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Editorial

Transport públic

El mandat 2011-2015 afronta les dar-
reres setmanes i és moment de fer 
balanç, de mirar la feina feta i veure 
quins han de ser els objectius els pro-
pers anys. Hem fet millores en els di-
versos nuclis de la Pobla. És el cas de 
les de la plaça de l’Església, amb nous 
bancs i arbres. També hem plantat 
arbres a la carretera de Poblamar, a 
l’Avinguda Catalunya i al camp de fut-
bol. En la Masia Mas Soler s’ha fet un 
parc infantil i hem instal·lat pistes de 
petanca. La conservació dels nostres 
elements patrimonials ha estat una de 
les nostres prioritats i hem aprovat un 
Pla Especial Urbanístic de Protecció de 
Patrimoni. Hem impulsat la celebració 
de la Fira Medieval, amb un gran èxit 
de públic. La millora de les comunica-
cions s’ha concretat amb una antena de 
TV que garanteix el 90% de la cobertu-
ra del terme i la creació de zones wifi.

També hem impulsat la construcció de 
nous equipaments com el nou consul-
tori mèdic. Hem reformat l’ajuntament 
per fer-lo més accessible i funcional i 
hem municipalitzat la gestió de la 
Zona Esportiva Municipal. L’esport al 
municipi ha sortit guanyant amb les 
millores del Poliesportiu i a la piscina 
municipal. L’abastiment d’aigua l’hem 

millorat amb la construcció d’un nou 
pou d’aigua abans no arribi l’aigua del 
CAT. També s’està revisant dels fonts 
d’aigua a Flor del Almendro. I prope-
rament seguirà a la resta de la urba-
nització.

L’impuls del treball ha estat un altre 
eix de la nostra actuació, davant la crisi 
econòmica que patim. Hem facilitat la 
implantació del projecte hoteler rus, 
cursos d’aquest idioma, però també 
ajuda al treballador a través dels sindi-
cats amb cursos per a la realització de 
currículums. Hem reduït el cost d’elec-
tricitat al municipi. I, per potenciar el 
turisme, hem modificat les normes 
subsidiàries per poder portar a terme 
habitatges turístics, aparcaments de 
caravanes, autocaravanes, càmpings, 
hípiques i la instal·lació d’una benzi-
nera.

Hem estat al costat de la ciutadania 
en la creació de noves entitats com 
l’Associació de Cuina, l’Associació de 
Tir amb Arc i l’Associació de Dards. 
També hem facilitat un nou lloc per 
les labors de Fil i Boixet i s’ha estimulat 
la creació de l’Associació de Comerci-
ants. Tot aquest teixit associatiu és el 
que dóna vida al nostre municipi i hem 
d’estar al seu costat.

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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Exploració biomEcànica computEritzada: sistema que permet 
l’anàlisi de la petjada en estàtica i en dinàmica, dotat d’una plataforma de pressions 
que permet obtenir valors de pressions màximes de la petjada, desplaçaments del 
centre de gravetat i distribució de masses, podent establir i confirmar un correcte 
diagnòstic. 
Aquest sistema es complementa amb una càmera externa que actua simultània-
ment amb la plataforma de pressions per poder observar detalladament la marxa. 

Complementant amb sistemes d’escanejat de la petjada plantar i podoscopi.

Explicació detallada del resultat de l’exploració, del diagnòstic i de les possibles 
solucions. 

El pas de la Pobla a la nou experimen-
tarà canvis molt importants els propers 
mesos en el seu pas pel nostre muni-
cipi gràcies a unes obres que impulsa 
l’Ajuntament de la Pobla amb el suport 
de la Diputació de Tarragona i que te-
nen un cost de 450.000 euros. A l’accés 
sud de la població, s’instal·larà un pas 

de vianants elevat per l’encreuament de 
la carretera amb l’objectiu de reduir la 
velocitat dels vehicles que arriben. Tam-
bé s’adequarà una rampa en la vorera 
de la banda nord per suprimir barreres 
arquitectòniques i es crearà una illeta 
en la sortida del carrer del Mar per se-
parar els vehicles que van cap a Torre-

dembarra i els que van cap a la nou de 
Gaià. Una altra actuació destacada serà 
l’adequació dels pàrquing davant de la 
Cooperativa.

Es crearan passos de vianants elevats 
davant del pàrquing nou del Passeig de 
l’Estació i front a Recasens, on hi ha la 
parada bus. S’adequaran els desguas-

sos de pluvials del carrer Montserrat i 
avinguda Catalunya.

Finalment, es crearà una nova vorera 
en el marge oest des del pont de l’AVE 
fins enllaçar amb la vorera que baixa 
del Castell, amb pista per a bicicletes 
inclosa i es connectarà el voral de plu-
vials al torrent.

Obres de millora en la carretera 
de la Pobla a la Nou 

confEcció d’ortEsis dE silicona pErsonalit-
zadEs: estan indicades en dits en urpa dolorosos, helomes (ulls 
de poll) al cinquè dit o interdigitals, separador en l’haulluxd valgus, 
evitar frecs amb el calçat...

podologia pEdiàtrica: comprovar que l’evolució de la 
petjada plantar és correcta.

podologia Esportiva: una bona exploració biomecànica 
pot posar de manifest certs hàbits en l’esportista que poden generar 
sobrecàrregues musculars que limiten el rendiment esportiu.

confEcció dE suports plantars pErsonalit-
zats (plantillEs): realització d’uns suports plantars totalment 
adaptats al pacient i a la seva patologia.

QuiropÒdia:

realitzem el tractament de:

◗helomes (ulls de poll)

◗ungles encarnades

◗callositats 

◗micomicosis (fongs a les ungles)

◗berrugues...

Carrer de Pere Badia, 5, 1r-2a
Torredembarra
Telèfon: 977 13 04 35
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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

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

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

  Salvat 
Comunicació

L’ajuntament aprova un pressupost 
pel 2015 de 2,1 milions d’euros

2014) de la Diputació Provincial, finança íntegra-
ment les obres d’Enllumenat zona Castell Montor-
nès i Reposició Paviment carrer Maduixa-Surera,  
que tenen un cost total de 46.838,56 euros.

◗El Pla d’Actuacions Municipals, anualitat 2014, 
també de gestió provincial, ens aportarà per a les 
obres de Complement i Millora instal·lacions Pa-
velló Esports un total de 76.224,95 euros.

El preu del contracte ascendeix a 80.102 euros.

◗Altres projectes ja aprovats, però encara no in-
corporats al pressupost municipal per a la seva 
execució, són el de Millores a la Zona Esportiva 
Castell de Montornès, i el de Interconnexió dels 
Dipòsits de Poblamar.

El primer ja compta amb una subvenció reconegu-
da de 49.525,89 euros per part del Pla Actuació 
Municipal de la Diputació Provincial; i el segon 
apareix incorporat al nou Pla Especial d’Inver-
sions Sostenibles, també de caràcter provincial, 
pendent de reconeixement definitiu d’ajudes al 
seu finançament.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió del pas-
sat 19 de febrer, amb caràcter definitiu, el Pressu-
post General consolidat per a l’exercici 2015, que 
presenta una previsió de despesa total per import 
de 2.135.888,45 euros, distribuïda en els següents 
conceptes:

Despeses de personal 544.732,84

Despeses en béns corrents i serveis 1.397.960,00

Despeses financeres 48.001,62

Transferències corrents 29.200,00

Inversions reals 70.000,00          

Passius financers 45.993,99

A banda de les despeses ordinàries corresponents a 
personal i funcionament corrents dels serveis, cal fer 
comentari de les noves inversions en béns i serveis 
que s’engloben dins del concepte de inversions reals. 
Les inversions inicialment incloses en el pressupost 
de 2015 per a executar en l’exercici són:

Denominació
del projecte Pressupost

Redacció de Projectes referits a 
noves infraestructures i bens
destinats a l’ús general

1.000,00

Enderroc Escoles antigues per a 
implantació de serveis 2015 25.000,00

Arranjament Consultori Mèdic 
Carrer Sant Antoni 4.000,00

Mobiliari equipament i utillatge. 
Reposició de contenidors brossa 6.000,00

Mobiliari Urbà 25.000,00

Equips informàtics 6.000,00

Inversions immaterials.
Adquisició servituds 3.000,00

Les inversions incloses en el pressupost de 2015 es preveuen finançar d’aquesta manera:

Denominació del projecte Pressupost Subvencions Fons propis

Redacció de Projectes referits a noves
infraestructures i bens destinats a l’ús general 1.000,00 1.000,00

Enderroc Escoles antigues per a implantació
de serveis 2015 25.000,00 25.000,00

Reforma i Manteniment Consultori Mèdic 4.000,00 2.433,60 1.566,40

Reposició de contenidors 7.000,00 7.000,00

Mobiliari Urbà 18.000,00 18.000,00

Mobiliari d’oficina i utillatge 6.000,00 6.000,00

Equips Informàtics i processos informació 6.000,00 6.000,00

Inversions immaterials. Adquisició servituds 3.000,00 3.000,00

En el pressupost es recull la inversió nova prevista. 
Si més no, posteriorment, s’incorporarien les inver-
sions que, com a romanents de crèdit, apareixen 
finançades a final de l’exercici anterior, però que 
encara estan total o parcialment sense executar. Per 
aquesta via, tret d’allò que finalment resulti de la 
liquidació de l’exercici 2014, cal preveure iniciar o 
acabar amb càrrec i dins l’exercici 2015, les obres 
corresponents als projectes pels imports totals o 
parcials següents:

Enderroc Escoles antigues 
per a implantació de serveis 2014               13.828,36 €

Complement i Millora instal·lacions 
Pavelló Esports               40.653,53 €

Remodelació Enllumenat zona
Castell Montornès                                        35.949,23€

Reposició paviment carrer
Maduixa-Surera                 10.889,33€

Per tal de finançar aquestes inversions, l’Ajuntament 
té atorgades una sèrie de subvencions, ja reconegu-
des per la Diputació Provincial i per Generalitat, dins 
diversos programes:

◗El Pla Especial  Inversions Sostenibles (PEIS 
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Aquesta és la nova imatge que 
ofereix el poliesportiu muni-
cipal després de les obres de 
renovació que han acabat fa 
just unes setmanes. Les faça-
nes principals i laterals han 
estat decorades amb dos mu-
rals, obra de l’altafullenc Ori-
ol Leim, amb diferents motius 
esportius. Les obres s’han es-
tructurat en sis parts: fressat 
i pintat de la pista principal, 
instal·lació de cistelles de bas-
quet 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 

L’Escola Bressol Sol Solet 
ofereix la possibilitat de co-
nèixer més a fons el projecte 
educatiu i les instal·lacions 
els propers 14 i 15 d’abril de 
9 a 13 hores en unes jorna-
des de portes obertes. Ells 
serveis que ofereix són aco-
llida matinal (8 a 9 h), servei 
educatiu (9 -12 h i 15 -17 h); 
acollida migdia menjador  
(12 a 13 o 12- 15 h) i acollida 
tarda (17-17.30 h). Està si-
tuada a l’Avinguda Catalu-
nya número 1 i els telèfons 
de contacte 977 648 700 i 
647 428 334. Podeu entrar 
al blog escolabressolmpal-
solsolet.blogspot.com.

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

Nova imatge del poliesportiu municipal

Jornada de portes obertes el 14 i 15 d’abril 
a l’Escola bressol Sol Solet 

Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360

TORREDEmBARRA - lA POBlA DE mOnTORnÈS

de les façanes. El poliespor-
tiu municipal de la Pobla de 
Montornès es va construir fa 
21 anys i necessitava una re-

novació, que s’ha pogut afron-
tar gràcies una subvenció de 
la Diputació de Tarragona. 
Des de l’Ajuntament s’agra-

eix la comprensió als clubs 
que utilitzen la instal·lació 
durant el temps que han du-
rat les obres, ja que aquestes 

millores en plena temporada 
de futbol sala i bàsquet ha 
ocasionat molèsties a les en-
titats esportives.

S’han plantat una quinzena de tarongers 
a la vorera dreta de l’Avinguda Catalunya

L’escola disposa de...
◗Jardí i 
hort propi:
ens agrada plantar les nos-
tres plantes aromàtiques i  
cuidar del nostre hort!

◗Espai Família:
obrim l’escola a les famíli-
es, ens agrada que els pares 
i mares s’impliquin i parti-
cipin en tallers, festes i ac-
tivitats.

◗Sortides 
pedagògiques 
pel poble 
i fora del poble
(biblioteca, granja, 
forn,etc.)

◗Aula d’educació 
creadora:
donem molta 
importància a l’expressió 
plàstica i la imaginació 
sense límit!
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¿Queréis instalar 
Gas natural 
en vuestra casa?
COnTaCTaD COn nOSOTrOS:  

Jesús rodríguez Gómez

680 913 755

Más calles de la Urbanización del Castell 
de Montornès dispondrán de Gas natural
El Gas natural está a punto de 
llegar a varias calles de la Ur-
banización del Castell de Mon-
tornès. Gilabert Miró S.A. 
como empresa colaboradora 
de Gas natural Distribución, 
ha sido la responsable de las 
obras de instalación, garanti-
zando la llegada del gas a todos 
los vecinos que hayan firmado 
el contrato de instalación con 
la empresa instaladora Vila-
seca Instagas. El Ayunta-
miento ya dispone de todos 
los permisos necesarios para 
iniciar la canalización en va-
rias calles de la urbanización:

◗C/ AVELLAnERS (toda la 
calle)

◗C/ ORTIGA (toda la calle)

◗C/ PRUnERA (hasta el núm. 
10)

◗C/ SURERA (núm. 29)

◗C/ MAGRAnER (hasta el 
núm. 17)

◗C/ MARGALLO (núm. 9-11 
y 13-15)

◗C/ PEDRERA (hasta el núm. 
6)

La única empresa autoriza-
da por parte de Gas natural 
para comercializar la urbani-
zación es Gilabert Miró con 
la colaboración de la empresa 
instaladora Vilaseca Instagas. 
El comercial de la zona, Jesús 
Rodríguez, continua trabajan-
do para conseguir ampliar la 
red de gas y dar servicio a to-
dos los vecinos interesados en 
disfrutar de esta energía.

En las próximas semanas 
empezamos a comercializar 
al otro lado del Torrent de 
la urbanización Castell de 
Montornès. Según datos del 
Ayuntamiento, actualmente 
ya hay 500 abonados a Gas 
natural.

Las únicas empresas 
autorizadas para trabajar 
en la urbanización 
son Gilabert Miró 
y Vilaseca Instagas

Gilabert Miró es una sociedad fundada en el año 
1987, que inició sus actividades en el sector de la construcción y 
fue especializándose en diversas actividades dentro de este sector. 
Como contratista Integral de la distribuidora Gas Natural, Gilabert 
Miró está acreditada para la realización de toda clase de obras 
y servicios relacionados con el gas. Gilabert Miró tiene su sede 
central en la ciudad de Reus (Tarragona) y cuenta con presencia 
en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón. 

Vilaseca instagas S.L. Con 9 años de experien-
cia, pretende seguir, día a día, trabajando para ofrecer un servicio 
integral a sus clientes atendiendo todas sus necesidades. En un mer-
cado cada día más competitivo, las nuevas tecnologías abren nue-
vos caminos de comercialización y promoción. Y en VilasecaInsta-
gas, pretendemos seguir el tren del futuro para conseguir ser una de 
las empresas más competitivas del sector en nuestro territorio.
no tenemos que saberlo todo, pero debemos conocer a quien lo sabe.
La profesionalización es cada vez más necesaria.

Daniel Lopera

634 443 111
Únicos comerciales 
autorizados y que os atenderán 
sin ningún compromiso.
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La 39a edició del Pessebre Vi-
vent de la Pobla de Montor-
nès ha registrat un augment 
significatiu dels visitants 
d’un 33%. Les causes han 
estat l’increment de cinc a 
set els dies de representació 
respecte de la darrera edició 
i el clima benigne la majoria 
d’aquests dies. Cal destacar la 
visita al Pessebre de l’arque-
bisbe de Tarragona, Jaume 
Pujol, el Dia de Reis.

Han tingut continuïtat, igual 
que la temporada passada, 

Augmenta el nombre de visitants 
del Pessebre Vivent 

les degustacions gratuïtes 
del Brou Aneto durant tots 
els dies de representació. 
També es va oferir gratuïta-
ment degustacions d’infusi-
ons d’Aromes de Montserrat, 
gentilesa de la firma Tegust. 
Atès l’èxit que va tenir i tam-
bé que només es van donar 
480 degustacions, al tercer 
dia ja es van esgotar. Des de 
l’organització esperen que 
per la pròxima temporada la 
casa Tegust pugui subminis-
trar quantitat suficient per 
tots els dies de representació.

infórmese con el comercial de las ofertas al contratar el gas con 
calefacción y gas con caldera.

Ofrecemos en algunos de nuestros productos 5 años de garantía total 
que lo incluye todo.
Tenemos financiación hasta 24 meses al 0% interés y a 5 años al 8,99% interés (a estudiar por 
financiera).

Al contratar el gas más aire acondicionado, tenemos varias ofertas de las cuales os informarán 
los comerciales.

PrOMOCión TraE un CLiEnTE: Si has contratado alguno de nuestros productos, no 
dudes en comunicárnoslo, porque te obsequiaremos con un regalo o un descuento en tu 
presupuesto ya firmado.

Promoción a partir del 1 de abril de 2015 hasta el 31 de mayo.

  Únicos comerciales autorizados (no se deje engañar, pida acreditación)

  Póngase en contacto con  Jesús Rodríguez • Tel: 680 913 755

                                          Daniel Lopera • Tel: 634 443 111
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La Colla Els Reciclats va tornar a 
guanyar el premi a la millor car-
rossa del Carnaval de la Pobla de 
Montornès, que, com és tradici-
onal, es va celebrar una setmana 
abans que la majoria de Carna-
vals, concretament, el 7 de febrer. 
Aquest any, Els Reciclats van 
canviar els dinosaures per l’Índia, 
però van tornar a demostrar que 
són una de les millors colles del 
Baix Gaià. Van participar a la Rua 
de Torredembarra i van guanyar 
també en l’apartat de carrosses.  
Una carrossa imponent inspirada 
en el Taj Majal, una coreografia 
nombrosa i potent, reforçada amb 
tres espectaculars elefants que es 
movien dirigits pel seu genet, van 
sorprendre els assistents i va fer 
decidir el jurat.

La carrossa dels Veïns de la Pobla 
va aconseguir el segon lloc amb 
una proposta basada en Aladdin, 
també amb un gran esforç de co-
reografia i ball. I Els Estripacalces 
i els seus Superherois van ser ter-
cers. En la categoria de comparses, 
va imposar-se Portaventura, amb 
el seu Dragon Khan dirigit pel Pe-
queño nicolás. De tot una mica va 
ser segon amb el seu Parxís i les 
policies i presoneres de The Dange-
rous Girls van acabar terceres. Pel 
que fa al Concurs Individual Infan-
til, la classificació va ser la següent:  
1r narcís Aguilar Sánchez; 2n Pol 
Gutiérrez Mancheño i Aleix Mas-
só Ureña; 3r Aleix Solé Parés. Una  
rua pel centre de poble va acabar al 
Poliesportiu amb un show de lliu-
rament de premis amb una presen-
tadora de luxe.

La mejor pizza italiana 
(con productos naturales e importados de Italia)

Pastas, risotto y paella

TaMbIén Para LLEvar

Tel. 977 648 431 / 628 828 346
avda. Catalunya nº 2 (antiguo bar la viña)

La Pobla de Montornés
abIErTo dE MarTEs a doMIngo

Els Reciclats tornen a triomfar en 
el Carnaval de la Pobla de Montornès

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

La seva 
proposta 
bollywodi-
ana 
va tornar a 
sorprendre i 
també 
van ser  
els millors
a  
Torredem-
barra
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Espai de llibres

 BREUS

 BREUS

aLíCia SOLé

Us vull parlar del llibre Habi-
taciones cerradas, de Care 
Santos, periodista i escriptora 
catalana i autora d’un altre llibre 
ja recomanat en aquesta secció, 
Desig de xocolata. narra la 
història de 4 generacions de la 
família Lax, prestigiosa nissaga 
barcelonina, instal·lada en un 
palauet modernista del Passeig 
de Gràcia. La Violeta Lax serà 
la que es capbussarà de ple dins 
la història familiar i, al mateix 
temps, dins de la història de la 
Barcelona de finals del segle xIx 
i inici del segle xx. 

La novel·la s’inicia amb el ma-
trimoni format per la Maria del 
Roser (procedent d’una impor-
tant família tèxtil del Maresme) 
i Rodolf Lax, empresari milionari 
gràcies al desenvolupament ur-
banístic del Pla Cerdà. Un dels 
seus fills serà un prestigiós, 
extravagant i esquerp pintor,  
l’Amadeu Lax.

Tota la intriga comença mentre 
es duen a terme unes reformes 
a la casa familiar del Passeig de 
Gràcia, per tal de convertir-la en 
museu de l’obra del pintor. Allà 
es fa un sorprenent descobriment 
que serà la metxa inicial perquè 
la jove Violeta, néta del pintor i 
estudiosa de la seva obra, inves-
tigui la història real de la seva 
família. La noia es trobarà amb 

Habitaciones 
cerradas

Esplai de setmana santa,  
del 30 de març al 2 d’abril

Es construirà un pou nou per garantir  
el subministrament d’aigua

Nou emplaçament dels Serveis Socials 
i de l’administrativa del consultori

El Poliesportiu i les pistes de te-
nis acolliran del 30 de març al 2 
d’abril una nova edició de l’Esplai 
de Setmana Santa. Els nens i ne-
nes inscrits, amb edats compreses 
entre els 3 i els 12 anys, gaudiran 
d’un programa variat d’activitats: 
multiesports, manualitats, sortida 
al Garden Pobla Plant a fer tallers 

de planter i plantes aromàtiques, 
gimcana de proves, sortida a la 
pista amb patins i patinets, rea-
lització d’una mona... L’Esplai és 
organitzat per l’Ajuntament de la 
Pobla i de la coordinació i execució 
se n’encarrega Reforç Montornès. 
Les inscripcions es van tancar el 9 
de març.

Aqualia, empresa concessionària 
que s’encarrega del subministra-
ment d’aigua a la Pobla,  cons-
truirà un nou pou, a instàncies 
d’aquest consistori. L’objectiu és 
evitar que aquest estiu es produ-
eixin els problemes de l’estiu pas-
sat, en què es van patir talls en el 

subministrament a la urbanització 
Castell de Montornès. Mentre no 
arribi l’aigua procedent de la con-
nexió amb el Consorci d’Aigües 
de Tarragona (CAT), l’empresa ha 
calculat que amb aquest nou pou 
es podrà garantir el subministra-
ment d’aigua a tot el municipi.

Des d’aquest mes de març, els 
Serveis Socials Municipals es-
tan ubicats a l’edifici del costat 
de l’Ajuntament, al carrer Sant 
Antoni, on també hi ha l’admi-
nistrativa del consultori mèdic. 
Amb aquest canvi d’ubicació, 

millorà el servei d’atenció a la 
ciutadania, dotant l’espai de 
dues sales: una per al servei 
d’assistència i un altra d’aten-
ció personalitzada. S’hi accedeix 
entrant pel pati annex de l’Ajun-
tament.

moltes sorpreses, secrets familiars, 
passions desconegudes, històries 
incompletes que ella haurà d’anar 
encaixant per tal de posar cada 
personatge al lloc que realment li 
pertoca.

Al mateix temps, el lector viatjarà 
per la història de la ciutat, en un 
època amb molts canvis urbanís-
tics, polítics i ideològics. I és pre-
cisament això, juntament amb la 
convivència de personatges de fic-
ció i personatges reals i històrics, 
un dels atractius d’aquesta novel-
la. Els personatges d’aquesta fa-
mília burgesa catalana, juntament 
amb els seus nombrosos servents 
i minyones, es creuaran amb per-
sonalitats com el rei Alfons xIII, 
Francesc Macià, Antonio Maura, 
Eusebi Güell, entre altres.

La narració no és contínua en el 
temps, és a dir, episodis actuals 
s’intercalen amb històries del 
passat, però és precisament això i 
l’habilitat de l’autora, el que fa que 
el llibre tingui un bon ritme que 
deixa el lector enganxat des de les 
primeres pàgines. Com a curiosi-
tat, us comento que aviat sentireu 
a parlar d’aquesta història familiar 
arran de l’adaptació que s’està fent 
per a la televisió. S’ha està gravant 
a Barcelona, Vilafranca, i altres 
localitats catalanes, i estarà pro-
tagonitzada per Adriana Ugarte, 
Ramon Madaula, Francesc Orella, 
entre altres.

escola bressol
a Torredembarra

www.lacasadelesfades.com

Si voleu més
informació

truqueu al telèfon:

977 130 810
info@lacasadelesfades.com

C/ Joaquim Torrens Ibern, 7
local 1 43830 Torredembarra

tel. 977 130810

Vine a veure’ns i informa’t
de les noves possibilitats  

d’horaris i preus!

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

Obrim fins el 15 d’agost
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Càritas Parroquial de la Pobla
inaugura el seu local el 10 d’abril

Diaris i Queviures La Pobla
reparteix 50.000 euros

Jornada de portes obertes de les obres 
de millora de l’Ajuntament 

La Pobla, 
cardioprotegida

Càritas Parroquial de la Pobla de 
Montornès inaugurarà el proper 
divendres 10 d’abril a les cinc de la 
tarda el seu local, situat a les Esco-
les Velles, a l’Avinguda Catalunya, 3. 
Presidida pel rector de la parròquia 
del municipi, Vladimir Soszynski, 
ja fa uns mesos que està treballant 

regularment i ha organitzat diverses 
activitats per ajudar els més desfa-
vorits del municipi. Cal confirmar 
l’assistència al telèfon 674 037 901 
dimecres i divendres de 10 a 12 hores. 
Al final de l’acte, hi haurà un pica-
pica, gentilesa de Mama Antonia i 
Rostiseria Cal Pedro.

La sort va passar l’11 de març per 
la Pobla. L’establiment Diaris i 
Queviures La Pobla va repartir 
un premi de 50.000 euros amb 

el rasca del Còctel de premis de 
Loteria de Catalunya. El premi el 
va aconseguir un veí del municipi 
jugant només 2 euros.

Properament s’organitzarà una 
jornada de portes obertes perquè 
els veïns i veïnes de la Pobla pu-
guin conèixer de primera mà com 
ha quedat l’ajuntament després 
de les obres de reforma que van 
acabar fa unes mesos. L’objectiu 

de les obres era convertir la casa 
consistorial en un edifici més 
funcional i que ofereix un millor 
servei a la ciutadania. A més, s’ha 
adaptat a totes les normatives le-
gals vigents.

L’Ajuntament ha instal·lat dos 
desfibril·ladors al municipi. Un 
està situat al Poliesportiu munici-
pal i l’altre al local de l’Associació 
de gent gran.

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

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

Av. Mas Solé, 12 baixos. Urb. El Castell. La Pobla de Montornès. Tarragona
Tel.: 629739781 - 977648941 • Web: www.immocastell.es • Mail: pilar@immocastell.es

tENIM
CaSES 

a PREUS 
ECONÒMICS

Suministro Fabricación y  
colocación de Aluminio y cristaleria

Tel. 616 736 120 • aluman21@hotmail.com
Manuel Morales Grao

Presupuesto sin compromiso

La Via Verda del Baix Gaià farà nous 
passos importats les properes setma-
nes per poder ser una realitat en un 
futur proper. El passat dissabte 7 de 
març representants dels Ajuntaments 
del Catllar, la Pobla de Montornès i la 
Riera de Gaià van fer un recorregut 
per un tram de l’antiga via del tren 
Reus-Roda de Berà, abandonada des 
dels anys vuitanta i que defensen que 
es converteixi en una via verda. En 
la visita hi va participar l’alcalde de 
la Pobla, Josep Maria Santamaria, 
al costat del seu homòleg del Catllar, 
Antonio López, i un regidor de la Ri-
era.

Tots tres municipis han iniciat con-
tactes amb Adif i la Diputació de 
Tarragona i esperen que s’hi sumin 
Roda de Berà, Creixell i Perafort. Es-
tan preparant un dossier, pressupost 
i un vídeo de com podria ser aquesta 
hipotètica Via verda.

La construcció d’aquesta via verda 
suposaria un impuls turístic a la zona 
interior del Baix Gaià, com ja ha pas-
sat a la Terra Alta i Girona. En el cas 
de Girona, que compta amb tres ru-
tes, es calcula una despesa dels usu-
aris en serveis proper al milió d’eu-
ros anuals. La posada en marxa d’un 
producte turístic com la via verda del 

La Pobla suma esforços 
amb el Catllar i la Riera 
per la Via Verda

Baix Gaià podria provocar a la Pobla 
de Montornès i els altres municipis 
l’aparició de nous negocis relacionats 
amb el turisme com allotjaments ru-
rals, restauració o altres serveis com 
el lloguer de bicicletes.

La construcció d’aquesta 
via verda suposaria un 
impuls turístic a la zona 
interior del Baix Gaià, 
com ja ha passat 
a la Terra Alta i Girona
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Una mirada enrere...

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

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



13LA PIGOTA

Caminant per la Pobla

Cim de la Mola, sostre del Tarragonès

Una imatge del cim de la Mola

ManEL bOnanaD

Comencem a l’altra banda del 
pont. Veiem un senyal que in-
dica Roda de Berà. Agafem un 
caminet de terra, entre petites 
oliveres. És el GR-92 (sender 
de Gran Recorregut). A pocs 
metres, n’agafem un d’asfalt. 
El seguim uns 500 metres 
i arribem a una bifurcació. 
Hem de seguir cap a la dreta. 
Fixeu-vos en el plafó informa-
tiu. Ens explica bé què són les 
cabanes de pedra seca. 

Seguim i pugem una mica 
fins arribar a dalt d’un pont. 
A partir d’aquí s’acaba el 
camí d’asfalt i comença el 
de terra. Abans d arribar-hi, 
haureu vist un caminet que 
va cap a la dreta i un senyal 
que indica Mas Mercader. És 
una masia deshabitada situa-
da al terme de Creixell, però 
part de la petita ermita de la 
masia pertany al terme de la 
Pobla. Continuem pel camí de 
terra uns 900 metres. El camí 
és ample i planer. Fixeu-vos 
en els marges de pedra seca; 
vestigis d’una època en què la 
pagesia era important. Al cap 
d’uns 10 minuts, hi ha una 
bifurcació. Agafem el sender 
estret de la dreta i continuem 
uns 500 metres. Passarem 
per sota d’una masia desha-
bitada, el Mas Gibert, situada 
al terme de Creixell. Dins hi 
ha una antiga premsa on es 
molien les olives per a fer oli. 
Continuem i desemboquem 
en una altra bifurcació. Aquí 
deixarem el GR-92. Davant 
nostre hi trobem una cabana 
de pedra seca mig enrunada. 
És la Barraca del Merino. 

Seguim cap a l’esquerra, 
a l’oest. Caminem durant 
uns 5 minutets, i arribarem 
a un altre encreuament de 
camins. Hi veiem senyals. 
Un d’aquests ens indica “La 
Mola”. És el que hem d’aga-
far. Abans, pareu atenció en el 
camí que porta a Mas Gibert. 
S’hi arriba caminant un cente-
nar de metres. Podeu passejar 
pel seu voltant i gaudir de les 
vistes que ofereix de la costa, 
però aconsello no entrar-hi 

(les masies mig enrunades 
són perilloses).

Continuem pel sender estret 
que ens portarà a la Mola. 
L’hem de seguir entre dues 
piles de pedres amuntegades. 
Caminem uns 4 minuts i ar-
ribem a una cabana de pedra 
seca. Al seu costat hi ha una 
taula i el lloc està envoltat 
de vegetació. Bon indret per 
a descansar. Fixeu-vos en la 
cabana i penseu en l’esforç i 
la manya dels camperols que 
la construïren.

Pujant amb bones vistes
Després del descans, som-
hi, que comencem a pujar. 
Al principi la pujada és suau, 
però després es va fent més 
forta. Caminem sobre una 
carena muntanyosa uns 600 
metres, superant forts pen-

dents. S’hi observa vegetació 
poc desenvolupada per la po-
bresa del sòl. Hi trobem es-
pècimens de margalló (palmi-
to), l’única palmera autòctona 
d’Europa, de romaní (rome-
ro), de garric (coscoja), i poc 
més. Des de la carena per on 
pugem, en un dia clar, podem 
veure el port de Tarragona i 
poblacions costaneres (Alta-
fulla, Torredembarra, Crei-
xell) i la Pobla. El Mas Gibert 
també s’hi veu. Mentre pu-
gem, a mà esquerra, veiem 
una serra, la Serra Llarga, 
amb la qual connectarem 
més endavant. Des del cim 
de la carena (271 metres) 
observem, cap a l’oest, part 
del Camp de Tarragona, que 
és una gran plana litoral 
envoltada per un arc mun-
tanyenc, la Serralada Preli-
toral, l’enorme línia de mun-

tanyes que observem cap el 
nord i nord-oest.

A partir del cim de la care-
na, el sender es torna planer. 
Caminem uns 100 metres, 
veiem una cabana de pedra 
seca i entrem al bosc. Les 
espècies dominants són el 
pi blanc (pino carrasco) i el 
llentiscle (lentisco). En aquest 
punt ja hem connectat amb la 
part nord de la Serra Llarga. 
El sender torna a pujar suau-
ment i al cap de 5 o 7 minuts 
d’entrar al bosc, desembo-
quem en una bifurcació. Se-
guim el senyal que indica la 
Mola (aquí deixem la Serra 
Llarga). El sender es torna 
pedregós. A la Mola s’hi arri-
ba en 10 o 12 minuts.

El cim és en la confluència de 
tres termes: la Pobla, Crei-
xell i Bonastre. És planer i 
pedregós. Fixeu-vos en una 
construcció de formigó. És 
un vèrtex geodèsic. Serveix 
per a l’elaboració de mapes 
topogràfics i està protegit per 
Llei. Data de l’any 1983. A un 
cantó, al terra, una placa ens 
indica l’alçada: 318 metres. 
Podeu estar-vos-hi una esto-
na observant l’entorn. Quant 
a la vegetació, hi domina el 
garric (coscoja), un arbust 
amb fulles petites, dures i 
amb punxes, que creix sobre 
terrenys calcaris i pedrego-
sos. A la Mediterrània crea 
formacions de la mateixa es-
pècie: la garriga (aquí en te-

nim una, d’exemple). També 
hi veiem espècimens de mar-
galló i llentiscle escarransits. 
Pel que fa al rocam, hi trobem 
calcàries i dolomies, dos tipus 
de roques sedimentàries que 
es formaren a l’Era del Meso-
zoic (Secundari), fa més de 130 
milions d’anys. Es diferencien 
per llur composició mineral. 
La calcita (carbonat de calci) 
predomina a les calcàries, i la 
dolomita (Carbonat doble de 
calci i magnesi) a les dolomies. 
És difícil distingir-les. Sabíeu 
que els geòlegs ho fan amb àcid 
clorhídric diluït? La calcita ex-
perimenta molta efervescència 
si és sotmesa a l’àcid. La dolo-
mita, no. El conjunt de mun-
tanyes de la Mola i els voltants 
es crearen durant l’Era Ce-
nozoica (època del Terciari), 
entre 55 i 30 milions d’anys 
enrere, època en què s’aixeca-
ren també les principals serra-
lades d’Europa i Àsia, i també 
de Catalunya. 

Pel que fa a les vistes que po-
dem gaudir, són interessants 
si mireu cap el nord. Veureu 
una muntanya que sobresurt 
de la resta. És el Massís del 
Montmell (861 metres), el 
més alt del Baix Penedès. La 
Serralada Prelitoral també 
s’hi veu, però la vegetació ens 
tapa una mica la visió. Bé, 
per tornar a la Pobla només 
cal desfer el camí fet. Aneu 
amb compte al tornar. Les 
baixades a la muntanya són 
traïdorenques. 

GEnEraLiTaTS

Localització geogràfica de 
l’itinerari: zona nord del terme 
municipal.

Sortida /arribada: la Pobla. 
Pont del tren d’alta velocitat 
(centre educatiu).

Durada: entre 3 i 4 hores (de-
pendrà de les parades que 
fem).

Distància: 9 quilòmetres apro-
ximadament (anada i tornada).

Dificultat: mitjana-alta.

Aspectes d’ interès: cabanes de 
pedra seca, formacions vege-

tals, Mas Gibert,  vistes pa-
noràmiques, geologia, vèrtex 
geodèsic, la Mola.

Observacions: punt més alt del 
Tarragonès (318 m); part del 
recorregut s’endinsa pel terme 
de Creixell. no s’ha de realit-
zar l’itinerari amb pluja o vent 
fort. A l’hivern, cal abrigar-se 
bé. Podeu portar bastons.

Desnivell: 262 metres des del 
poble. Des del Mas Gibert 179 
metres. Pendents del 35% 
(20,8º) en alguns punts. 
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Esports

L’equip aleví del  
CFS La Pobla de Montornès  
guanya la Copa Tarragona
L’equip aleví de la Pobla de Montor-
nès s’ha proclamat Campió de Copa 
de Tarragona després de superar el 
nàstic en la final per 5-2. El con-
junt poblenc ha guanyat d’aquesta 
manera el dret a jugar la Copa de 
Catalunya. El partit es va disputar 
el diumenge 22 de febrer al Polies-
portiu de la Pobla de Montornès, que 
va ser la seu de les finals de la Copa 
de Tarragona de futbol sala de totes 
les categories. L’equip aleví del Club 
de Futbol de la Pobla de Montornès 
va ser l’únic equip representant del 
club.

L’equip aleví del CFS La Pobla de Montornès, amb la copa de campions

Una imatge d’un dels partits que es van disputar al Poliesportiu de la Pobla

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

Els altres guanyadors de la Copa Tar-
ragona van ser:

◆ INFANTIL: CFS Rapitenc

◆ CADET: Gimnàstic de Tarragona

◆ JUVENIL: CFS Laguna Cambrils

◆ SÈNIOR FEMENÍ: CFS El Mo-
rell

◆ SÈNIOR MASCULÍ: Platense 
Segur de Calafell
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Esports

El Club Petanca de la Pobla de Montornès inicia 
la temporada 2015 participant en el Torneig  
Internacional d’Hivern de Millau, a França
El Torneig Internacional de 
Millau (França), els dies 8 i 9 
de febrer, ha estat la primera 
cita de la temporada 2015 del 
Club Petanca de la Pobla de 
Montornès. En aquest tor-
neig hi van participar 256 
tripletes en la modalitat de 
eliminatòries directes. El 
club poblenc va competir en 
dues tripletes, formades per 
Juan Carlos, Adrià, nico per 
una banda, i David, Pedro i 
Suso, per l’altra. Cap equip 
va aconseguir passar la pri-
mera eliminatòria i van haver 
de participar al següent tor-
neig, juntament amb les 127 
tripletes restants, que també 
van quedar eliminades.

En aquest altre torneig va te-
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nir més sort, ja que la triple-
ta formada per Pedro, Suso 
i David van aconseguir clas-
sificar-se entre el 8 millors i 
passar la ronda del següent 
dia, on van ser eliminats.

El 15 de febrer es va organit-
zar el Torneig del “Dia dels 
enamorats”, on van parti-
cipar 14 dupletes mixtes. 
El torneig el va guanyar la 
tripleta formada per Adrián 
i Vicky, en segon lloc, la tri-
pleta formada per nico i Jen-
nifer. El 28 de febrer van ce-
lebrar el sopar anual de socis 
on es van presentar els nous 
jugadors que s’han afegit al 
club poblenc. També es van 
premiar els millors jugadors 
de cada categoria.

PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES DURANT L’ANY 2015
DaTa  aCTiViTaTS TErrEnY DE JOC

Febrer Torneig Internacional d’ Hivern Millau (França)

Febrer Campionat de Catalunya Club Petanca Salou

Març Fase prèvia campionat de Espanya individual Club Petanca Creixell

Abril Torneig Internacional de Juvenils Bourg St. Andeol ( França)

Abril Fase prèvia campionat de Espanya de tripletes Club Petanca la Pobla de  Montornès

Maig Fase prèvia campionat de Espanya de dupletes Club Petanca Roda de Bera

Maig Torneig Internacional Ciutat de Viladecans Club Petanca Viladecans

Maig Torneig Internacional AndrezieuxBouteon França

Juny Torneig Internacional Ciutat de Barcelona Instal·lacions la Magòria ( Barcelona)

Juny Torneig Internacional Ciutat de Zaragoza Zaragoza

Juliol Torneig Internacional de Juvenils Bèlgica

Juliol Torneig Internacional el Petanquero de oro San Boi del Llobregat

Juliol Euro petanca Niça ( França)

DaTa  aCTiViTaTS TErrEnY DE JOC

Juliol Torneig Internacional Pubilla Casas Club Petanca Pubilla Cases

Agost Torneig Internacional 12 hores de petanca Club Petanca la Pobla de Montornès

Agost Mundialet de Millau Millau ( França)

Agost Torneig Internacional Ciutat de Andorra Andorra la Vella

Agost Torneig 12 hores de Roda de Berà Club Petanca Roda de Berà

Setembre Torneig Internacional Bourg St. Andeol França

Setembre Lliga Catalana Catalunya

Setembre Lliga Primera Divisió Territorial Tarragona

Setembre Torneig Internacional Ciutat de Salou Club Petanca Salou

Setembre 12 hores de Torregrossa Lleida

Setembre Campionat de Catalunya de Veterans Club Petanca Roda de Berà

Novembre Torneig Internacional Prat del Llobregat Club Petanca el Prat de Llobregat

Desembre Torneig Social de La Pobla de Montornès Club Petanca la Pobla de Montornès

Visita’ns a facebook
C/ Major, 48 • La Pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62 • Mòbil 649 274 657



Temporada de calçots
MENÚ CALÇOTADA (con reserva)

Teja de calçots con su salsa.
Plato botifarra, churrasco, panceta, 
    patatas al caliu i alcachofas a la brasa

Postre
crema catalana
Agua, vino y café

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

mEnÚ SÁBADO Y DOmInGO

18,50 €

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


