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Pizzas, Pasta casera, tortellinis de carne y queso, tallarines y mucho más
Única pizzeria italiana que tiene producción propia de pasta

avda. catalunya nº 2 (antiguo bar la Viña) La Pobla de Montornés. abierto de martes a domingo

Quién Prueba rePite

La reina de La cocina itaLiana
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Editorial

Recuperem les nostres festes

Transport públic

En els darrers mesos s’està notant al 
nostre poble un nou impuls en les 
festes i les tradicions, que són per a 
la Pobla senyals de vitalitat del teixit 
social. L’Associació Amics de Mon-
tornès ha creat un grup de gralles i 
un altre de timbals que cada setmana 
assagen per estar preparats ben aviat 
per participar en diferents actes per 
poder tocar en públic. Des de l’Ajun-
tament, com ha de ser en aquests ca-
sos, estem donant suport econòmic 
a aquestes iniciatives, perquè tindrà 
un retorn per al nostre municipi ben 
aviat. En uns dies, podrem escoltar els 
timbals acompanyar la Processó del 
Sant Enterrament el Divendres Sant, 
acompanyant els Personatges Bíblics 
i revitalitzant aquesta expressió no 
només religiosa, sinó també cultural, 
i que havíem perdut els darrers anys.
En uns mesos també esperem escoltar 
pels nostres carrers el grup de gralles, 
que igual que el de timbals aplega po-
blencs i poblenques d’edats ben dife-
rents però que tenen un mateix objec-
tiu: aprendre a tocar un instrument i 

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 24 hores 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

participar en la cultura del nostre muni-
cipi. En un reportatge d’aquest número 
de La Pigota podreu conèixer de més a 
prop el grup de gralles i el de timbals. 
I tenim més bones notícies. La nostra 
Festa Major comptarà ben aviat amb un 
nou element: el Drac. Ha estat gràcies 
a les gestions de la Mònica Asensio i la 
donació d’aquesta bèstia per part del 
senyor Francesc Garcia Martínez que 
ha estat restaurada per voluntaris i aviat 
serà presentada a la gent
Tot això ha estat gràcies a la Comissió 
de Festes de la Pobla i a molta gent que 
s’està implicant en donar dinamisme 
a les nostres festes. Des de l’Ajunta-
ment ho celebrem i reiterem el nostre 
suport, que continuarà sent decidit en 
tot el que contribueixi a l’impuls de 
la cultura popular al nostre municipi.
No volem acabar aquest editorial sen-
se dedicar un espai al Pessebre Vivent 
de la Pobla de Montornès, que ha arri-
bat a la quarantena edició i ho fa amb 
una salut excel·lent, tornant a atraure 
centenars de visitats del Baix Gaià i 
també de fora d’aquest territori.
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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, 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 junio de 2016

iMPorTAnTE 
Seguimiento con el 
Ayuntamiento de la instalación 
de gas en el municipio
Vila-seca Instagás y el Ayuntamiento de la Pobla 
de Montornès mantienen un contacto perma-
nente y fluido desde que la empresa empezó a 
instalar gas en el municipio hace ya un año y 
medio. El objetivo de estas reuniones es hacer 
un seguimiento de la implantación de gas na-
tural en la urbanización Castell de Montornès y 
de los diferentes problemas que puedan surgir. 

El Ayuntamiento afirma que Vila-seca Instagás 
goza de su confianza en este proceso después 
que haya instalado gas en más de cien vivien-
das del pueblo y ahora que ya ha empezado la 
tercera fase de la comercialización del gas en la 
zona del Torrent.

Único comercial autorizado  
(no se deje engañar, pida acreditación)

Vilaseca instagas, Sl. Con nueve años de experiencia, pretende 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 em-
presas 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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Comparativa del cost de l’aigua 
amb municipis propers

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

PG. de L’ESTACIÓ 86-88
La Pobla de Montornès 977 648 554

Sistema de nova tarifa 
de l’aigua a la Pobla
En la primera factura de l’aigua d’aquest 
any 2016, molts veïns i veïnes de la Po-
bla heu notat un augment en el cost del 
servei. Seguidament us expliquem les ra-
ons d’aquest nou sistema tarifari. Per al 
concurs públic de l’aigua al municipi de la 
Pobla de Montornès, les empreses concur-
sants havien de presentar una oferta que 
contemplés les millores previstes al plec de 
condicions i que l’Ajuntament demanava 
per tal d’assegurar el subministrament 
d’aigua a la població, així com la tarifa 
resultant que sustentés el cost d’aquestes 
millores. 

Tècnics independents van veure la ne-
cessitat real de les infraestructures que 
tenim. Es va establir que era primordial 
que una d’aquestes millores havia de ser 
la construcció d’un  nou pou que garantís 
l’abastiment d’aigua, ja que el pou més 
gran existent al municipi estava  deixant 
d’aportar el cabal necessari per abastir a 
la població. Aquesta obra no va repercutir 
en el ciutadà, perquè va anar a càrrec del 
fons d’aprovisionament que preveia el plec 
de condicions.

Durant dos anys es va demorar l’entrada 
en servei de les noves tarifes per la situa-
ció econòmica del país, però va arribar un 
moment en el qual ja no es va poder demo-
rar més i es va presentar l’estudi de tarifes 
contemplades a la Comissió de preus de 
Catalunya, entitat de la Generalitat encar-
regada de verificar tots els costos i la seva 
repercussió en la tarifa. Un cop aquesta 
comissió va donar el seu vist-i-plau, es va 
procedir a l’aplicació de la tarifa resultant.

Estan arribant moltes millores de cara al 
nostre municipi de la mà del concessiona-
ri. Entre altres,  poc a poc està renovant 
les línies malmeses pel pas del temps,està 
donant servei d’atenció al client a la nostra 
localitat sense cap tipus de desplaçament 
a altres municipis, actuant contra el frau i 
vetllant per donar un bon servei.

consells per 
prevenir el 
mosquit tigre

S’acosta la calor i amb ella arriba el 
mosquit tigre, un insecte que provo-
ca picades molt molestes. Deixa les 
seves larves i ous en qualsevol massa 
d’aigua petita estancada com gerros, 
plats de testos, cubells, etc. El mos-
quit tigre és actiu de dia i a l’exterior 
de les cases i s’amaga en àrees om-
brívoles. Fan moltes picades, però a 
les nostres latituds no són un perill 
per la salut.

rEcoMAnAcionS
■ Buidar qualsevol recipient de l’ex-
terior que pugui acumular aigua.

■ Evitar les acumulacions d’aigua 
en zones de drenatge o canals de 
desguàs.

■ Cobrir els petits forats i depressi-
ons del terreny que acumulin aigua

■ Vigilar les basses petites, bui-
dar-les setmanalment i cobrir-les 
amb una tela mosquitera.

■ Mantenir cobertes les piscines, 
les de plàstic s’han de buidar pe-
riòdicament.

■ Cal tapar els forats dels troncs i 
les branques dels arbres amb sorra.

■ Canviar molt sovint l’aigua de les 
plantes aquàtiques i els plats dels 
animals domèstics.

LA BISBAL
DE PENEDÈS

Comissió de preus de 
Catalunya 25-07-2013 BIMESTRAL

Consum Euros/M3

0 a 20 m3  0,10 € 

21 a 35 m3  0,50 € 

36 a 50 m3  1,25 € 

 51 a 60 m3  2,00 € 

> 60 m3  2,90 € 

QUOTA CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 4,5 €/TRIMESTRE*

QUOTA FIXA DE SERVEI 49 €/TRIMESTRE* 

ST. JAUME DELS 
DOMENYS

Comissió de preus de 
Catalunya 18-12-2015 BIMESTRAL

Consum Euros/M3

0 a 15 m3  0,60 € 

16 a 30 m3  1,10 € 

31 a  45 m3  1,60 € 

45 a 60 m3 2,25                    2,25 € 

> 60 m3   3                          3,00 € 

QUOTA CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 15,00 €/TRIMESTRE*

QUOTA FIXA DE SERVEI 40,39 €/TRIMESTRE* 

LA POBLA DE 
MONTORNÈS

Comissió de preus de 
Catalunya 09-10-2015 TRIMESTRAL

Consum Euros/M3

0 a 18 m3  0,53 € 

19 a 36 m3  1,00 € 

37 a 54 m3  1,50  1,50 € 

>54m3  1,60 € 

QUOTA CONSERVACIÓ DE COMPTADORS        1,68 € TRIMESTRE

QUOTA FIXA DE SERVEI                  25,14 € TRIMESTRE

*Les factures de l’aigua de Sant Jaume i la Bisbal es paguen bimensualment, però en la comparativa 
el càlcul és trimestral.
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LA TEVA IMMOBILIÀRIA
A LA POBLA

WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com

AGENT IMMOBILIARI AICAT DE CATALUNYA
GESTIÓ DE LA PROPIETAT

Telèfons:
 638 124 887 / 619 513 524 / 977 648 459

Avinguda Mas Solé, núm. 6 - C-2- Casa - 8
Urbanització El Castell

(43761) LA POBLA DE MONTORNES (Tarragona)

Horts urbans per a jubilats
L’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès vol destinar un espai per a 
jubilats que vulguin tenir cultivar 
un hort. Es tracta d’un espai dins 
del nucli urbà que es destinarà a 
aquest ús si hi ha una demanda 
entre la ciutadania.

Qui vulgui disposar d’un hort 
urbà es pot dirigir a les oficines 
de l’ajuntament (de dilluns a di-
vendres  de 10 a 14 hores i els 
dimarts a la tarda de 17 a 19 ho-
res) o trucar per telèfon al  977 
64 80 12.

L’Ajuntament aprova un 
pressupost de 2,2 milions 
d’euros per a l’any 2016

L’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès ha aprovat per a l’exercici 
2016 un pressupost de despeses 
de 2.238.517,17 euros, un 4,8% 
més que el de l’any passat. Pel 

que fa als ingressos previstos, són 
2.319.907,24 euros. Aquest any 
2016 es destinaran a inversions 
reals 87.000 euros, un 24% més 
que en l’exercici anterior.

Pressupost 2016

Ingressos

Impostos directes 1.086.800,00 €

Impostos indirectes 5.000,00 €

Taxes, preus públics i altres ingressos 557.300,00 €

Transferències corrents 615.807,24 €

Ingressos patrimonials 55.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2.319.907,24 €

Despeses 

Despeses de personal 388.506,78 €

Despeses corrents en béns i serveis 1.599.939,00 €

Despeses financeres 23.270,40 €

Transferències corrents 29.200,00 €

Fons de Contingència 10.954,68 €

Inversions reals 87.000,00 €

Passius financers 99.646,31 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.238.517,17 €

Delimitat el terreny 
per a la construcció 
del nou consultori mèdic

Manteniment de l’arbrat i les voreres

El ple municipal de la Pobla de 
Montornès ha aprovat els ter-
renys, situats a l’avinguda Cata-
lunya, que se cediran al CatSalut 
per a la construcció del nou con-
sultori mèdic municipal. Final-

ment, l’Ajuntament mantindrà 
la titularitat d’una trentena de 
metres quadrats, tal com dema-
nava la Generalitat. Ara ja estan 
enllestits tots els tràmits previs a 
l’inici de les obres del consultori.

Aquestes darreres setmanes s’han 
fumigat els arbres dels vials i car-
rers del poble contra la plaga de la 

processionària. També s’ha actuat 
a les voreres per mantenir-les ne-
tes de males herbes.
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Un dels membres del govern 
municipal que afronta el pri-
mer mandat a l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès és 
Yolanda Sayago. S’encarrega 
de les següents competènci-
es: Esports, Gestió d’equipa-
ments esportius, Polítiques 
de Joventut, Associacions i 
Lleure.

 J com és la seva 
experiència en aquests 
primers mesos al govern 
de la Pobla?
Quan ets a dins, veus que hi 
ha molta feina a fer en un 
Ajuntament com el nostre. 
Ens coordinem molt entre 
les diverses regidories i hi 
ha un bon treball en equip 
dins el govern. Els que som 
més nous tenim els veterans 
perquè ens resolguin els 
dubtes que tinguem.

 JQuina és la situació de 
l’esport a la Pobla?
Tenim el futbol sala, que 
mou molta gent de diverses 
edats a través d’un club que 
competeix amb diversos 
equips. La majoria estan fe-
derats però alguns són a les 
lligues del Consell Esportiu. 
També el Club de Petanca 
competeix federat i és un 
dels equips de referència 
d’aquest esport a la provín-
cia. També hi ha un grup 
d’aficionats al tir amb arc 

Entrevista: YolAndA SAYAGo, regidora d’Esports, Joventut i Associacions

“El Pavelló necessita més millores i les farem a 
mesura que sigui possible pressupostàriament”

que han creat un club i el 
Club Ciclista manté també 
una gran activitat. A l’esco-
la els alumnes practiquen 
diversos esports a través 
de l’AMPA amb el Consell 
Esportiu: bàsquet, patinatge 
i ball. També practiquen 
zumba a través d’un servei 
que ofereix Càtering Do-
mingo.

 J Tenim esportistes 
del poble que estan 
destacant...
Al futbol sala, tenim diver-
sos jugadors que estan sent 
convocats amb la Selecció 

de Tarragona. I aquest any, 
un noi de l’aleví, en Roger, 
està jugant amb la Selecció 
benjamí de Catalunya. El 
Club de Petanca està jugant 
no només per tot Catalu-
nya sinó que el conviden 
a tornejos a França i hi ha 
jugadors de molt de nivell. 
I tots porten el nom de la 
Pobla de Montornès allà on 
van.

 J Fa poc vau fer obres 
importants al Pavelló 
Poliesportiu...
Les millores que hi hem 
fet van ser molt ben rebu-
des pels que hi practiquen 
esport. A clubs de fora que hi 
vénen a jugar els agrada molt 

el pavelló. Però som cons-
cients que cal fer-hi altres 
actuacions, com arreglar el 
fals sostre i el terra de la gra-
deria i els vestidors, a més de 
millorar l’acústica amb una 
nova instal·lació de so i altres 
espais. En la mesura del que 
sigui possible pressupostàri-
ament, les anirem portant a 
terme. També volem efectuar 
millores a la Zona Esportiva 
Municipal (ZEM) que està 
situada a la urbanització del 
Castell de Montornès. 

 J A la regidoria 
de Joventut quines són 
les prioritats?
Tenim força feina a fer de 
forma coordinada amb la 

regidora Sandra Tarrascó. 
Volem trobar un local en 
condicions perquè els joves 
del municipi s’hi puguin re-
unir, perquè actualment no 
en tenen cap. Actualment 
no hi ha cap associació 
de joves al municipi i ens 
agradaria que n’hi hagués 
alguna. Per altra banda, 
estem impulsant un grup 
de Batucada amb joves de 
dotze anys en amunt a la 
Pobla. Quan estigui en mar-
xa, s’informarà a la població 
per a qui estigui interessat a 
formar-ne part.

 J la coordinació 
amb altres regidories 
és important...
A més de les accions con-
juntes amb la Regidoria de 
Serveis Socials de la Sandra 
Tarrascó, tenim diverses 
associacions del municipi 
que compten també amb la 
col·laboració de la Regido-
ria de Festes, d’en Damià 
Bas, que són les Puntaires, 
les Sevillanes i el Teatre.

Les millores fetes 
recentment 
al Pavelló Poliesportiu 
han estat molt ben 
rebudes pels que hi 
practiquen esport

Ens coordinem 
molt entre 
les diverses 
regidories i 
hi ha un bon 
treball en equip

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
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Reunió amb els afectats per les obres 
d’ampliació de la carretera

Primera Baixada 
de Trastos de 
la Pobla

Tècnics de la Diputació de Tarra-
gona es van reunir el 23 de febrer 
a la casa consistorial amb els veïns 
afectats per les obres d’ampliació 
de la carretera de la Pobla a la nou 
al seu pas pel municipi, que pro-

mou l’Ajuntament amb el suport de 
l’ens supracomarcal.
Per portar a terme aquestes obres 
cal expropiar alguns terrenys i 
aquesta reunió era per informar 
els propietaris del procés.

A.C.R La Pobla de Montor-
nès / Comissió de Festes està 
preparant la Primera Baixa-
da de Trastos de la Pobla de 
Montornès, que se celebrarà 
el proper 17 de setembre. Els 
participants hauran de recór-
rer 420 metres amb un “tras-
to” que s’han de muntar amb 
ferros vells i coses per llençar.

Els reis d’orient i el Pare 
noel passen per la Pobla

Les Festes de nadal van tenir una no-
vetat aquest any a la Pobla de Montor-
nès: l’arribada del Pare noel. Va ser al 
Bar Restaurant de la Zona Esportiva 
Municipal (ZEM) de la Urbanització El 
Castell. El Pare noel va lliurar regals als 
nens i nenes que es van acostar al ZEM.

L’entrada al nou any 2016 es va cele-
brar a la Pobla amb un Sopar i Ball de 

Cap d’Any al Poliesportiu Municipal 
amb el Grup Fan Fan Show. Tampoc 
no van faltar com cada any en Melcior, 
en Gaspar i en Baltasar. Ses Majes-
tats els Reis d’Orient, com és tradició 
al nostre municipi, van repartir els 
regals als nens i nenes visitant-los a 
les seves cases. La cavalcada de Ses 
Majestats va començar a la plaça de 
l’Església.

Av. Mas Solé, 12 baixos. Urb. El Castell. La Pobla de Montornès. Tarragona
immobiliària casTell
Venda de cases i terrenys a preus de mercat

Pilar 629 739 781
Web: www.immocastell.es 
Mail: pilar@immocastell.es

Pizzas y Pasta de Primera calidad en la Pobla
                                                          abrió las puertas en la Pobla de Montornès en mayo 
de 2014 y desde entonces la clientela no ha hecho más que crecer. el secreto? Productos 
de máxima calidad y cocinados al momento. antonia Paradas, sevillana que ha vivido 40 
años en italia, ha querido llevar a la Pobla la cocina de ese país, que aprendió de su suegra 
romana. Pascua le enseñó a elaborar a mano tortellinis, pasta, pizzas...

En Mamma Antonia encontraréis pizzas finas y grandes, con ingredientes naturales y frescos. Las que 
más éxito tienen son la barbacoa, 4 quesos y la especialidad de la casa, que lleva el nombre de la Pizze-
ria. Está elaborada con pollo al vino blanco, bacon, alcaparras o rúcula y olivas.  Las últimas creaciones 
de Mamma Antonia son la pizza matricciana (con panceta y parmesano), de bacalao y de salmón.

La pasta es la otra especialidad de la casa. Tortellinis con carne de calidad comprada en la Pobla, de 
queso de cabra y nueces o tallarines al huevo. Antonia elabora todo tipo de salsas y tiene mucho éxito la 
ruspantina, con un toque picante. Otros platos que se tienen que probar son las flores de calabacín relle-
nos de ricotta y la tabla de quesos italianos. Con la llegada del buen tiempo, además, podréis disfrutar 
de la terraza al aire libre y un espacio de juegos para niños de hasta 5 años.

NOVA OBERTURA

BAR JOVENTUT
Av. Catalunya, 9 • La Pobla de Montornès • Telèfon 680 670 642

PLATS CASOLANS • TAPES • PLATS COMBINATS • ENTREPANS • ESMORZARS DE FORQUILLA
GENT ALEGRE I SIMPÀTICA

C/ Indústria, 11
La Pobla 

de Montornès 
Tel. 977 64 84 95

SERVEI A DOMICILI
Tel. 649 061 984

jordisalvat@outlook.com 
www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

  SALVAT 
Comunicació
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Més de 3.500 persones visiten 
el 40è Pessebre Vivent de la Pobla 

El Pessebre Vivent de la Pobla de 
Montornès ha celebrat aquest na-
dal la seva quarantena edició, un 
aniversari molt especial i que ha vin-
gut acompanyada del Premi concedit 
pel Consell Comarcal del Tarrago-
nès i l’emissió del programa de TV3 
Divendres, que va dedicar un dia al 
Pessebre. Pel que fa a les represen-
tacions, l’assistència ha superat les 
tres-mil cinc-centes persones durant 
els cinc dies de representació, una 
xifra molt semblant a la de la tem-
porada passada. 

Un any més, Caldo Aneto i les infu-

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

sions Tegust han ofert als visitants 
els productes de màxima qualitat 
com són el brou Aneto de nadal i 
les infusions d’Aromes de Montser-
rat, respectivament. Els visitants del 
Pessebre agraeixen aquesta deferèn-
cia, ja que mentre s’esperen per en-
trar a veure la representació ve molt 
de gust poder beure un got de brou 
o una infusió calenta. Així mateix, 
la col·laboració amb el Club Súper 
3 també ha estat tot un èxit, ja que 
hi han hagut més de seixanta nens 
i nenes socis del Club Súper 3 que 
han visitat el Pessebre. Totes aques-
tes col·laboracions són gràcies als 

L’assistència ha superat 
les 3.500 persones,
una xifra molt semblant 
a la de la temporada pas-
sada

Algunes imatges d’aquesta darrera edició del pessebre. Fotos: Aleix Figueras - BaixGaiàDiari.cat

En l’aspecte de millores, enguany 
s’ha estrenat el nou equip de so, 
gràcies al qual hem millorat molt la 
qualitat tant de la música com dels 
diàlegs.

Aquesta inversió ha representat un 
gran esforç econòmic per a la nostra 
entitat, però la valoren molt positiva-
ment. També han canviat tot l’aparell 
tècnic de la sortida de l’Àngel de la 
Pau. L’anterior sistema no era del tot 
segur per la integritat física de la per-
sona que feia aquest paper. I, per aca-
bar, s’ha fet nou tot el terra del bar, ja 
que l’anterior estava molt deteriorat.

acords de l’Associació Coordinadora 
de Pessebres Vivents de Catalunya 
i a les diferents empreses patroci-
nadores.
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carnaval 2016 a la Pobla
El dissabte 30 de gener la 
Pobla de Montornès va par-
ticipar al Carnaval, que va 
omplir de festa i xerinola els 
carrers del municipi. Els gua-
nyadors van ser els següents:

inFAnTilS
1- Guifré Aloma Liron
2- Guiomar Aloma Liron
3- Èric Fernández Cardenete

coMPArSES
1-Walkin Stars
2-Sullivan i 
els conillets de pasqua

cArroSSES
1-Els reciclats
2-Els salats
3-Wasa

Wasa, tercer premi de 
comparses del carnaval de 
Torrredembarra 
Un grup representant de la 
Pobla de Montornès va tornar 
a aconseguir premi al Carna-
val de Torredembarra. Va 
ser la colla Wasa amb la seva 
comparsa dedicada a Alícia al 
País de les Meravelles.
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Espai de llibres

AlíciA Solé

La novel·la Temps de família, de 
Tània Juste, ens narra la història 
d’una gran nissaga del Penedès, la 
història d’una poderosa família de-
dicada a la vinya i a l’elaboració del 
vi al llarg dels segles xIx i xx. 

A partir de l’arribada de la temuda fil·
loxera a terres catalanes, hi va haver 
un gran trasbals a la pagesia dedica-
da exclusivament a les vinyes, des-
prés d’uns bons anys de producció. 
Aquest desgraciat fet va ocasionar la 
fallida de moltíssimes famílies, que 
van entrar en desgràcia, però també 
el ressorgiment d’aquells propietaris 
que, amb gran esforç i valentia, es 
van reinventar.

La família Giner, protagonista 
d’aquest llibre, va ser una d’aques-
tes nissagues que, després de la gran 
plaga, va convertir la seva antiga ma-
sia, propera a Vilafranca, en un gran 
imperi vinícola. El punt de partida 
d’aquest creixement va ser l’arriba-
da d’en Bonaventura Giner, fill dels 
propietaris que havia marxat a Cuba, 
de molt jovenet, a fer fortuna.
Se’ns explica els passos que va anar 

Temps de família

fent per ampliar les seves finques i la 
nova manera de treballar la vinya, al 
mateix temps que ens narra les vides 
personals de tres generacions passant 
per un dels episodis més tràgics de la 
nostra història, com va ser la Guerra 
Civil. La narració combina dos esce-
naris, la finca del Penedès i la ciutat 
de Barcelona.

Coneixerem la vida d’aquest indià, 
el Sr. Giner, el seu festeig i casa-
ment amb una jove de bona família 
de Barcelona, el naixement de les 
seves tres filles i del desitjat hereu, 
el creixement de la seva fortuna, 
així com la història paralel·la dels 
masovers que els servien. Tot molt 
plàcid fins l’arribada de la guerra, 
en què les relacions personals es 
van tornant més complexes, apa-
reixent algunes enveges i també 
algun amor clandestí que lluita per 
arribar a un bon final. 

Temps de família és l’obra guanyado-
ra del Premi nèstor Luján de novel·la 
Històrica 2015.

Segon lloc de l’equip 
infantil del Club Futbol Sala 
de la Pobla de Montornès

Amb les vacances de Setmana Santa 
arriba el final del primer trimestre 
de l’any per al Club Futbol Sala de la 
Pobla de Montornès i el final de lliga 
per als equips infantil i sènior. L’in-
fantil ha lluitat per l’ascens fins a la 
darrera jornada i ha aconseguit final-
ment un merescut segon lloc. L’equip 
sènior masculí, que després d’un dur 
començament de campionat va arribar 
a posar-se tercer, ha obtingut el cinquè 
lloc. Les categories restants segueixen 
disputant les seves respectives lligues, 
i tenen ara un petit descans.
D’aquest trimestre, destaquem el tri-
omf de l’equip infantil a la Copa Tar-
ragona, on van disputar una final molt 
renyida i complicada el passat mes de 
febrer, en què van tornar a veure el 
bon joc i esportivitat dels jugadors 
poblencs.

Esports

 

 

Sol·licita la polsera 
blava per a persones 
amb discapacitat psíquica o física

Disponible el pis de curta estada 
per a violència de gènere  

Ja està disponible la polsera bla-
va per a persones del municipi 
amb discapacitat psíquica o fí-
sica. Si la persona que la porta 
està perduda i algú ho detecta, 
es posaran en contacte amb els 
Mossos. Aquesta polsera la po-

deu sol·licitar a l’Ajuntament o 
als Serveis Socials de la Pobla. 
només cal omplir les dades del 
sol·licitant i del pacient. Des de 
la regidoria de Serveis Socials 
posarem la polsera al pacient i 
expliquem el seu funcionament.

La Regidoria de Serveis Socials de 
la Pobla ja disposa del pis de cur-
ta estada per a afectades per la vi-
olència de gènere. Per seguretat i 
confidencialitat dels usuaris, no es 

pot fer pública la seva ubicació. Re-
cordem a les persones que pateixin 
maltractaments a la llar que no dub-
tin a trucar al 016. no estan soles i 
avisant les podem ajudar moltíssim. 

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

Nova edició de l’Esplai 
de Setmana Santa
L’Escola Els Ametllers acollirà del 21 
al 24 de març l’Esplai de Setmana San-
ta 2016, dirigit a nens i nenes de 3 a 
12 anys. De nou a una hi haurà activi-
tats esportives, tallers i manualitats, 
jocs tradicionals, activitats d’expressió 
corporal i musical i activitats i jocs en 
anglès. L’Esplai està organitzat per 
l’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès i Reforç Montornès s’encarrega de 
la coordinació i execució. Les inscrip-
cions s’han tancat el 18 de març.

Una altra notícia d’interès i que és 
tot un orgull per al CFS La Pobla de 
Montornès és la convocatòria del seu 
jugador Roger Casas per a la Selecció 
Catalana durant els últims mesos, i 
d’on ja és oficialment jugador. En Ro-
ger ha disputat a la ciutat de Múrcia 
el Campionat d’Espanya. Per altra 
banda, Carlos A. Altès s’ha incorpo-
rat al club poblenc com a primer en-
trenador de l’equip sènior masculí, 
al costat de Samuel Estévez com a 
delegat
A través de la pàgina del Facebook de 
l’Escuela CFS La Pobla de Montornès 
us podeu informar dels propers es-
deveniments del club. Un d’aquests 
esdeveniments és el quart torneig 
d’estiu, que es portarà a terme el cap 
de setmana del 18 i 19 de juny al po-
liesportiu municipal.

L’equip infantil ha realitzat una gran temporada.
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...la creu que hi ha a l’església 
parroquial de Santa Maria 
era abans al Turó de les Forques?

Sabies que...

A costat de la muntanya on 
trobem l’Ermita de la Verge 
de Montornès hi ha el Turó de 
les Forques, on durant segles 
hi van haver instal·lades tres 
forques on eren ajusticiats els 

condemnats a mort del muni-
cipi. Hi havia tres bases de pe-
dra d’un metre i mig d’alçada 
on hi havia les forques i en 
una hi havia una creu. A l’inici 
de la Guerra Civil aquestes ba-

ses van ser destruïdes i la creu 
llençada a una cisterna. Quan 
va acabar el conflicte bèl·lic, la 
creu va ser recuperada i la van 
instal·lar a l’església poblenca, 
on encara és.

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

Aquesta era la imatge de la Urba-
nització Castell de Montornès als 
anys 70, quan es van començar 
a edificar els primers xalets. Ho 
podeu comparar amb la imatge 
actual. 

Busquem les primeres persones 
que es van construir una casa al 
Castell per fer un reportatge i re-
cuperar aquesta part de la histò-
ria del nostre municipi. Us podeu 
posar en contacte amb La Pigota 
a través de les oficines de l’ajun-
tament o al telèfon 977 64 80 12.

Urbanització El Castell. Foto antiga Urbanització El Castell. Foto actual

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

i saps quants fanals hi ha al terme municipal de la Pobla de Montornès? 1.806
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MAnEl bonAnAd

Ens trobem al carrer del Pres-
seguer, a l’extrem nord de la 
urbanització Castell de Mon-
tornès. 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 esquerra, agafem 
un camí de terra que puja. Al 
capdamunt del camí hi ha una 
cabana de pedra seca, amb el 
sostre malmès. Com sabeu, 
aquestes construccions servi-
en d’ aixopluc al pagès i per 
guardar-hi les eines del camp. 

Una vegada arribem a la caba-
na, girem a mà dreta i trobem 
un sender estret. El seguim. 
Quan portem uns 7 minuts de 
recorregut pel nou sender, mi-
reu cap a la vostra dreta i veu-
reu la masia a dalt d’ un turó. 
Continuem i, en uns 8 minuts, 
arribem a una plana. Davant 
nostre ens trobem amb el turó 
de la masia. Hi ha un camí 
ample que va cap a la dreta i 
un altre cap a l’esquerra. Aga-
fem aquest últim. Al final del 
camí pugem i girem cap a la 
dreta. Pugem fort un parell 
de metres i agafem un sender 
direcció sud què ens portarà 
a la zona nord de la masia (en 
el seu dia vaig deixar una fita 
que indica el camí a seguir). 
Continuem uns 50 metres per 
dins del bosc de pi blanc i arri-
bem a la part nord de la casa. 
és un lloc bonic, amb un bosc 
ombrívol. Si hi veniu a l’estiu 
agraireu l’ombra dels arbres. 

GEnErAliTATS
Localització geogràfica de l’iti-
nerari: zona nord del terme mu-
nicipal.
Sortida: nord de la urbanització 
Castell de Montornès (carrer del 
Presseguer).
Arribada: mateix lloc de la sor-
tida.
Durada: 1 hora i 30 minuts o 2 
hores (dependrà de les parades 
que fem).
Distància: 2,5 km aproximada-
ment.

Dificultat: baixa.
Aspectes d’interès: cabana de 
pedra seca, Mas Barral i la Ser-
ra Llarga.
Observacions: la masia és un 
element molt important del 
patrimoni arquitectònic rural 
català que cal preservar. Mas 
Barral s’emplaça al cim d’un 
turó de 180 metres d’alçada 
envoltat d’un bosc que li dóna 
un atractiu especial. 

NO ENTREU DINS LA MASIA. 
ÉS PERILLÓS!

caminant per la Pobla

La Masia i el Patrimoni arquitectònic rural: 
l’exemple del Mas barral

La masia està situada entre la 
Serra de l’Hivern, a l’oest, i la 
Serra Llarga, a l’est.

Hem de distingir els concep-
tes de mas i masia. El mas és 
una explotació agrària que in-
tegra la casa (masia), les ter-
res de conreu, els boscos, les 
pastures i els erms. Quan ens 
referim a un mas, parlem de 
les terres que li pertanyen. La 
masia és la casa. El Mas Bar-
ral apareix documentat en un 
capbreu (document senyorial) 
que data de l’any 1615. Possi-
blement la masia es construí 
un segle abans. En aquella 
època, el mas Barral i totes 
les altres terres de Montor-
nès pertanyien a la Senyoria 
del monestir de Santes Creus. 
Era una època diferent de l’ac-
tual pel que fa a l’organització 
econòmica i social del camp. 
Aleshores predominaven les 
relacions senyorials, en què 
un senyor tenia l’autoritat i 

el domini sobre un territori 
i els seus habitants. Aquí el 
senyor era l’abat del monestir 
de Santes Creus. Els habitants 
tenien el dret d’ús de la terra, 
però havien de pagar un cànon 
al seu senyor. Així funcionà el 
món rural durant un grapat de 
segles.

Pel que fa a la masia, malau-
radament no es pot veure per 
dins. Fa uns quants anys sí que 
es podia (jo mateix ho havia 
fet moltes vegades), però ara 
l’interior està molt malmès. 
Podeu envoltar-la per fora i us 
fareu una idea de la seva gran-
dària. és interessant explicar 
què ens hi podríem trobar a 
l’interior si poguéssim retro-
cedir en el temps i entrar-hi. 
Fem-ho, doncs, si us sembla.

L’entrada és a migjorn, com 
a totes les masies, per apro-
fitar més la llum del sol. Si 
us hi fixeu, l’entrada és una 

porta dovellada. Les dovelles 
són pedres aparellades, talla-
des en forma de tascó o falca, 
juxtaposades per formar arcs 
o voltes. Aquí l’arc és de punt 
rodó. A la planta baixa hi havia 
la cuina a un costat. A més de 
cuinar, servia com a sala d’es-
tar i és on els habitants passa-
ven la major part del temps. Al 
fons de la planta baixa hi ha-
via l’escala d’ accés a les altres 
plantes i, més al fons, el celler, 
que estava a la part més fosca, 
al fons de l’entrada, darrera de 
la casa, a la zona nord. Els es-
tris agrícoles també es desaven 
a la planta baixa. La primera 
planta estava presidida per la 
sala, de planta rectangular, si-
tuada sobre l’entrada i sota les 
golfes. Era l’espai on s’hi feien 
els àpats i les reunions de grup 
quan se celebrava alguna cosa. 
A la mateixa planta de la sala 
s’hi trobaven els dormitoris. A 
la planta de més amunt, a les 
golfes, hi havia les estances on 
es guardaven el gra, els fruits 
secs i altres productes alimen-
taris.

Fixeu-vos que la masia té 
poques finestres i, llevat de 
les que donen a migjorn, són 
petites. A més, les parets són 
bastant gruixudes. La raó és 
que, d’aquesta manera, a l’hi-
vern es podia mantenir l’es-
calfor a l’interior i a l’estiu 
s’impedia que la calor entrés 
dins la casa. Penseu que els 
aires condicionats i les estu-
fes no han existit sempre i 
els constructors se les havien 

d’enginyar! Les teulades i els 
paviments de les habitacions 
eren, generalment, de cerà-
mica i les bigues, de fusta. 
Cada masia acostumava a uti-
litzar la fusta que tenia més 
a mà. Les parets mestres es 
construïen amb pedra i tam-
bé s’aprofitava la pedra dels 
voltants; aquí, pedres carbo-
natades (calcàries, dolomies, 
margues…).

Al capbreu de 1615 s’inclou un 
trull o premsa d’oli que perta-
nyia a la masia. Els habitants 
del Mas Barral molien ells 
mateixos les olives de la seva 
propietat. L’olivera sempre ha 
estat un cultiu important. El 
segle xIx serà el de la vinya, 
però. Els estralls que causà 
la plaga de la fil·loxera a les 
vinyes franceses beneficià la 
viticultura a Catalunya i el ter-
me de la Pobla no en quedà al 
marge. 

Per tornar al punt de sortida, 
agafem el camí d’ asfalt que hi 
ha a la vora de la masia i el se-
guim cap al sud, en direcció a 
la urbanització. En 10 minuts 
hi arribarem. Cap al nord-est, 
s’hi veu el Mas de la Trunye-
lla; i a l’est, la Serra Llarga, que 
patí un incendi l’estiu de 1991 
que va arrasar una gran super-
fície de bosc. Fixeu-vos també 
en una petita masia, al peu de 
la Serra Llarga, cap al sud-est. 
Es tracta del Corral del Rovira, 
construcció molt malmesa, de 
la qual només queden en peu 
algunes parets. 
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Personatges

Aquest és un hivern d’assajos a l’As-
sociació Amics de Montornès. Una 
trentena de poblencs i poblenques 
estan aprenent a tocar les gralles i 
els timbals amb el suport de la re-
gidoria de Cultura de la Pobla de 
Montornès. Cada dijous al vespre 
els sis integrants dels Grallers de la 
Pobla-Amics de Montornès assagen al 
local de l’entitat seguint els consells 
del Roger Maluenda. Des del mes de 
novembre passat, aquest jove graller 
reusenc, però amb força experiència 
en grups de grallers com els xarrups 
de Reus i els Tocaferro de Tarrago-
na, es desplaça a la Pobla per donar 
classes. 

Els sis alumnes són d’edats molt di-
ferents. Les més joves són les germa-
nes Maria i Anna Gordillo, i també hi 
ha el Pol Munté, el Damià Bas, l’Ori-
ol Maymó i la Mònica Asensio. Les 
germanes Gordillo han fet solfeig i 
l’Oriol ha tocat en diferents grups 
de música, actualment els Satèl·lit. 
La Mònica té l’espina clavada de 
quan als dotze anys va formar part 
del grup  de gralles dels Castellers 
d’Altafulla, però la colla es va des-
fer quan estava aprenent a tocar la 
gralla. Una colla d’anys després hi 
ha tornat.

En Roger explica que els aprenents de 
graller de la Pobla “s’esforcen i estan 
aprenent molt”, però que potser cal-
dria ampliar l’hora d’assaig setmanal 
perquè puguin tocar a la propera Fes-
ta Major. Comenta que la gralla no 
és un instrument complicat però cal 
assajar i agafar familiaritat per evitar 
el que els passa ara, i és que al cap de 
mitja hora ja no controlen els llavis, 
cosa normal en els que comencen a 
tocar la gralla. 

les gralles i els timbals sonen a la Pobla

Des del mes de novembre el jove 
graller reusenc Roger Maluenda 
dóna classe a sis poblencs

El Grup de Timbals debutarà 
acompanyant els Personatges Bíblics 
en la Processó de Setmana Santa

que ja porta tocant fa una colla d’anys 
amb el Pas de la Verge de la Soledat de 
Tarragona i darrerament també toca 
el timbal als Diables dels Pallaresos. 
L’Adrià explica que tocar el timbal no 
és tan fàcil com sembla i que cal com-
binar “tècnica, ganes i oïda”. El més 
complicat és caminar i tocar el timbal 
de forma coordinada.

El primer objectiu del grup de timbals 
és participar a la Processó del Sant En-
terrament el Divendres Sant, el 25 de 
març a les vuit del vespre, després de 
la missa, amb la finalitat de revitalit-
zar-la acompanyant els tradicionals 
Personatges Bíblics de la processó po-
blenca. L’Adrià comenta que els seus 
alumnes “han avançat molt” tot i que 
ningú havia tocat abans el timbal. El 
segon objectiu són les festes de la Po-
bla a partir de l’agost, acompanyant el 
Drac amb dos caps. “Aquesta serà una 
banda versàtil, que pugui tocar de for-
ma solemne a la Setmana Santa i més 
alegre en les festes majors de la Pobla 
i de municipis del voltant”, assenyala 
l’Adrià, que afegeix que en un futur 
proper podran fer actuacions conjun-
tes amb els Grallers de la Pobla-Amics 
de Montornès.

La Verònica Garcia, junt amb la Maria 
del Mar Solé i l’Ismael Garcia, van im-
pulsar la creació del grup de timbals. 
També l’Anna Maria Solé ha estat im-
plicada amb incorporació de la tradi-
ció dels personatges bíblics. La Verò-
nica explica que continuen oberts  a 
noves incorporacions, sobretot en els 
bombos, i que només cal adreçar-se 
a l’Associació Amics de Montornès. 
Actualment el grup està format per 
dues caixes (són els que organitzen la 
banda i tenen un so més fi), dos bom-
bos i vint-i-dos timbals.

Economia

Es constitueix l’Associació de comerços i Serveis de la Pobla de Montornès
Amb la voluntat d’aplegar el teixit 
comercial i empresarial del municipi 
sota un mateix sostre per tal de sumar 
esforços en benefici de la visibilitat, la 
promoció i la defensa dels interessos 
de tots els associats, ha nascut l’Asso-
ciació de Comerços i Serveis (ACIS) de 
La Pobla de Montornès.

Segons la nova associació, presidi-
da per Oriol Maymó, “els comerços 
i l’oferta de serveis empresarials són 
elements clau i determinants en el 

Des de l’associació també volen do-
nar suport a totes aquelles estratègi-
es que permetin accelerar la sortida 
de l’actual cicle econòmic per tal de 
poder afrontar el futur amb garanties 
d’èxit. “Tot això no és possible, però, 
sense una massa social forta que pu-

gui contribuir activament a la realit-
zació dels nostres objectius. Per això, 
us animem a què us adheriu com a 
socis de ple dret. Quedem a la vostra 
disposició per a qualsevol aclariment 
i amatents als vostres suggeriments”, 
assenyalen des de l’ACIS, que té la seu 
a l’avinguda Mas Solé, s/n, i el suport 
de l’Ajuntament tot i ser una associ-
ació privada.
Es pot contactar amb la nova associació 
a través del correu electrònic info@acis.
cat o el telèfon 654 61 69 43

TiMbAlS PEr SETMAnA SAnTA
El diumenge és el torn de la Banda de 
Timbals Amics de Montornès, un grup 
amb vint-i-sis integrants que van dels 
quatre anys i mig de l’Albert a més de 

quaranta. La formació de la banda es 
va començar a moure al novembre pen-
jant un cartell pel poble i just després 
de les festes de nadal van començar 
a assajar a les ordres de l’Adrià Olivé, 

desenvolupament de l’activitat eco-
nòmica d’un municipi i per aques-
ta raó cal que esdevinguin sinònim 
d’innovació, qualitat i diversitat.” “és 
important que l’esforç que fa cada un 
de nosaltres a favor del seu negoci no 
quedi ofegat per l’excés d’oferta aliena 
al municipi i per aquest motiu és ne-
cessari potenciar un segell d’identitat 
propi que agrupi totes aquestes acti-
vitats i que esdevingui un reclam per 
als nostres clients”, afirmen.
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Actes dels plens municipals

Pots consultar les 
actes completes dels 
plens municipals a  

www.lapoblademontornes.cat

AcTA dE lA SESSió ordinàriA 
dEl PlE dE l’AJunTAMEnT
Data de celebració: 15 d’octubre de 
2015
Inici: 20.00 hores
Primer. Propostes d’alcaldia
1.1.- S’aprova, per unanimitat dels assis-
tents, l’acta corresponent a la sessió ordinà-
ria de data 16/07/2015. L’acta corresponent 
a la sessió de data 01/09/15 s’aprova amb 
l’abstenció del regidor d’ERC (1), Sr. Òscar 
Ciurana, i del regidor de CIU (1), Sr. Joan 
Borràs, que no van assistir a la dita sessió, 
i el vot favorable de la resta dels membres 
del Consistori presents (9). L’acta correspo-
nent a la sessió de data 29/09/15 s’aprova 
amb l’abstenció del regidor d’AM-PM (1), Sr. 
Joan Bonet, del regidor d’ERC (1), Sr. Òscar 
Ciurana, del regidor de CIU (1), Sr. Joan 
Borràs, i del regidor del PP (1), Sr. Martí F. 
Virgili, que no van assistir a la dita sessió, 
i el vot favorable de la resta dels membres 
del Consistori presents (7). 
1.2.- Amb l’abstenció del regidor de CIU 
(1), Sr. Joan Borràs, i el vot favorable de la 
resta dels membres del Consistori presents 
(10), acorda aprovar inicialment l’expedi-
ent de modificació de crèdits 9/15 dins del 
pressupost general 2015, sobre suplement 
de crèdit, que es finança per transferència 
d’altres partides, no compromeses i que es 
considera reduïbles sense pertorbació del 
servei, segons el següent detall:

PARTIDA MINORACIÓ
60901,459,1 Enderroc antigues escoles 12.000
61901,312,1, Reparació escomesa 
 elèctrica Mas Solé 12.000
625,00,170,1 Mobiliari Urbà 13.000
626,00,130,1 Inversió equipament
 informàtics  4.000

ToTAl MinorAcionS 41.000
  
PARTIDA INCREMENT
21200,450,1 Infraestructures 
 i altres construccions 15.000
22103,920,1 Combustibles i carburants  5.000
22300,920,1 Transports  5.000
22602,920,1 Publicitat   2.500
22699,920,1 Altres despeses materials 
 i subministres 10.000
22799,920,1 Altres treballs empreses 
 i professionals 3.500
TOTAL INCREMENTS 41.000

1.3.- Adhesió a la “Carta Internacional del 
Caminar”. Considerant que l’Ajuntament 
ha de promoure accions pel benestar social 
que de qualsevol manera fomentin actituds 
i hàbits saludables, el Ple de l’Ajuntament, 
per unanimitat dels seus assistents, acorda 
adherir-se aquest municipi a la Carta Inter-
nacional del Caminar i notificar-lo a aquesta 
entitat i al CC del Tarragonès.

1.4.- Es dóna compte i el Ple resta assaben-
tat de les resolucions dictades per l’Alcaldia 
durant el tercer trimestre de 2015, enumera-
des del núm. 338/15 al núm. 487/15.

2. Mocions
2.1.- Moció presentada pel grup del PSC 
per no judicialitzar la política a Catalunya.
El senyor alcalde president (AM-PM) exposa 
que fa uns dies que va rebre la iniciativa del 
PSC per tal de presentar la proposta a què 
es refereix aquest punt de l’ordre del dia. 
Si més no, i sense perjudici d’estimar que 
potser es tracta d’una iniciativa encertada 
en les seves motivacions en els termes que 
resulten del text de la mateixa, considera 
que des de llavors i en l’actual marc de re-
lacions institucionals entre govern i òrgans 
judicials s’ha superat l’oportunitat que va 
justificar la seva inclusió en aquesta sessió, 
per la qual cosa proposa com a qüestió prè-

via que el plenari accepti la seva retirada 
de l’ordre del dia, i subsidiàriament tres el 
seu debat, anuncia que sol·licitaria llavors 
resti damunt la taula per a la seva millor 
consideració en propera sessió.

El grup d’ERC, el Sr. Óscar Ciurana, mani-
festa que, sense oposar-se a la retirada de la 
proposta, sí vol manifestar que, al seu cas, el 
grup municipal ERC hauria votat en contra 
de la proposta per trobar-la molt vinculada 
al posicionament dels partits majoritaris a 
nivell nacional sobre la qüestió catalana. Si 
finalment s’entra en el debat de la proposta 
explicarà amb més detall aquesta fonamen-
tació de la posició del grup municipal que 
representa.

El grup PP, el Sr. Martí F. Virgili, manifes-
ta que, sense oposar-se a la retirada de la 
proposta, en el seu cas hauria votat a favor 
d’aprovar la moció atès que, al marge de les 
motivacions o raons de la seva oportunitat, 
és un fet que els òrgans de govern han de 
treballar en tot allò que signifiqui potenciar el 
principi de la separació de poders com a eina 
fonamental de convivència per tal d’evitar 
discussions i reaccions com les que ens toca 
viure actualment.

Sense més intervencions, amb el vot favora-
ble dels grups AM-PM (7), ERC (2) i PP (1) 
i amb l’abstenció del grup de CiU (1), resta 
acordada per majoria la retirada d’aquesta 
moció de l’ordre del dia de la sessió.

2.2.- Moció presentada pel grup del PSC de 
suport a la creació de la prestació “GARAn-
TIA +55”.

ACORDS:
PRIMER. Donar suport a la proposta impul-
sada per la UGT de Catalunya, anomenada 
“Garantia +55” i que significa el compromís 
d’administracions superiors de crear la pres-
tació “Garantia +55” per a les persones de 
més de 55 anys que es trobin en situació de 
desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 
15 anys i hagin exhaurit la prestació per de-
socupació contributiva.

SEGON. Comunicar aquest acord al pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Cata-
lunya i a la UGT de Catalunya.”

Sense més intervencions, sotmesa a votació 
la moció, és aprovada per unanimitat dels 
onze regidors presents, AM-PM (7), ERC (2), 
PP (1) i CiU (1).

3. Precs i preguntes
Pel grup del Partit Popular, Sr. Martí F. Vir-
gili, es sol·licita estudiar la possibilitat de què 
els actes no institucionals de la celebració de 
la Festa de la Pigota, com per exemple el ball, 
música i altres de lleure, es poguessin traslla-
dar al diumenge anterior o següent si el dia és 
laborable, per tal de facilitar la participació 
i millorar l’assistència. Tant l’alcaldia com 
les regidories interessades es manifesten a 
favor d’estudiar i veure les possibilitats de 
fer-ho així.

AcTA dE lA SESSió ordinàriA 
dEl PlE dE l’AJunTAMEnT
Data de celebració: 21 de gener de 2016
Inici: 20.00 hores

Propostes d’alcaldia

S’aprova, per unanimitat dels assistents l’ac-
ta corresponent a la sessió ordinària de data 
15/10/2015.

1.2.- Aprovar el pressupost general per a 
l’exercici 2016, les seves bases d’execució, 
la relació de llocs de treball i la plantilla de 
personal 2016 que compren els llocs dotats 
pressupostàriament, pressupost que resumit 

per capítols és el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2016 

Capítol 1   1.086.800,00
Capítol 2  5.000,00
Capítol 3   557.300,00
Capítol 4  615.807,24
Capítol 5  55.000,00

ToTAl PrESSuPoST d’inGrESSoS 2.319.907,24
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2016  

Capítol 1   388.506,78
Capítol 2  1.599.939,00
Capítol 3   23.270,40
Capítol 4  29.200,00
Capítol 5  10.954,68
Capítol 6   87.000,00
Capítol 9  99.646,31

ToTAl PrESSuPoST dE dESPESES 2.238.517,17

1.3.- Es dóna compte i el Ple resta assabentat 
de les resolucions dictades per l’Alcaldia du-
rant el quart trimestre de 2015, enumerades 
del núm. 488/15 al núm. 636/15.

Mocions
2.1.- Moció presentada pel grup d’ERC d’ad-
hesió a l’Associació de Municipis per la In-
dependència.

El senyor alcalde president, després de resu-
mir les línies argumentals que configuren la 
moció que proposa acordar formar part de 
l’Associació de Municipis per la Independèn-
cia (AMI), es refereix a diverses actuacions i 
altres manifestacions municipals que ja s’han 
adoptat per part de l’Ajuntament en línia amb 
els objectius fixats pels estatuts de l’AMI, que 
resten incorporats, la qual cosa recolza, diu, 
l’oportunitat d’haver decidit sotmetre al Ple 
aquesta iniciativa del grup municipal d’ERC, 
d’altra part ja aprovada en iguals o similars 
termes per tot un seguit d’ ajuntaments, ma-
joria a Catalunya. Fa seguidament un detallat 
anàlisi de les justificacions polítiques i legals 
que sustenten els acords proposats, si més no 
entén que, almenys al nostre cas, una decisió 
favorable potser no es correspondria amb la 
tendència real de vot independentista posat 
de manifest amb motiu dels últims resultats 
electorals al municipi, la qual cosa no con-
diciona però la seva decisió de sotmetre la 
moció al plenari, si bé, amb llibertat de vot 
pels membres del grup de govern (AM-PM), 
considera que en aquest tema ha de predo-
minar el criteri personal sobre el de l’interès 
del grup que representa.

Després d’altres consideracions i referències, 
el president dóna veu a la resta de portaveus 
presents a la sessió. no hi ha més interven-
cions.

Sotmesa a votació la moció, resulta:
Vots a favor: 3 AM-PM, 2 ERC i 1 CiU.  
Total 6 vots.

Vots en contra: 1 d’AM-PM

Abstencions: 3 AM-PM

En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, per 
majoria simple, acorda: 

1r.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès de formar part, pels 
tràmits legals oportuns, de l’associació “MU-
nICIPIS PER LA InDEPEnDÈnCIA”, amb 
l’objecte final de defensar l’assoliment d’un 
estat propi, els drets nacionals que correspo-
nen al principat de Catalunya i conscienciar 
la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret 
a l’autodeterminació del poble català.

2n.- Comunicar el present acord a l’associa-
ció “MUnICIPIS PER LA InDEPEnDÈnCIA” 
pel seu coneixement i efectes oportuns.

Fora de l’ordre del Dia, i prèvia declaració 
d’urgència declarada per unanimitat dels as-
sistents, el Ple entén dels següents assumptes 
sobrevinguts:
Aprovació inicial l’Ordenança Muni-
cipal Reguladora de l’Administració 

Electrònica.

Aprovar amb caràcter inicial l’Ordenança 
Municipal Reguladora de l’Administració 
Electrònica per tal de regular les condicions 
i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans elec-
trònics en la tramitació dels procediments 
administratius davant l’administració muni-
cipal, ajustada a l’ordenança tipus redactada 
pel Consorci AOC que consta diligenciada a 
l’expedient. Totes les referències fetes a l’an-
nex a l’administració municipal s’entenen fe-
tes a l’Ajuntament de la Pobla de Montornès.

Precs i preguntes
En aquest punt del Ple s’absenta del mateix 
el regidor de CIU, el Sr. Joan Borràs i Tous.

Intervé el Sr. Òscar Ciurana, d’ERC, en re-
lació a la intervenció del Sr. Santamaria. 
Resumidament diu que pel que fa a l’adhe-
sió a l’AMI, va radicar l’origen del problema 
en l’oposició sistemàtica del Partit Socia-
lista i que finalment va conduir a la reivin-
dicació de l’exercici del dret a decidir i a 
la celebració d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya; i, d’altra banda, que 
cal respectar la voluntat del Dret a Decidir 
que va quedar recolzada per una majoria 
de la població. 

AcTA dE lA SESSió ExTrAordi-
nàriA dEl PlE dE l’AJunTAMEnT

Data de celebració: 8 de febrer de 2016
Inici: 13.30 hores

1. Modificació acord de 25/06/2015 sobre 
règim de dedicació, retribucions i indemnit-
zacions dels membres polítics.

El Ple de l’Ajuntament, amb el vot en contra 
del regidor de CIU (1), Sr. Joan Borràs, i el 
vot favorable de la resta dels membres del 
Consistori presents (8), acorda:

PRIMER. Fixar en concepte d’indemnitza-
ció a percebre pels membres de la corporació 
per la concurrència efectiva a les sessions del 
Ple de la corporació l’import de 125,00 euros/
sessió, amb un màxim de 1.500 euros/anuals.

2. Modificació acord de 04/12/2014 so-
bre cessió de finca al Servei Català de 
la Salut per destinar-la a un nou centre 
d’atenció primària. 

El Ple de l’Ajuntament, amb l’abstenció del 
regidor de CIU (1), el Sr. Joan Borràs, i el 
vot favorable de la resta dels membres del 
Consistori presents (8), acorda:

1r.- Pel que fa a la cessió, per acord de data 
4 de desembre de 2014, al Servei Català de 
la Salut del domini de la finca de 340 m2, bé 
de propis d’aquesta corporació, assenyalada 
amb el número 3 de l’avinguda de Catalunya, 
per a destinar-la a nou centre d’atenció pri-
mària, que apareix inscrita al Registre de la 
Propietat de Torredembarra, Tom 1669, Lli-
bre 93, Foli 46-1ª, Fina 3866, adoptar el com-
promís d’assumir directament les despeses de 
l’enjardinament de la porció de 57,15 m2 que 
restarà lliure d’edificació a la part posterior 
del conjunt segons plànol annex que resta in-
corporat com a part integrant d’aquest acord 
i totes les altres despeses derivades del seu 
futur manteniment, la seguretat i responsa-
bilitat civil per danys a tercers. 

2n.- Donar trasllat d’aquests acords al Ser-
vei Català de la Salut juntament amb còpia 
del plànol annex degudament diligenciat 
com a part del mateix i sol·licitar que re-
solgui acceptar la cessió en les condicions 
indicades.
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Esports

El club Petanca de la Pobla de Montornès comença la temporada 
guanyant el Campionat Provincial de Catalunya femení
El passat 21 de febrer el Club 
Petanca de la Pobla de Montor-
nès va participar al Campionat 
de Catalunya en la fase provin-
cial. La tripleta formada per les 
jugadores Vicky,Vanesa i Lídia 
va aconseguir el primer lloc i la 
tripleta formada per Mayca, So-
raya i Jenny va quedar en quart 
lloc. Dos dels equips masculins 
sènior es van classificar per a la 
fase final i lluitaran per passar 
a les finals que es disputaran a 
Barcelona.
Per altra banda, el dia 13 de fe-
brer el club poblenc va organit-
zar el Torneig del Dia dels Ena-
morats, on van participar-hi 
catorze parelles mixtes. El ma-
teix dia també es va organitzar 
el sopar per als socis i familiars, 
al qual van assistir cinquanta-
cinc persones, entre elles els 
representants de l’Ajuntament: 
els regidors Damià Bas, Sandra 
Tarrascó, Yolanda Sayago i Da-
niel Escuredo. Les regidores 
Yolanda Sayago i Sandra Tar-
rascó van entregar els trofeus 
als dos jugadors més regulars 
de la lliga catalana i de Primera 
divisió: Antonio Roca i Víctor 
Manuel Garcia.

El tercer Trail de la Pobla de Montornès es disputarà el 17 d’abril
L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès organitzarà 
la tercera edició de la Cursa 
Popular de Trail el proper 17 
d’abril. La sortida i l’arribada 
seran al carrer Passeig de l’Es-
tació, davant l’escola pública 
Els Ametllers, i hi haurà dues 
distàncies: 6 i 11 quilòmetres. 
La cursa és oberta a totes les 
persones sense límit d’edat, 
sexe o nacionalitat. Els me-
nors de 18 anys hauran de ser 
inscrits amb una autorització 
paterna i amb la responsabi-
litat a càrrec seu.
Per participar a la prova és 
obligatori l’ús del dorsal i xip. 
El xip no es lloga, és d’un sol 
ús. L’inici de les cursa serà a 
les 9:15 h del matí. Hi ha pre-

mis per a diverses categories 
i no són acumulables:
Trofeu al primer atleta abso-
lut masculí i femení. 
Trofeus als tres primers clas-
sificats de cada categoria 
(masculí i femení)
Trofeu al primer atleta local 
masculí i femení.
Trofeu a l’atleta més veterà 
que finalitza la cursa.

cATEGoriES:
◗ JÚnior: 18 a 25 anys
◗ SÈnior: 26 a 35 anys
◗ VETErà: 36 a 49 anys
◗ MàSTEr: 50 anys endavant

Les inscripcions a les cur-
ses s’hauran de fer per mitjà 
d’inscripció en línia en la pa-

gina web i es tancaran el dia 
15 d’abril o quan s’arribi a un 
total de 175 inscrits. 

KidS run
En aquesta edició hi haurà 
tres categories per a menors: 
babies (2014-2015); infantil 1 
(2011-2013), recta de 100 me-
tres; infantil 2 (2010-2007), 
una volta al circuit (600 m), i 
júnior (2006-2002), dues vol-
tes al circuit (1.200 m). Les 
inscripcions es poden fer pre-
sencialment a l’ajuntament de 
la Pobla els dilluns d’11:30 a 
13 h i els dimarts de 17 a 19 h 
i també telemàticament.

Més informació i inscripci-
ons: http://trailpoblamontor-
nes.webnode.cat/reglament

El PASSAT AnY 2015 
El club VA PArTiciPAr: 
Torneig internacional de iver a Millau (Franca )
campionat de catalunya de Tripletes (roda 
de berà) 
Fase prèvia al campionat de Espanya  
(la Pobla de Montornès )
Torneig internacional Juvenil a bourg St. 
Andeol ( Franca)
Fase prèvia al campionat d’Espanya de tripletes
open internacional Penyíscola
Torneig internacional Andrezieux bouteon 
(Franca)
Torneig de Sant isidre a lleida
campionat d’Espanya a Almeria
Fase prèvia al campionat d’Espanya de parelles
Torneig internacional ciutat de barcelona
iV Torneig internacional ciutat de lleida
lliga catalana
lliga primera divisió regional Tarragona
open ciutat cooperativa a Sant boi del 
llobregat
Torneig internacional ciutat de Sant boi de 
llobregat
Europetanque a niza ( Franca)
Torneig 12 hores nocturnes a Torregrossa 
(lleida)
Torneig internacional ciudad de Andorra
Torneig internacional bourg St. Andeol 
(França)
Torneig internacional 12 hores a la Pobla de 
Montornès
Torneig de Veterans a roda de berà
Torneig internacional ciutat del Prat de 
llobregat
Torneig internacional ciutat de Salou
Torneig concurs copa de nadal a Sant boi de 
llobregat
Fase prèvia al campionat d’Espanya individual

Guanyadores del  Campionat de la província de Tarragona.

Els nous jugadors del club.

Víctor M. Garcia, el més regular.

Toni Roca,el mes regular.

EDITA: Ajuntament de la Pobla 
de Montornès 
C/ Sant Antoni, 5 • 43761  
La Pobla de Montornès  
Tarragona • Tel. 977 64 80 12
Fax. 977 64 81 65

Contacta amb nosaltres: 

lapigota.pobla@gmail.com 
649 061 984 

Llegeix la Pigota en línia a 
www.lapoblademontornes.cat

 
www.facebook.com/ 
lapoblademontornes

La propietat de la capçalera i edi-
ció declina qualsevol responsabili-
tat sobre els continguts dels seus 
col·laboradors, que expressen lliu-
rement les seves opinions.

L’opinió de La Pigota només s’ex-
pressa en l’Editorial. Els articulistes 
i col·laboradors exposen criteris i 
posicions personals.

COORDINACIÓ DE   
CONTINGUTS: Jordi Salvat  
COL·LABORADORS: 
Alícia Solé i Manel Bonanad  

MAQUETACIÓ  
I IMPRESSIÓ: El Vallenc 
TIRATGE: 3.000 exemplars  
DIPÒSIT LEGAL:  L-533-98



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 re-
collir en uns contenidors habilitats per a 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 a 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


