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Editorial
S’acaba l’any. També estem a
prop del final del mandat atorgat pels poblencs i poblenques.
Ha estat un període molt difícil per a tots, per la situació de
crisi i de la qual també es ressent l’Ajuntament. Tot i això,
hem estat persistents perquè
sabem on anem. Volem ser
un referent de bon govern, de
consens i transparència, oberts
a tothom. Això es reflecteix en
la pàgina web de l’Ajuntament,
La Pigota, xarxes socials, on
l’altaveu ciutadà ens avisa de
les faltes d’assistències que
pertoquen.
Acabem l’any amb la posada
en marxa del servei assistencial d’aliments de Càritas; un
ajuntament adaptat als temps
actuals; un poliesportiu més
còmode i atractiu; el nou consultori ja en fase final de resolució; el projecte del complex
hoteler molt avançat; la via
verda està en mans de la Diputació; el nostre projecte per
arreglar l’entrada del poble

Agenda imprescindible
amb passos elevats de vianants, semàfors, voreres i calçada fins a la urbanització del
Castell està aprovat; la pedrera
està en fase de desbrossament
per fer-la visitable i més petits
projectes fets o en marxa per
al següent any.
Seguim encara amb problemes
d’incivisme d’alguns propietaris de mascotes, que ens obliguen a aplicar sancions d’acord
amb el reglament d’animals de
companyia. També ens preocupen la poca utilització del
servei de deixalleria comarcal
que dóna una mala imatge a
les àrees de contenidors i les
molestes olors de la fàbrica
Recasens, que ens consta que
se solucionaran. El conjunt de
tot no és un excel·lent, però ens
deixa la consciència tranquil·
la de la feina feta. És temps de
joia en la nostra cultura i cal
desitjar a tots un bon Nadal, un
joiós Cap d’Any i que a els Reis
siguin esplèndids en la mesura
que puguin.

Transport públic

Ajuntament /Jutjat de Pau

977648012

Escoles

Consultori de la Pobla

977648531

Escola Els Ametllers

977648259

Consell Comarcal

977244500

Llar d’infants Sol Solet

977648700

IES Torredembarra

977640312

IES Ramon de la Torre

977642402

Bombers
CAP Torredembarra
Mossos d’Esquadra

085
977643809
112

Autocars Penedès

977660821

Farmàcia

Aeroport Reus

977779832

Farmàcia Anna Torné

Protectora d’animals

977753616

Biblioteca de la Torre

977643175

977648013

Ambulàncies

AQUALIA

900814081

Creu Roja

977244769

BASE

977642620

El Vendrell

977661141

Correus

900506070

Santa Rosalia

977643434

SEM

977222222

Deixalleria Comarcal
FECSA-Endesa

977645819
977 130 028

Patronat Antoni Roig

977644308

Taxis

Funerària Selva

977661075

Taxi Aureli

616402970

Tanatori de Torredembarra

900506712

Taxi Gené

977648161

LA PIGOTA

3

Els nens i les nenes de la Pobla
surten aquest any a buscar el Tió
El Nadal tindrà aquest any
una nova activitat a la Pobla
de Montornès. El diumenge
21 de desembre s’ha organitzat per primer cop a la Pobla
la sortida per anar a buscar
el Tió, activitat oberta a tot
el poble amb l’objectiu que
els nens i les nenes visquin

Una vegada
ja hagin trobat
et Tió, es tornarà
a la plaça de
l’Església, on el
faran cagar
tots plegats

en família una activitat nadalenca màgica i especial. Se
sortirà caminant des de la plaça de l’Església a dos quarts

Sortiran caminant des
de la plaça
de l’Església
a dos quarts
de deu del matí
i aniran fins
a l’ermita

de deu del matí i s’anirà fins
a l’ermita, un lloc emblemàtic pels poblencs i les poblenques. Una vegada allà,
es farà un esmorzar de germanor en família. Cadascú
pot portar un petit àpat per
compartir.

La gimcana
per trobar el Tió
Després d’esmorzar, toca jugar i trobar el tió. A través
d’una gimcana de proves, cal
esbrinar on s’amaga el tió de
la Pobla de Montornès, però,
per trobar-lo, cal abans co-

nèixer cada un dels escenaris
del Pessebre Vivent. És durà
a terme en grups que poden
ser d’edats heterogènies, de
famílies, d’amics, etc. El que
sí que és necessari que a cada
grup hi hagi un adult, com a
mínim, ja que no poden anar

els nens sols pels voltants i
pel bosc per seguretat. Cada
grup sortirà amb una pista
que li indicarà on ha d’anar
per trobar la següent i així fins
trobar el tió.
Per tal de poder controlar i dirigir les activitats de
gimcana, Reforç Montornès, que coordina l’activitat, proporcionarà l’equip
de monitors de lleure per a
l’activitat. Com en totes les
ocasions, l’equip de monitors
serà prioritàriament del poble.
Una vegada ja hagin trobat el
Tió i amb la panxa plena, toca
tornar cap a la plaça de l’Església, on, una vegada allà, el
faran cagar tots plegats. L’arribada és prevista a la una del
migdia i, a un quart de dues,
es farà cagar el tió de la Pobla
de Montornès.
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Torna el
Parc de Nadal
per segon any
El dissabte 27 de desembre els
nens i les nenes de la Pobla podran gaudir de la segona edició
del Parc de Nadal al Poliesportiu
Municipal. L’horari serà de dos
quarts d’onze del matí fins a dos
quarts de dues del migdia i de dos
quarts de cinc de la tarda a dos
quarts de vuit del vespre. Es faran
activitats i tallers diversos: inflables, tennis taula, maquillatge,
papiroflèxia de Nadal, fanalets,
polseres... A dos quarts de sis és
prevista l’exhibició de ball pel
gimnàs “L’art Físic Fitness”. I, a
les sis, els infants podran lliurar
al patge reial les seves cartes per
a Ses Majestats els Reis d’Orient.

El Patge Reial passarà pel Parc de Nadal
per tal de recollir les cartes per a Ses Majestats Els Reis d’Orient.

Quatre dies
d’activitats a
“El Nadal
és màgic”
Per segon any, tornen les activitats
nadalenques “El Nadal és màgic”.
Serà els dies 29, 30, 31 de desembre
i el dia 2 de gener al Gimnàs i l’Escola Municipal. Els horaris seran de
les nou del matí a la una del migdia, amb serveis d’acollida matinal
de vuit a nou del matí, i d’una a tres
del migdia.

el joc d’equip i la relació amb nens i
nenes de diferents edats i descobrir
les possibilitats del seu entorn més
proper. Dins de totes i cada una de
les activitats de la programació, es
dóna una gran importància als hàbits
d’higiene personal —abans i després
d’esmorzar— i a realitzar activitats
físiques.

La proposta pedagògica per a les activitats nadalenques està pensada per
facilitar que els més petits puguin desenvolupar les seves capacitats psicomotrius, potenciar la convivència,

Les activitats que es realitzaran són
activitats esportives, tallers i manualitats, jocs tradicionals, activitats
d’expressió corporal i musical i activitats i jocs en anglès.

Enquesta popular per ampliar el Bestiari
L’Ajuntament de la Pobla ha impulsat una enquesta a través de la seva
pàgina de Facebook amb l’objectiu
d’ampliar el bestiari del seguici popular de les festes majors del municipi. S’ofereixen dues opcions, tot
i que es mostra obert a noves propostes: una Víbria o un porc senglar. La Víbria és un dels elements,
segons l’Ajuntament, més atractius,
i el porc senglar,se l’ha escollit per
ser una espècie autòctona.

Bones
Festes
AIGUA - LLUM - CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT
Tel. 699 119 708 - 679 602 089 • Fax 977 809 030

✆

TAPES • ESMORZARS DE FORQUILLA
BRASA • PLATS COMBINATS • TORRADES VARIADES
651 341 934
977 647 143

C/ Paseig de l’Estació, 3
43761 La Pobla de Montornès
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Sortida dels integrants del
Pessebre Vivent a Port Aventura

BREU

El 28 de desembre,
I Caminada Popular Solidària
de Càritas de la Pobla
Càritas de la Pobla de Montornès ha organitzat la I Caminada Popular Solidària aquest proper diumenge 28 de desembre a partir de les deu del matí i consistirà a recórrer els sis
quilòmetres que envolten l’ermita. Les persones que vulguin
participar en la caminada han de fer entrega a la nova seu de
Càritas de cinc productes envasats, preferiblement llegums i
conserves. La caminada s’havia planificat en un principi pel
30 de novembre, però les males condicions meteorològiques
van obligar a ajornar-la.

L’Associació del Pessebre Vivent de la Pobla de
Montornès va organitzar, com és tradicional,
l’excursió a Port Aventura el passat diumenge 19
d’octubre. Hi van participar 250 persones, que
van gaudir d’un dia esplèndid, gairebé d’estiu.

La Cova de la Mare de Déu de
Montornès torna a tenir reixa
L’empresa de serveis i
manteniments FORT SL,
amb col·laboració de Serralleria Montornès, han fabricat i instal·lat de manera voluntària la reixa de la
Cova de la Mare de Déu de
Montornès, situada al camí
de Montornès. La reixa estava trencada a causa de
la meteorologia i els actes
vandàlics.

Gaudeixi del nostre Tortell de Reis artesà

Fet a mà per encàrrec
Preus: ¼ kg - 8 € • ½ kg -12,50 € • 1 kg - 16,50 €
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El Ple aprova la cessió dels terrenys
del nou consultori mèdic
En aquesta Pigota, podeu veure les imatges
de com serà el nou equipament.
El nou consultori mèdic a la
Pobla continua els tràmits
per a la seva construcció. El
Ple Extraordinari municipal
d’aquest mes de desembre va
aprovar la cessió dels terrenys de l’Avinguda Catalunya al CatSalut, que fa uns
mesos va considerar idoni
l’espai que havia proposat
cedir l’Ajuntament.
L’empresa pública GISA està
redactant un projecte, del
qual podeu veure unes imatges. D’aquesta manera, el
govern municipal compleix
una de les seves promeses
electorals: la construcció
d’un nou consultori. Mentre no s’iniciïn les obres, se
seguirà utilitzant l’espai per
activitats diverses.

El Sí-Sí guanya el 9-N a la Pobla amb un 75% dels vots
El doble Sí es va imposar el passat 9 de
novembre en les votacions del Procés
de Participació pel futur polític de Catalunya, organitzat per la Generalitat
de Catalunya. El Sí-Sí va aconseguir
531 vots, un 75,21% dels vots emesos.
El segon lloc va ser pel Sí-No, amb 53
vots, seguit del No, amb 48. Sí-en blanc
va obtenir 11 vots. A la Pobla de Montornès hi havia tres meses electorals
i van votar un total de 706 persones.

Sí - Sí
Sí - No
Sí - En blanc
No
En Blanc
Altres

VOTS

75,21%
7,51%
1,56%
6,80%
0,57%
8,36%

Sí - Sí
Sí - No
Sí - En blanc
No
En Blanc
Altres
TOTAL

531
53
11
48
4
59
706

FORMATGERIA LA
POBLA DE MONTORNÈS

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

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

H O R T A c a l m ar x a n t
fruites i verdures ecològiques

PRODUCTES PROPIS
I DE PROXIMITAT
BOTIGA ONLINE

HORARI BOTIGA
Finca Horta Cal Marxant (botiga):
Pol. 12 Par. 3 - 43761
La Pobla de Montornès

dimecres: 9 a 14
divendres: 17 a 20
dissabte: 9 a 14

em
T’ho portcasa
a

www.hortacalmarxant.cat · info@hortacalmarxant.cat

LA PIGOTA

7

Acaben les obres
de millora de l’Ajuntament
Des del mes d’octubre, la ciutadania de la Pobla pot gaudir
d’un ajuntament renovat, més
funcional i que ofereix un millor servei a la ciutadania. A
més, s’ha adaptat la casa consistorial a totes les normatives
legals vigents. Precisament,
la principal obra i la que ha
tingut un cost més important
és la construcció d’un ascensor perquè els discapacitats i
la gent gran puguin accedir
a totes les àrees de l’Ajuntament. També s’ha creat una
zona d’atenció al públic més
digna, per acabar amb els col·
lapses que en alguns moments
generava l’assistència de ciutadania.
En el nou Ajuntament, hi ha
una nova organització de les
dependències municipals. A
la planta baixa hi continua

Salvat

Comunicació

havent la sala de plens, un
espai pel vigilant municipal i
l’ascensor, que ocupa el lloc
on fins ara hi havia els Serveis Socials, que ara passen
a l’ambulatori. Hi ha també
una rampa per facilitar l’accés a persones amb mobilitat
reduïda i cotxets de nens.
En la primera planta hi ha
l’espai d’atenció al públic, el
jutjat de pau i un despatx de

regidors. A la segona, l’àrea
tècnica, l’arquitecte municipal, comptabilitat, serveis tècnics i secretaria. A la tercera
planta hi trobem l’arxiu, fis
ara repartit en quatre sales diferents i que s’ha centralitzat
en aquest espai. Finalment, a
la planta superior, s’ha ubicat
el despatx d’alcaldia, la sala
de juntes i un despatx annex.
També s’ha millorat la instal·
lació elèctrica, aconseguint

Assessorament en comunicació
elaboració de continguts
xarxes socials
organització d’actes · formació
Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com • www.salvatcomunicacio.com

La remodelació
de l’Ajuntament
de la Pobla de
Montornès
s’inaugurarà
oficialment les
properes setmanes
i també es farà una
jornada de portes
obertes perquè el
veïnat pugui veure de
primera mà les noves
instal·lacions.

més potència per cobrir més
consum.
Les obres es van iniciar al
mes de novembre de l’any
passat , amb un pressupost
de 190.000 euros i amb una
subvenció de 130.000 euros
per part de la Generalitat i la
Diputació de Tarragona. La
resta del pressupost ha estat
finançat amb recursos propis
de l’Ajuntament.

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

MENÚ SÁBADO Y DOMINGO

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,…

660 509 116

aluminiscentre@aluminiscentre.com

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
18,50€
Crema catalana
Agua, vino y café
Av. Estadi s/n. Tel. 977 648 957.
La Pobla de Montornès.
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Set dies de representació del
Pessebre Vivent de la Pobla
El diumenge 21 de desembre
serà el primer dels set dies
de representació del Pessebre Vivent de la Pobla de
Montornès. I és que aquesta
és la gran novetat d’aquest
any d’aquest tradicional espectacle: després de diversos
anys amb cinc dies de representació, el Pessebre Vivent
tornarà a oferir set dies per
visitar-lo, cosa que demostra
la seva salut després d’uns
anys complicats.
Els dies de representació del
Pessebre Vivent seran el 21,
25, 26 i 28 de desembre de
sis de la tarda a vuit del vespre i el 4, 6 i 11 de gener de
dos quarts de set de la tarda a
dos quarts de nou del vespre.
Les representacions, cada 45
minuts amb un màxim de 150
persones per grup. El Pessebre Vivent de la Pobla de
Montornès està format per
24 quadres i hi participen
230 persones, des de nens
de pocs anys fins a persones
de més de 70 anys.
El president de l’Associació
del Pessebre Vivent de la
Pobla de Montornès, Alfred
Rofes, explica que, més enllà de l’augment dels dies de
representació, “enguany serà
una any de continuïtat respecte del passat.” “Esperem
rebre possibles ajuts econòmics, via empreses privades
o subvencions per part d’estaments oficials. Si els aconseguim, en els propers anys,
intentaríem millorar l’escenificació, el diàleg i el so”,
afegeix Rofes.

La primera
representació
del Pessebre
Vivent serà
el 21 de desembre
i la darrera,
l’11 de gener

Des de l’any 1975 i ininterrompudament, s’ha celebrat
el Pessebre Vivent de la Pobla
de Montornès, un dels més
tradicionals de Catalunya i
que ha projectat el municipi
més enllà de la comarca. Fins
l’any 2010 els Amics de Montornès van organitzar el pessebre vinent, però després
de dos anys de transició que
ha estat l’Ajuntament qui ha
portat el pes de l’organització, l’Associació del Pessebre
Vivent de la Pobla de Montornès ha agafat el relleu.

Es confirma la compra del
vestuari i el material
L’Associació del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès ha comprat, finalment, a
l’Associació Amics de Montornès el vestuari de tots els
personatges i l’enllumenat
de tots els quadres per un
valor total de 4.000 euros.
D’aquesta quantitat, ja n’han
abonat 3.000 euros i els últims 1.000 euros s’abonaran
abans de començar les representacions d’aquest any.
Aquestes són les condicions
que es van acordar per poder
disposar del material indicat.

Els 24 quadres del Pessebre Vivent es distribueixen al voltant de l’ermita de la Mare de Déu de Montornès.

SOM L’ANTIC RESTAURANT EL RAFAL

SOLETA D’ARR
S
A
C
Ò
A
S
L

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

ESPECIALITAT CUINA DEL DELTA DE L’EBRE
C/ de la Bassa, 1 · La Pobla de Montornès · 687 84 25 45
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Comencen les obres de renovació
del poliesportiu municipal
Es preveu que les actuacions finalitzin a mitjan
mes de febrer.
A finals del mes de novembre, van començar les obres
de renovació del poliesportiu municipal, un cop van finalitzar els tràmits administratius per a l’adjudicació de
l’actuació, que es van allargar més del previst. La previsió inicial és que les obres
estiguin acabades a mitjan
mes de febrer. El poliesportiu municipal de la Pobla de
Montornès es va construir
fa vint-i-un anys i necessitava una renovació, que s’ha
pogut afrontar gràcies a una
subvenció de la Diputació de
Tarragona.
Recordem que aquestes
obres consten de sis parts
principals: fressat i pintat

A l’esquerra, una imatge de la façana, i a la dreta, l’Orion Leim treballant en el segon mural.

de la pista principal (actualment, la pista rellisca molt
i resulta complicada la pràctica de qualsevol esport),
instal·lació de cistelles de
basquet automàtiques, reparació 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.
Des de l’Ajuntament es demana comprensió als clubs
que utilitzen la instal·lació,
ja que aquestes millores en
plena temporada de futbol
sala i bàsquet ocasiona mo-

lèsties a les entitats esportives. Però des del consistori
s’assenyala que el resultat de
les actuacions compensarà
les molèsties.
L’actuació més vistosa al
Poliesportiu és a la façana
principal i la lateral, que
han estat decorades amb

dos murals. Tant del disseny com de pintar-los, se
n’ha encarregat l’altafullenc
Orion Leim, que ja ha realitzat diversos treballs d’aquest
tipus tant al Baix Gaià com
a fora. Ha pintat al voltant
de 100 metres quadrats de la
paret amb motius esportius i
hi ha invertit set dies.

El petit plaer, una estona de cel a la Pobla
elpequenoplacer.com i que de
ben segur sorprendran a tothom. Ara mateix fan pastissos
en forma d’ovella per a clients,
com podeu veure al seu perfil
de Facebook, on pengen totes
les seves creacions.

A vegades, tenim racons
únics més a prop del que
ens pensem. A la Pobla de
Montornès, al carrer Indústria, hi trobem un tros
de França, un carrer de París en un establiment que
et captiva només entrar. El
petit plaer o Le petit plaisir
en la seva versió més francesa. Una sala amb encant
especial, en un ambient
pausat i una decoració que
ens permet transportar-nos
a la capital francesa sense
moure’ns del Baix Gaià. Al
darrere del taulell hi trobem
una parella francesa, establerta des de fa una quants
anys al Baix Gaià i amb una
atenció especial pels detalls.

de pastes per acompanyar un
dels altres productes estrella:
el cafè i la nata, com pocs al
Baix Gaià. També elaboren
crêpes dolços i salats. De
dolços, en podeu trobar de
xocolata fosa, Nutella, Nocilla i nata casolana, canyella,
sucre glacé, kiwis, préssec,
melmelada o llimona i sucre.
I, de salades, crema de xampinyons, formatge i pernil. Per
encàrrec.
Tot en aquest establiment
està fet amb molta cura i un
toc original. El pa es fa a partir d’una recepta alemanya,
un petit toc diferent en un carrer de París enmig de la Pobla
de Montornès.

Tranquil·litat i pausa per a
tothom. El Petit Plaer obre
de dilluns a diumenge, de 8
h a 14 h i de 16.30 h a 20.00
h i només tanca els dimarts
i el diumenge a la tarda. No
només val la pena pel que s’hi
pot menjar, sinó per esmorzar
o berenar enmig d’una calma
que s’encomana i que ens permet parlar sense els sorolls
d’un bar o estar connectats
gràcies al seu wifi gratuït.

A El Petit plaer tot està
pensat fins a l’últim detall.
Té una mica de tot per convertir-se en un establiment
diferent. Hi trobem, com
no podia ser d’una altra
manera, pastisseria francesa, totalment artesana i
on els dolços sobresurten.
Cronuts, croissants de mantega, pastissets i tota mena

Menció a part mereix la pastisseria creativa. Com si es
tractés d’un programa de televisió, a El Petit Plaer hi fan
pastissos diferents, al gust i la
forma del client. Des de pastissos convertits en càmeres de
fotografia, superherois o princeses. Pastissos personalitzats
que es poden encarregar allà
mateix o per internet a www.

A més a més, lloguen l’espai
per a celebracions i fan servei
de càtering, per casaments,
batejos o comunions, un servei que ens permetrà fer una
celebració especial i sorprendre els nostres convidats. Val
la pena acostar-se a El Petit
Plaer o xafardejar pel seu Facebook o per la web i descobrir un espai únic.
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BREUS

Espai de llibres

L’Arqueòleg

Trenta panelistes han participat en la
primera consulta de l’Altaveu Ciutadà
L’Altaveu Ciutadà de la Pobla de
Montornès ha aconseguit disposar
d’un total de 30 panelistes, que són
els que van participar en la primera
consulta que es va finalitzar el 24
d’octubre de 2014. Aquesta dada
es valora molt positivament des de
Gabinet Ceres, que desenvolupa
aquest projecte, ja que, tot i que
al principi es disposava de pocs
panelistes, finalment, l’interès a
participar ha crescut de manera
important.
De tota manera, la inscripció resta oberta per si algú més s’hi vol
apuntar. Per fer-ho, només cal

anar a la web de l’Ajuntament i
entrar en l’apartat de l’Altaveu
Ciutadà a la pròpia web del projecte www.altaveuciutada.lapoblademontornes.cat.
Un cop finalitzada la primera consulta, el Gabinet Ceres ha analitzat
els resultats i ha elaborat un informe que ha facilitat a l’Ajuntament, que haurà d’analitzar i tenir
en compte aquests resultats, i, si
ho considera convenient, oferir informació rals panelistes o a tota
la població. La segona consulta
és prevista per aquest mes de desembre.

Com reduir a una quarta part el cost del
trajecte en bus La Pobla-Torredembarra
Darrerament arriben a l’Ajuntament moltes queixes del preu del
bitllet senzill del Bus interurbà que
va de la Pobla a Torredembarra. El
seu preu es de 2,80€,un preu que
ve imposat des de Transports de la
Generalitat i que es pot considerar

elevat tenint en compte el trajecte.
Per reduir aquest preu fins a poc
més de 0,70€ per viatge, la solució
és comprar un abonament de deu
viatges. Aquests abonaments els
trobareu en alguns establiments
de la Pobla.

Bases de participació
per al Carnaval 2015
L’Ajuntament de la Pobla de
Montornès ha aprovat les bases
reguladores de la Rua de Carnaval 2015. Les podeu consultar i
descarregar a la web corporativa
del consistori (www.lapoblademontornes.cat).

Bones Festes

Us vull parlar del llibre L’Arqueòleg, del periodista i escriptor
Martí Gironell, i que l’autor ha
subtitulat De Montserrat a Terra
Santa perseguint un somni. Es
tracta de la història novel·lada
de Bonaventura Ubach i Medir
(1879-1960), monjo benedictí
de Montserrat, gran viatger i estudiós de les Sagrades Escriptures, que va viure a Jerusalem i a
Roma, un dels creadors del Museu de l’Orient Bíblic de Montserrat, fundat l’any 1911. També
va iniciar la Bíblia de Montserrat, la traducció de la Bíblia al
català.
Aquest llibre narra un dels molts
viatges que el monjo va fer a
Terra Santa, El Caire, Bagdad...
en concret, l’any 1910. La idea
inicial d’aquest viatge és anar a
la recerca d’autèntiques peces
d’arqueologia, que en el futur
poguessin estar exposades en el
Museu de Montserrat. Al mateix
temps, Bonaventura pretén estudiar les Sagrades Escriptures
que va trobant en diferents punts
geogràfics, al llarg de la seva ruta
i també ampliar els seus coneixements sobre altres cultures i
religions.
Però res de tot això és tan fàcil
com ell es pensava inicialment,
el monjo es veurà immers en
una història de conspiracions
al voltant de les túniques de la

C/ Indústria, 11
La Pobla
de Montornès
Tel. 977 64 84 95
SERVEI A DOMICILI

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA
C/ MAJOR 8
La Pobla de Montornès

Alícia Solé

977 658 554

Sagrada família de Jesús, serà perseguit per guerrers i xeics i també
es veurà afectat per alguna de les
plagues bíbliques que li faran el viatge una mica més difícil i feixuc,
però, sens dubte, més entretingut.
Tots aquests fets, conspiracions,
batalles i persecucions donen al
llibre un caire novel·lesc, gairebé
es pot considerar un llibre d’aventures que enganxa el lector des de
l’inici, i que permet conèixer més
dades de la història d’altres cultures i civilitzacions.
El protagonista és presentat com
una persona molt curiosa, amb
moltes ganes de saber i aprendre,
i al mateix temps molt valent però,
sobretot, pacífic, molt pacífic, característiques que li permetran arribar a tot allò que es proposa. I si
us quedeu amb ganes de conèixer
més Bonaventura, sempre podreu
llegir algun dels seus llibres, com
El Sinaí, viatge per l’Aràbia Pètria
cercant les petjades d’Israel.

perruqueria
c/ Major, 11
43761 La Pobla de Montornès

Tel. 977

ISA

648 001
HORARIOS
DE MARTES A
JUEVES DE 9 H A 13
H Y DE 15 H A 19 H
VIERNES Y SÁBADO
DE 9 H A 19 H.
TEL. 977 648 946
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Caminant per la Pobla

El Bosc de la Guixera
s’extreien d’ una zona rocosa
que s’anomenava la Guixera.
Encara es pot veure la zona
rocosa. Es localitza darrere de
les construccions circulars. El
material —la pedra— es cremava, es deshidratava i, quan
ja estava preparat, es molia.
Es feia servir, sobretot, per a
la construcció, per exemple,
com a revestiment de parets
i sostres.

Manel Bonanad

Comencem el recorregut a
la plaça del dipòsit d’aigua,
al nord de la urbanització
Castell de Montornès. Hem
d’agafar el camí en direcció
a Salomó. Un senyal ens ho
indica. Caminem 500 metres i veiem que el camí desemboca en un altre, el qual
forma part dels camins de la
Ronda Verda del Baix Gaià.
El seguim en direcció a Salomó. Però, abans, aturem-nos
un moment en aquest punt.
Ens trobem al peu de la Serra
de l’Hivern, una de les més
importants del terme de la
Pobla. La part de la serralada que entra dins del nostre
terme té una alçada màxima
de 208 metres.
Continuem. El bosc que tenim a mà esquerra forma
part de la Serra de l’Hivern.
A uns 150 metres de l’inici del
nou camí que hem agafat, si
mirem cap a la nostra dreta,
veurem una construcció. És
una masia abandonada, el
Mas Barral, documentat a
principi del segle XVII. I, ara,
fixem-nos també en la serralada que hi ha més enllà de
la masia. Es tracta de la Serra Llarga, que fa de frontera
entre el nostre terme i el de
Creixell. L’estiu del 1991 va
patir un incendi que va arrasar una superfície important de bosc. De fet, la regió
mediterrània es caracteritza
per tenir espècies de plantes
que cremen molt fàcilment
(el pi blanc i el llentiscle, per
exemple) i estius molts secs.
I el resultat són massa sovint
aquests focs.
Seguim durant 1,4 quilòmetres i arribarem a un encreuament de camins. Fins aquí,
hem fet en total 2,1 quilòmetres de recorregut, si comptem des de la plaça de la urbanització. Durant els últims
1,4 quilòmetres, hem passat
entre boscos, camps cultivats
(vinyes) i unes construccions
que tenen forma circular que
semblen un antic forn de
guix (en veurem un al bosc

El Bosc de la Guixera es caracteritza per la seva frondositat.

de la Guixera, que podrem
visitar). Una vegada som a
la cruïlla de camins, seguim
en direcció contrària a Salomó, és a dir, cap a la nostra
dreta. És el camí que porta al
Mas de la Trunyella, i també
al nostre objectiu, el Bosc de
la Guixera. Hem de caminar
1,5 quilòmetres i ja hi serem.
Durant el trajecte, veurem un
parell de cabanes de pedra
seca —que els pagesos les feien servir com a aixopluc i per
guardar les eines del camp—,
diversos camps de vinya i oliveres, i també una plantació
de palmeres. Semblen espècimens de margalló.
Portem pel camí de la Trunyella un quart d’hora caminant i arribem a una construcció de planta quadrada
i alta. Si fem una ullada,
davant nostre, cap al sud-

est, a un centenar de metres,
veiem una masia; és el Mas
de la Trunyella, que va ser
construït a inici del segle XVI.
Una part es conserva prou bé.
Fa uns quatre anys que part
de la masia està habitada. En
el punt en el qual ens trobem
(construcció de planta quadrada) girem cap a la dreta i
veurem l’entrada al Bosc de
la Guixera. Si voleu, és una
bona zona per descansar una
mica i menjar i beure alguna
cosa. Just a l’esquerra de l’entrada, fixem-nos en les restes
d’unes construccions que
estan mig amagades per la
vegetació. Estan construïdes
amb maons. Són uns forns
de guix. Evidentment, ara en
desús. Podem apropar-nos
i observar-los bé. Però s’ha
d’anar en compte de no ferse mal. Els forns es feien servir per cremar les pedres que

Bé, una vegada hem visitat
els forns, ens endinsem al
Bosc de la Guixera. El camí
de terra fa uns 850 metres
de llarg. Gaudirem d’un bosc
frondós. Es tracta d’un bosc
mediterrani, amb el pi blanc
(pino carrasco) com a arbre dominant. Els arbustos
més representatius són el
llentiscle (lentisco) i el bruc
d’hivern (brezo). Fixem-nos
també en una planta que
s’enfila pels pins. És l’arítjol
(zarzaparrilla), molt característic a la zona. Es tracta
d’una liana enfiladissa, espinosa, i que pot enfilar-se bastants metres. Per cert, i com
a curiositat, sabíeu que de
l’arrel d’aquesta planta s’extreu una beguda refrescant, la
sarsaparrella (zarzaparrilla,
en castellà)?
Una altra curiositat: si observem les plantes del bosc,
veurem que tenen les fulles
dures i petites, fins i tot, hi
ha que les tenen en forma d’
agulla. També, tot i que no ho

Generalitats
Localització geogràfica de
l’itinerari: zona nord del terme
municipal.
Sortida: nord de la urbanització
Castell de Montornès (Dipòsits
d’ aigua).
Arribada: al mateix lloc de la
sortida.
Durada: entre 3 i 4 hores (dependrà de les parades que fem).
Distància: 8,7 km, aproximadament.
Dificultat: baixa-mitjana.

podem veure, tenen unes arrels bastant llargues. Tot plegat és degut a un mecanisme
d’adaptació de les plantes al
medi. Com hi ha una estació
seca (els mesos d’estiu), les
fulles petites fan que la planta
no perdi gaire aigua per evapotranspiració, i unes arrels
llargues faciliten la trobada
d’aigua que es conserva al
subsòl. Així, d’aquesta manera, poden retenir l’aigua
suficient per sobreviure en
aquestes condicions ecològiques. El terra del bosc correspon a un sòl de tipus bru
calcari mediterrani (pardo
mediterráneo). Es tracta d’un
sòl molt característic al bosc
mediterrani, allà on hi ha
molta vegetació. El seu color
acostuma a ser marró fosc.
Una vegada sortim del bosc,
per on hem entrat, tornem
al punt on hem començat
aquest itinerari tot desfent
el mateix camí. Ens esperen
uns 3,5 quilòmetres més de
caminada i haurem arribat al
punt de sortida: els dipòsits
d’aigua del Castell de Montornès.
NOTA: Una part del bosc de
la Guixera pertany al terme
municipal de Bonastre (comarca del Baix Penedès); part
de la zona sud del bosc s’endinsa pel terme de la Pobla de
Montornès.

Aspectes d’ interès: Serra de
l’Hivern; Serra Llarga; Mas
Barral; Mas de La Trunyella;
forns de guix, el bosc de la
Guixera.
Observacions: Una passejada
pel Bosc de la Guixera és molt
recomanable pels amants de
la natura. També veurem les
restes de dos forns de guix,
construccions que formen
part del patrimoni arquitectònic industrial català. Part de
l’itinerari s’endinsa pels termes
municipals de Vespella de Gaià
i Bonastre.
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Una mirada enrere...

IMMOBILIÀRIA NOVAPOBLA

- Lloguer i venda d’habitatges i terrenys
- Gestió i assessorament immobiliari
- Tramitació de certificats energètics

sÍlvia ALUja
626 597 748
C/ del Sol, 1 · LA POBLA
Tel. 977 64 70 97
novapobla.silvia@yahoo.es

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

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
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Personatges

Una Cavalcada de Reis molt
viscuda a la Pobla
Com cada any, Melcior,
Gaspar i Baltasar passaran casa per casa per
repartir els regals als infants i, darrere, hi ha la
feina intensa d’un grup
de veïns i veïnes.
La Cavalcada dels Reis Mags
d’Orient és un dels actes que
es viu amb més intensitat
a la Pobla de Montornès. I
és que no a tots els municipis del país, Ses Majestats
reparteixen els regals casa
per casa als nens i les nenes
del poble. Darrere d’aquests
moments màgics per als infants poblencs, hi ha hores de
feina d’un grup de persones
que treballen perquè tot surti
bé durant el pas del Melcior,
Gaspar i Baltasar per la Pobla, que dura més d’un dia,
des de la tarda del 5 de gener
fins a la nit del dia 6, després
de visitar el Pessebre Vivent.
La Cavalcada de la Nit de Reis
és un acte amb una gran tradició a la Pobla. Abans dels
anys vuitanta, els Reis Mags
arribaven en un tractor i un
remolc fins a la plaça de la
Font. Allí mateix repartien els
regals als nens i nens, que pujaven a buscar-los al remolc
mateix. Després, els Reis van
anar a la sala del CinemaDarrerament, els regals a alguns
nens i nenes s’entregaven en
mà al carrer, a l’inici de la
cavalcada, just davant de les
antigues escoles. Aprofitant
que l’any passat els Reis feien
el seu discurs al poliesportiu, per primer cop a causa
de les obres de l’ajuntament,
es van lliurar els paquets al

poliesportiu, i aquest any es
tornarà a fer així. Després,
començarà, com cada any, la
cavalcada pels diferents carrers del poble per entregar els
paquets als nens i les nenes a
casa seva, pujant amb escala
fins a la finestra.
La Cavalcada, la fan els tres
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, muntats a cavall i amb l’ajuda de sis patges
—dos cada un— que porten
tres tractors amb remolcs carregats de regals. L’any passat
n’hi havia gairebé 300. La
Cavalcada dels Reis d’Orient
la van començar l’associació
Amics de Montornès, amb un
paper destacat de l’Elisa Ciuraneta i la Pilar Barral. A poc
a poc, s’han anat introduint
persones noves que, amb el
suport de l’Ajuntament, configuren l’equip organitzador
actual.

Ses Majestats els Reis d’Orient, acompanyats dels seu patges i membres de l’organització de la seva
visita a la Pobla.

L’any passat, els Reis
d’Orient van
repartir gairebé 300
regals per les
diferents cases
de la Pobla

Fa dos anys es van renovar
els vestits dels patges i l’any
passat, quan l’ajuntament
estava en obres, van deixar
de fer l’habitual parada a la
casa consistorial. Aquest any
tampoc no hi passaran, ja que
la manca d’espai feia que molta gent no pogués gaudir de
les paraules dels Reis Mags.
Enguany hi haurà algunes novetats, però l’organització les
guarda en secret. L’arribada
dels monarques és prevista,
com els darrers anys, a les sis
de la tarda a la plaça de l’Església.

liesportiu. L’any 2009, malgrat la pluja, els Reis Mags
van anar casa per casa. Alguns paquets es van mullar,
el nom dels infants a qui anaven adreçats es va esborrar...
Afortunadament, a la Pobla
plou molt poques vegades el
mes de gener.

Només si plogués, se suspendria el repartiment de regals
casa per casa i es faria al Po-

Com cada any, la tarda vespre
del dia 6 de gener, Melcior,
Gaspar i Baltasar visitaran

Suministro Fabricación y
colocación de Aluminio y cristaleria
Presupuesto sin compromiso

Manuel Morales Grao

Tel. 616 736 120 • aluman21@hotmail.com

D’esquerra a dreta, Bibiana Alcántara, Remei Marsal, Maria Rosa
Climent i Andrés Alcántara, part de l’equip organitzador dels Reis
a la Pobla.

el Pessebre Vivent en tots els
passis en el quadre de l’Adoració del Nen Jesús. Recordeu
que, abans, el dissabte 27 de

desembre, a les sis de la tarda, el Patge Reial recollirà les
cartes als Reis Mags dels nens
i les nenes de la Pobla al Poliesportiu Municipal.

TENIM
CASES
A PREUS
ECONÒMICS
Av. Mas Solé, 12 baixos. La Pobla de Montornès. Tarragona
Tel.: 629739781 - 977648941 • Web: www.immocastell.es • Mail: pilar@immocastell.es
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Esports

Els arquers de la Pobla
participen en la presentació de les
noves instal·lacions de l’Arboç
L’Associació d’Arqueria Tradicional-La Pobla de Montornès va ser un
dels convidats a la presentació de les
noves instal·lacions del Club de Tir
amb Arc de l’Arboç, al Baix Penedès.
Es va fer una competició social amb
diferents clubs arribats d’arreu de
Catalunya i Castelló. El torneig es va
disputar per sistema eliminatori i els
arquers de la Pobla van arribar a la
final, on van perdre amb l’equip de
Castelló en la modalitat de tir amb
arc tradicional. Cal destacar el mèrit
d’aquesta segona plaça, ja que és la
segona sortida que ha fet el club, que
es va fundar l’any passat.
I és que el tir amb arc està arrelant
fort a la Pobla, on hi ha una vintena de membres federats a través
de l’Associació d’Arqueria Tradicional-La Pobla de Montornès. Cada
cap de setmana s’entrenen a la
Zona Esportiva Municipal (ZEM) i,
a l’estiu, també practicaven també
entre setmana. L’entitat està inscrita al Registre Nacional d’Associacions i a la Federació Catalana de
Tir amb Arc (FCTA). Tot i l’existència d’altres clubs esportius de tir amb
arc a la demarcació tarragonina, són
molt pocs els que disposen d’instal·
lacions a les quals practicar aquest
esport amb els requisits de seguretat imprescindibles i amb uns serveis mínims, com és el cas del club
poblenc al ZEM.
Us recordem que qualsevol persona que estigui interessada a provar
aquest esport o amb qualsevol in-

L’equip de l’Associació d’Arqueria Tradicional-La Pobla de Montornès que va prendre part en la competició de l’Arboç.

L’Associació d’Arqueria
TradicionalLa Pobla de Montornès
va arribar a la final,
on van perdre amb
l’equip de Castelló

quietud relacionada amb el món de
l’arqueria cal que es posi en contacte
amb l’associació mitjançant correu
electrònic adreçat a aat-poblamontornes@outlook.es.

Tres arquers poblencs, en plena acció a la prova penedesenca.

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360
TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS
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El Club Petanca La Pobla de Montornès,
rècord de trofeus el 2014
El passat mes d’octubre va tenir lloc en un cèntric hotel de
Coma-ruga el lliurament de
trofeus de l’any 2014, organitzat per la Federació Catalana
de Petanca. El Club Petanca
la Pobla de Montornès va ser
el més guardonat i els jugadors Adrià Trujillo i Víctor
García van ser els que més
premis van recollir. Trujillo
i García van rebre els guardons de campions de dupletes i de tripletes en la prèvia
del Campionat de Catalunya i
també la prèvia del Campionat d’Espanya, junt amb Juan
Garrido. En aquesta darrera
competició, els subcampions
també van ser de la Pobla: Jesús Castro, Felipe González i
Juan Carlos Mostajo. L’equip
de la Pobla també ha estat
subcampió de la Lliga Catalana. En aquesta competició
Adrià Trujillo ha estat campió
en individual, dupletes (junt
amb Víctor García) i tripletes
(amb Víctor García i Juan
Garrido).
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El 29 de novembre
el club va
organitzar un
torneig solidari a
favor de la nena
de dos anys Tania
Romero

Aquest darrer trimestre de
2014 ha estat molt intens
d’activitats pel club poblenc.
El 29 de novembre va organitzar un torneig solidari a favor
de la nena de dos anys Tania
Romero, que necessita els diners per rebre un tractament
a A Coruña contra un càncer.
Tota la recaptació va ser entregada a aquesta nena. El
mes de desembre, com cada
any, s’ha organitzat el Torneig
Social de Nadal per a tots els
socis i simpatitzants que vulguin participar. També es van
lliurar els lots de Nadal.

Els jugadors del Club Petanca la Pobla de Montornès continuen demostrant un alt nivell i segueixen
recollint trofeus.

Possible tercer equip
El Club Petanca La Pobla de
Montornès està estudiant organitzar un tercer equip, que
jugaria a la Tercera Divisió
Provincial, a causa de la gran
demanda de jugadors que es
volen incorporar a l’entitat.
Això requereix un gran esforç, tant econòmic com professional i, per això, esperen
la col·laboració de l’Ajuntament, com sempre, o d’alguna

empresa del poble que desitgi
participar en el projecte.
Per altra banda, el passat mes
de setembre el club poblenc va
rebre la comissió francesa formada per campions del món
de petanca, entre ells Lacroix
i Cortés, per veure si les instal·
lacions estan en condicions per
organitzar un torneig internacional el proper any. La seva
impressió va ser molt bona.

Finalment, els jugadors de
la Pobla Adrià Trujillo, Víctor Garcia i Juan Motos, les
fèmines Maria Victòria Perulero i Carmen Giráldez,
i el jugador juvenil Julio
Castellan han estat seleccionats per Tarragona per jugar el Torneig de Catalunya
de Seleccions, que tindrà
lloc a les instal·lacions del
Club Petanca Les Torres de
Rubí.

Nou jugadors del
CFS de la Pobla de Montornès,
convocats amb les seleccions de Tarragona
Un total de vuit jugadors
del futbol base del CFS de
la Pobla de Montornès han
estat seleccionats per les
Seleccions de Tarragona
de les respectives categories. Es tracta d’Alba Núñez,
Alejandro Ciuró, Hugo
Casado, Fernando Bueno,
Sergio Gallo, Aaron Lozano,
David Lozano, Eloi Rovira i
Roger Casas.
Precisament el diumenge
30 de novembre, el Poliesportiu de la Pobla de Montornès va ser la seu de diferents entrenaments de les
seleccions de les categories
infantil i sènior femení. Al

final dels entrenaments es va
disputar un partit amistós de
sènior femení entre la Pobla i
la selecció de Tarragona.

Una imatge de les participants en el partit amistós entre l’equip
sènior femení de la Pobla i la selecció de Tarragona cadet.

Per altra banda, la Caixa, a
través de l’Obra Social, col·
labora amb el CFS la Pobla
de Montornès en un projecte
dedicat a l’esport amb la finalitat de crear participació
amb acció grupal integrant a
famílies desafavorides socialment de la nostra comunitat,
subvencionant el 100% dels
costos de 10 nens per el desenvolupament de l’activitat
de futbol sala per a la temporada 2014-2015.
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Viu el Nadal a la Pobla
Diumenge
21 de desembre
Sortida a buscar
el Tió
A les 9.30 hores,
sortida des de la plaça
de l’Església.
A les 13.15 hores,
es cagarà el tió de la Pobla de Montornès a la plaça
de l’Església.

29, 30, 31 de
desembre i el dia
2 de gener
Activitats nadalenques
“El Nadal és màgic”
De les 9.00 h a les 13.00 h, al
Gimnàs i l’Escola
Municipal.
Amb servei d’acollida matinal
de vuit a nou del matí i d’una
a tres del migdia, i menjador.

Dilluns 5 de gener
Nit de Reis
A les 18.00 hores,
al Pavelló Poliesportiu,

arribada de
Ses Majestats
Els Reis Mags d’Orient.

Després, Melcior, Gaspar
i Baltasar,com cada any,
repartiran els regals casa
per casa.

Dissabte
27 de desembre
2a edició del
Parc de Nadal
Al Poliesportiu Municipal,
de les 10.30 h a les 13.30 h i
de 16.30 h a 19.30 h.
A les 18 hores,

Recollida de cartes

per als Reis
a càrrec del Patge Reial.

L’Ajuntament de la
Pobla de Montornès
us desitja

Bon Nadal i feliç any 2015
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