciutadà de la Pobla 
de Montornès ha començat 
la seva activitat. Al juliol, es 
va obrir la inscripció, que 
es pot fer a través del web 
de l’Ajuntament accedint 
a l’apartat de l’Altaveu. Al 
setembre, els primers par-
ticipants en aquest projecte 
van poder contestar ja del 
primer qüestionari, però 
encara hi sou a temps per 
inscriure-us, ja que la ins-
cripció romandrà oberta 
durant els propers mesos. 
En podreu formar part de 
manera totalment anònima 
i confidencial, les vostres da-
des de contacte només esta-
ran disponibles per l’empre-
sa que gestiona el projecte i 

en cap cas no es facilitaran  
noms i cognoms amb els re-
sultats.

Aquesta eina es concreta en 
una sèrie de consultes cada 
dos o tres mesos mitjançant 
qüestionaris que es fan arri-
bar per correu electrònic als 
veïns i veïnes que s’inscri-
uen per participar-hi. no es 

tracta d’enquestes, ja que les 
mostres no són representa-
tives perquè els participants 
ho fan voluntàriament, però 
els resultats obtinguts per-
metran a l’Ajuntament re-
bre ínputs de la ciutadania 
i adequar les seves actua-
cions segons les opinions i 
valoracions que en facin els 
participants.

A través de l’Altaveu Ciuta-
dà, els seus participants po-
dran opinar sobre la gestió 
que es fa des de l’Ajunta-
ment, les actuacions que es 
duen a terme, els temes que 
més preocupen al municipi i 
altres temes d’interès muni-

cipal. El primer qüestionari 
és genèric, amb preguntes 
sobre la qualitat de vida del 
municipi i els serveis i, en 
els posteriors, s’entrarà en 
temes més concrets relaci-
onats amb les accions del 
consistori.

Amb l’Altaveu Ciutadà, 
l’Ajuntament de la Pobla vol 
treballar per un govern més 
obert a la ciutadania i poder 
rebre l’opinió del ciutadà. El 
projecte està desenvolupat 
pel Gabinet Ceres, que el 
va començar a aplicar a la 
Canonja el 2013 i ja està en 
marxa en altres municipis 
com Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Ascó, Bellpuig i 
Castellvell.

Per obtenir més informació 
i per inscriure-us, entreu a 
www.lapoblademontor-
nes.altaveuciutada.cat.

L’Altaveu Ciutadà de la Pobla  
continua buscant participants

Es faran  
consultes  
cada dos o  
tres mesos  
mitjançant  
qüestionaris  
per correu  
electrònic als veïns  
i veïnes participants
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en d’aigua procedent del pou 
de l’escorxador. només així 
hem sigut capaços de man-
tenir el subministrament 
durant el dia a les urbanit-
zacions de Castell i Flor del 
Almendro.

A partir d’aquest avís que 
ens ha donat el pou de Rubi-
als, el més seriós dels últims 
anys, tant l’Ajuntament com 
Aqualia considerem urgent 
l’execució de la connexió de 
la xarxa municipal a la xar-
xa d’abastiment del Con-
sorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT), una connexió que 
ens garanteix el subminis-
trament de manera definiti-
va. Aquesta connexió ja era 
prevista, fins i tot, per l’an-
terior equip de govern, que 
va fer soci el nostre Ajunta-
ment del Consorci d’Aigües 
de Tarragona (CAT), i per 
l’actual, que ja disposa del 
projecte a executar des del 
canvi de companyia, ara fa 
un any. Una obra d’aquesta 
magnitud requereix estudis 
tècnics per minimitzar l’im-
pacte de l’obra per la nostra 
població.

Des de la meva posició, la-
mento haver fet patir a la 
població talls tan molestos  
del subministrament, però  
ara crec que no es pot qües-
tionar aquesta decisió.

També sap greu la desconfi-
ança que ha generat el pro-
blema, que ha passat des 

dro i Rubials. El pou princi-
pal, el que dóna (o donava) 
més aigua, és el de Rubials. 
Doncs Rubials s’esgota, ja 
no dóna suficient aigua per 
abastir el consum que ne-
cessita la població a l’estiu i 
els altres pous són petits per 
ajudar-lo.

A finals de juliol, es va detec-
tar que el dipòsit principal 
(Castell) no es recuperava, 
motiu pel qual es va haver 
de tallar l’aigua a les nits per 
poder garantir el consum di-
ürn... Quinze dies més tard, 
ni amb els talls nocturns va 
ser suficient per garantir el 
subministrament, sobretot, 
dels caps de setmana més 
complicats que s’apropaven 
(sobretot, el del 15 d’agost)... 
La solució va ser ajudar-lo 
amb cisternes que s’ompli-

Carta del regidor de serveis municipals 
sobre els problemes de subministrament 
d’aigua potable aquest estiu
Hola a tots i totes,

Aquest estiu hem patit talls 
al subministrament d’aigua 
potable a una part del mu-
nicipi.

Des d’aquesta pàgina, vol-
dria explicar-vos una mica 
com ha anat tot per intentar 
aclarir certs dubtes que s’han 
generat a partir d’aquest fet, 
crec i amb tots els respectes, 
del desconeixement de la si-
tuació.

Actualment, a la Pobla hi ha 
cinc pous d’abastament d’ai-
gua potable. Al nucli urbà, hi 
tenim el pou de l’escorxador, 
que abasteix el poble i la Ur-
banització Poblamar. La res-
ta de pous són al Castell de 
Montornès, Flor del Almen-

d’acusar-nos de provocar 
el tall per embutxacar-nos 
comissions per l’obra, fins 
al fet que van protagonit-
zar alguns veïns que van 
arribar a inspeccionar les 
cisternes perquè pensaven 
que les cisternes pujaven  
buides i baixaven plenes per 
vendre l’aigua a Torredem-
barra.

Una vegada més, vull dema-
nar disculpes als veïns que 
han patit no tenir aigua a les 
nits i assegurar-vos a tots 
que l’actual Junta de Govern 
resta a la vostra disposició 
per aclarir qualsevol dubte 
que hagi generat aquesta o 
altres qüestions, ara i sem-
pre que ho necessiteu.

A finals de juliol,  
es va detectar que 
el dipòsit principal no 
es recuperava i vam 
haver de tallar l’ai-
gua a les nits per  
poder garantir-ne  
el consum diürn

Tant l’Ajuntament 
com Aqualia  
considerem  
urgent l’execució 
de la connexió de  
la xarxa municipal a 
la xarxa del Consorci  
d’Aigües de Tarragona

Des de la meva  
posició, lamento  
haver fet patir  
a la població  
talls tan molestos del  
subministrament,  
però ara crec que  
no es pot qüestionar  
aquesta decisió

ELECTRICITAT, FONTANERIA,  
GAS, CALEFACCIÓ, AIRE  
CONDICIONAT, E. SOLAR TÈRMICA.
AVARIES, REFORMES, MANTENIMENT. OBRA NOVA.

Tel. 977640615 / 694 693 740 • info@handytec.es • www.handytec.es
           https://www.facebook.com/handytec.es         @EmilioHandytec

FINANÇAMENT 100 % • 0 % D’INTERESSOS FINS 12 MESOS:
• Podries disposar d’un sistema de calefacció més eficient.
• Canviar un plat de dutxa per una banyera.
• Renovar tots els ulls de bou  halògens per leds.
• I qualsevol altra reforma a les instal·lacions de casa teva o de la teva comunitat
• Renovació del rec, bombes piscina, muntants elèctrics o d’aigua.

TRUCA’NS I, AMB EL PRESSUPOST, TINDRÀS EL PLA DE FINANÇAMENT:  
CANVIAR PER MILLORAR ÉS AIXÍ DE FÀCIL!

Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 25 53 60

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

Joan  
Domingo EgEa
Regidor de  
Serveis Municipals

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

C/ MAJOR 8
La Pobla de Montornès 977 658 554
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La Diputació de Tar-
ragona ha aprovat  
una subvenció que per-
metrà afrontar aquestes 
obres.

El nostre poliesportiu muni-
cipal ja té uns anys, concreta-
ment, vint-i-un,  i li convé un 
“rentat de cara”. L’any passat 
vam presentar a la Diputació 
de Tarragona un projecte de 
millora de la instal·lació i ara, 
a finals d’agost, ens han con-
firmat l’aprovació de la sub-
venció, que ens permetrà dur 
a terme les obres de millora.

Aquestes obres consten de 
sis parts principals: fressat 
i pintat de la pista principal 
(actualment, la pista rellisca 
molt i resulta complicada la 
pràctica de qualsevol esport), 
instal·lació de cistelles de 

basquet automàtiques, re-
paració de la pavimentació 
exterior, escales d’accés i de 
la zona de bar, col·locació 

de portes noves d’accés a les 
instal·lacions, col·locació de 
seients a les grades i pintat 
exterior de les façanes.

és previst que les obres co-
mencin després de la ce-
lebració de la Festa Major 
petita de la Pobla, la Pigota. 

Des de l’Ajuntament, som 
conscients que fer aquestes 
millores en plena temporada 
de futbol sala i bàsquet ocasi-
onarà molèsties als clubs i als 
dos grups de veterans que fan 
servir les instal·lacions, però 
estem segurs que, amb una 
mica de paciència, el resultat 
ens compensarà a tots.

Els alumnes que han participat 
en el curs de rus bàsic orga-
nitzat per l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès ja han re-
but el diploma que els acredita 
haver realitzat aquesta forma-
ció en un acte portat a terme 
aquest divendres 3 d’octubre. 
Un total de 31 alumnes han re-
but el document acreditatiu. El 
curs s’ha realitzat amb la col-
laboració de Reforç Montornès 
entre els mesos de febrer i juny 
i ha tingut un gran èxit: es van 
cobrir les cinquanta places dis-
ponibles i es va haver de fer 
una llista d’espera.

Es tracta d’un curs de nivell 
de principiants, en què s’en-
senyaven continguts bàsics 
del llenguatge col·loquial rus, 

El poliesportiu municipal es renovarà  
després de la Festa de la Pigota

Es lliuren els diplomes del curs de rus

Des de l’Ajuntament 
demanem una mica 
de paciència als 
clubs que usen les 
instal·lacions,  
perquè el resultat 
ens compensarà  
a tots

L’Ajuntament està 
treballant en nous 
cursos tant de  
continuació com  
de nivell 0,  
amb l’objectiu de 
fer-los coincidint 
amb el proper inici 
de les obres del 
complex hoteler

Una imatge dels alumnes amb el diploma acreditatiu del curs de rus.

destinat a persones que tre-
ballin en comerços i en altres 
tipus d’establiments d’atenció 
al públic i que estiguin en con-
tacte amb persones que parlin 
rus.

H O R TA  c A L  M A R x A N T
fruites i verdures ecològiques

PRODUCTES PROPIS 
I DE PROXIMITAT

HORARI BOTIGA

dimecres: 9 a 14
divendres: 17 a 20

dissabte: 9 a 14

www.hortacalmarxant.cat · info@hortacalmarxant.cat

Finca Horta Cal Marxant (botiga):
Pol. 12 Par. 3 - 43761

La Pobla de Montornès

BOTIGA ONLINE T’ho portem 
a casa
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Comencem un nou curs amb 
moltes ganes i energia! En el 
nostre afany de millorar cada 
dia en la nostra tasca. Aquest 
curs introduïm millores a la 
programació, organització 
i metodologia de la nostra 
escola. Les experiències ens 
ensenyen, estem en constant 
aprenentatge i dia a dia conei-
xent diferents opinions,ens 
adonem de la resposta a la 
nostra pregunta… què pre-
ocupa els pares i les mares? 
Ens confien allò més valuós 
de les seves vides, per tant, 
volen seguretat, confiança, 
informació i una bona actua-
ció pedagògica  i això és el que 
oferim a les nostres famílies. 
En definitiva, que els infants 
vulguin venir a la nostra es-
cola!

Ens agrada el joc i l’activitat 
dinàmica. Ens agrada treba-
llar mitjançant l’experimen-
tació i la manipulació creant 
un aprenentatge significatiu 
i un joc que es basa en l’esti-
mulació de la imaginació i la 
lliure creació. Treballem molt 
l’adquisició d’autonomia, la 
sociabilització i l’estimulació 
dels sentits i les sensacions.

Aquest curs el dediquem es-
pecialment a la Música! Els 
nostres nens i nenes podran 
conèixer molts instruments 
musicals, músics i composi-
tors i músiques d’estils molt 
diferents. A partir del segon 
trimestre, comencem les nos-
tres activitats en anglès una 
hora setmanal, el dimarts i el 
dijous de les deu a dos quarts 
d’onze amb els alumnes de 
P2, a càrrec de la nostra pro-
fessora d’anglès. és molt im-
portant en els primers anys 
l’estimulació del llenguatge 
donada la capacitat dels nens 
i nenes en aquesta edat per 
“absorbir” i  interioritzar. 

Dos dies a la setmana juguem 
a l’aula de psicomotricitat, 
part molt important de l’evo-
lució dels infants en aquesta 
edat. Fem sessions variades 

Comença un nou curs a l’Escola 
bressol municipal sol solet  
ple d’experiències i il·lusió

amb mòduls, circuïts, para-
caigudes de colors, capses, 
teles i una àmplia diversitat 
de materials que, ben combi-
nats, ofereix la possibilitat als 
nostres infants de deixar anar 
la seva imaginació. Tenim la 
nostra habitació “d’educació 
creadora”, on organitzem 
molts tipus d’activitats basa-
des en el treball de plàstica, 
sensacions i emocions.

Potenciem  
una nutrició sana
Li donem molta importància 
al fet que els nens gaudeixin 
d’una nutrició sana i saluda-
ble i que vagin adquirint uns 
bons hàbits d’alimentació; 
per això, assessorem les famí-
lies i els ajudem en aquesta 
tasca seguint hàbits a l’escola, 
així com informació de bones 
dietes pels dinars, sempre in-
tentant evitar brioixeries in-
dustrials.

Organitzem activitats en les 
quals demanem participació i 
ajuda a les famílies i aquestes 
poden venir a fer activitats i 
compartir aficions amb els in-
fants. Muntem diferents fes-
tes i tallers amb la participa-
ció de les famílies al llarg del 
curs dintre del nostre projecte 
Espai Familiar, des de festes 
tradicionals, taller de llums i 
colors, taller d’hort i natura, 
festa dels avis i àvies i la nos-
tra divertidíssima festa de fi 
de curs!

Portem a terme tallers i xer-
rades en col·laboració amb 
l’Ajuntament, l’Escola Amet-
llers i el Centre Cívic Mas 

Solé, així com sortides peda-
gògiques pel poble i voltants, 
ja que ens agrada que els 
infants coneguin el seu po-
ble i el seu entorn immediat, 
entorn que forma part de les 
seves vides.

El nostre blog escolabres-
solmpalsolsolet.blogs-
pot.com no serveix només 
per penjar fotos d’activitats o 
festes, volem treure-li el mà-
xim partit i que sigui un espai 
on poder trobar altres temes 
d’utilitat com articles inte-
ressants, informació sobre el 
funcionament i organització 
de la nostra escola, notícies i 
esdeveniments.

Ens agrada mantenir infor-
mades les famílies de l’evo-
lució dels seus fills i filles 
amb regularitat i anar fent 
un seguiment continu; per 
això, fem una tutoria indivi-
dual cada trimestre, tres reu-
nions generals durant el curs 
i sempre a la vostra disposició  
per qualsevol neguit a les 
hores de tutoria de les edu-
cadores.

La nostra escola bressol comp-
ta amb un servei lectiu de 8:30 
h a 13 h i de 15 h a 17:30 h; 
també oferim un servei d’aco-
llida de 8 h a 8:30 h i un servei 
de menjador de 13 h a 15 h.

Aquest curs estarà carre-
gat de somriures, alegria, 
noves experiències, des-
cobriments, creacions, 
imaginació i molta mú-
sica!

L’equip educatiu, l’Ajunta-
ment i jo, com a directora, 
aprofitem l’oportunitat que 
ens brinda d’aquest article per 
agrair·vos la vostra confiança, 
som conscients que ens confi-
eu allò més valuós de les vos-
tres vides... els vostres fills.

mErcè caro
Directora de  

l’Escola Bressol Sol Solet

Aquest curs el  
dediquem  
especialment a la 
música! Els nostres 
nens i nenes  
podran conèixer 
molts instruments 
musicals, músics i 
compositors

Organitzem  
activitats en les  
quals demanem  
participació i  
ajuda a les famílies 
i aquestes poden 
venir a fer activitats 
i compartir aficions 
amb els infants
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La quinzena de persones que 
formen Càritas la Pobla estan 
treballant de valent aquestes 
setmanes per obrir el mes de 
novembre el local que els ha 
cedit l’Ajuntament, situat a 
les antigues escoles. La res-
ponsable de Càritas la Pobla, 
Toñi Ortiz, considera que dis-
posar d’un espai per atendre 
les famílies més necessitades 
al mateix municipi millorarà 
el servei i farà que augmenti 
la demanda d’ajuda, que, mal-
auradament, és molt elevada. 
Actualment, aquesta atenció 
l’han de fer a Càritas Torre-
dembarra, amb els problemes 
de desplaçament que això 
provoca —algunes persones, 
fins i tot, hi van caminant.

Toñi Ortiz és també coordi-
nadora d’acollida de Càritas 
la Pobla, l’àrea encarregada 
del primer contacte amb les 
persones que arriben a l’OnG. 
Ella i el seu equip han de de-
terminar si els qui contacten 
amb ells necessiten només 
ajuda alimentària o també 

tenen problemes, amb la 
hipoteca o psicològics, per 
exemple. Llavors són derivats 
a la Plataforma d’Afectats a la 
Hipoteca (PAH) o als equips 
d’atenció psicològica de què 
disposa Càritas. De forma 
digna i un tracte cordial és la 
manera com atenen les per-
sones.

A Càritas la Pobla hi ha ac-
tualment setze voluntaris. 
Lizette Quintanilla és la se-
cretària i Gemma Medina, 
la comptable. En principi, 
tenen previst obrir el local al 
novembre i fer-ho un cop a 
la setmana, el dimecres, tot 

i que voldrien ampliar-ho a 
un segon dia, possiblement, 
el dijous. Actualment, atenen 
gairebé quaranta famílies, 
que han vingut derivades de 
la Parròquia de la Pobla, d’on 
va sorgir la iniciativa de crear 
Càritas al municipi. L’atenció 
la fan ara des de Càritas Tor-
redembarra fins que obrin a la 

Pobla. La majoria de famílies 
que atén Càritas la Pobla són 
autòctones i se situen en una 
franja entre 30 i 50 anys i te-
nen fills al seu càrrec .

Al local de Càritas la Pobla, 
hi haurà un supermercat que 
funcionarà amb cupons, amb 
productes de Càritas Tor-

redembarra i el Banc d’Ali-
ments de Reus, entre d’altres. 
També se’n trobaran de les 
persones que donin produc-
tes a l’entitat. Es demana, 
sobretot, llet (inclosa per als 
nadons), oli, pasta o arròs. El 
Forn El pequeño placer els 
servirà el pa. Al principi, no 
hi ha previst que hi hagi al-
tres productes com roba, que 
es continuaria portant des de 
Torredembarra.

Càritas la Pobla ha previst fer 
una segona recollida d’ali-
ments del 13 fins al 18 d’octu-
bre. Aquesta recollida es farà 
durant la setmana al local de 
Càritas la Pobla i el dissabte 
18 s’efectuarà una recollida en 
diversos punts del municipi. 
La primera, que es va fer el 21 
de juny, va tenir un gran èxit i 
es van recollir més d’una tona 
de llet.

Podeu contactar amb Càritas 
la Pobla a través del correu 
electrònic caritaslapobla@
hotmail.com.

Càritas obrirà el local a la Pobla 
aquest mes de novembre

Del 13 al 18  
d’octubre, es farà 
una recollida  
d’aliments al  
local de Càritas  
i en diversos punts 
del municipi

Una imatge dels productes recollits en la recol·lecta del 21 de juny.

Artesans des del 1920
Pa i coques cuites amb forn de llenya
C/ Major, 48 · La Pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62 · Mòbil 649 274 657

www.fornvirgili.com

TOT TIPUS D’APARELLS 
DESBROSSADORA FORESTAL DE 2,80 m

CUBA, REMOLC, ESCOMBRADORA, 
ARADES, SULFATADORA, PALA...

REMOLC ESCAMPADOR
MÀQUINA DE SEGAR
ABONAT AMB FEMS

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

Mòbil: 610 426 782

Rosalia Rovira, 5 - Torredembarra - Tel. i Fax: 977 6444 601
info@rovirafusters.es • www.rovirafusters.es

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



LA PIGOTA8

A la Pobla hem tornat a viu-
re una festa major molt re-
eixida. Entre el 5 i l’11 de se-
tembre i també el diumenge 
14, vam poder gaudir d’actes 
de tota mena, que van co-
mençar el divendres a la nit 
a la plaça de la Bassa amb 
un espectacle de màgia i un 
monòleg. Dissabte va ser el 
dia de la Diada Castellera 
amb els xiquets de Tarra-
gona i els nois de la Torre, 
i la primera nit de Concert, 
amb la banda The Funky 
Step & The Sey Sisters, que 
van sorprendre per la seva 
qualitat. La gresca va conti-
nuar fins tard amb la Festa 
Remember amb DJ Joan 
Poch i el ball amb escuma.

 El diumenge va oferir els 
actes més tradicionals, 
amb ofici solemne i cerca-
vila amb el Ball de Bastons 
de Vilanova i la Geltrú, 
Gegants de Molins de Rei, 
Ball de Diables Infantil de 
Torredembarra. I, a la nit, 
el correfoc, que va omplir de 
foc i pólvora els carrers del 
poble. El dijous es va cele-
brar la Bicicletada Popular i 
el diumenge 14 va ser el dar-
rer dia de Festa Major  amb 
festa aquàtica i inflables al 
matí i la setzena Trobada de 
Puntaires, organitzada pel 
Grup de Dones Fil i Boixet 
a la tarda. 

Set dies seguits de Festa major

Telf. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com • www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

  SALVAT 
Comunicació

Suministro Fabricación y  
colocación de Aluminio y cristaleria

Tel. 616 736 120 • aluman21@hotmail.com
Manuel Morales Grao
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DISSABTE 11 D’OCTUBRE
DE LES 10 A LES 2 AL PATI 
DE L’AJUNTAMENT, TRO-
BADA D’INTERCANVI DE 
PLAQUES DE CAVA

DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
DE LES 10 A 2/4 D’1 PEL 
CAMÍ DE L’ERMITA 1A BAI-
XADA DE TRASTOS (SI VO-
LEU PARTICIPAR-hI, INFOR-
MACIÓ A L’AJUNTAMENT)

DILLUNS 13 D’OCTUBRE
DE LES 6 A LES 8 DE LA 
TARDA AL POLIESPORTIU, 
ESPECTACLE INFANTIL 
AMB EL GRUP GIL I ELS RA-
TATAPLAM

DIMARTS 14 D’OCTUBRE
A LES 12 DEL MIGDIA DA-
VANT DE LA MASIA, PRO-
CESSÓ DE LA MARE DE 
DÉU DE MONTORNÈS... TOT 

SEGUIT, MISSA A L’ERMITA 
I, EN ACABAR, PA BENEÏT I 
ADORACIÓ A LA MARE DE 
DÉU AMB EL CANT DELS 
GOIGS
A LES 7 DE LA TARDA, BALL 
AL POLIESPORTIU AMB EL 
DUO ALMAS GEMELAS

Ajuntament de 
La Pobla de Montornès
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Durant onze setmanes s’ha desen-
volupat l’Escola d’Estiu de la Pobla, 
que aquest any ha tingut com a eix 
d’animació les etapes de la histò-
ria. Les inscripcions es podien fer 
per setmanes, del 23 de juny al 5 
de setembre. Cada setmana els in-
fants van treballar una etapa i la van 
relacionar al màxim amb el poble. 
Abans, però, de començar amb les 
etapes pròpiament dites, van intro-
duir els elements de la creació de 

la terra, com l’aigua, l’aire, la terra. 
Després va venir la prehistòria i es 
va acabar amb l’actualitat.

Durant l’escola es van fer excursi-
ons pel poble o indrets dels voltants, 
(pous, molí, Mas Mercadé, etc.). De 
dimarts a divendres, cada dia feien 
una estona de deures o quadern 
d’estiu, esmorzar, joc lliure, manu-
alitats, joc guiats i gimcanes i, a les 
dotze del migdia, piscina.

Espai de llibres

BREU

ALíCiA soLé

Una vegada més, us vull recoma-
nar un llibre escrit per una dona, 
Care Santos, i que ha guanyat la 
xxxIV edició del premi litera-
ri Ramon Llull. El títol és prou 
clar, Desig de xocolata. Gairebé 
es pot dir que una gerra xocola-
tera, la xocolata per ella mateixa i 
el plaer que desperta, al llarg dels 
segles, en tres dones que viuen 
en moments històrics molt dife-
rents, és la principal protagonis-
ta d’aquesta novel·la.

El llibre està dividit en tres parts 
o actes.

El primer, titulat “Bitxo, gin-
gebre i espígol”, està situat en 
temps actuals, i parla de la Sara, 
una dona que es fa càrrec d’una 
xocolateria familiar barceloni-
na i de les relacions personals i 
professionals amb altres amants 
de la xocolata. En aquesta his-
tòria, es podria dir que enfronta 
la manera de fer més tradicional 
amb la cuina més avantguardista 
i trencadora.

El segon, “Cacau, sucre i canye-
lla”, ens narra la història de l’Au-
rora, de les famílies Sampons i 
Turull i de les relacions entre 
ells i també del Gran Liceu i de 
l’òpera, però sobretot, ens parla 
de l’evolució de la manera de fer 
la xocolata, de les possibles ma-
quinàries per estalviar esforços 
i temps en l’elaboració de la ma-
teixa xocolata... tot un bon retrat 
de la societat barcelonina de la 
segona meitat del segle xIx.

L’acte tercer, “Pebre, clau i arxi-
ota”, està ambientat en la segona 
meitat del segle xVII, quan una 

Desig de xocolata

Les etapes de la  
història, eix de  
l’Escola d’Estiu 2014

El Pessebre vivent, proposat per  
a un premi del Consell Comarcal

Experiència i tradició des del 1882
Carrer Indústria, 1
43761 LA POBLA DE MONTORNÈS (Tgn)
Tel. 977 648 186
www.carnsdolors.com
carnsdolors@gmail.com

IMMOBILIÀRIA NOVAPOBLA
- Lloguer i venda d’habitatges i terrenys

- Gestió i assessorament immobiliari
- Tramitació de certificats energètics

C/ del Sol, 1 · LA POBLA
Tel. 977 64 70 97

novapobla.silvia@yahoo.es

SILVIA ALUjA
626 597 748

L’Ajuntament ha proposat al 
Consell Comarcal del Tarrago-
nès que consideri els mèrits de 
l’Associació del Pessebre Vivent 
de la Pobla de Montornès per tal 

que concursi en el Premi Anual 
Lucius Anneus Florus de creació 
i difusió. Des del consistori cre-
iem que aquesta entitat es mereix 
aquesta distinció.

expedició francesa, procedent del 
Palau de Versalles, arriba a Barce-
lona a la cerca del millor xocolater, 
per tal d’endur-se cap a França el 
secret d’aquest aliment tan preuat 
ja dins la cort espanyola. 

Com he comentat, l’objecte físic 
que relaciona les tres històries 
és una gerra xocolatera, concre-
tament una de porcellana blanca 
per just tres xicres de xocolata, que 
sobreviu als segles, a algunes ba-
talles bèl·liques i no tan bèl·liques, 
i que és l’excusa per explicar tres 
històries de dones, però també 
serveix perquè ens fem una idea 
de l’evolució del gremi xocolater 
a la Ciutat Comtal, un gremi prou 
important que s’ha guanyat un alt 
respecte dins d’aquest món gastro-
nòmic que últimament s’ha posat 
tant de moda.

Així que us desitjo que aquesta lec-
tura us deixi un bon sabor de boca!

ESPECIALITAT CUINA DEL DELTA DE L’EBRE
C/ de la Bassa, 1 · La Pobla de Montornès · 687 84 25 45

LA CASSOLETA D’ARRÒS

PRÒXIMA OBERTURA 12 OCTUBRE (ANTIC RESTAURANT EL RAFAL)
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Caminant per la Pobla

El coll de Creus,  
un passeig per la història

Una imatge del coll de Creus, situat a 150 metres sobre el nivell del 
mar.

mAnEL bonAnAd

Si en el número anterior de 
La Pigota caminàrem entre 
boscos frondosos, ara canvi-
arem d’escenari i, en lloc de 
vegetació, gaudirem d’una 
mica d’història. Fem, doncs, 
si us sembla, un passeig per la 
història. Comencem a la plaça 
de la Bassa, al nucli urbà de 
la Pobla. Agafem el camí que 
ens porta a l’ermita i al Castell 
de Montornès. El camí, d’as-
falt, correspon a una part del 
GR-92 (sender de Gran Re-
corregut). Hem de recórrer 
uns 800 metres (segons ens 
indica un senyal) i arriba-
rem al turó on es localitzen 
l’ermita i les restes (poques, 
això sí) del Castell. El turó 
està envoltat de pins. Són 
espècimens de pi blanc (pino 
carrasco, en castellà) i fa bas-
tant goig passejar-hi. L’ermita 
actual és del segle xVIII (va 
ser reconstruïda) i el Castell, 
del segle xI. Probablement, 
el Castell s’edificà sobre una 
antiga construcció musulma-
na. és una llàstima que se’n 
conservi ben poca cosa del 
castell. Gairebé tota l’estruc-
tura va ser enderrocada du-
rant el segle xIx, durant les 
guerres carlines. Però és in-
teressant fer-hi una ullada. A 
més, les vistes panoràmiques 
des d’aquí són recomanables. 
Per cert, s’ha d’indicar que el 
Castell de Montornès forma 
part de la ruta dels Castells 
del Baix Gaià. 

Després de visitar l’ermita i 
el castell, continuem pel ma-
teix camí (el GR-92) durant 
un quilòmetre i arribarem al 
coll de Creus. Uns 150 me-
tres abans d’arribar al coll i, 
després de passar entre un 
extens avellanar, pujarem 
un petit pendent. Quan ar-
ribem a dalt, ja serem al coll 
de Creus, el nostre objectiu 
principal de la caminada. El 
coll de Creus és un punt en-
tremig entre els termes de 
la Pobla de Montornès, Al-

tafulla i Torredembarra. no 
ofereix des del punt de vista 
paisatgístic res d’interessant. 
Però, pel que fa a la història, 
és molt important. Segons 
els historiadors, va ser l’es-
cenari el 24 de gener de 1812 
d’un episodi bèl·lic, l’anome-
nada Batalla d’Altafulla, que 
l’hem d’enquadrar dins dels 
esdeveniments de la Guerra 
del Francès o Guerra d’Inde-
pendència espanyola (1808-
1814). Aquesta guerra de co-
mençament del segle xIx ens 
va enfrontar contra els fran-
cesos de napoleó. La Batalla 
d’Altafulla va acabar amb la 
desfeta de l’Exèrcit espanyol. 
Per facilitar la seva fugida, 
uns valents combatents cata-
lans es varen enfrontar contra 
soldats de napoleó en aquesta 
zona. Hi moriren la majoria. 

només van salvar la vida onze 
combatents, segons les cròni-
ques històriques. Doncs, bé, 
si ens fixem, al coll de Creus 
hi ha formacions rocoses al 
terra. En aquestes roques, hi 
ha gravades diverses creus. 
Segons els historiadors, cada 
creu representa un mort. Es 
diu que hi poden haver unes 
quaranta creus. Sens dubte, és 
un fet molt curiós.

Hi ha un altre aspecte que cal 
remarcar en aquest punt de 
l’itinerari i que no té res a veu-
re amb l’anterior. Fixem-nos 
en la via del tren. Està en de-
sús. Aquesta línia fèrria es va 
inaugurar al juliol del 1884 i 
unia Roda de Berà i Reus. La 
línia tenia estació, entre d’al-
tres municipis, a la Pobla de 
Montornès. L’any 1992 es va 

deixar d’utilitzar definitiva-
ment. En relació amb la via, 
s’ha d’ indicar un fet de gran 
importància: hi ha un pla, que 
té el suport per l’Ajuntament 
de la Pobla, entre d’altres, per 
transformar aquest tram de 
via fèrria en una “via verda”. 
Per als amants del senderisme 
i la bicicleta, seria una gran 
notícia. A més, l’impacte que 
esdevindria per a l’economia 
del poble seria molt positiu. 
Per tot això, esperem que el 
projecte es converteixi en una 
realitat.

Continuem i deixem el coll de 
Creus. A uns 150 metres aga-
fem un sender estret cap a la 
dreta i abandonem el GR-92 
(aquí som al terme municipal 
d’ Altafulla). En aquest punt, 
hi vaig posar unes pedres 
amuntegades com a senyal, ja 
que és fàcil no adonar-se’n del 
nou sender. Veurem que hem 
de creuar la via del tren (no us 
espanteu, la via, com ja sabeu, 
està en desús). Una vegada 
hem agafat el nou sender, el 
seguirem durant 1,2 quilò-
metres. és de terra i planer. 
Després d’ haver recorregut 
uns 250 metres, ja serem un 
altre cop al terme de la Pobla. 
Seguim. Durant el trajecte 
veurem una cabana de pedra 
seca en un bon estat de con-
servació. Fixem-nos també 
com la vegetació envaeix els 
camps de cultius abandonats. 

Quan portem uns dotze o 
tretze minuts caminant, ar-
ribarem a una petita plana on 
el sòl és rocós. Des d’aquí es 
pot veure el Mas d’en Boada, 
enfront nostre. Més cap a la 
dreta i més lluny, l’antic nucli 
rural de Rubials. En aquest 
punt, podem aprofitar per fer 
una petita parada i menjar i 
beure alguna cosa. Seguim i 
el sender desemboca en un 
camí més ample i asfaltat. és 
el camí dels Castells del Baix 
Gaià. Davant mateix, trobem 
el Mas d’en Boada, del segle 
xVI, en molt bon estat de 
conservació, ja que està ha-
bitat. De masos, n’hi ha uns 
quants al nostre terme. Però 
d’’aquests, ja en parlarem en 
un altre número de La Pigo-
ta.

Continuem amb el nostre iti-
nerari. Quan arribem al camí 
asfaltat, el seguirem cap a la 
nostra dreta (en la direcció 
contrària ens porta al poble 
veí de la nou de Gaià). Pel 
camí trobarem un parell 
de cabanes de pedra seca. 
Portem caminant 1,7 quilò-
metres, aproximadament, 
i arribem al GR-92 un altre 
cop (és a dir, al camí que va 
del nostre poble a l’ermita i el 
Castell i per on hem caminat 
al començament de l’itinera-
ri). El seguim en direcció al 
poble i ja haurem arribat al 
final del nostre trajecte.

GEnErALiTATs:

Localització geogràfica de l’iti-
nerari: zona sud-oest del terme 
municipal.

Sortida: plaça de la Bassa (nu-
cli urbà de la Pobla de Montor-
nès).

Arribada: al mateix lloc de la 
sortida.

Durada: 2 hores - 2 hores i 30 
minuts (dependrà de les para-
des que fem).

Distància: 6 km, aproximada-
ment.

Dificultat: baixa

Aspectes d’interès: conjunt 
ermita i Castell de Montornès, 
el coll de Creus, Mas d’en Boa-
da, cabanes i marges de pedra 
seca i antiga via del tren (en 
desús).

Observacions: itinerari que 
ens permetrà endinsar-nos 
una mica en alguns aspectes 
de la història del poble i el seu 
terme. Un bocí de l’itinerari 
s’endinsa pel terme municipal 
d’Altafulla.
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L’Oriol  
considera  
essencial  
donar les  
màximes  

facilitats i el millor 
servei als clients

Personatges: orioL mAYmÓ

L’Oriol Maymó fa un any i 
mig que ha creat una em-
presa de lloguer de bici-
cletes i ofereix rutes gui-
ades per aquest territori.

Convertir la teva afició en la 
teva feina. Aquest és el som-
ni de moltes persones. L’Oriol 
Maymó, un altafullenc que ja 
fa uns quants anys que viu a 
la Pobla de Montornès, ho ha 
aconseguit amb Cíclic, la pri-
mera empresa del Baix Gaià 
que ofereix lloguer de bici-
cletes BTT i urbanes. També 
ofereix rutes guiades pel Baix 
Gaià i també més enllà, en el 
territori que hi ha entre Tar-
ragona i el Vendrell.

L’Oriol s’ha dedicat durat vint 
anys a ser tècnic de so. Acos-
tant-se als quaranta anys, un 
dia va intentar imaginar-se 
treballant del mateix al cap de 
deu anys i no s’hi veia. Havia 
arribat el moment de fer un 
canvi i buscar una feina que el 
fes feliç. El món de la bicicleta 
sempre li havia agradat i va 
veure una oportunitat de ne-
goci en el lloguer de bicicletes 
per fer rutes pel Baix Gaià, un 
negoci que no existia. Tenia 
clar que no volia obrir una 
botiga perquè els costos de 

Cíclic o com gaudir  
del Baix Gaià pedalant

l’empresa es dispararien i se-
ria molt “esclau” dels horaris. 
Va decidir, doncs, comprar 
una dotzena de bicicletes i 
obrir una pàgina web www.
ciclic.cat.

Al març de 2013 Cíclic va 
començar la seva activitat i 
aquella primera temporada 
en què el gran objectiu era do-
nar a conèixer la seva empresa  
ja va fer 25 serveis. L’Oriol té 
dos tipus de clients principals. 
El primer són els que estan de 
vacances en càmpings, hotels 
o apartaments del Baix Gaià, 
sobretot estrangers (holande-
sos, polonesos, anglesos...), 
que fan sortides puntuals o 
usen la bicicleta com a sis-
tema de mobilitat durant la 
seva estada. I el segon grup 
de clients són les empreses de 
lleure, també d’activitats per 
a nens i nenes, com colònies 
o estades. El primer grup està 
més concentrat a l’estiu i el 
segon, a la primavera.

Cíclic lloga i transporta les 
bicis, munta rutes i també al-
guns cops fa de guia. L’Oriol 
considera essencial donar les 
màximes facilitats i el millor 
servei als clients, perquè això 
farà que repeteixin o ho reco-
manin a les seves amistats. 
“Et portem les bicicletes allà 
on estiguis perquè no t’hagis 
de desplaçar. Les venim a 
recollir perquè no t’hagis de 
preocupar de res. Tots els llo-
guers a Cíclic inclouen casc, 
un bidó d’aigua, un antiro-
batori, un kit de reparació de 
punxades i el transport i reco-
llida de les bicicletes”, explica 
l’Oriol.

Aquesta temporada Cíclic 
ha ofert rutes guiades amb 
Àngel Batlle, torrenc campió 
del món de Bike Trial, que 
acompanya clients en les ru-
tes guiades en BTT i tria la 
ruta que millor s’adapti a les 
condicions físiques i a les qua-
litats tècniques del grup. Una 
altra activitat més específica 
és l’anomenat ‘Tecnificació 
BTT‘, dirigida a tots aquells 
que vulguin aprendre o per-
feccionar la seva tècnica da-
munt la bicicleta. La Tecnifi-
cació BTT es realitza sobre el 
terreny en camins, corriols, 
trialeres…

Actualment, ja disposa de 
50 bicicletes (de munta-
nya, de ciutat, plegables 
i talles petites), però no  
vol créixer gaire ràpidament 
i prefereix fer-ho gradual-
ment, perquè actualment no-
més està ell sol a l’empresa. 

Pensant en la propera tempo-
rada, l’Oriol està preparant 
una gran ruta per als qui ja 
estan acostumats a anar més 
en bicicleta i que serà el pro-
ducte estrella. Serà una ruta 
més exigent, però també lú-
dica. 

Actualment,  
Cíclic  
ja disposa de  
50 bicicletes:  
de muntanya,  
de ciutat,  
plegables i  
talles petites

Els càmpings són alguns dels clients de Cíclic, com el cas del Càmping L’Alba.

L’Oriol Maymó, amb una de les seves bicicletes pels carrers de la 
Pobla.

TAPES
ESMORZARS DE FORQUILLA 
BRASA
PLATS COMBINATS

977 64 84 85
636 48 88 50✆

C/ Paseig de l’Estació, 3
43761 La Pobla de Montornés

AIGUA - LLUM - CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT
Tel. 699 119 708 - 679 602 089 • Fax 977 809 030
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sense haver-nos de despla-
çar. Per això, miro amb bons 
ulls noves iniciatives com la 
de l’amic Oriol Maymó, que  
podem llegir en aquesta Pi-
gota.

També és important la re-
modelació d’establiments 
comercials. La cambra de 
Comerç de Tarragona està 
disposada a donar orienta-
cions d’establiments comer-
cials amb molt de gust en 
aquesta direcció, aprofitant 
la remodelació que hem de 
fer de les normes subsidià-
ries que permeten instal·lar 
àrees de serveis, parc de ca-
ravanes, càmpings, petites 
àrees comercials, etc. Això és 
el que veiem des de l’ajun-

Alcalde

Ens falten  
lletraferits que  
estudiïn l’arrel  
del nostre poble.  
Calen voluntaris,  
caçadors,  
caminants, pagesos, 
etc., que coneguin 
el terme per actuar 
en situacions  
d’urgències

Benvolguts covilatans i  
covilatanes,

L’equip de govern de la Pobla 
de Montornès té molt clar 
que cal fer actuacions per 
avui, però és més important 
pensar en el demà. La Pobla 
de Montornès posseeix dos 
patrimonis. Un és el cultural 
natural i paisatgístic, que cal 
protegir i incentivar al mà-
xim, com el sempre anome-
nat pic de la Mola, camins i 
cabanes de pedra seca, jaci-
ments arqueològics, masies, 
la pedrera de Rubials (ara en 
fase de rehabilitació gràcies 
a la cooperació desinteressa-
da de la propietària, la nos-
tra veïna Maria Giralt Jan-
sà), els cultius de garrofer 
més extensos de Catalunya o 
els refugis antiaeris de l’any 
1937 (que molts municipis 
recuperen perquè la me-
mòria històrica no es perdi 
i caiguin altre cop en la ig-
norància). També l’espai del 
turó del castell, la possibili-
tat d’una via verda en el tram 
ferroviari Reus-Roda (quan 
ho desencalli el Consell Co-
marcal) i tant més.

L’altre patrimoni és el de 
la massa social, aquest ens 
motiva molt pel seu reeixi-

ment. no gaire lluny en el 
temps teníem una coral, un 
centre d’estudis, una colla 
de ball de bastons... això ho 
hem perdut quasi tot. Cert és 
que hi ha grups associatius 
que treballen per les seves 
necessitats i funcionen bé, 
però cal més. Cal, com he 
dit tantes vegades, volunta-
ris per la comunitat. Per a 
Càritas en tenim suficients 
i més si cal, però ens fal-
ten lletraferits que estudiïn 
l’arrel del nostre poble, que 
material per fer-ho ens en 
sobra. Calen voluntaris, ca-
çadors, caminants, pagesos, 
boletaires, etc., que cone-
guin el terme per actuar en 
situacions d’urgències. Calen 
actuacions desinteressades, 
com la de l’Ivan Fortuny 
Ciuraneta, que ens va donar 
a conèixer l’existència dels 
documents medievals de la 
Pobla a la vila de Montblanc 
i va permetre que l’Ajun-
tament els recuperés i, des 
d’aquí, li donem les gràcies. 
Falten col·laboradors per a 
les festes (potser ens sobren 
crítics d’última hora) per 
programar-les i desenvolu-
par-les millor.

Trobem a faltar més parti-
cipació en l’Altaveu ciutadà, 

tament que cal impulsar, 
no un teatre municipal com 
recordo que es prometia en 
temps passats... Benvinguts 
els emprenedors!

Però cal posar-nos seriosos 
amb una petita xacra social 
que desconeix el nostre en-
torn i les mínimes normes 
de convivència d’una mane-
ra lamentable: els amos dels 
gossos que no registren els 
animals en el cens caní i que 
no recullen les deixalles. Per 
a posar remei a aquest pro-
blema, l’Ajuntament aplicarà 
les ordenances nostres i de la 
Generalitat per aturar aquest 
mal comportament. El nou 
conveni de recollida d’es-
combraries i la instal·lació 
de càmeres de vigilància 
també acabarà amb l’incivis-
me dels que no les dipositen 
correctament, junt amb una 
campanya de conscienciació 
que ja es fa a les escoles.

Si tot i més del que he dit ho 
aconseguim entre tots, la Po-
bla de Montornès (i això vol 
dir els quatre nuclis urbans) 
serà un poble pròsper, net, 
agradable, culte, solidari i 
amb futur.

Col·laborem!

El futur de la Pobla

JosEp maria  
santamaria 
Alcalde de  
la Pobla de Montornès

que ens ajudarà a tots i de-
mostrarà la transparència de 
l’actuació municipal. Cal, en 
capítol a part, que surtin em-
prenedors. El futur pot obrir 
oportunitats que, si no les 
aprofitem, altres ho faran. 
no estem enmig del no-res. 
Estem a gairebé una hora 
de Barcelona i al bell mig de 
la Costa Daurada, amb un 
potencial turístic que hem 
de despertar. Sempre he 
dit que m’agradaria que el 
treball el tinguem nosaltres 
i els nostres fills al poble, 

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 64 70 44

ALUMINIS CENTRE SCP

TANCAMENTS D’ALUMINI i PVC, PERSIANES,
MOSQUITERES, BARANES, MALLORQUINES, MAMPARES , TANQUES DE

JARDÍ, TENDALS, SOSTRES , MOTORITZACIONS, VIDRE,…

C/ Major , 42
La Pobla de Montornès

660 509 116
aluminiscentre@aluminiscentre.com

Avda. Mas Solé, 12 baixos. La Pobla de Montornés. Tarragona
Telf: 629739781 - 977648941 • Web: www.immocastell.es • Mail: pilar@immocastell.es

TENEMOS 
CASAS 

A PRECIOS 
ECONÓMICOS

Pà fet a mà 100% artesà, pastissos, brioxos, magdalenes, 
àmplia oferta de postres, FrankfurtCapritxos, Capritxos 
mexicans, sense gluten, i molt més...

Degustació de cava i tapa cada cap de setmana per 1,50€. 
Gaudeix d’una copa o una tapa gratis

VINE I CONEIXE’NS! Som a la Pobla de Montornès, carretera 
general Passeig de l’Estació Nº 86 • Telf. 977 083 415

Forn El Capricho
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Connecta’t al Baix Gaià Diari > 40.000 visites al mes

Som la referència 
al Baix Gaià • www.baigaia.cat

Estem a:

       www.facebook.com/BaixGaiaDiari

       @baixgaiadiari
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Esports

Adrián Trujillo és proclamat 
Petanquero d’Or 2014 en el 
torneig que es va fer al Club 
Petanca Sant Boi.

Els juvenils del Club Petanca 
la Pobla de Montornès van 
participar en el torneig in-
ternacional a Bèlgica i van 
tornar amb un gran resultat: 
subcampions.  En el campio-
nat hi prenien part 16 països, 
entre els quals Espanya, re-
presentada pel club poblenc. 
Els nostres jugadors van gua-
nyar tots els partits i es van 
classificar per jugar la final, 
que van perdre per 13-12. Els 
va acompanyar el president 
del  club, que va exercir de 
delegat.

El Club Petanca La Pobla de 
Montornès també va partici-
par en el torneig que es va fer 
a les instal·lacions del Club 
Petanca Sant Boi del Llobre-
gat, i que es proclamava el Pe-

Els juvenils del Club Petanca  
La Pobla de Montornès ja són internacionals

tanquero d’Or 2014. Aquest 
any el títol va recaure en el 
jugador de la Pobla Adrián 
Trujillo.

Per altra banda, l’entitat po-
blenca va organitzar el mes 
d’agost, com cada any, el Tor-
neig Internacional de 12 hores  
al nostre club. Aquest any el 
títol s’ha quedat a casa, ja que 
l’equip format per Adrián 
Trujillo, Víctor Garcia, Juan 
Carlos nieto i Alejandro ni-
colás ’nico’ van ser els cam-
pions d’aquesta competició.

També han participat en al-
tres competicions tals com 
el Torneig Amics de Reus, 
Torneig de Salou i altres, on 
van assolir unes bones clas-
sificacions. El passat dia 13 
de setembre el club petanca 
poblenc va  prendre part en 
el Torneig de la Solidaritat a 
Castelldefels i va quedar sub-
campió. Ara els queda parti-
cipar en el Torneig Gaes per 
majors de 55 anys a les instal-
lacions de CP Roda de Berà, 

Alejandro  
Nicolàs Álvarez 
‘Nico’, Manuel  
Tamayo i José 
Verdugo són els 
fitxatges d’aquesta 
temporada

Dos equips més federats. 
Aquesta és la gran novetat 
del Club Futbol Sala La Po-
bla de Montornès amb vista 
a la temporada 2014-2015, 
que ara comença. Es tracta 
d’un equip cadet i un pre-
benjamí. Aquests dos nous 
equips federats s’uneixen 
als dos sèniors (masculí i 
femení), l’infantil, l’aleví 
i el benjamí. Resten dos 
equips que competeixen 
en les lligues que organit-
za el Consell Esportiu del 
Tarragonès: el prebenjamí 
de primer any i un de cate-
goria mini. Aquest darrer és 
de nova creació.

L’entitat poblenca ha inten-
ta crear un equip juvenil per 
a aquesta temporada, però 
han faltat jugadors i no ha 
estat possible. Els jugadors 
que tenien edat per aquesta 

El CFs La Pobla tindrà aquesta 
temporada 7 equips federats

L’equip sènior masculí, en un partit amistós de pretemporada contra 
el Catllar. L’entrenador, Carlos Altes, és el segon de l’esquerra dret.

i també els Tornejos interna-
cionals de Bourg St. Andeol 
(França) i Internacional de 
Ciutat de Salou.

Per altra banda, el passat dia 
14 de setembre va començar 
la Lliga en la qual el Club Pe-
tanca la Pobla de Montornès 
participa amb un equip a la 
Lliga Catalana i un altre a 
la Primera Divisió de la Lli-
ga Provincial de Tarragona. 
També han fet els últims fi-

xatges per als equips de la 
Lliga Catalana i  Primera Di-
visió. Es tracta dels jugador 
Alejandro nicolás Álvarez 
‘nico’, Manuel Tamayo i José 
Verdugo que esperen acon-
seguir molts èxits amb el seu 
nou equip. El Club Petanca la 
Pobla de Montornès convida 
tota la gent del poble que els 
vagin a veure al club per com-
partir els bons moments que 
té la petanca i el bon ambient 
de què gaudeixen.

bre al Pavelló poliesportiu de 
la Pobla, tot i que algun equip 
ja havia iniciat la preparació 
abans, perquè la lliga arren-
cava també abans.

Temporada 2014-2015
EquiPs FEdErATs

Sènior Masculí: Carlos Altes 
(nou entrenador) 

Sènior Femení: Arturo Tamu-
rejo “Lucho” (repeteix)

Nou Equip Cadet: Juan Car-
los Lorenzo

Infantil:  Antonio Gallo (nou 
entrenador)

Aleví:  Ivan Torrent (repeteix)

Benjamí:  Jordi Casado (nou 
entrenador)

Prebenjamí 2n any:  Sergio 
Dengra (repeteix)

Equips al  
Consell Esportiu

Prebenjamí de 1r any: José 
Antonio Pozuelo.

Nou equip Mini: Fuad i Adri

EDITA: Ajuntament de la 
Pobla de Montornès 
C/ Sant Antoni, 5 • 43761 
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Llegeix la Pigota online a 
www.lapoblademontornes.cat

La propietat de la capçalera i 
edició declina qualsevol res-
ponsabilitat sobre els contin-
guts dels seus col·laboradors, 
que expressen lliurement les 
seves opinions.

L’opinió de “La Pigota” només 
s’expressa en l’Editorial. Els 
articulistes i col·laboradors ex-
posen criteris i posicions per-
sonals.

categoria s’han incorporat a 
l’equip sèniors. La directiva 
espera crear-lo en una pro-
pera temporada.

Un total de nou equips del 

Club Futbol Sala La Pobla 
de Montornès competiran 
aquesta temporada, amb un 
total de 90 fitxes. Els entre-
naments de pretemporada 
van començar el 22 de setem-
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Temporada de calçots
MENÚ CALÇOTADA (ante reserva)

Teja de calçots con su salsa.
Plato a escoger 
Butifarra, churrasco, panceta, patatas al caliu, alcachofas a la brasa.
Postre
crema catalana
Agua, vino y cafe

TAPAS, PLATOS DEL CHEF, BOCADILLOS  
ESPECIALES DE LA CASA, ENSALADAS,  
SALCHICHAS ALEMANAS, TABLAS DE  
EMBUTIDO, ARROCES POR ENCARGO.

MENÚ SÁBADO Y DOMINGO

MARISCADA (mínimo 2 personas)

18’50€

Av. Estadi s/n. Tel. 977 648 957.  
La Pobla de Montornès.


