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Editorial

Realitats i projectes assumibles

Transport públic

Benvolguts convilatans,

En nom de l’equip de govern de 
l’ajuntament dono el tret de sor-
tida al número 11 de La Pigota. 
Repassant publicacions d’altres 
governs  del nostre Ajuntament, 
està clar que La Pigota és dife-
rent. No hem posat mai que fa-
rem un nou ajuntament en un 
lloc emblemàtic, o una plaça de 
les set pobles amb una Font, o un 
teatre, o una vorera fins al Castell 
o que la masia s’acabaria (sense 
saber massa be perquè serviria), 
o un nou consultori a Poblamar… 
A La Pigota publiquem realitats 
i projectes assumibles i és el 
reflex del treball d’un equip de 
gent del poble. Hem demostrat 
aquests passats quatre anys que 
hem treballat i treballarem per 
millorar entre tots i totes.

La confiança amb AM-PM en 
unes eleccions amb un caire 

polític allunyat de l’antic mu-
nicipal, ens dona garantía  que 
anem pel bon camí. La incertesa 
política que viu el país, la crisi 
econòmica, no fa fàcil el govern 
municipal, però els projectes acu-
rats que estan en marxa i apro-
vats els pressupostos, legalment 
per les instàncies superiors de la 
Generalitat, Diputació, Consell 
Comarcal, ens garanteixen que 
podrem complir el nostre pro-
grama electoral.

Gràcies als que ens heu donat 
confiança i a tots els que heu 
votat en general pel vostre com-
promís. Us desitjo passeu un 
bon estiu i gaudiu de les festes 
tradicionals amb alegria i bona 
convivència.

Jose Maria santaMaria
Alcalde de la Pobla de Montornès

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

Atenció 24h contra  
la violència masclista  900 900 120

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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¿Queréis instalar 
Gas natural 
en vuestra casa?
ConTaCTaD Con nosoTros:  

Daniel lopera

634 443 111

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).

ahora al contratar su gas más calefacción o su gas más caldera le sale más económico y con 
un material superior.

PromoCión TraE un CliEnTE: si has contratado alguno de nuestros productos y 
nos recomiendas un nuevo cliente y contrata nuestro servicios, te haremos un regalo o un 
descuento en tu presupuesto.

Promoción válida hasta el 30 de setiembre de 2015

Único comercial 
autorizado  

(no se deje engañar, 
pida acreditación)

 

Daniel Lopera está trabajando con toda la urbaniza-
ción Castell de Montornès para suministrar el gas a 
todos los vecinos. aunque parecía que era imposible 
llevar el gas allí, hasta ahora estamos teniendo mucha 
aceptación, pero necesitamos la colaboración de los 
vecinos para poder acabar el proyecto con éxito.

Vilaseca instagas s.l. Con 9 años de experiencia, preten-
de seguir, día a día, trabajando para ofrecer un servicio integral a sus clientes 
atendiendo todas sus necesidades. en un mercado cada día más competitivo, las 
nuevas tecnologías abren nuevos caminos de comercialización y promoción. Y 
en Vilasecainstagas, 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.
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Josep maria santamaria  
és reelegit alcalde

Cartipàs municipal 2015

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

C/ MAJOR 8
La Pobla de Montornès 977 658 554

Josep Maria Santamaria 
comença un nou mandat 
com a alcalde de la Pobla 
de Montornès després que 
la formació que encapça-
la, Alternativa Municipal 
de la Pobla de Montornès 
(AMPM-CP), guanyés les 
eleccions del 24 de maig per 
majoria absoluta. AMPM-
CP va obtenir 7 regidors, 
un menys que els que tenia 
fins ara, mentre que Con-
vergència i Unió va perdre 
un dels dos que tenia i el 
Partit Popular va mantenir 
l’únic representant. Entra 
una nova formació al ple 
municipal, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, amb 
dos regidors.

En el ple de constitució de 
la nova corporació el passat 
13 de juny, Santamaria va 
aconseguir els vots dels seus 
set regidors i l’únic edil del 
PP. ERC i CiU es van abste-
nir. El cap de llista d’AMPM-
CP encapçala un govern 
amb tres tinents d’alcalde  
(Daniel Escuredo, Damià 
Bas i Sandra Tarrascó) i 
tres regidors més (Yolanda 
Sayago, Joan Bonet i Maria 
José Sotoca).

alternativa Municipal de la Pobla 
de Montornès (aMPM-CP)

643 vots 55,96% 7 regidors

esquerra republicana de Catalu-
nya- acord Municipal (erC-aM) 

218 vots  18,97%  2 regidors

Convergència i Unió (CiU) 174 vots  15,14%  1 regidor

Partit Popular (PP)  89 vots  7,75%  1 regidor

Participació: 55,22%

Alternativa Municipal  
de la Pobla de Montornès 
(AMPM-CP)  

 Josep Maria santamaria Puig

 Daniel escudero Guillén

 Damià Bas Parera

 sandra tarrasco Pellise

 Yolanda sayago Perez

 Joan Bonet Martinez

 Maria Jose sotoca Caballero

Esquerra Republicana de Catalu-
nya-Acord Municipal (ERC-AM) 

 Marcel Carbonell Palau

 oscar Ciurana Chorto

Convergència i Unió

 Joan Borràs tous

Partit Popular 

 Martí Francesc Virgili Mira

regidors

Alcalde: 
Josep MAriA 
sAntAMAriA

Rendes, tresoreria i política pressupostària, Béns 
i patrimoni, Compres, serveis interns i subminis-
tradors, Informàtica i tecnologia, Personal i règim 
intern, Relacions institucionals, protocol i imatge 
corporativa, Política de transparència i comunica-
ció, Seguretat i vigilància i Ensenyament.

3r tinenta d’alcalde,  
serveis socials 
sAndrA tArrAscó 

Serveis socials, beneficiència i 
assistència a les persones, Ser-
veis veterinaris, Serveis mortu-
oris i Política Social.

YolAndA sAYAgo

Esports, Gestió i equipa-
ments esportius, Polítiques 
de Joventut i Lleure.

resultats  
eleccions municipals

alternativa municipal de la Pobla de montornès (amPm-CP)  
va revalidar la majoria absoluta el 24 de maig

658 713 780Especialitat en coques de ceba i pastisseria  

Elaboració pròpia

NOVA 
OBERTURA

 Forn
Orpinell
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Cartipàs municipal 2015

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

 BREUS

S’instal·la un Parc de Salut a Mas Solé

Cloenda del Curs de Coneixement 
de la Societat Catalana

La gent gran de la Pobla pot gaudir 
des de fa unes setmanes del Parc 
de Salut que la Diputació de Tarra-
gona ha instal·lat a Mas Solé, just 
al costat del Casal d’avis. Està pre-
vista properament la instal·lació de 
bancs i arbrat en aquest espai. Els 

aparells del parc permeten exerci-
tar qualitats físiques bàsiques com 
la forma, la flexibilitat, la resistèn-
cia, l’equilibri o la coordinació, 
components vitals de la condició 
física relacionats amb la salut i la 
qualitat de vida.

El 16 de juny es va fer la cloenda 
del Curs de Coneixement de la So-
cietat Catalana, que s’ha portat a 
terme a la Pobla de Montornès i 
estava organitzat pel Consell Co-
marcal del Tarragonès. Hi han 
participat una desena de veïns i 

veïnes del municipi. Amb aquest 
curs es pretén que les persones 
estrangeres aconsegueixin una 
major dinàmica de promoció i 
autonomia personal i també una  
major participació social al mu-
nicipi.

MAriA José sotocA

Activitats i equipaments cultu-
rals, Promoció, iniciatives i tu-
risme i Atenció i relacions amb 
la Tercera edat.

C/ Indústria, 5
La Pobla

977 647 044

Rendes, tresoreria i política pressupostària, Béns 
i patrimoni, Compres, serveis interns i subminis-
tradors, Informàtica i tecnologia, Personal i règim 
intern, Relacions institucionals, protocol i imatge 
corporativa, Política de transparència i comunica-
ció, Seguretat i vigilància i Ensenyament.

Serveis generals (enllumenat, clavegueram, aigua i 
neteja), Manteniment de vies públiques, Mercats, 
aprofitaments i altres activitats a la via pública, Fi-
res i Festes, Entitats, participació i associacionisme 
i Polítiques de lleure.

YolAndA sAYAgo

Esports, Gestió i equipa-
ments esportius, Polítiques 
de Joventut i Lleure.

JoAn Bonet

Infraestructures i obres públi-
ques, Intervenció ambiental, 
Obres i activitats particulars, 
Establiments i espectacles pú-
blics, Tràfic i circulació i Gestió 
i disciplina urbanística.

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

1r tinent 
d’alcalde,

Hisenda i 
governació  

dAniel  
escudero 

2n tinent 
d’alcalde,

serveis  
tècnics

dAMià  
BAs
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Aqualia, l’empresa que ges-
tiona el Servei Municipal 
d’Aigües de La Pobla de 
Montornès, va iniciar l’1 de 
juny les obres de construcció 
d’un nou pou d’abastament 
d’aigua potable del munici-
pi. Amb una fondària de 220 
metres i un diàmetre de 500 
mil·límetres, podrà extreu-
re 900 m3 diaris i garantirà 
el subministrament d’aigua 
a tota la població al mes 
d’agost. S’acabarà així amb 
els talls produïts els darrers 
estius. A més, s’executarà la 
canonada de transport d’ai-

Una jornada de portes 
obertes amb una festa 
aquàtica va inaugurar el 
diumenge 20 de juny la 
temporada 2015 de la pis-
cina municipal de la Pobla. 
La piscina estarà oberta 
fins el 13 de setembre, que  
tancarà amb una altra jor-
nada de portes obertes. 

La piscina de la Pobla 
obre cada tarda de 16:00 a 
20:00 hores, els matins de 
dimarts a dissabte d’11:00 
a 14:00 hores i els diumen-
ges de 10:30 a 14:00 ho-
res. Els dilluns al matí està 
tancada.

S’ha enderrocat l’estació transformadora antiga, si-
tuada a l’entrada del poble, al carrer del Sol

Aqualia construeix un nou pou que garantirà 
el subministrament d’aigua al mes d’agost

La piscina municipal obre 
portes amb una festa aquàtica

Enderroc de 
l’antiga estació 
transformadora

El cost total 
de la inversió 
és de més de 
192.000 euros

gua des del nou pou fins a 
la canonada que actualment 
transporta l’aigua des del pou 
de Rubials existent fins al di-
pòsit del Castell.

L’Ajuntament de La Pobla 
de Montornès i Aqualia han 
arribat a aquest acord per tal 
de solucionar els problemes 
que ha patit els darrers anys 
el municipi, en què fins i tot 
s’han hagut de realitzar talls 
de subministrament puntu-
als en períodes de molt con-
sum. En el darrer estiu, tot i 
que es va proveir el dipòsit 

mitjançant cisternes d’aigua 
potable es va haver d’inter-
rompre el subministrament 
durant les nits.

Amb la construcció d’aques-
ta infraestructura, doncs, el 
municipi de la Pobla de Mon-
tornès veurà garantit el sub-
ministrament d’aigua potable 
de qualitat per als pròxims 
anys. El cost total de la in-
versió és de més de 192.000 
euros i inclou tots els estudis 
hidrològics, la redacció dels 
projectes i l’execució de totes 
les obres necessàries.

Aquest hivern s’han fet dife-
rents actuacions de mante-
niment de les instal·lacions 
amb una inversió important 

per part de l’Ajuntament. 
S’ha canviat la vorada de 
la piscina i s’ha renovat la 
maquinària. 

EL SERRALLER -a domicili-
en Dani i la sandra han obert 
un nou negoci a la Pobla: el 
serraller a domicili. Parlem 
amb la sandra per conèixer 
més detalls d’aquest nou esta-
bliment del nostre municipi.

◗ Per què heu obert el serra-
ller a domicili?
en Dani ja feia bastant temps 
que treballava de serraller a la 
Pobla, però des de casa. Vam 
veure que no hi havia cap ne-
goci d’aquest tipus al municipi, 
però si demanda, i ens vam de-
cidir a engegar la botiga.

◗ Vau obrir el passat mes de 
febrer. Quina ha estat la res-
posta dels veïns i veïnes de la 
Pobla? 
Hem tingut molt bona acollida. 
Com ja he dit, no hi havia cap 
tipus de negoci com el nostre i, 
a més, darrerament hi ha mal-
auradament bastants robatoris 
i ens venen a veure per arre-
glar els desperfectes als panys.  
Fins que vam obrir, els veïns 
havien d’anar a torredembarra 
i tarragona i ara no cal que es 
moguin de la Pobla.

◗ Què hi trobaran els clients 
a la vostra botiga?
Podran fer còpies de claus de 
casa, ja siguin de serreta o 
de punts, claus de cotxe, co-
mandaments per obrir els ga-
ratges... i tot això ho oferim  
amb uns preus molt econò-
mics.

◗ Teniu una àmplia oferta 
d’articles que van més enllà 
de la serralleria.
sí, hi trobareu articles relacio-
nats amb el calçat, el cotxe, el 

jardí... a més, si no ho tenim 
ho podem demanar. 
Volem seguir ampliant l’oferta 

d’articles que tenim a la boti-
ga. Però ho volem fer a poc a 
poc.
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Inaugurada la nova seu de Càritas  
de la Pobla de Montornès
Càritas de la Pobla de Mon-
tornès ja disposa d’una nova 
seu amb les condicions ade-
quades per poder portar a ter-
me la seva tasca, iniciada al 
nostre municipi ja fa uns me-
sos. El divendres 19 de juny 
es va fer l’acte d’inauguració 
del local, situat a les Escoles 
Velles, que va començar a les 
7 de la tarda amb una missa 
a l’església parroquial i va se-
guir al pati de davant del local 
amb els parlaments de mos-
sèn Wlodzimierz Soszinski, 
rector de la parròquia i que 
va obrir l’acte; Toñi Ortiz, 
responsable de la Càritas par-
roquial; Josep Maria Santa-
maria, alcalde de la Pobla de 
Montornès, i Francesc Roig,  
director de Càritas Diocesana 
de Tarragona.

Finalitzats els parlaments es 
va anar a la seu de Càritas i 

La nova seu 
estarà oberta 
els dimecres 
i els diven-
dres de les 
9:30 a les 
12:30 i de les 
16:30 a les 
19:30 hores

mossèn Wlodzimierz va be-
neir-la. També es va fer la vi-
sita a les instal·lacions, que 
disposen d’una sala gran, 
dues sales més petites on 
s’emmagatzema el menjar, 
la roba i altres materials, i 
un despatx per a l’atenció al 
públic. La nova seu estarà 
oberta al públic els dimecres 
i els divendres de les 9:30 a 
les 12:30 i de les 16:30 a les 
19:30 hores. Podeu contactar 
amb Càritas la Pobla també 
a través del correu electrò-
nic caritaslapobla@hotmail.
com.

Càritas de la Pobla de Mon-
tornès compta amb una dot-
zena de voluntaris, que han 
rebut formació per part de 
Càritas Diocesana de Tar-
ragona, i ha portat a terme 
els darrers mesos recollides 
d’aliments al municipi amb 

bona resposta per part de 
la ciutadania. Fins llavors 
l’atenció l’havien de fer a 
Càritas de Torredembarra, 
amb els problemes de des-
plaçament que això provoca.

Toñi Ortiz és la coordinadora 
d’acollida de Càritas La Po-
bla, l’àrea encarregada del 
primer contacte amb les per-
sones 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 l’hipo-
teca o psicològics, per exem-
ple. Llavors són derivats a la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) o als equips 
d’atenció psicològica de què 
disposa Càritas. Amb formes 
dignes i un tracte cordial és 
la manera com atenen les 
persones.
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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

L’equip aleví del Club Futbol 
Sala La Pobla de Montornès 
ha signat una gran temporada 
proclamant-se campió de Lli-
ga i de la Copa de Tarragona. 
A més, s’ha classificat entre 
els 16 millors equips de Ca-
talunya i té plaça a la Divisió  
d’Honor per la temporada vi-
nent. Finalment, també s’han 
coronat campions del Torneig 
Marina d’Or. Destaca també el 
títol de campió de lliga del Sè-
nior Femení.

Aquestes han estat les classifi-
cacions de la resta de categori-
es:

 prebenjamí de 1r any - 3r 
classificat de la lliga del Consell 
Escolar de Tarragona.

 prebenjamí de 2n any 
- 2n classificat de la lliga del 
Consell Escolar de Tarragona

 Benjamí -  4t classificat a la 
Lliga de la Federació Catalana 
de Futbol i 2n a la Copa

 infantil - 9è classificat a la 
Lliga i 4t a la Copa Tarragona

 cadet - 6è classificat a la 
Lliga i 9è a la Copa Tarragona

l’aleví del CFs la Pobla de montornès completa una temporada ideal

Visita’ns a facebook
C/ Major, 48

La Pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62

Mòbil 649 274 657

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

festa de final de temporada i 
es van jugar amistosos de to-
tes les categories amb el CFS  
Salou. Al vespre es va pro-

jectar el partit de la Final de 
Champions League en una 
pantalla de 12metres quadrats 
al poliesportiu. 

 sènior Femení - Campió 
de Lliga i 4t a la Copa Tarragona

 sènior Masculí - 4t clas-

sificat de lliga i 31è a la Copa 
Tarragona

El dia 6 de juny es va fer la 
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l’aleví del CFs la Pobla de montornès completa una temporada ideal

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

El CFS La Pobla de Montornès ha 
obert les inscripcions per la tempo-
rada vinent per als nens i nens entre 
4 i 17 anys. Podeu demanar més in-
formació trucant als telèfons 616 79 
28 22 o 657 19 47 25. Els horaris de les 
diferents categories són:

Minis: dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 
hores

Prebenjamí: dilluns i dimecres de 

17.00 a 18.00 hores

Benjamí: dimarts i dijous de 18:00 a 
19:00 hores

Aleví: dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 
hores

Infantil: dimecres de 19:00 a 20:00 ho-
res i divendres de 18:00 a 19:00 hores

Cadet: dilluns i divendres de 19:00 a 
20:00 hores.

Els dies 27 i 28 de juny es va disputar la ter-
cera edició del Torneig d’estiu de La Pobla de 
Montornès. Els equips del CFS La Pobla van 
completar una gran actuació i van aconseguir 
el primer lloc en les categories Sènior Masculí 
i Sènior Femení i Infantil.

Ja estan 
obertes  
les  
inscripcions 
per la  
temporada 
2015-2016

iii Torneig d’estiu de  
la Pobla de montornès

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
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Nens i nenes de la Pobla de Montornès van 
poder gaudir de l’esplai de Setmana Santa, 
realitzat els dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril 
al Pavelló poliesportiu municipal. Els infants 
van realitzar activitats esportives, una sortida 
al Garden Pobla Plant i la realització de mones 
saludables de fruita. 

Aquest dissabte 27 de juny l’empre-
sa Vila-seca Instagas ha organitzat 
una botifarrada popular a Mas Solé. 
Hi ha assistit més d’un centenar de 
persones que han pogut degustar la 

En marxa  
l’Escola d’Estiu 2015

Esplai de  
setmana santa

Vila-seca Instagas  
organitza una botifarrada

Festival de final  
de curs de  
l’Escola Els ametllers Des del 22 de juny a l’11 de setembre 

nens i nenes de 3 a 12 anys participen 
a l’Escola d’Estiu 2015 de la Pobla de 
Montonès, que es desenvolupa a l’Es-
cola Els Ametllers, la pista de tennis, 
la piscina municipal i el local de Re-
forç Montornès. L’Escola d’Estiu l’or-
ganitza i subvenciona l’Ajuntament i 
la coordinació i l’execució recau en 
Reforç Montornès.

El preu és de 40 euros a la setmana, 
en horari de 9 a 13 hores, mentre que 
hi ha la possibilitat de l’hora d’acollida 
matinal (de 8 a 9 hores) a un preu de 
8 euros per setmana i acollida menja-
dor (de 13 a 15 hores) amb un cost de 

L’Escola Els Ametllers va celebrar el 
divendres 19 de juny el Festival de fi-
nal de curs. Es van fer diverses activi-
tats al Poliesportiu amb la participació 
dels alumnes dels diferents cursos. Els 
alumnes que han acabat sisè de Pri-
mària van rebre un abonament a la 
piscina municipal de la Pobla com a 
premi per haver acabat aquest cicle 
educatiu.
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JOCS A LA NATURA  
TALLERS 
DIVERSIÓ

Gaudeix de l’estiu!

NOUS REPTES
EXPERIMENTACIÓ

AUTONOMIA

Conèixer, descobrir
i aprendre junts!

CENTRE INFANTIL
0 - ‐3

VINA A CONEIXEN’S!

C/ MIMOSES, 5.

LA POBLA DE MONTORNÈS

TL. 649 90 81 09 Nathalie

16 euros per setmana (carmanyola). 
L’acollida més la carmanyola té un 
cost de 22 euros per nen i setmana. 
El pagament s’ha de fer a Reforç Mon-
tornès en horari de 16 a 19:30 hores 
i el límit d’inscripció i pagament és el 
dimecres anterior a cada setmana.

botifarra cuita a la brasa. Instagas 
és l’empresa instal·ladora de Gas 
Natural a la urbanització Castell  
de Montornès des de ja fa més d’un 
any.
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Espai de llibres

alíCia solé

xavier Bosch, periodista i escrip-
tor, ha estat el guanyador del Premi 
Ramon Llull 2015 amb la novel·la 
Algú com tu, una història d’amor, 
de quatre dies, que perdura en el 
temps, anys i anys després, i que fa 
qüestionar el significat de la paraula 
amor a tot aquell que coneix aquesta 
història secreta, que cada vegada ho 
serà menys.

La història es situa en dos moments, 
l’any 1981 i el 2006, i també en dos 
llocs diferents, Barcelona i París, en-
cara que puntualment els protago-
nistes viatgin per diferents llibreries 
del món. I sí, alguns llibres també 
són importants en aquesta història, 
concretament els llibres de papallo-
nes, que serviran de suport de mis-
satges d’amor.

La protagonista femenina és la 
Paulina Homs, i quan ella no hi és, 
ocupa el seu lloc la seva filla Gina. 
El protagonista masculí és un ben 
plantat galerista francès, Jean-Pierre 
Zanardi, i ambdós es van conèixer 
quan la Paulina va anar a París, al 

‘Algú com tu’

casament de la seva cosina. Des-
prés de descobrir unes misterioses 
cartes dirigides a la Paulina, la seva 
filla Gina decideix fer un viatge en 
el temps i intentar conèixer més a la 
seva mare, que va perdre quan ella 
tenia 9 anys, i així poder construir 
una part de la seva història, una part 
viscuda intensament i sincerament 
entre dos adults que ni el pas dels 
anys pot esborrar. El record d’aque-
lla felicitat aconseguida a París és la 
benzina que ajuda els protagonista a 
suportar la vida quotidiana, tranquil-
la i familiar de la Paulina a Barcelona 
i la vida plena de viatges entre obres 
d’art i llibreries de Jean-Pierre.

No és una història d’amor carrin-
clona, és una història molt valenta 
per com es va viure però també per 
com es va recordar i mantenir cada 
moment tal com va ser viscuda. és 
un llibre ideal pels amants de les 
històries personals, però també pels 
enamorats de París. Si s’hi ha estat, 
es pot reconèixer cada racó com si el 
lector estigués allà mateix.

El King Castle  
de la Pobla guanya  
el Campionat de  
Tarragona de Dards

Festival de final de 
curs a l’Escola bressol

Un equip del nostre poble, el King 
Castle, ha aconseguit aquesta tempo-
rada el primer lloc en el Campionat de 
Tarragona de dards en la categoria de 
plata i s’ha classificat pel Campionat 
Estatal, que es disputarà a Benidorm 
el proper mes de novembre.  Els King 
Castle han aconseguit 14 victòries i 
només han perdut 4 partits. Han su-
perat el Dolce Vita de Sant Pere i Sant 
Pau (segon) i Bitacora de Tarragona 
(tercer). L’equip campió està format 
per Diego Alonso, Javi Pérez i Pedro 
Pelegrín.

El proper mes de novembre l’equip 
poblenc disputarà el Campionat Es-
tatal de Dards a Benidorm, en un 
torneig amb més de 600 equips. Si 
queden primers, es classificaran pel 
Campionat Europeu, que s’ha de dis-
putar a Croàcia. L’any passat ja van 
disputar aquest torneig, ja que van 

Pares d’alumnes i professorat van 
muntar aquest 26 de juny el El Circ 
Sol Solet, el Festival de final de curs 
d’aquest centre educatiu, amb un pa-
llasso presentador i diverses actuaci-
ons. Després es va fer l’acte de gradua-
ció dels alumnes de P2 i, seguidament, 
un pica-pica i jocs d’aigua a l’exterior. 
Després del “gran bany” es va fer so-
par i ball per cloure la jornada.

S’han classificat pel  
Campionat Estatal, que  
es disputarà el novembre 
a Benidorm

acabar en tercera posició al provincial. 
Llavors van finalitzar en una meritòria 
setzena posició. El Club King Castle 
es va formar fa només dos anys i ha 
aconseguit, com es pot comprovar en 
la seva vitrina de trofeus, uns grans 
resultats.

 BREU

Concurs de Colles Paelleres a Poblamar

Eustaqui Vallès restaura  
la imatge de  
Sant Antoni de Pàdua

El Concurs de Colles Paelleres a 
Poblamar 2015 va aplegar el 17 de 
maig una quinzena de participants. 
Damià Bas va ser el guanyador, 
per la “Paella més bona”. També 
es van premiar la millor presenta-
ció i la més original. Aquest any el 
certamen va comptar amb la col-
laboració d’Àngel Pérez, president 
de l’Acadèmia de Gastronomia de 
Tarragona, com a jurat del concurs. 
Els participants van tenir tres hores 

per preparar les paelles. Més de 150 
persones van participar al dinar po-
pular posterior.

La imatge de Sant Antoni de Pàdua 
que hi ha al carrer del mateix nom 
ha estat restaurada a causa del seu 
mal estat. De la restauració se n’ha 
encarregat Estaqui Vallès. La imat-

ge data del 1940 i va ser realitzada 
pel barceloní Rosés. Molts veïns de 
la Pobla tenen devoció per aquest 
sant i per això l’Ajuntament s’ha 
decidit a restaurar-lo.
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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

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

les alzines del nord
Ens trobem al carrer del 
Presseguer, a l’extrem nord 
de la urbanització Castell de 
Montornès. Agafem el camí 
de la Trunyella. L’entrada 
al camí es veu bé, ja què és 
ample i està asfaltat. A uns 
50 metres de l’inici, a mà es-
querra, al capdamunt d’ un 
caminet de terra, hi veiem 
una cabana de pedra seca, 
amb el sostre malmès. Con-
tinuem pel camí asfaltat. Fi-
xeu-vos en els marges de pe-
dra seca, que ens indiquen un 
passat agrícola. Els conreus 
s’han abandonat i ara hi ha 
vegetació. A uns 600 metres 
d’haver iniciat la caminada, 
ens trobem amb una bifurca-
ció. Hem de seguir tot recte. 
Però, abans de continuar, des 
d’aquest punt, si mireu cap 
el sud-est, veureu una cons-
trucció. és una masia aban-
donada: el Corral del Rovira. 
és petita i només hi queden 
en peu les parets.

Fixeu-vos també en el camí 
ample i asfaltat que puja cap 
a l’esquerra: ens porta al Mas 
Barral, a uns 100 metres. Es 
tracta d’una masia abandona-
da del segle xVI. Per dins es 
troba en un estat ruïnós i és 
perillós entrar-hi. Però hom 
es pot fer una idea de la seva 
grandària veient-la per fora. 
és una de les masies més 
grans del terme. Continuem 
el nostre recorregut. Veiem 
conreus, com ara garrofers, 
un dels arbres més conreats 
a la Pobla, juntament amb 
l’olivera. També hi veiem al-
guns avellaners, conreu que 
temps enrere era important 
al terme. Problemes de rendi-
bilitat econòmica durant els 
últims 25 anys han fet que la 
superfície cultivada de l’ave-
llaner hagi minvat.

Seguim. A uns 5 minuts de 
la bifurcació, el camí es tor-
na de terra. A uns 80 metres 
d’haver agafat el camí de ter-
ra, just en una corba que gira 
cap a la dreta, a l’esquerra 
del camí, podem veure una 
cabana de pedra seca i un 
pou. Fixeu-vos en el sostre 
de la cabana. Està recobert 

amb pedres, terra i plantes. 
La terra és argila perquè és 
impermeable a l’aigua. Les 
plantes són lliris de Sant Jo-
sep. Els pagesos plantaven 
lliris perquè les seves arrels 
enfortien el recobriment de 
terra del sostre de les caba-
nes, i així quedava més com-
pacte i s’impedia la infiltra-
ció de l’aigua de pluja. Si us 
acosteu al pou que hi ha al 
costat de la cabana, aneu amb 
compte. Pot ser perillós!

Al cap de 10 minuts arribem 
al mas de la Trunyella, situat 
a la zona més septentrional 
del terme. Es construí al segle 
xVI. Des de fa quatre anys, 
una part de la masia està 
habitada. Al mas hi abunda 
l’aigua perquè hi ha una mina 
molt a la vora, d’on es recull. 
Algunes terres del mas perta-
nyen a Bonastre.

Seguim pel camí. Pugem uns 
40 metres i deixem enrere la 
masia. Arribem a un magat-
zem. Pugem uns pocs metres 
cap a la dreta i ens trobem 
amb una bassa molt gran 
d’aigua. Agafem el camí que 
va paral·lel a la bassa, direc-
ció sud. A uns 50 metres ens 
trobem amb dues basses més 
petites i una font. Fixeu-vos 
que des d’aquí es veu la costa. 

No deixem el sender i a uns 
100 metres, a mà esquerra, 
veiem una construcció de 
pedra mig amagada per la 

vegetació. és un forn de calç 
abandonat. Servia per cal-
cinar roques que contenen 
carbonat de calci i extreure’n 
calç viva. Com aquí, hi abun-
den les roques amb carbonat 
de calci. De matèria primera 
no en faltava. Es necessitava 
també un bon assortiment de 
combustible, possible gràcies 
a l’abundant vegetació de la 
zona. Una vegada s’extreia 
la calç viva, s’apagava amb 
aigua i s’obtenia una pasta 
fluida que s’utilitzava, per 
exemple, per pintar els troncs 
dels arbres fruiters i evitar 
que els insectes hi pugessin, 
o bé per encalcinar parets, 
emblanquinar-les i desin-
fectar-les. Ara és la indústria 
moderna la que s’encarrega 
de fabricar-ne, de calç. Però 
val la pena conservar el llegat 
que ens ha deixat la història.

Continuem pel sender i a uns 
50 metres del forn haurem 
arribat al final del recorregut. 
Hi veiem un arbre molt gran, 
amb doble tronc, que ens 
dóna la benvinguda. Es trac-
ta d’una alzina (quercus ilex), 
arbre de la família de les fa-
gàcies. A la mateixa família 
i gènere hi pertanyen també 
la surera i el roure. El port de 
la nostra alzina és majestuós 
i en deu tenir molts, d’anys; 
tot plegat li dóna un caire 
místic. En aquest indret hi 
ha alguns espècimens d’alzi-
na. I això el fa extraordinari, 
perquè és difícil trobar-ne 

al nostre territori. Des de fa 
molt de temps, les activitats 
humanes van fer minvar els 
boscos d’alzina que, progres-
sivament, van ser substituïts 
pels boscos de pi blanc (pino 
carrasco; pinus halepensis), 
que és l’arbre que hi domina 
ara. Penseu que sense acti-
vitat humana al llarg de la 
història, els alzinars ara ocu-
parien bona part del nostre 
territori!

L’alzina és un arbre corpu-
lent, amb una alçada inferior 
als 25 metres i que pot viu-
re centenars d’ anys. El seu 
fruit és la gla. Té les fulles 
perennes, petites i dures per 
evitar un excés de pèrdua d’ 
aigua, i les arrels grans i pro-

fundes, per assegurar-se una 
bona provisió d’ aigua. Tot  
plegat perquè no hi plou gai-
re.  

Fixeu-vos que al costat de 
l’arbre hi ha una petita bai-
xada. A pocs metres hi ha una 
zona plana, des d’on podem 
veure algun espècimen més. 
Es diferencien bé dels altres 
arbres pel color de les fulles, 
d’ un verd fosc-grisenc, i pel 
seu tronc, de color bru fosc. 
Abans de tornar a la urbanit-
zació, aconsello descansar 
a sota de la gran alzina. és 
colpidor ser una estona sota 
d’un arbre tan majestuós. 
Per cert, si hi veniu a l’estiu, 
l’ombra de l’alzina us anirà 
molt bé.

GEnEraliTaTs

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

Sortida: nord de la urbanitza-
ció Castell de Montornès (car-
rer del Presseguer).

Arribada: al mateix lloc de la 
sortida.

Durada: 2 hores (dependrà de 
les parades que fem).

Distància: 6 km aproximada-
ment.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès: construc-
cions de pedra seca (cabanes, 
marges, pous); masies; con-
reus; forn de calç; alzines.

Observacions: Es tracta d’un 
itinerari força interessant pel 
que fa al patrimoni  
cultural i natural de la Pobla 
de Montornès. El recorregut és 
fàcil de realitzar.
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El 2016 hi 
ha prevista 
una segona edició 
de la Concentració 
Dtecta2, que es faria 
el setembre, coin-
cidint amb la Festa 
Major

Mato es queixa de l’estricta 
legislació espanyola amb 
els detectoristes, que pot 

acabar amb multes de  
milers d’euros

Personatges

La Pobla de Montornès va acollir a 
l’abril la 1a Concentració Dtecta2, amb 
una vintena de participants

Alejandro Mato viu a la Pobla de Mon-
tornès i és un apassionat de la història 
i l’arqueologia. Li hauria agradat estu-
diar-ho, però no ho va fer. Per això, fa 
molts anys que es dedica a la detecció 
metàl·lica, una afició que sovint ho té 
difícil per encaixar en la legislació del 
nostre país. Des del mes de maig presi-
deix l’Asociación Detectorista Imperial 
Tarraco, que compta amb una quinzena 
d’associats a la demarcació tarragonina 
i és la segona de Catalunya, després de 
l’Associació Detectorista de Catalunya. 
Sorgeix del col·lectiu Dtecta2, que ja fa 
uns anys que van formar ell i una colla 
d’amics aficionats al detectorisme.

La relació amb els arqueòlegs no és gai-
re bona, ja que els acusen de saquejar 
antiguitats. Mato reconeix que hi ha 
persones que es dediquen a això per 
fer diners, però són una minoria i la 
gran majoria dels detectoristes respec-
ten els jaciments arqueològics i normes 
com la prohibició de fer deteccions a 
dos quilòmetres de zones arqueològi-
ques i a 200 metres en zones BIC (Béns 
d’interès cultural). Les recerques les 
fan sobretot en camps llaurats, des-
prés de demanar permís, això sí, als 
seus amos. També la platja és un lloc on 
s’hi poden veure detectoristes, però en 
Jonathan no és gaire aficionat a detec-
tar en aquest espai. Per a ell i els seus 
companys la detecció és un hobby i no 
un negoci.

Mato es queixa de l’estricta legislació 
espanyola amb els detectoristes, que 
pot acabar amb multes de milers d’eu-
ros i que contrasta amb altres països, 
com el Regne Unit. Allí, els detectoris-
tes no només no tenen cap problema 
legal, sinó que els museus els compren 
el que troben per exposar-ho. A Catalu-
nya no hi ha un control tan intens com 

Jonathan mato, passió per detectar

Jonathan Mato ensenyant a detectar ob-
jectes als més petits durant la Concentra-
ció Dtecta2

Una imatge dels participants a la Concentració 
Dtecta2 de la Pobla

Jonathan Mato i l’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Josep Maria Santamaria

a Andalusia i altres comunitats, però el 
Seprona fa de tant en tant denúncies a 
detectoristes.

Amb els aparells que fan servir en Jo-
nathan i els seus amics poden detectar 
objectes metàl·lics a 20 o 25 centíme-
tres de profunditat, en funció de la 
seva mida. Actualment en Jonathan 
surt cada quinze dies amb un amic i 
estan cinc o sis hores durant el matí 
fent detecció. Intenten ser molt respec-
tuosos amb el medi natural i no només 
no generen deixalles sinó que recullen 
les que troben, com paper d’alumini, 
claus...

detectorisme a la pobla
La Pobla de Montornès va ser la seu 
el dissabte 25 d’abril de la 1a Concen-
tració Dtecta2, amb la participació 
d’una vintena de persones d’arreu 
de Catalunya i també del País Va-

lencià. Es van amagar més de 500 
objectes metàl·lics amb diversos pre-
mis per als participants. L’objectiu  
era donar a conèixer aquesta activitat 
i ja tenen prevista una segona edició el 
2016, però es faria el setembre, coinci-
dint amb la Festa Major de la Pobla.

A la Pobla hi ha un parell de projectes 
amb la participació del detectorisme: 
una és una exposició permanent amb 
objectes metàl·lics trobats a la Pobla 
i, l’altra, la col·laboració de detecto-
ristes en una campanya arqueològica  
en un assentament iber que hi ha al 
municipi. 

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

  SALVAT 
Comunicació

CAFETERIA BAR
CASAMENTS, BATEJOS, COMUNIONS...

Av. Estadi s/n. · 43761 La Pobla de Montornès.  
(Urb. El Castell) TARRAGONA · Tel. 977 648 957 

GO
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MENÚ CAP DE SETMANA  - TAPES
TORRADES - PAELLES -  FIDEUÀ 
I CALDERETES DE BOGAVANT PER ENCÀRREC
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Esports

Les femenines de la Pobla de Montornès, campiones 
provincials de petanca en la modalitat de ‘dupletes’

Més de 150 participants al ii Trail  
Popular de la Pobla de Montornès

L’equip femení del Club de 
petanca de la Pobla de Mon-
tornès ha obtingut un gran èxit 
aquesta temporada: campio-
nes provincials a la modalitat 
de “dupletes”. Las jugadores 
Maria Victoria Perulero i Car-
men Giráldez van fer història 
en aconseguir el primer lloc 
d’aquest campionat.

També els jugadors júniors 
van aconseguir classificar-se 
en totes las modalitats dels 
campionats d’Espanya provin-
cials, cosa que els va permetre 
competir al Campionat Nacio-
nal que es va organitzar a Al-
meria. Allà van classificar-se 
en dotzena posició.

El passat mes d’abril el club 
poblenc va organitzar el Cam-
pionat d’Espanya per Clubs a 
la modalitat de “tripletes” a les 
seves instal·lacions, i els juga-
dors locals van quedar campi-

La Pobla de Montornès va 
acollir el 3 de maig la segona 
edició del Trail Popular que 
porta el nom de la població. 
Robert Budai, que anava per 
lliure, va ser el guanyador, 
per davant de xavi Tomasa 
(Atletic Club Barcelona) i 
Àngel Martínez (Athletic T. 
Bikila Tarragona). Anna Gar-
cía Cuartero va ser la primera 
dona classificada, seguida de  
Maite Montaña. Un total de 
152 corredors van participar 
a la prova.
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Les campiones provincials de dupletes.

Foto: KEPA CREIXELL (FUN SPORTS)

Amb el  President de Petanca de Bourg St. 
Andeol (Foto publicada a la revista francesa 
Boules).

Equip internacional del club poblenc.  

aCTiViTaT ClasiFiCaCió

torneig internacional d’hivern Millau Vuitens en el torneig de consolació

Campionat de Catalunya Campió Provincial

Campionat d’espanya individual subcampió

torneig internacional Juvenils Bourg st.a. subcampió Consolació

Campionat d’espanya de tripletes Campió provincial

Campionat d’espanya de tripletes almeria novena posició

Campionat d’espanya de Dupletes 1ª Cat. Campió provincial

Campionat d’espanya de Dupletes 2ª Cat. Campió provincial

Campionat d’espanya de Dupletes Femení Campió provincial

torneig intern. andrezieux- Boutheon Quart lloc del torneig regional

torneig internacional Ciutat de Barcelona novena posició

open Ciutat de Lleida Campió

ons d’aquest torneig.

preparant el torneig inter-
nacional a la pobla de Mon-
tornès 12 Hores de petanca
Ara el club de la Pobla està 
treballant en l’organització 
del Torneig Internacional la 
Pobla de Montornès 12 Ho-
res de Petanca, que tindrà lloc 
els propers 8 i 9 d’agost a les 
seves instal·lacions. Hi parti-
ciparan equips de les provín-
cies de Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Girona, València, Sara-
gossa, Alacant i altres equips 
convidats com Bourg St. An-
deol, AndrezieuxBoutheon i la 
Selecció Francesa Sub-23.



L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

Volem abaratir el cost  
de la recollida  
de la brossa  

als veïns i veïnes  
de la Pobla

Sabeu que...
Per fer-ho, necessitem que 
ens ajudeu i separeu bé els 
residus i acabem amb imat-
ges com aquestes.

Si als contenidors hi ha resi-
dus que no hi corresponen, 
haurem de pagar més a 
l’empresa que fa la recollida

I recordeu...
Podeu fer servir la Deixalleria Mòbil. Es passarà a recollir 
en uns contenidors habilitats per l’ocasió al solar de l’antiga 
estació el segon diumenge de cada mes. Les andròmines 
s’han de dipositar als contenidors solament el dia indicat i, 
sobretot, no deixar-les al terra.

També hi ha un servei de recollida a domicili de les andrò-
mines. És necessari trucar a l’Ajuntament i demanar dia i 
hora perquè un camió passi per casa seva a recollir-les.

Estimar la natura és reciclar

Del 17 al 19 de juliol  
Festes de la Urbanització Poblamar
Del 31 de juliol al 2 d’agost  
Festes d’estiu
Del 21 al 23 d’agost  
Mercat medieval nocturn
Del 8 al 13 de setembre   
Festa Major

Gaudeix aquest estiu de les festes de la Pobla
T’hi esperem!!!

Més informació a www.lapoblademontornes.cat


