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En David  
i la Silvana,  
una parella  
de la Pobla 
que espera  
trigènims
 Pàgina 4

Entrevistem  
la tercera 
tinent  
d’alcalde, 
Sandra  
Tarrascó  
 Pàgina 6

Pizza y pasta de producción propia, ñoquis, tortellinis y mucho más
Tel. 977 648 431 / 628 828 346

Avda. Catalunya nº 2 (antiguo bar la Viña) La Pobla de Montornés
AbiErTo dE MArTEs A doMingo

LLevaMos Pizzas a doMiciLio
desde octubre a mitad de junio, de las 20:00 a las 22:00 horas
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Editorial

Siguem més cívics

Transport públic

Benvinguts convilatans,
Iniciem un nou curs polític i un dels 
objectius que ens marquem i en el qual 
dedicarem més esforços és la millora 
del civisme al nostre poble. I ho farem 
amb diverses accions per conscien-
ciar els ciutadans que han de canviar 
algunes actituds que no només van en 
contra de la resta de veïns i veïnes, sinó 
d’ells mateixos. L’exemple més clar és 
la recollida d’escombraries. Les illes i 
zones de contenidors del municipi són 
objecte d’actes incívics de tota mena, 
que l’únic que aconsegueixen és una 
mala imatge del nostre poble i molès-
ties als veïns i veïnes. Però no només 
això, sinó que s’eleva el cost d’aquest 
servei i, per tant, la ciutadania continua 
pagant més a final de l’any. Per això, a 
l’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès hem decidit instal·lar càmeres en 
aquests espais, que permetran sanci-
onar amb proves documentades els 
autors d’aquests actes incívics.
Per altra banda, hem iniciat una cam-
panya per donar a conèixer l’Orde-
nança municipal de tinença d’animals, 
que s’allargarà durant unes setmanes. 
Cal que els animals vagin amb corretja, 

identificats i, si són de races perilloses, 
proveïts de morrió. I els amos també 
s’han de fer responsables dels seus 
excrements, recollint-los de la via 
pública i deixant l’espai com estava. 
Després de la campanya informati-
va, s’imposaran multes als qui no la 
respectin. També aprofito per demanar 
als propietaris de gossos que siguin 
responsables i que no els abandonin. 
Darrerament ens estem trobant amb 
massa episodis d’aquest tipus. Tenir un 
animal domèstic no és un caprici, sinó 
una responsabilitat, i quan se n’ad-
quireix un s’ha de ser conscient de les 
obligacions que es tenen.
Finalment, em vull referir a la plaga 
molt important de gats que patim en 
diferents punts del municipi. Hi ha gent 
que els dóna menjar i ho fa per desco-
neixement, sense saber que enlloc de 
bé els pot fer mal. En aquests darrers 
mesos s’ha fet molta feina des de la Re-
gidoria de Serveis Veterinaris. Celebrem 
la creació de l’Associació PoblaGat, 
que s’encarregarà de donar menjar i 
esterilitzar els animals a partir d’ara.
Aprofito aquestes línies per desitjar-vos 
una Bona Festa de la Pigota!

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% inte-
rés (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 31 de diciembre de 2015

Único comercial 
autorizado  

(no se deje engañar, 
pida acreditación)

 

imPorTanTE
Queremos comunicar a todos los vecinos de la Ur-
banización Castell de Montornès que las obras de 
canalización siguen su curso normalmente, priori-
zando el orden de permisos y de firmas solicitadas. 
Actualmente seguimos trabajando en la zona del 
Torrent y nos ha costado llegar al objetivo mínimo, 
ya que algunos usuarios de esta zona han sido esta-
fados por anteriores empresas y dicha circunstancia 
nos está perjudicando.

Queremos dejar claro a la gente estafada en esta 
urbanización que nos estamos haciendo cargo de 
lo máximo posible y dando condiciones especiales, 
ya que nosotros sí que estamos haciendo las cosas 
bien. De hecho, unas de las cosas que se habló con 
el Ayuntamiento era solucionar primero los proble-
mas de toda la urbanización y, por eso, necesitamos 
la colaboración de todos y que se pongan en con-
tacto con el gerente de VILASECA InSTAGAS S.L. 
que es Daniel Lopera, con teléfono 634 443 111.

Para cualquier problema o aclaración de las obras, 
no dudéis en llamar a Daniel Lopera ya que él os 
buscará la mejor solución.

Vilaseca instagas, Sl. Con nueve años de experiencia, pre-
tende 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 quien lo sabe.
la profesionalización es cada vez más necesaria.
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En David Garcia Gil i la Silva-
na Drogu tenen antecedents 
de bessons en les dues famí-
lies, concretament  una pare-
lla d’avis cada un. Per això no 
els va estranyar gaire quan a 
la primavera els van dir que 
esperaven bessons per a mit-
jan d’octubre. Però en un dels 
controls periòdics els van in-
formar que un dels embrions 
s’havia dividit i que ja no eren 
dos sinó tres les criatures que 
esperaven. 

Aquesta parella, que viu des 
de fa deu anys a la urbanitza-
ció Castell de Montornès, ha 
hagut d’adaptar la seva vida 
a l’arribada dels trigèmins: 
comprar un nou cotxe on hi 
càpiguen tres cadiretes, un 
cotxet de tres places, adap-
tar les habitacions... Però la 
il·lusió pot amb tot. I és que 
en un dia passaran de ser dos 
a ser cinc a la família, amb 
l’arribada de l’Aleix, el Joel 
i la Jana.

En David té un company de 
feina que té bessons i tam-
bé coneixen una parella que 
estan en la mateixa situació. 
“La qüestió és saber-ho por-
tar. no estem nerviosos i tot 
anirà com vindrà”, comenta 
el David. El part està progra-
mat per a mitjans d’octubre a 
l’Hospital Joan xxIII, quan 
la Silvana estigui de 32 set-
manes, cosa que és habitual 
en els embarassos de trigè-
mins quan tot va en ordre, 
com és el cas d’aquesta pa-
rella de la Pobla.

Els pares, en David 
i la Silvana fa deu 
anys que viuen 
a la urbanització 
Castell de Mon·
tornès

658 713 780Especialitat en coques de ceba i pastisseria  

Elaboració pròpia

NOVA OBERTURA

 Forn  
   Orpinell

Segona Festa del Soci de 
l’Associació de Gent Gran

Una parella del  
Castell de Montornès 
esperen trigèmins

L’Associació de Gent Gran de 
la Pobla de Montornès va cele-
brar el passat dia 20 de juny la 
segona Festa del Soci, que va 
comptar amb l’assistència de 
prop de 140 persones. Va ser 
una festa de germanor i amb 
la participació de tothom amb 
alegria i ganes de passar-s’ho 
bé. Els cuiners i cuineres de 
l’Associació van preparar una 
sardinada, que va consistir en 
un plat d’embotits amb truita 
de patates, un altre de sardi-
nes i gelat. De sorpresa, es va 
regalar una planta a tots els 
assistents.

Com a fi de festa, i patrocinat 
per l’Ajuntament, hi va haver 
música en directe i tothom va 
ballar fins ben entrada la nit. 
Donada la gran acollida que 
va tenir i l’increment de nous 
socis, l’Associació es planteja 
organitzar més trobades com 
aquesta amb l’objectiu que els 
socis es coneguin més entre 
ells.
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El Pessebre Vivent de la Pobla  
impulsa noves millores en la representació
La quarantena edició del Pes-
sebre Vivent de la Pobla de 
Montornès disposarà aquest 
any algunes millores, la més 
destacada en la sonoritat. 
L’organització ha adquirit 
un nou equip de so i s’han 
millorat les explicacions i la 
música que acompanyen els 
diferents quadres. S’ha fet re-
cuperant un casset original de 
la primera representació però 
netejant-lo de soroll i imper-
feccions. També s’ha actuat 
en les millores mecàniques en 
alguns dels quadres per aug-
mentar la seguretat, com per 
exemple en l’Àngel de l’anun-
ciació. Finalment es renova el 
terra del bar -amb una sub-
venció de l’Ajuntament- i s’ha 
actuat en l’arbrat, on hi havia 
pins morts o en mal estat que 
feien nosa.

Les dates de les representaci-
ons ja es coneixen. Seran sis 
dies, enlloc dels set de l’any 
passat, ja que el diumenge 

Aquest any hi 
haurà sis dies per 
veure la quaran·
tena edició del 
muntatge

HorariS:
 20, 25, 26 i 27 de desembre  
18:15, 18:55, 19:35 i 20:15 hores.

 3 i 6 de gener 
18:30, 19:10, 19:50 i 20:30 hores.

(Diputació de Tarragona, 
Ajuntament de la Pobla, De-
partament de Cultura de la 
Generalitat) i empreses priva-
des (SA Recasens, Càmping La 
nòria i nordvert) són decisius 
per poder afrontar aquestes 
millores i acabar de comprar 
tot el vestuari a l’Associació 
Amics de Montornès. També 
Aneto tornarà a servir brou a 
l’entrada. La junta continua la 
feina de seguir buscant ajuts i 
col·laboradors.

Més de 200 persones van participar el 20 de setembre 
en la tradicional sortida a Port Aventura, que s’ha avan·
çat un mes perquè els darrers anys es feia a l’octubre.

posterior al Dia de Reis va 
tenir una afluència de públic 
molt baixa aquest any. Tam-
bé s’han definit quatre passis 
amb unes hores fixades.

Les ajudes rebudes o que 
s’han rebut d’institucions 
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La Sandra Tarrascó Pellisé 
s’estrena aquest mandat com 
a regidora a l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès. és la 
tercera tinent d’alcalde i s’en-
carrega de les àrees de Serveis 
Socials, Assistència a les per-
sones, Política social, Benefi-
cència, Serveis veterinaris i 
Serveis mortuoris.

 la regidoria de Serveis 
Socials li ha de portar 
molta feina?
Fa anys que vivim una època 
complicada a causa de la 
crisi econòmica i a la Pobla 
tenim casos molt complicats 
a causa de l’atur que castiga 
moltes famílies, en algunes 
tots els seus membres. Els 
desnonaments, la manca 
d’aliments i l’augment de de-
manda de beques menjador 
són els principals problemes 
que tenim al municipi i des 
de Serveis Socials, sobretot 
gràcies a la gran tècnica de 
què disposem, ho estem 
afrontant. Aprofito per 
recordar que la tècnica del 
Consell Comarcal té aten-
ció al públic els dimecres i 
divendres de 9:30 a 14:30 
hores.

 Quines novetats hi ha 
de cara a aquest nou curs 
en aquesta àrea?
Estem treballant en diver-
sos projectes, però estem 
pendents de subvencions 
d’altres administracions per 

Entrevista: SanDra TarraScó, tercera tinent d’alcalde de l’ajuntament de la Pobla de montornès

“Aquesta tardor farem una campanya 
informativa sobre la tinença de gossos i 
després iniciarem les inspeccions”

tirar-los endavant. Sí que 
puc avançar que ben aviat 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès disposarà d’un o 
dos pisos per acollir perso-
nes víctimes de maltracta-
ment en l’àmbit familiar.

 Quina és la relació de 
l’ajuntament amb càritas 
a la Pobla de montornès?
Bona. Els vam cedir un lo-
cal a les antigues escoles, els 
hem proporcionat Wifi i col·
laborem en tot el que podem.

 Què s’està fent des dels 
Serveis Veterinaris?
Hi estic dedicant moltes 
hores. Tenim una plaga 
molt important de gats en 
diferents punts del muni-
cipi perquè hi ha gent que 
els dóna menjar. Ho fa per 
desconeixement, sense tenir 
en compte que el menjar 
per humans els pot fer mal 
i fins i tot causar epidèmies 
que s’estenen en les colòni-
es d’animals, i alguns han 
d’acabar sent sacrificats. 
Aquest mes de setembre es-
tarà legalitzada l’Associació 
PoblaGat, que s’encarregarà 
de donar menjar i esterilitzar 
els animals. 

 i mentrestant? 
Mentrestant hem hagut de fer 
algunes actuacions d’urgència 
per controlar les colònies de 
gats. Hem esterilitzat gats 
sense cost per a l’Ajuntament, 
ja que ho hem fet a través 
d’una subvenció de la Gene-
ralitat. El veterinari els dóna 
ja esterilitzats, els tenim 24 
hores a la nostra cura i des-
prés els deixem anar a la nova 
colònia, que hem creat en un 
dels nostres espais de mun-
tanya, per posar-los menjar i 
aigua i controlar que tots esti-
guin bé. També cal denunciar 
alguns enverinaments provo-
cats que hem pogut detectar 
entre gats del poble

 i els gossos?
Hem detectat també alguns 
problemes d’abandona-
ment i de gossos perillosos 
i aquesta tardor prendrem 
mesures. Iniciarem una 
campanya informativa sobre 
la tinença de gossos penjant 
la normativa en espais on la 
gent els passeja. Recordem 
que cal censar els gossos -es 
pot fer a l’ajuntament-, és 
recomanable posar-los un 
xip identificador i disposar 
de documentació en regla si 
són races perilloses. Passat 
aquest període informatiu, 
farem inspeccions i sancio-
narem els qui no compleixin 
la normativa. Per altra ban-
da, hem actuat per eliminar 
una plaga de rates al carrer 
Closa nova.

 S’acosta la Festa de Tots 
Sants. com està el cemen-
tiri?
La Brigada hi ha actuat per 
deixar l’espai net i arreglat 
i la font amb aigua. Era una 
demanda dels veïns.

“Ben aviat  
disposarem d’un o 
dos pisos per acollir 
persones víctimes  
de maltractament  
en l’àmbit familiar”

“Hem hagut de fer 
algunes actuacions 
d’urgència aquest 
estiu per contro·
lar les colònies de 
gats”
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Av. Mas Solé, 12 baixos. Urb. El Castell. La Pobla de Montornès. Tarragona
Tel.: 629739781 - 977648941 • Web: www.immocastell.es • Mail: pilar@immocastell.es

CASES I 
TERRENYS 
A PREUS 

ECONÒMICS

Festes d’Estiu a la Pobla

Més de 5.000 persones passen  
per al mercat medieval

Cinema a la fresca, 
música disco, xaran-
ga, festa d’aigua, el 
concert de l’Orques-
tra Venus, esmorzar 
de germanor espec-
table infantil, parc 
refrescant, sopar de 
germanor... i l’espe-
rada actuació de la 
Big Mama Montse 
& Tòfol Martínez 
Band a l’ermita 
de Montornès van 
ser el menú de les 
Festes d’Estiu de la 
Pobla 2015. Un èxit 
de participació, que 
demostra les ganes 
de viure l’estiu al 
carrer de joves i no 
tan joves.

El Mercat Medieval de la 
Pobla de Montornès es 
consolida any rere any. 
Els canvis introduïts 
en aquesta edició, cele-
brada entre els dies 21 i 
23 d’agost, han permès 
augmentar l’afluència de 
visitants, que va superar 
les 5.000 persones. En-
lloc de la primavera s’ha 
fet en el mes d’agost i 
només en horari de tar-
da-vespre, de les sis a les 
onze. Es va apostar per 
espectacles de màgia, ti-
telles i foc, que van agra-
dar molt als assistents i 
que van complementar 
els estands de produc-
tes d’alimentació i arte-
sanals, mostra d’oficis 
antics i les cercaviles. 
L’aprenentatge i exhi-
bició de tir amb arc, a 
càrrec del club local, va 
tenir també un gran èxit.

c/ indústria, 11
la pobla 

de Montornès 
Tel. 977 64 84 95

SErVEi a DoMicili
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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

Visita’ns a facebook
c/ Major, 48

la pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62

Mòbil 649 274 657

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

Festa Major 2015
La Pobla va tornar a viure 
amb intensitat la seva Festa 
Major, tot i que alguns actes 
van quedar deslluïts per la 
pluja i es van haver de tras-
lladar a l’interior del Polies-
portiu o es van suspendre. 
El segon cas és el de la Diada 
Castellera, que se celebrarà 
finalment l’11 d’octubre amb 
els xiquets de Tarragona, els 
nois de la Torre i els Caste-
llers d’Altafulla. L’actuació 
del grup musical Mar i Cel 
a l’ermita va ser el primer 
acte de Festa Major el 5 de 
setembre i el correfoc amb 
els Diables de Roda de Berà 
la va concloure el diumen-
ge 13. Entremig, activitats 
per a tots els públics, com la 
Màsterclass de Zumba, que 
va aplegar molta gent. Us 
deixem un recull d’imatges 
d’aquests dies tan viscuts per 
poblencs i poblenques.

IMMOBILIÀRIA NOVAPOBLA
- Lloguer i venda d’habitatges i terrenys

- Gestió i assessorament immobiliari
- Tramitació de certificats energètics

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

novapobla.silvia@yahoo.es

SILVIA ALUjA
626 597 748



9LA PIGOTA






















    



     



       
 



















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






















    



     



       
 



















DISSABTE  
10 D’OCTUBRE
AL POLIESPORTIU DE LES 16.00 
H A LES 19.00 H
JOCS ESPORTIUS INFAN-
TILS

DE LES 19.00 H A LES 20,00 
H.PRESEnTACIÓ EQUIPS nOVA 
TEMPORADA FUTBOL SALA DE 
LA POBLA DE MOnTORnÈS

ajuntament de 
la pobla de Montornès






















    



     



       
 








































    



     



       
 



















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!

DIUMENGE 11 D’OCTUBRE
A LES 13.30 H, A LA PLAÇA DE L’ESGLéSIA, DIADA CASTE-
LLERA, A CÀRREC DELS xIQUETS DE TARRAGOnA, nOIS 
DE LA TORRE I ELS CASTELLERS D’ALTAFULLA

DILLUNS 12 D’OCTUBRE
A LA PLAÇA DE LA BASSA, DE 10.00 H A 14.00 H, TROBADA 
D’InTERCAnVI DE PLAQUES DE CAVA

DIMECRES 14 D’OCTUBRE
ES 12.00 H, DAVAnT DE LA MASIA,
PROCESSÓ DE LA MARE DE DéU DE MOnTORnÈS.

TOT SEGUIT, MISSA A L’ERMITA I, En ACABAR, “PA BEnEÏT” 
I ADORACIÓ A LA MARE DE DéU AMB EL CAnT DELS GOIGS.

A LES 17.00 H, AL POLIESPORTIU, ACTUACIÓ InFAnTIL

A LES 19.00 H, AL POLIESPORTIU, BALL AMB EL GRUP CA-
LAIxERA MEDITERRÀnIA
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Espai de llibres

alícia Solé

La noia del tren és, sens dubte, el 
llibre de més èxit del que portem 
d’any, quant a vendes ens referim. 
És una novel·la policial, qualificada 
com a thriller psicològic, que engan-
xa el lector des de la primera pàgina 
per la facilitat que té l’escriptora de 
passar a l’acció, acció que no sempre 
és física, moltes vegades és mental, 
a través dels pensaments de la pro-
tagonista.

narra la història d’una noia que cada 
dia agafa el tren a la mateixa hora 
per traslladar-se a Londres, en teoria 
a treballar, des de la perifèria on ella 
viu. Com que fa cada dia el mateix 
trajecte gairebé es pot dir que coneix 
els veïns dels habitatges que ella ob-
serva, des del seu seient ferroviari, o 
almenys és el que ella es pensa.

Després de sortir a la llum un acci-
dent relacionat amb una de les pare-
lles que ella observa, s’introdueix en 
la seva vida real, abocant el lector en 
una espiral de fets reals i fets imagi-
nats o suposats al mateix ritme de les 
anades i vingudes diàries en el tren. 

Al mateix temps anem coneixent la 
personalitat de la Rachel, la protago-
nista. Anem coneixent detalls del seu 

‘La noia del tren’

passat que han deixant una perillosa 
petjada en la seva personalitat. Rac-
hel és una dona tafanera, frustrada 
pel seu fracàs en el matrimoni i que 
esdevé una persona alcohòlica, cosa 
que fa que moltes vegades, no totes, 
distorsioni la realitat. 

Aquesta novel·la també parla de les 
relacions humanes, de les pors, de 
la facilitat que tenen alguns a por-
tar una doble vida, a no ser sincers 
amb els seus sentiments, a amagar 
situacions tràgiques i tristes que mai 
podran ser ocultades del tot. El llibre 
està narrat per la Rachel, però també 
hi ha capítols narrats per dues de les 
altres noies protagonistes que expli-
quen els fets importants de la histò-
ria, que ajudaran al lector a esbrinar, 
o no, qui és el sospitós.

En definitiva, Paula Hawkins, escrip-
tora britànica, encara que nascuda a 
Zimbabwe l’any 1972, s’ha conver-
tit en l’escriptora de l’any gràcies a 
aquesta història trista i a vegades 
angoixant. Després d’haver fracas-
sat amb les seves anteriors novel·les 
romàntiques, diu que la seva propera 
obra tornarà a ser un thriller psico-
lògic.

l’Esplai d’Estiu  
estrena nit fora de casa

L’Ajuntament instal·larà 
càmeres a illes de  
contenidors del municipi

Durant onze setmanes d’estiu nens i 
nenes de 3 a 12 anys van participar 
a l’Escola d’Estiu 2015 de la Pobla 
de Montornès, que es va desenvo-
lupar en diferents espais: l’Escola 
Els Ametllers, la pista de tennis, la 
piscina municipal i el local de Reforç 
Montornès. L’Escola d’Estiu l’orga-
nitza i subvenciona l’Ajuntament i la 
coordinació i execució recau en Re-
forç Montornès. Els nens participants 
per setmana han estat un mínim de 5 
i un màxim de 24. El juliol ha tingut 
les setmanes amb més participació. 
Cada setmana van basar l’eix d’ani-
mació en un ofici. 
Aquest estiu, com a activitat extra, 
van fer una activitat de cloenda el 
mes de juliol ja que, com hem dit, 
és el mes de màxima participació. 
L’activitat va ser la nit del dia 24 i 
25 de juliol i consistia en passar una 

Amb l’objectiu d’acabar amb els actes 
incívics en els contenidors d’escom-
braries del municipi, l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès ha decidit 
instal·lar càmeres en aquests espais, 
cosa que permetrà sancionar amb 
proves documentades els autors 

nit fora de casa, a l’escola, amb els 
companys i companyes d’estiu. L’ac-
tivitat va tenir una bona participació 
i els nens s’ho van passar genialment. 

 

 BREUS

Fira d’intercanvi cada primer dissabte 
de mes a Poblamar

Curs sobre la societat catalana 
i el seu marc jurídic

Entra en funcionament MY112, una 
aplicació per situacions d’emergència

L’entrada a la Urbanització Po-
blamar acull a partir d’aquest mes 
d’octubre una fira d’ocasió i inter-

canvi. Serà cada primer dissabte 
de mes i estarà obert de les vuit del 
matí a les dues del migdia.

El Consell Comarcal del Tarrago-
nès i el Departament de Benestar 
Social i Família organitzen el curs 
Coneixement de la societat ca-
talana i el seu marc jurídic, en 
el marc del Programa comunitari 
per a l’integració, la cohesió social 
i una millor convivència ciutadana. 
Us podeu informar i inscriure-us a 
l’Ajuntament de la Pobla (telèfons 
977648012 i 977648165). El curs 
s’inicia a l’octubre i s’imparteix a 

les antigues escoles els dimarts i 
dijous de 15 a 16:30 hores, amb un 
total de 30 hores.
El programa permetrà als partici-
pants conèixer millor la societat, el 
sistema polític i administratiu, la 
cultura i els drets i deures de la so-
cietat catalana i els serveis del mu-
nicipi i la comarca, a més d’assolir 
coneixements de l’entorn laboral i 
la competència lingüística de parla 
catalana en contextos quotidians.

El Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència al Telèfon 112 posa 
en funcionament My112, una apli-
cació mòbil totalment gratuïta que 
localitza i envia automàticament la 
posició de l’alertant en una trucada 
d’urgència. My112 està disponible 
per als sistemes Android i iOS i es 
pot descarregar en català, castellà 
i anglès. L’aplicació està especial-
ment indicada en els casos en què 

la persona que pateix l’emergència 
o que n’és testimoni no sap exacta-
ment on es troba (zones rurals, en 
trajectes per carreteres, etc). L’apli-
cació també permet l’enviament de 
fotografies a petició de l’operador 
del 112 i l’enviament de missatges 
al ciutadà per part de Ies autoritats. 
Així mateix, disposa d’una versió 
accessible especialment dissenyada 
per a la gent gran.

d’aquests actes incívics. El consistori 
poblenc s’ha marcat com a objectiu en 
aquest mandat de reduir els actes incí-
vics pel que fa a la recollida de residus, 
cosa que acaba repercutint en el cost 
d’aquest servei per a les arques muni-
cipals i, per tant, per a la ciutadania.
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manEl bonanaD

Agafem el camí d’asfalt que 
va paral·lel a la via del Tren 
d’Alta Velocitat. Fixem-nos 
en les roques d’aquesta zona, 
de color groguenc. Són gre-
sos. Tot seguit, veiem que el 
camí baixa i arribem fins a un 
túnel. A mà esquerra s’hi ob-
serva un conreu d’avellaners 
de gran extensió. Creuem el 
túnel. és estret i quan plou 
molt s’inunda amb relativa 
facilitat. Aquest túnel traves-
sa l’antiga via de tren Roda 
de Berà-Reus, ara en desús, 
i que l’Ajuntament de la Po-
bla i altres consistoris per on 
passa volen convertir en una 
via verda. Bé, seguim. Quan 
arribem al final del túnel, 
girem cap a l’esquerra i aga-
fem un camí, també asfaltat, 
que puja. Trobem un senyal 
que ens indica la població 
de Salomó. Hem de seguir 
aquesta direcció. Creuem un 
altre túnel, aquest cop el de 
l’AVE. Quan l’hem creuat, 
seguim recte uns 40 metre i 
veurem un camí de terra que 
fa pujada i va cap a l’esquer-
ra. L’agafem. En aquest punt 
en trobem un altre, de senyal. 
I en trobarem algun més, al 
llarg del camí, que ens faci-
litarà arribar al nostre destí. 

Durant 1,4 quilòmetres apro-
ximadament hem d’ anar per 
un camí rocallós i pedregós, 
sobretot, tot i que en algun 
moment també caminarem 

GEnEraliTaTS

Localització geogràfica de 
l’itinerari: Zona nord-oest del 
terme municipal.

Sortida: Pàrquing al costat de 
la via del Tren d’Alta Velocitat.

Arribada: Mateix lloc de la 
sortida.

Durada: Dues hores aproxima-
dament (dependrà del temps 
que dediquem a visitar Rubi-
als).

Distància: 4,4 km.

Dificultat: Baixa.

Aspectes d’interès: Con-
reus, cabana de pedra seca,  
Rubials.

Observacions: Rubials és el 
conjunt d’arquitectura ru-
ral més important del terme. 
D’antuvi va ser un nucli rural 
bastant actiu. Juntament amb 
les masies i les construccions 
de pedra seca, forma part del 
ric patrimoni arquitectònic 
rural del terme, que cal con-

servar.

caminant per la Pobla

L’antic nucli rural de rubials
sobre terra. Aneu amb comp-
te amb possibles lesions. Al 
llarg del camí rocós, obser-
vem diversos conreus. Sobre-
tot hi destaquen garrofers i 
oliveres, que, juntament amb 
l’avellaner, són els conreus 
més importants de la Pobla. 
També veiem marges de pe-
dra seca. De fet, aquesta zona 
la podem definir com una de 
les més agrícoles del terme. 

Fixeu-vos en un detall. Hi ha 
un moment, mentre anem pel 
camí, que s’observen, al fons, 
tres muntanyes. Doncs bé, la 
que es veu davant mateix és 
la Muntanya del Foll; si mi-
reu una mica més a la dreta, 
es tracta de la Serra d’ Hivern 
(veureu una antena), i encara 
una mica més cap a la dreta 
us trobareu amb la muntanya 
de la Mola que, com sabeu, és 
el cim més alt de la comarca 
del Tarragonès. 

Quan portem 1,4 quilòme-
tres caminant, comptant de 
l’inici del camí pedregós, 
arribem a un de més ample 
i arranjat, per on es camina 
sense dificultat. Mentre anem 
per aquest camí ens trobem 
una cabana de pedra seca 
amb el sostre foradat, tot i 
que les parets es conserven 
en molt bon estat. Sempre 
que observo una construcció 
d’aquesta mena penso en la 
feinada dels pagesos que la 
varen construir. Seguim. Fi-
xeu-vos, davant vostre, cap 

a la llunyania, que bé que 
es veu la Muntanya del Foll, 
amb el seu cim ple de pins.

A uns 100 metres més enllà 
de la cabana de pedra seca ar-
ribem a un pont. Des d’aquest 
punt, si mireu cap a la vos-
tra dreta, veureu, al fons, la 
urbanització Castell de Mon-
tornès, què és la zona urba-
nitzada més extensa de tot el 
terme i al mateix temps una 
de les urbanitzacions més 
grans de Catalunya. Quan 
travessem el pont, caminem 
uns 100 metres i ja haurem 
arribat a Rubials. Aneu amb 
compte perquè s’ha de creuar 
la carretera que va de la Po-
bla a la nou de Gaià. Guaiteu, 
abans de creuar-la. Després 
de 2,2 quilòmetres ja hem ar-
ribat al nostre destí: el nucli 
urbanístic de Rubials.

Sabíeu que les primeres no-
tícies de Rubials apareixen 
en uns documents de finals 
del segle xII? Concretament, 
s’indica una data: el 1180. 
Que n’és, d’antic, oi?. Sem-
bla que a finals del segle XIX 
començà la seva despoblació 
i a principis del segle xx ja 
havia perdut la quasi tota-
litat dels seus habitants. Va 
ser just després de la Guerra 
Civil (1936-39) quan s’aban-
donà definitivament. D’ençà 
d’aquella data, Rubials ha es-
tat sotmès al silenci. Les pa-
rets dels seus edificis (perquè 
de sostres se’n conserven ben 

pocs) fa dècades que no es-
colten les converses dels seus 
antics habitants, ni la rialla 
de la quitxalla. 

Ja ho hem comentat. El nucli 
està bastant malmès. En es-
tat ruïnós. Queden en peu les 
parets de les construccions, 
i no totes. De sostres, pràc-
ticament ja no en queden. 
També s’entreveu algun car-
reró. Però tot el conjunt ha 
estat envaït per la vegetació 
(espècimens de llentiscle, 
sobretot) i és difícil observar 
el seu interior amb claredat. 
De totes maneres recomano 
no entrar-hi dins de les cons-
truccions, perquè és perillós. 
N’ hi ha un, d’edifici, que es 
conserva millor. La seva faça-
na dóna a la carretera. Té una 
mena de porxo amb arcades. 
Fixeu-vos-hi. 

 La gent que hi vivia subsistia 

gràcies a l’agricultura, bàsica-
ment, en unes èpoques en les 
que el món rural era molt im-
portant. En els nostres dies, 
la ciutat és el centre de la vida 
de la majoria de persones. En 
el nostre país, però, heu de 
pensar que això no sempre ha 
estat així. Per aquest motiu, 
cal preservar el nostre passat 
i el nostre patrimoni. 

Hi ha un aspecte de Rubials 
que potser no és conegut. Sa-
bíeu que hi ha alguns llibres 
sobre misteris i llegendes a 
Catalunya en els que s’expli-
ca que en aquest lloc passen 
coses estranyes, com llums 
que s’encenen de nit de forma 
misteriosa, entre d’altres? En 
fi, us asseguro que jo he estat 
de nit i de dia per aquí moltes 
vegades i no he vist res d’es-
trany. Però ho deixo escrit…
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Una mirada enrere...

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.comC/ Indústria, 5 - La Pobla • 977 647 044

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

La Pobla de 
Montornès

ENS HEM TRASLLADAT 
AL PASSEIG DE L’ESTACIÓ 86-88

977 658 554

TallEr iNFaNTil D’aNGlÈS (P2-P5)
rEForÇ EScolar  (TOTES LES ETAPES)
aNGlÈS (TOTES LES ETAPES ESCOLARS) 
                (ADULTS: NIVELL BÀSIC I PREPARACIÓ B1)
GUiTarra PREPARACIÓ PROVES D’ACCéS gRAU SUPERIOR
Passeig de l’Estació 27-29 Local 5 43791 La Pobla de Montornès

cUrS 2015-16
Vine, informa’t  
i reserva la teva plaça!!
Mireia 660762948
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Des de l’inici de les 
emissions d’Ona la  
Torre ha estat col·
laborant amb la ràdio 
torrenca

L’Aleix ha format part de 
l’equip d’estiu del Tot és 

possible, de RAC 1, dirigit 
per l’Esther Muñoz

Personatges

Aquest estiu hem pogut escoltar la 
veu d’un jove poblenc, l’Aleix Fi-
gueras, en un dels programes de la 
ràdio líder de Catalunya. L’Aleix ha 
format part de l’equip d’estiu del Tot 
és possible, de RAC-1, dirigit per 
l’Esther Muñoz. Fa uns mesos, del 
novembre al març passat, ja havia 
estat en aquest espai com a becari i el 
juny va rebre una trucada de l’Esther 
per incorporar-se a l’equip d’estiu. 
“Aquestes sis setmanes he treballat 
molt, fent molta tasca de producció, 
en una època complicada perquè a 
l’estiu la gent se’n va de vacances i 
truquen menys a programes com el 
Tot és possible”, explica.

L’Aleix Figueras, que aquest mes de 
setembre ha complert 23 anys, és 
graduat en Publicitat i Comunicació 
Audiovisual per la Universitat Rovira 
i Virgili i com que té clar cap a on 
vol encarar la seva carrera professi-
onal ha cursat aquest any el Màster 
en continguts televisius d’entreteni-
ment de Gestmusic Endemol. L’atrau 
més el món de la televisió i la ràdio 
i és en aquests mitjans on ha estat 
treballant, tot i que també ha fet 
tasques en gabinets de comunicació.

L’Aleix està enamorat de la ràdio. Li 
encanta la immediatesa del mitjà i 
el seu dinamisme. Des de l’inici de 
les emissions d’Ona la Torre ha estat 
col·laborant amb la ràdio torrenca 
a través de diversos programes i va 
arribar a dirigir i presentar durant 
tres temporades el magazine del 

aleix Figueras, obrint·se  
camí en la selva de la comunicació

paraules que li va dir en Vador Lladó, 
presentador del Fricandó matiner: 
“La ràdio local són hores de vol”. A 
l’Aleix li agradaria treballar en un 
programa matinal: “Ha de ser algo 
xulo i divertit. és el prime time de 
la ràdio”.

També ha treballat en el sector de 
la comunicació corporativa, posant 
en marxa el Gabinet de Comunica-
ció del Club Tennis Torredembarra, 
i ara està gestionant la comunicació 
de Dans Class Altafulla . La premsa 
i els informatius no l’atrauen tant.

Després d’aquesta etapa al Tot és 
possible, l’Aleix espera trobar un nou 
projecte en què embarcar-se. és ac-
tiu i no li agrada estar parat. Espera 
que tota la gent que ha conegut du-
rant aquests anys puguin ajudar-lo. 
“En aquest món de la comunicació 
has d’anar a trucar portes. no et pots 
quedar a casa tancat”. I si cal deixar 
la Pobla i anar a viure a alguna altra 
banda, tot i que li sabrà greu, ho farà. 
La feina és la feina.

dissabte al migdia L’Aperitiu, on va 
comptar amb un equip potent de col-
laboradors i va entrevistar convidats 
de tota mena. “Va ser una gran ex-
periència, amb un prova-error conti-
nu. Vam fer coses molt interessants, 
com un programa especial pel Sor-
teig de la Grossa de nadal o la visita 
de l’Artur Mas a Baix a Mar”, expli-
ca el jove periodista, que recorda les 

ISAperruqueria

Tel. 977 648 001

c/ Major, 11
43761 La Pobla de Montornès

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS
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acTa DE la SESSió ExTraorDinà-
ria DEl PlE DE l’aJunTamEnT
Data de celebració: 25 de juny de 2015
Obert l’acte pel senyor president, com a 
qüestió prèvia pel Sr. Martí Francesc Vir-
gili (PP) es planteja deixar damunt la taula 
els punts 2, 3, 7 i 8 de l’Ordre del Dia, atès 
que són assumptes que al seu entendre te-
nen una especial transcendència que cal-
dria tractar prèviament. Tanmateix, s’avé a 
mantenir aquest punts, dels quals diu que 
s’abstindria si existís un compromís per part 
de l’Alcaldia d’incloure’ls en una propera 
sessió, prèvia deliberació o discussió dels 
mateixos dins d’una Junta de Portaveus o 
qualsevol altra fórmula, i amb la possibili-
tat de ser modificats si es considera oportú. 
Per la seva banda, el grup municipal d’ERC 
manifesta la seva conformitat amb la pro-
posta feta pel Sr. Virgili en el sentit de la 
conveniència d’articular una Junta de Por-
taveus o qualsevol altra fórmula de consens 
o discussió prèvia dels assumptes a tractar 
en els Plens.
Es sotmet a votació la proposta del Sr. Vir-
gili i, sense perjudici del que resta exposat, 
sotmesa a votació es desestima que els punts 
2, 3, 7 i 8 de l’Ordre del Dia restin damunt 
la taula, amb el vot favorable dels regidors 
d’ERC (2), Sr. Carbonell i Sr. Ciurana, i del 
regidor del PP (1), Sr. Virgili, amb l’abstenció 
de la regidora d’AM-PM (1), Sra. Sotoca, i 
el vot en contra de la resta de la resta dels 
membres del Consistori presents, d’AM-PM 
(6).

DESEnVoluPamEnT DE la SESSió i 
acorDS aDoPTaTS
Primer.- Proposta sobre creació de la Jun-
ta de Govern Local.
Celebrades les eleccions locals el passat 24 
de maig de 2015 i constituït el nou Ajun-
tament en sessió pública el 13 de juny de 
2015, cal procedir a l’estructuració de la 
nova corporació, així com a l’establiment 
dels òrgans en els quals es basarà el se fun-
cionament i, en particular, la constitució de 
la Junta de Govern Local . Per tot això el Ple 
de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus 
assistents, acorda:
1r.- Constituir la Junta de Govern Local, 
la qual quedarà integrada pels membres 
nomenats per l’Alcaldia com a tinents d’al-
calde, més aquest com a president. Actuarà 
com a secretari el funcionari Hn titular de 
la corporació o el funcionari que legalment 
el substitueix en cas de vacant, absència o 
malaltia.
2n.- La periodicitat de les sessions serà 
quinzenal i es celebrarà els dijous no festius, 
prèvia convocatòria a l’efecte, començant 
per la corresponent al proper dia 2 de juliol 
de 2015.
3r.- Les competències de la Junta de Go-
vern Local seran les que li atribueixin per 
delegació l’Alcaldia i el ple de la corporació. 
En tot cas li correspon l’assistència a l’al-
calde en l’exercici de les seves atribucions.
Segon.- Proposta de delegacions del Ple 
en la Junta de Govern. Per tot això, el Ple 
de l’Ajuntament, amb l’abstenció dels regi-

dors d’ERC-AM (2), Sr. Marcel Carbonell 
i Sr. Òscar Ciurana i del regidor del PP (1), 
Sr. Martí F. Virgili, i el vot favorable de la 
resta dels membres del Consistori presents, 
d’AM-PM (7), acorda:
1r-:  Efectuar, en favor de la Junta de Go-
vern, una delegació genèrica d’atribucions 
en les següents matèries:
◗ L’exercici de les accions judicials i admi-
nistratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària.
◗ La declaració de lesivitat dels actes de 
l’Ajuntament.
◗ Les operacions de crèdit a llarg termini a 
què es refereix l’article 53.2 de la Llei Hisen-
des Locals, quan la quantia acumulada dins 
de cada exercici econòmic sigui superior al 
10% dels recursos ordinaris del pressupost.
◗ Les operacions de tresoreria, operacions 
de crèdit a curt termini, quan l’import acu-
mulat de les operacions vives en aquell mo-
ment superin el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats en l’exercici anterior, de 
conformitat amb el Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals.
◗ Les contractacions i concessions de tota 
classe quan el seu import superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qual-
sevol cas, els 6.000.000 €, així com els con-
tractes i les concessions plurianuals, quan 
la seva durada sigui superior a quatre anys i 
els plurianuals de menor duració quan l’im-
port acumulat de totes les anualitats superi 
el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici 
i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia 
assenyalada en aquesta lletra.
◗ L’aprovació dels projectes d’obres i serveis 
quan sigui competent per a la seva contra-
ctació o concessió, encara que no estiguin 
previstos en els pressupostos. 
◗ L’adjudicació de concessions sobre els 
béns de la corporació i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial, així com l’alienació del patri-
moni quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde 
o president, i dels béns declarats de valor 
històric o artístic qualsevol que sigui el seu 
valor.
◗ Declaració de ruïna i resolució dels expe-
dients sancionadors en matèria de discipli-
na urbanística.
◗ Actes d’alienació, gravamen i cessió de 
bens patrimonials, que no siguin els de 
l’article 41.2 del Reglament de Patrimoni.
2n.- De conformitat amb el que s’estableix 
a l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, la present delegació 
tindrà efecte des del dia següent a l’adopció 
d’aquest acord.
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament, amb 
l’abstenció dels regidors d’ERC-AM (2), Sr 
Marcel Carbonell i Sr. Òscar Ciurana, i del 
regidor del PP (1), Sr. Martí F. Virgili, i el 
vot favorable de la resta dels membres del 
Consistori presents, d’AM-PM (7), acorda:
Fixar com a dies per a la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple el tercer dijous 
del primer mes de cada trimestre natural, 
a les 20:00 hores, a la Sala de Sessions de 

la Casa Consistorial, començant pel corres-
ponent al dia 16 de juliol de 2015. Els plens 
extraordinaris es podran celebrar en qualse-
vol moment a partir del present ple.
Quart.- Creació de la Comissió Especial de 
Comptes.
1r-: Constituir la Comissió Especial de 
Comptes a conseqüència de la constitució 
del nou ajuntament el passat dia 13 de juny 
de 2015. 
2n-: La Comissió restarà integrada per un 
representant de cada grup polític, que ac-
tuarà amb vot ponderat conforme a la seva 
representativitat dins de l’ajuntament.
3r-: Actuarà com a president el senyor al-
calde de l’Ajuntament, que podrà delegar la 
presidència en el representant del seu grup 
dins de la Comissió.
Cinquè.- Proposta de nomenament del 
Tresorer. El Ple de l’Ajuntament, amb 
l’abstenció dels regidors d’ERC-AM (2), Sr. 
Marcel Carbonell i Sr. Òscar Ciurana, i el 
vot favorable de la resta dels membres del 
Consistori presents, d’AM-PM (7), acorda:
 nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. 
Daniel Escudero Guillén, regidor de la cor-
poració.
Sisè.- Proposta de nomenament de repre-
sentants de la Corporació en altres Orga-
nismes, en els quals ha d’estar representat 
l’Ajuntament. El Sr. Martí anuncia el seu vot 
favorable, sense perjudici de manifestar que, 
quan sigui viable l’existència o concurrència 
de dos vocals, el segon d’aquests s’assigni a 
algun membre de l’oposició. Amb aquests 
antecedents, el Ple de l’Ajuntament, amb 
l’abstenció de les regidors d’ERC (2), Sr. 
Carbonell i Sr. Ciurana, i el vot favorable de 
la resta dels membres de Consistori present, 
d’AM-PM  i PP (8), acorda efectuar els no-
menaments següents:
Consell Escolar, comissió matriculació es-
colarització i altres òrgans d’ensenyament: 
Sr. Daniel Escudero Guillén
Assemblea General del Consorci d’Aigües de 
Tarragona: Sr. Joan Bonet Martínez
Assemblea General del Consell Esportiu del 
Tarragonès: Sra. Yolanda Sayago Pérez
Assemblea General del Consorci del Camp 
de Tarragona: Sr. Joan Bonet Martínez
Assemblea General del Consorci Localret: 
Sr. Daniel Escudero Guillén
Assemblea General de ACM i FMC: Sr. Da-
niel Escudero Guillén
Consorci Sanitari del Camp de Tarragona: 
Sr. Josep Maria Santamaria Puig
Consorci Turisme Gaià: Sra. Maria José 
Sotoca Caballero
Setè.- Proposta de l’alcaldia sobre el rè-
gim de dedicació i retribucions dels càrrecs 
electes. Amb el vot en contra dels regidors 
d’ERC-AM (2), Sr. Marcel Carbonell i Sr. 
Òscar Ciurana, l’abstenció del regidor del PP 
(1), Sr. Martí F. Virgili, i el vot favorable de la 
resta dels membres del Consistori presents, 
d’AM-PM (7), acorda:
1r-:  Amb efectes d’1 de juliol de 2015, s’es-
tableixi el següent règim de dedicacions i 
retribucions per als regidors de la present 
corporació.
2n-: Establir el règim d’indemnitzacions a 
favor dels membres de la corporació per as-
sistència a les sessions dels òrgans col·legiats 
que es detallen tot seguit:

Vuitè.- Creació plaça personal eventual o 
de confiança.
El personal eventual desenvolupa llocs de 
confiança o assessorament especial, art. 89 
de la LRBRL, i haurà d’assignar-se sempre 
als Serveis Generals de les Entitats Locals. 
Atès que es dóna compliment al que es 
preveu en la normativa assenyalada i resta 
d’aplicació, el Ple de l’Ajuntament, amb el 
vot en contra dels regidors d’ERC-AM (2), 
Sr. Marcel Carbonell i Sr. Òscar Ciurana, 
l’abstenció del regidor del PP (1), Sr. Martí 
F. Virgili, i el vot favorable de la resta dels 
membres del Consistori presents, d’AM-PM 
(7), acorda:
1r.- Crear una plaça de personal funcionari 
de feina eventual sota la denominació “Co-
ordinador de Serveis Externs”, inclosa en 
el nivell C2, amb plena disponibilitat, dedi-
cació exclusiva i jornada ordinària de 37’5 
hores de mitjana setmanal.
Novè.- Constitució dels Grups Polítics.
1r.- Crear un Grup Polític per a cada llista 
electoral presentada al procés electoral del 
passat 24 de maig de 2015, amb la denomi-
nació de la pròpia llista
2.- A aquests efectes, dins dels cinc dies se-
güents a la data d’aquest acord, cada regidor 
ha de presentar a l’Alcaldia una declaració 
signada on ha d’expressar el grup municipal 
al qual desitja d’ésser adscrit. La declaració 
podrà ésser conjunta per a diversos regidors. 
Els regidors que no quedin integrats en un 
grup quedaran automàticament incorporats 
al grup mixt.
3r.- Atès que pel Sr. Martí F. Virgili, del PP, 
ja s’ha presentat escrit en què manifesta la 
seva voluntat de constituir-se en grup polí-
tic, pel Sr. Josep Santamaria, d’AM-PM, i pel 
Sr. Marcel Carbonell, d’ERC, actuant com a 
caps de llista i portaveus dels seus respectius 
grups, es manifesta igualment la constitució 
dels grups polítics d’AM-PM i ERC-AM, dels 
que actuaran com a representants.
Desè.- Donar compte del nomenament de 
regidors tinents d’alcalde.
Onzè.- Donar compte de delegacions de 
l’Alcaldia.

Actes dels plens municipals

Pots consultar les 
actes completes dels 
plens municipals a  

www.lapoblademontornes.cat
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Esports

Rècord d’assistència en el Torneig internacional  
12 hores de Petanca de la Pobla

El cFS la Pobla de montornès comença 
la temporada amb un nou equip de minis 
i estrenant junta directiva

Un total de 48 equips pro-
cedents de diversos llocs de 
l’Estat espanyol i França van 
participar el 8 i 9 d’agost al 
Torneig Internacional 12 ho-
res de la Pobla de Montornès, 
organitzat pel club local. Com 
a convidat principal, hem de 
destacar la presència del ju-
gador francès Tyson Molinas, 
que amb 15 anys és un dels ju-
gadors amb més futur a nivell 
mundial.
El torneig es va desenvolupar 
sense incidents gràcies als 
voluntaris que van participar 
tant al control de joc com al 
servei de bar i restaurant que 
vam oferir. També es va fer, 
paral·lelament, el torneig de 
tir on el jugador del Club Pe-
tanca la Pobla de Montornès 
Joan Motos es va proclamar 
subcampió. L’alcalde i els regi-
dors van donar la benvinguda 
als equips estrangers, als quals 
els hi vam oferir un sopar de 

El dia 15 de setembre el Club 
Futbol Sala La Pobla de Mon-
tornès va iniciar els entrena-
ments oficials d’aquesta nova 
temporada, en la qual destaca  
un nou equip de minis, com-
posat per moltes promeses, i 
que el Sènior Femení jugarà 
a Primera Divisió Catalana. 
El club poblenc ha posat en 
marxa una campanya de 
captació de jugadors, ja que 
hi ha algun equip amb man-
ca de jugadors. El proper dia 
10 d’octubre, a partir de les 
16:00 hores al poliesportiu, es 
farà la presentació oficial dels 
equips de la temporada 2015-
2016, on també es presentarà 
el nou equipament de joc.
En l’apartat més institucional, 
a inicis d’estiu es va escollir 
una nova junta directiva. La 
nova presidenta i coordinado-
ra és Eva Maria Ruiz i també 
s’estrenen les dues vocals.

lou; Rolland, procedent de 
França; Felipe, de l’Hort d’en 
Simó; Wiwi del Can Borrell 
i Juanito, del Vallense. Han 
deixat l’entitat els jugadors 
Ángel, Cristian, David (Avion) 
i Micky.
El club ha participat amb tres 
triplets al Torneig Internacio-
nal Bourg St. Andeol (França) 
els dies 25, 26 i 27 de setem-
bre. El Club Petanca La Pobla 
de Montornès vol donar les 
gràcies a l’Ajuntament del mu-
nicipi pel suport que els han 
donat abans, durant i després 
de la competició.

seguir el subcampionat, i en 
el 25è nacional de Petanca 
a Andorra (La Massana). La 
competició no s’atura i el 13 
de setembre el club poblenc 
va iniciar la Lliga Catalana i 
Primera Divisió.

altes i baixes per a la nova 
temporada
Aquest any s’han incorporat 
al club el jugadors Mariano, 
Gero i Toni, procedents del 
Roda de Berà; Dario del Sa-

germanor.
També durant el mes de juliol 
el Club Petanca La Pobla de 

Montornès va participar en 
el torneig 12 hores de Torre-
grossa (Lleida), on va acon-

nova junta directiva
◗ Presidenta i coordinado-
ra: Eva Maria Ruiz

◗ Secretari: Xavier Casadó

◗ Tresorera: Ángeles Gar-
cia

◗ Vocal: núria Pagès

◗ Vocal: Katya Aranda

Entrenadors  
i delegats
◗ Mini: Patricia San Ro-
man i Vanessa núñez

◗ Prebenjamí: Jose Pozue-
lo

◗ Benjamí: Sergio Dengra 
i Juanmi

◗ Aleví: Raúl Gómez i Jo-
sep Maria  Parès

◗ Infantil: Ivan Torrent i 
Santi Gil

◗ Cadet: Antonio Gallo i 
Adrià

◗ Sènior Masculí: Josep 
Maria i Juan Carlos

◗ Sènior Femení: Sergio 
Dengra i Jordi 



L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

Respectem  
l’ordenança municipal 
de tinença d’animals

Sabeu que...
A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de 
corretja o cadena, collar i la seva identificació censal.

Han de circular amb morrió els gossos considerats poten-
cialment perillosos i els seus propietaris han de sol·licitar 
una llicència municipal.

Els gossos potencialment perillosos són PIT BULL TERRI-
ER, DOGO ARGENTÍ, BULLMASTIFF, STAFFORDSHIRE, BULL 
TERRIER, AKITA INU, DÒBERMAN, AMERICAN STAFFODS-
HIRE TERRIER, TOSA INU, DOG DE BORDEUS, ROTTWEILER, 
FILA BRASILEIRO, MASTÍ NAPOLITÀ, DE PRESA CANARI.

I recordeu...
Els posseïdors d’animals estan obligats a reco-
llir i retirar els excrements de l’animal de forma 
immediata i dipositar-los als contenidors d’es-
combraries. Queda prohibit fer-ho en papere-
res públiques o als claveguerams. Cal netejar, 
si fos necessari, la part de la via, espai públic 
o mobiliari que hagués resultat afectat.

Es poden imposar multes per infracció 
d’aquesta ordenança fins a la quantia màxi-
ma de 150 €.

Si tens un animal, sigues cívic
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