
LA PIGOTA

LA PIGOTA
de la Pobla de Montornès

Juny de 2016www.lapoblademontornes.cat

La Pobla tindrà la seva bèstia

Número 15Juny de 2016 Número

Entrevistem  
el segon tinent 
d’alcalde,  
Damià Bas
 Pàgina 6

El Club Petanca 
participa en  
un torneig  
internacional  
a França
 Pàgina 15

Indústria, 14
43761 La Pobla de Montornès

Tel. i Fax 977 64 80 50
sarda@tinet.org

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

ASTA CASERA, TORTELLINIS DE CARNE Y QUESO, TALLARINES Y MUCHO MÁS
QUIÉN PRUEBA REPITE

LA REINA DE LA COCINA ITALIANA
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Editorial

Cuidem el nostre poble

Transport públic

Aquest no és el primer cop que apro-
fitem aquest espai per fer una crida als 
veïns i veïnes del nostre municipi a 
millorar el civisme. Ens trobem massa 
sovint amb conductes reprovables, que 
no només donen una mala imatge del 
nostre municipi i poden provocar males 
olors i problemes de salubritat sinó que 
ens costen diners a tota la ciutadania. 
En els contenidors continuem trobant 
residus que no corresponen i això vol 
dir pagar més diners a l’empresa que fa 
la recollida.
Cal tenir en compte els recursos que 
tenim al nostre municipi. Quan una 
persona llença un paper enmig del car-
rer pot tardar a ser recollit. Tenim 64 
quilòmetres de carrers al nostre terme 
municipal i només una escombradora. 
Properament en podrem estrenar una 
de nova, però continuarà tenint unes 
limitacions. El carrer és de tots i hem 
de ser capaços de mantenir-lo net. I això 
implica també acabar amb males con-
ductes, com no recollir els excrements 
dels nostres animals o no portar-los lli-
gats o amb morrió si és un gos perillós. 
Recordem que en aquests casos hi pot 
haver una sanció econòmica als amos 

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  977130028

Patronat Antoni Roig  977644308

Funerària Selva  977661075

Tanatori de Torredembarra  900506712

Atenció 24 hores contra  
la violència masclista  900900120

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

d’animals.
Per altra banda, a l’Ajuntament estem 
ultimant el portal de transparència, que 
permetrà a la ciutadania accedir a més 
informació municipal. També potencia-
rem l’administració oberta i en pocs me-
sos els veïns i veïnes de la Pobla podreu 
fer moltes gestions amb l’Ajuntament 
des de casa vostra, en qualsevol hora 
del dia, sense haver de desplaçar-vos 
a les oficines municipals. Esperem ex-
plicar-vos a la propera Pigota totes les 
possibilitats que tindreu a partir d’ara 
per relacionar-vos telemàticament amb 
l’Ajuntament.
Volem acabar desitjant-vos un bon es-
tiu, que ara tot just comença amb la nit 
de Sant Joan i les festes de Poblamar. 
Gaudiu de les Festes d’Estiu i la Festa 
Major. Aquest any hi haurà més actes 
gràcies al treball i l’impuls de l’Asso-
ciació Cultural Recreativa La Pobla de 
Montornès-Comissió de Festes i els joves 
del poble que han restaurat una bèstia 
de foc i l’han convertit en la Pigota. No 
us perdeu el dia 5 d’agost l’estrena de 
La Pobla de la bèstia, un curtmetratge 
en què hi han participat desenes de po-
blencs i poblenques. Bon estiu!
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‘La Pobla de la bèstia’ 
s’estrenarà el 5 d’agost
El mateix dia coneixerem 
la Pigota, l’element festiu 
que han preparat els jo-
ves del poble

Les festes de la Pobla canvi-
aran aquest any. La creació 
de l’Associació Cultural Re-
creativa (ACR)-Comissió de 
Festes a començaments d’any 
ha coincidit amb un projecte 
d’un grup de joves del muni-
cipi per restaurar una bèstia 
de foc, que ha estat cedida 
pel tarragoní Francesc Gar-
cía, per convertir-la en la 
Pigota, que és el nom tan 
poblenc que tindrà l’element 
festiu. El resultat és el rodat-
ge d’un curtmetratge amb el 
títol de La Pobla de la bèstia, 
dirigit per Jordi Pardo i en 
el qual s’estan implicant de-
senes de veïns i veïnes i que 
està en plena gravació. Pardo 
va estrenar el curtmetratge 
Les garrofes l’estiu passat, 
rodat a la Pobla, i porta més 
de quinze anys dedicant-se 
a l’audiovisual com a hobby.

El protagonista de La Pobla 
de la bèstia és el Professor 
Mundana Pons, una mena 
d’Indiana Jones local, bar-
reja de Doctor Gadget i 
superheroi desastrós, que 
investiga fenòmens para-
normals. Mundana Pons ha 
estat reclamat a la Pobla per 
investigar una bèstia que 
està atacant els vilatans i 
els fa perdre el cap. Ho farà 
acompanyant del professor 
Lebovski.

El curt es presentarà el 5 
d’agost a la plaça de la Bassa 
i aquell mateix dia es pre-
sentarà en societat la Pigo-
ta, que ha estat restaurada 
per una desena de joves de 
la Pobla des del mes de fe-
brer. Aquests joves s’han 
constituït com a secció de 
l’Associació Cultural Recre-
ativa-Comissió de Festes. 
La Pigota participarà en els 
actes de les Festes Majors, 
tant amb foc com sense 
foc, depenent del públic de 

 

Domàs per engalanar el poble
Una altra de les novetats 
d’aquest any serà un domàs 
que ha impulsat ACR-Comissió 
de Festes amb l’objectiu d’en-
grescar la gent, unir el poble i 
engalanar balcons i finestres 
i donar més color als carrers i 
places durant les Festes d’Estiu 
i les Festes Majors. El domàs és 
de color bordeus i a més de la si-
lueta del municipi s’hi pot llegir 
el lema “Estem de Festa”. 

l’acte. Així la podran gaudir 
grans i petits.

Més actes per Sant Joan
La festa de Sant Joan serà 
el primer dels actes festius 
en què es notarà el treball de 
l’Associació Cultural Recrea-
tiva (ACR)-Comissió de Fes-
tes, que, a més d’organitzar 
diferents actes, aprofitaran 
per recaptar diners per co-
mençar a tirar endavant l’en-
titat i, per exemple, comprar 
els vestits del grup de la Pi-
gota. Aquest Sant Joan a la 
Pobla es podrà gaudir d’un 
sopar popular i d’una disco 
mòbil amb projeccions. Hi 
participaran 3 DJ.

L’Associació Cultural Re-
creativa (ACR)-Comissió de 
Festes està formada actual-
ment per una vintena llar-
ga de persones, però estan 
oberts a noves incorpora-
cions i les convocatòries de 
reunions les van penjant a 
la seva pàgina de Facebook. 
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Festa infantil  
dels 40 anys  
del Pessebre 
Vivent

Bancs de  
plàstic reciclat Setmana Cultura  

a Els Ametllers

Ballada de sardanes 
per Sant Jordi

El dissabte 7 de maig 
es va celebrar a l’er-
mita la festa infantil 
del 40è aniversari 
del Pessebre Vivent 
de la Pobla de Mon-
tornès.

Estem instal·lant nous 
bancs de plàstic reciclat al 
poble. De moment ja po-
deu trobar els dos primers 
a la plaça de la Bassa, però 
la idea és anar posant-ne 
més, com a contribució en 
favor del medi ambient.

L’escola Els Ametllers 
va celebrar el mes de 
maig la Setmana Cul-
tural, dedicada a les 
tradicions. La cloen-
da va ser una rua pels 
carrers del poble.

L’Associació Amics 
de Montornès va 
organitzar per Sant 
Jordi una ballada de 
sardanes a la Pobla.
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Dimecres 7 
de setembre
13.00 Repic de campanes

Dijous 8 de 
setembre
8.00 Matinades (Timbalers 
i Gralles de la Pobla) i es-
morzar

Plaça de la Bassa 
20:.00 Ball de tarda:  
Duet Ambient

22.00 Diables i correfoc

Divendres 9 
de setembre
Inici a la plaça de la 
Bassa
19.00 Correbars  
amb xaranga

Plaça de la Bassa
22.00 Monòleg 
22.45 Mag Raúl Black
24.00 DJ Music, la millor 
música d’abans i d’ara

Dissabte 10 
de setembre
Piscina Municipal
Infables

Plaça de l’Església
18.00 Trobada Castellera de 
la Pobla de Montornès 

Plaça de la Bassa
22.00 Ball de Festa Major 
amb Orquestra Mitjanit 

Diumenge 1 
de setembre
Plaça de la Bassa
Bicicletada  

7.30 Sortida adults
9.30 Sortida nens + esmor-
zar 
10.30 Sardanes
22.00 Haveneres:  
Grup Pirats pel Mar

Dissabte 17 
de setembre
16.00 1a Baixada de Trastos  
de la Pobla de Montornès 
Concentració:  
pàrquing  
de l’Estació

Diumenge 18 
de setembre
Plaça de la Bassa
17.00 XVIII Trobada  
de Puntaires

FESTES 
D’ESTIU

FESTESMAJORS2016

Vetllada 
al’ermita

DIJOUS 4 d’agost
Plaça de la Bassa
21.30 Bingo solidari
22.00 Cinema 

DIVENDRES 5 d’agost
Plaça de la Bassa
22.30 Pel·lícula: La Pobla de La Bèstia
23.30 Mas y Mas 

DISSABTE 6 d’agost
Piscina Municipal
Inflables
Vermut aquàtic

Plaça de la Bassa
23.00 ORQUESTRA GIRASOL
5.00 Dj i XARANGA

DIUMENGE 7 d’agost
Plaça de la Bassa
9.00 Esmorzar popular
18.00 Festa infantil, jocs,  
     xaranga i xocolatada

Pàrquing de la Estació
Sortida de la xaranga. Finalitza a la plaça de 
la Bassa

DISSABTE 15 d’agost 
A l’Ermita
22.00 Funkystep & TheSeySisters

*És possible que es produeixi alguna modificació en la programació
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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

Damià Bas és un dels regi-
dors que repeteix respecte 
al darrer mandat munici-
pal. Des del juny de 2015 
és segon tinent d’alcalde i 
s’encarrega de la coordina-
ció general de l’àrea de Ser-
veis Tècnics. Entre les seves 
responsabilitats estan Fires, 
Festes, Entitats, Participa-
ció i Serveis generals.

 J Com heu rebut des de 
l’Ajuntament la creació 
de l’Associació Cultural 
Recreativa La Pobla de 
Montornès-Comissió de 
Festes?
Molt bé. Estem molt con-
tents que un grup ampli de 
persones del poble s’hagin 
organitzat per potenciar 
l’activitat festiva a la Pobla. 
Porten mesos treballant 
molt intensament i els 
primers fruits es veuran la 
nit de Sant Joan, amb una 
programació d’actes que 
millora molt la que hi havia 
fins ara.

 J I en les Festes d’Estiu 
i la Festa Major també hi 
haurà novetats?
Sí, bastants. Els lectors 
de La Pigota ho podran 
comprovar llegint la pro-
gramació. Hi haurà més 
actes, més variats, que es 

Entrevista: DAMIÀ BAS, regidor de Fires, Festes, Entitats, Participació i Serveis generals

“Estem contents que persones del  
poble s’hagin organitzat per potenciar 
l’activitat festiva a la Pobla”

combinaran amb els tradi-
cionals. El que fem aquest 
any és ampliar l’oferta. 
També estem treballant el 
Mercat Medieval, una festa 
que es va consolidant cada 
any i que es tornarà a fer a 
finals d’agost. La Pigota a 
l’octubre tancarà el cicle. és 
una festa que hem de mirar 
de reformular per potenci-
ar-la, perquè és molt nostra. 
Des del govern ens estem 
plantejant traslladar-la a 
diumenge per augmentar la 
participació.

 J La Pobla estrenarà 
aquest any un element 
festiu.
Sí. Tindrem una bèstia de 
foc, de la qual ens va fer do-
nació un veí de Tarragona i 
que un grup de joves de la 
Pobla han restaurat. Encara 
no sabem com ha quedat. 
Ho sabrem el 5 d’agost quan 
es presenti, però ens han 
avançat que farà goig.

 JQuè és La Pobla de la 
bèstia? 
és un curtmetratge que 

dirigeix un veí de la Po-
bla, en Jordi Pardo, i que 
compta amb la participació 
de moltes poblenques i 
poblencs, que s’han bolcat 
en el projecte. Ara estem en 
ple rodatge. També hi estic 
participant i ens ho estem 
passant molt bé. I també 
crec que serà una bona peli.

 J Com estan les entitats 
del municipi?
Amb molt de dinamisme. 
Les que ja existeixen estan 
funcionant molt bé i impul-
sant noves iniciatives, com 
els Amics de Montornès, 
que han creat un grup de 
grallers que debutarà per 
la Festa Major d’aquest any 
o el Pessebre Vivent, que 
continua millorant la re-
presentació, que és un dels 
grans signes d’identitat, 

any rere any. I se’n creen 
de noves, com el Grup de 
Timbals, que ja vam veure 
en acció per Setmana Santa, 
o l’Associació de Comerços 
i Serveis de la Pobla, que 
també fa poc que ha nascut 
i està treballant molt amb 
l’objectiu del comerç local. 
Des de l’Ajuntament, en la 
mesura dels nostres recur-
sos, intentem col·laborar en 
tot el que podem amb ells.

 J Pel que fa als Serveis 
generals hi ha hagut dar-
rerament polèmica amb el 
cost del servei d’aigua?
Aquest és un tema d’una 
empresa privada, Aqua-
lia, que té la concessió del 
servei al municipi. Fa ja 
uns quants anys que treba-
llàvem en la concessió de 
l’aigua, elaborant un plec 
de clàusules, i finalment hi 
ha hagut una adjudicatària, 
que ha hagut d’actualitzar 
el cost de l’aigua, que fins 
ara no era real. només cal 
comparar-ho amb munici-
pis propers. Des del govern 
municipal admetem que 
potser no es va donar prou 
informació prèvia als veïns i 
veïnes sobre aquests canvis 
i com afectarien a la seva 
factura, i comprenem les 
seves queixes.

S’estan creant noves 
entitats a la Pobla i les 
que ja existeixen estan 
funcionant molt bé i 
impulsen noves  
iniciatives
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Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

C/ Indústria, 11
La Pobla 

de Montornès 
Tel. 977 64 84 95

SERVEI A DOMICILI

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

ARA TAMBÉ 
SERVEI 

A DOMICILI

 

S’han instal·lat vàlvules regula-
dores a la xarxa de subministra-
ment d’aigua de la urbanització  
Castell de Montornès. Aquesta 

mesura, impulsada pel govern,  
busca evitar fugues d’aigua i que 
es produeixin rebentades a les ca-
nonades. 

Properament l’Ajuntament de la Pobla 
publicarà les bases d’un concurs de fo-
tografia amb l’objectiu de posar en valor 

el paisatge del municipi, en especial els  
garrofers espectaculars i les barraques 
de pedra seca que hi ha en el terme.

El director territorial dels Serveis de 
Cultura de la Generalitat a Tarrago-
na, Jordi Agràs, visitarà la Pobla de 

Montornès el proper 30 de juny. Agràs  
es desplaçarà a la pedrera medieval 
per conèixer-la de ben a prop.

Millores en el subministrament  
d’aigua al Castell de Montornès

L’Ajuntament prepara un 
concurs fotogràfic

Visita del director territorial dels 
Serveis de Cultura

 BREUSEs completa l’expropiació 
dels terrenys per a 
l’ampliació de la carretera

Tots els propietaris de terrenys afec-
tats per les obres d’ampliació de la 
carretera de la Pobla a la nou, que 
promou l’Ajuntament amb el suport 
de la Diputació de Tarragona al seu 
pas pel municipi, han signat les actes 
d’expropiació. D’aquesta manera, pas-
sat l’estiu podran iniciar-se les obres 
de millora d’una carretera per la qual 
cada dia passen una gran quantitat de 
cotxes. 
Aquestes obres consistiran en diverses 
actuacions de millora. En l’accés sud 
de la població s’instal·larà un pas de 
vianants elevat per l’encreuament de 
la carretera amb l’objectiu de reduir 
la velocitat dels vehicles que arriben. 
També s’adequarà una rampa en la 

vorera de la banda nord per suprimir 
barreres arquitectòniques i es crearà 
una illeta en la sortida del carrer del 
Mar per separar els vehicles que van 
cap a Torredembarra i els que van cap 
a la nou de Gaià.
Es crearan passos de vianants elevats 
davant del pàrquing nou del passeig 
de l’Estació i front a Recasens, on 
hi ha la parada de bus. S’adequaran 
els desguassos de pluvials del carrer 
Montserrat i l’avinguda Catalunya. 
Finalment, es crearà una nova vorera 
en el marge oest des del pont de l’AVE 
fins a enllaçar amb la vorera que baixa 
del Castell, amb pista per a bicicletes 
inclosa i es connectarà el voral de plu-
vials al torrent.

Connecta’t al Baix Gaià Diari > 40.000 visites al mes

Som la referència 
al Baix Gaià • www.baigaia.cat
Som la referència Som la referència 

Estem a:

       www.facebook.com/BaixGaiaDiari

       @baixgaiadiari

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
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Comença l’Escola  
d’Estiu 2016

Espai de llibres

ALÍCIA SOLÉ

La noia de la perla, de l’escriptora 
nord-americana Tracy Chevalier, és 
una novel·la història inspirada en 
un famós quadre del mateix títol, 
del pintor neerlandès Johannes 
Vermeer. Arran de la visió i admi-
ració del quadre, l’escriptora es va 
inspirar i va imaginar una història 
d’admiració, relacions i costums de 
l’època, a finals del segle XVII, a la 
bonica ciutat de Delft, als Països 
Baixos.

La protagonista és una noia que, 
després que el seu pare patís un ac-
cident i es quedés cec, es veu obliga-
da a treballar. Per aquest motiu en-
tra com a serventa a casa del pintor 
Vermeer, feina que, en un principi 
no hi està acostumada però, de mica 
en mica s’hi va adaptant. La relació 
entre el pintor i Griet cada vegada es 
va fent més estreta, ja que, d’amagat 
de la resta de la família de Vermeer, 
la noia li va fent encàrrecs. Al ma-
teix temps, Griet manté una relació 
amb el fill del carnisser del barri, 
Pieter. Ocasionalment Griet també 
fa de model per a un quadre del pin-
tor, i es converteix en la seva musa.

Mentrestant, Van Ruijven, mecenes 
del pintor, es fixa en Griet i insisteix 
a fer-se un quadre amb la noia, un 
quadre que seria pintat, és clar, per 
Vermeer. Davant aquesta situació, el 
pintor i la noia es posen d’acord per 
negar-s’hi, no estaria ben vist, però 
davant la insistència de Van Ruijven, 
Vermeer pinta la jove, però sola. Per 
a aquesta ocasió li prestarà unes ar-
racades, unes formoses perles, que 
pertanyen a l’esposa de Vermeer. 
En adonar-se’n, la propietària de les 
joies fa fora la serventa. Així doncs, 
Griet i Pieter continuen la seva re-
lació i formen una família, situació 
que es veurà un xic trasbalsada per 
la mort del pintor, uns anys després.

Aquesta amable història, molt ben 
ambientada, ens permet imagi-
nar-nos com era la vida als Països 
Baixos durant de coneguda Edat 
d’Or de la seva història, i endins-
ar-nos en una casa benestant i en el 
dia a dia del gent del poble.

Posteriorment a la publicació del 
llibre, aquesta història es va dur al 
cinema, protagonitzada per Scarlett 
Johansson i Colin Firth. 

La noia de la perla

El director dels Serveis Territo-
rials de Salut de la Generalitat a 
Tarragona, Roger Pla, va visitar 
el 10 de juny la Pobla per acabar 
de tancar els detalls de les obres 
del nou consultori mèdic, que les 
portarà a terme GISA i són prio-
ritàries per al CatSalut. El Depar-
tament de Salut de la Generalitat 

ha acceptat els terrenys aprovats 
pel ple municipal de la Pobla de 
Montornès per a la construcció del 
nou consultori mèdic municipal. 
Finalment, l’Ajuntament mantin-
drà la titularitat d’una trentena de 
metres quadrats, situats a l’avin-
guda Catalunya, tal com demana-
va la Generalitat.

Del 27 de juny al 9 de setembre, nens i nenes de 
3 a 12 anys participaran a l’Escola d’Estiu 2016 
de la Pobla de Montornès, que es desenvolupa 
a l’Escola Els Ametllers, la pista de tennis i la 
Piscina Municipal, amb les següents activitats: 
deures d’estiu, jocs, manualitats, piscina i acti-
vitats esportives. L’Escola d’Estiu l’organitza i 
subvenciona l’Ajuntament i la coordinació i exe-
cució recau en Reforç Montornès. Hi ha d’haver 
un mínim de 5 nens i un màxim de 20 per portar 
a terme l’activitat.

El preu és de 40 euros a la setmana, en horari 
de 9 a 13 hores, mentre que hi ha la possibilitat 
de l’hora d’acollida matinal (de 8 a 9 hores) a un 
preu de 10 euros per setmana i acollida menjador 
(de 13 a 15 hores) amb un cost de 18 euros per 
setmana. La inscripció i pagament s’ha de fer a 
l’Ajuntament de dilluns a divendres en horari de 
10.00 a 14.00 hores i el límit d’inscripció i pa-
gament és el dimecres anterior a cada setmana. 
L’acollida de matí i migdia es contractarà direc-
tament a Reforç Montornès un cop formalitzada 
la inscripció.

Nous passos per a la construcció  
del nou consultori mèdic

 BREUS

FES LA TEVA COMANDA PER  
O PER MAIL peixateriagloria@gmail.com
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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

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA

La Pobla de 
Montornès

PASSEIG DE L’ESTACIÓ 86-88

977  648 554

Horaris de la Piscina Municipal,  
que ja ha obert les portes aquest 19 de juny

S’ofereix als jubilats espai 
per a horts urbans

Moció del grup municipal 
d’AM-PM per retirar  
a Franco el títol d’alcalde 
honorari i perpetu  
del municipi

El diumenge 19 de juny es va 
fer la inauguració de la tempo-
rada 2016 de la Piscina Muni-
cipal de la Pobla de Montor-
nès amb una festa aquàtica. 
A partir del 20 de juny fins a 
final de temporada, l’horari és 
el següent:

DILLUNS:
Tarda: de 16.00 a 20.00 hores

DE DIMARTS  
A DISSABTES:
Matí, de 11.00 a 14.00 hores
Tarda, de 16.00 a 20.00 hores

*Dissabtes de juny i juliol: 
oberta fins les 0:00.

DIUMENGES:
Horari ininterromput: de 
10.30 a 20.00 hores

A més, es poden adquirir a 
l’Ajuntament els abonaments 

El grup municipal d’AM-PM ha pre-
sentat una moció per al proper ple 
municipal per retirar a Franco el títol 
d’alcalde honorari i perpetu del mu-
nicipi. Un acord de ple de data 31 de 
març de 1964 va atorgar aquest títol 
honorífic al dictador amb motiu dels 

“25 años de paz”, una campanya de 
propaganda del règim totalitari per  
celebrar el 25è aniversari de la fina-
lització de la Guerra Civil. L’objectiu 
d’aquesta moció és deixar sense efecte 
aquest acord i que el dictador feixista 
deixa d’ostentar aquest títol honorífic.

Seguint l’exemple d’altres municipis 
propers que ha tingut experiènci-
es molt exitoses, com el cas de Can 
Dània, a la localitat veïna de Torre-
dembarra, l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès ofereix un espai per a 
jubilats que vulguin cultivar un hort. 
Es tracta d’un terreny al carrer de 
Sant Antoni que fa uns anys ja havia 

estat un hort. 
Els usuaris també disposaran d’un 
local social i un espai on deixar les 
eines. Qui vulgui accedir a un hort 
urbà es pot dirigir a les oficines de 
l’Ajuntament (de dilluns a divendres 
de 10 a 14 hores i dimarts a la tarda 
de 17 a 19 hores) o trucar per telèfon 
al 977 64 80 12.

per a la temporada de piscina. 
Els preus son:

Abonament temporada: 35€

Abonament temporada majors 
de 65 anys i menor de 6 a 12 
anys: 25€

Tiquets diari adults 3€ 

Tiquets diari menor i 65 anys 
2€

Menors de sis: entrada gratuïta

Millores a l’equipament
Per altra banda, els usuaris 
de la piscina també notaran 
aquesta temporada millores en 
el manteniment de les tanques 
i al local del bar de la piscina. 
L’objectiu és millorar el servei 
d’un equipament que a l’estiu 
aplega molts veïns i veïnes de 
la Pobla.

Tota la INFORMACIÓ ACTUALITZADA de la  
Pobla de Montornès a la nostra pàgina de Facebook 

www.facebook.com/lapoblademontornes
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MANEL BONANAD

Ens trobem a la part més alta 
del carrer Les Liles, al nord-
est de la urbanització Castell 
de Montornès, què, a més, 
és el punt més alt de tota la 
urbanització. Davant d’una 
casa de grans dimensions, a 
l’altra banda del carrer, hi ha 
un corriol que puja fort un 
parell de metres. és el que 
hem de seguir tota l’estona 
fins a arribar al final del re-
corregut. Veureu que alguna 
vegada el corriol desapareix 
sobre el terreny rocallós de 
la muntanya, però no us per-
dreu perquè intuïtivament és 
fàcil seguir-lo. 

La primera etapa del recor-
regut la farem arribar fins a 
dalt d’un cim on un pi ens 
donarà la benvinguda. En 
20 o 25 minuts hi arribarem. 
Fins a aquest punt, el sender 
és estret i heu d’anar amb 
compte perquè és pedregós. 
Al principi passareu per entre 
pins petits, joves, amb nius 
d’erugues (són unes bosses 
molt característiques, de co-
lor blanquinós), la coneguda 
processionària del pi. no les 
toqueu perquè les erugues te-
nen uns pèls que provoquen 
urticària i coïssor. Tingueu 
cura!

La muntanya, possiblement 
ja ho sabeu, va patir un incen-
di fa vint-i-cinc anys. Abans 
hi havia un bosc de pi blanc 
(pinus halepensis) amb un 

GENERALITATS
Localització geogràfica de l’iti-
nerari: zona nord-est del terme 
municipal.

Sortida: nord-est de la urba-
nització Castell de Montornès 
(carrer Les Liles).

Arribada: mateix lloc de la sor-
tida.

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

Distància: 4 km aproximada-
ment.

Dificultat: mitjana.

Aspectes d’interès: geologia; 
ecologia i vistes panoràmiques.

Observacions: La serra Llarga fa 
de frontera natural entre el nos-
tre terme i Creixell. és la més 
llarga i la més alta de la Pobla. 
El cim més alt del  Tarragonès, 
la Mola (317,55 m), el trobem 
a l’extrem nord-est. L’estiu de 
l’any 1991 bona part de la ser-
ra patí un incendi que arrasà 
una gran extensió de bosc de pi 
blanc.

No realitzeu l’itinerari amb pluja 
o vent fort. A l’hivern, cal abri-
gar-se bé.

Caminant per la Pobla

La Serra Llarga  
El gran mirador de la Pobla de Montornès

ric sotabosc d’arbustos com 
el llentiscle, el bruc d’hivern, 
l’arítjol, que abastava pràcti-
cament tota la serra; un bosc 
com el que podem trobar a 
les altres zones muntanyoses 
del nord de la Pobla. Si us hi 
fixeu, el panorama ha canvi-
at. El bosc ha estat substituït 
per formacions vegetals poc 
desenvolupades (matollar), 
típiques després de patir una 
pertorbació ecològica, com 
ara un incendi forestal. El 
garric, el càdec, el margalló, 
la ginesta, l’argelaga, el llen-
tiscle, formen ara part de la 
flora de la zona. També la 
farigola i el romaní, espècies 
aromàtiques molt apreciades 
a la cuina i per a fins medici-
nals. Els espècimens són pe-
tits, a causa de la pobresa del 
sòl. Penseu que el sòl, després 
del foc i en desaparèixer els 
arbres, va quedar sota l’acció 
dels efectes de la pluja i el 
vent, i va patir una forta me-
teorització (arrencament de 

partícules) i posterior erosió, 
què l’empobrí.

Bé, en uns 20 o 25 minuts, ar-
ribem al punt intermedi del 
recorregut, dalt d’un cim, on 
hi ha un pi. és un fet curiós, 
perquè és l’únic pi que hi ha 
en molts metres al voltant. Fi-
xeu-vos on s’ha desenvolupat, 
envoltat de roques i en un lloc 
on les condicions edàfiques 
són patètiques. Però sobreviu. 
Un miracle de la natura, sens 
dubte! En aquest punt som a 
uns 241 metres d’alçada. Es 
tracta d’ un bon mirador des 
d’on podem gaudir d’interes-
sants vistes! Al sud, veiem la 
costa i el nostre poble. S’hi 
aprecien bé Roda de Barà, 
Creixell, Torredembarra, Al-
tafulla i Tamarit. A l’est, el 
Mas Gibert (al terme de Crei-
xell); a l’oest, el Mas Barral i 
la serra de l’Hivern darrere 
seu; al nord-oest, al fons, la 
serralada Prelitoral. També 
al nord-oest, però molt més 

a prop, és clar, la muntanya 
de la Guixera, entre els ter-
mes de Bonastre i la Pobla. Al 
nord-est, el cim de la Mola, 
envoltada de pins. Al sud i 
sud-oest, les urbanitzacions 
Castell de Montornès i La Flor 
de l’Ametller. S’hi veu pràc-
ticament tot el nostre terme! 

Des d’ aquí comencem la se-
gona etapa de l’itinerari, que 
ens portarà al bosc que hi ha 
al peu de la Mola. A partir d’ 
ara i durant una estoneta, el 
sender desapareix i camina-
rem sobre terreny molt ro-
callós. El relleu es torna més 
escarpat i les roques afloren 
amb més intensitat, la qual 
cosa fa més difícil la marxa. 
Aneu amb compte on trepit-
geu!

Per la naturalesa del terreny, 
molt rocallós, és una bona 
ocasió per parlar de geologia. 
Una mica més de la meitat de 
la serra està formada per ro-
ques del mesozoic (era secun-
dària) d’una antiguitat d’ uns 
150 a 100 milions d’ anys. Són 
les calcàries i dolomies, molt 
abundants al nord del nostre 
terme. Són les que hi domi-
nen des del pi que hem deixat 
enrere fins al nord de la serra. 
Al sud de la serra, prop de la 
urbanització Castell de Mon-
tornès, però, hi ha altres ro-
ques: calcarenites, argiles bla-
ves i gresos de gra gros. Són 
del cenozoic (era terciària; 
època miocè), amb una anti-
guitat d’entre 8 i 13 milions 

d’anys. Totes les roques de la 
Pobla són sedimentàries, però 
d’èpoques diferents, fet degut 
a les forces tectòniques què en 
el seu dia formaren aquestes 
muntanyes.

Continuem el recorregut i 
en uns 20 minuts arribem 
al bosc del nord de la serra. 
Com ja deureu haver esbrinat, 
l’incendi no afectà a aquesta 
zona, i el bosc es conserva in-
tacte. Caminem unes desenes 
de metres pel bosc, seguint 
el sender, i desemboquem 
en una altre camí (fixeu-vos 
que hi ha un parell de fites de 
pedra). El nou sender, si el 
seguíssim cap al nord i nord-
est, ens portaria al cim de la 
Mola, que, com ja sabeu, és 
el punt més alt de la comarca 
del Tarragonès. Si anéssim 
cap al sud, faríem cap al Mas 
Gibert, al terme de Creixell. 
El bosc presenta espècimens 
vegetals (pi blanc i llentiscle, 
sobretot) molt desenvolupats. 
Quina diferència, oi, pel què 
fa a la vegetació d’ambdues 
zones, la que patí l’incendi, i 
la que no? Doncs bé, aquest és 
l’aspecte que tindria la resta 
de la serra si no s’hagués pro-
duït l’ incendi.

Ja hem arribat al final de l’ iti-
nerari i podeu tornar al punt 
de sortida, només cal que re-
feu el camí. Abans de repren-
dre la marxa, podeu descan-
sar una mica i fer un àpat. Si 
hi veniu a l’estiu, l’ombra dels 
pins l’agraireu molt. 
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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!

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)

Poblamar celebra les seves 
festes del 22 al 24 de juliol

 La urbanitza-
ció Poblamar 
viurà aquests 
primers dies 
d’estiu les se-
ves festes, que 
inclouen ac-
tivitats per a 
tots els públics, 
com havane-
res, sardinada 
popular, ball i 
festa infantil.

22 de juliol:
A les 22.30 hores, 
havaneres amb el 
grup d’havaneres 
Bergantí amb de-
gustació de rom 
cremat

23 de juliol:
A les 22.00 hores, 

sardinada popular 
(venda anticipada 
de tiquets) i des-
prés, nit de ball, 
amb el grup Mont-
se Joe & Transfer

24 de juliol:
A les 18.00 hores, 
festa infanti.

PROGRAMACIÓ

 

El curs s’ha desenvolupat a la 
Pobla organitzat des del Pla ter-
ritorial de ciutadania i de les mi-
gracions del Consell Comarcal del 
Tarragonès i  amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de La Pobla de 
Montornès. Les classes de forma-
ció han tingut lloc entre els me-
sos d’abril a juny,  amb un total 
de 30 hores lectives. Hi han par-
ticipat 15 alumnes. El curs pretén 
impulsar un millor coneixement 
entre la població immigrada i la 
població d’acollida per tal d’im-
pulsar la participació i la interre-
lació ciutadana en els espais de 
convivència. Tenint el català com 
a llengua comuna que permetrà 
la identificació , la cohesió social 
i la igualtat d’oportunitats.

Finalitza el Curs 
de Coneixement, 
interrelació  
mútua i foment 
de la llengua

 BREUS
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Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

ASSESSORAMENT EN COMUNICACIÓ 
ELABORACIÓ DE CONTINGUTS

XARXES SOCIALS
ORGANITZACIÓ D’ACTES · FORMACIÓ

  SALVAT 
Comunicació

Una mirada enrere...

SALVALVALV TATA
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Personatges

La urbanització Castell de Montornès 
es va començar a construir en terrenys 
agrícoles de la Pobla de Montornès als 
anys setanta, impulsada pel promotor 
vendrellenc Brugués. Un dels primers 
xalets que s’hi van construir va ser el 
d’en Salvador Grau, que, a més, va ser 
el primer habitatge on va arribar el 
corrent elèctric. Grau va néixer a Bar-
celona fa 88 anys i quan en tenia 40 es 
va traslladar amb la seva família a Tar-
ragona, on l’empresa en què treballava, 
dedicada al material elèctric, obria una 
delegació i ell l’havia de dirigir. 

Va conèixer l’advocat vendrellenc Bru-
gués, promotor del Castell de Montor-
nès, perquè la seva empresa va servir 
més de 1.300 caixes elèctriques per als 
xalets de la urbanització. I en Salva-
dor va decidir comprar el 1973 dues 
parcel·les per la bona publicitat que 
li havia fet en Brugués i també per la 
seva situació geogràfica. Havia mirat 
una segona residència a l’Ametlla de 
Mar, perquè la seva família havia tin-
gut vinculació amb la població veïna 
de l’Hospitalet de l’Infant, on de nen 
en Salvador hi havia passat part de la 
Guerra Civil. Però la resta de la seva 
família continuava residint a la ca-
pital catalana i preferia un lloc entre 
Barcelona i Tarragona. I la Pobla de 
Montornès era un lloc ideal.

En aquestes parcel·les, situades a 
l’actual carrer Llorers, el 1975 va co-
mençar a construir-s’hi una casa, que 
al cap de tres anys estava totalment 
acabada. Allí, la seva dona i els fills hi 
passaven els caps de setmana i les va-
cances. Per la seva feina, en Salvador 
va estar molt lligat a l’electrificació de 
la urbanització, amb contactes conti-
nus amb l’empresa Enher. En primera 
persona va viure les complicacions de 
portar el subministrament elèctric als 

Salvador Grau, un dels primers habitants 
de la urbanització Castell de Montornès

El 1973 va 
comprar 
dues parcel-
les i el 1975 
s’hi va cons-
truir un 
xalet que va 
quedar total-
ment acabat 
tres anys 
després

primers habitatges de la urbanització. 
Quan l’inspector ho va autoritzar, el 
xalet d’en Salvador es va convertir en 
el primer a estar connectat a la xarxa 
elèctrica. A 125 volts, com era habitual 
i era la norma en aquella època.

El subministrament d’aigua corrent 
també va tenir les seves complicacions 
en aquella època a la urbanització. Pri-
mer en tenien prou amb un pou, però a 
mesura que alguns xalets es construïen 
piscina hi van haver problemes d’abas-
timent. Divendres s’omplien les pisci-
nes i es trobaven que a final del cap de 
setmana es quedaven sense aigua. En 
Salvador estava a la part baixa de la 
urbanització i era dels que menys ho 
patia, però es va construir un dipòsit 

de 200 litres per, en aquestes situaci-
ons, disposar d’aigua per cuinar i per 
al bany. Finalment es va construir un 
segon pou per a la urbanització. Els 
mosquits és un altre dels problemes 
que recorda que patien, i més darre-
rament una plaga de tèrmits. 

En aquells primers anys d’en Salvador 
al Castell de Montornès “eren quatre 
gats” com recorda ell mateix. I la ma-
joria venien només el cap de setmana 
i a l’estiu. Amb els anys, moltes famí-
lies han convertit la segona residència 
a la Pobla en l’habitatge habitual. Ell 
mateix s’ho va plantejar després de 
jubilar-se i va tornar a Barcelona. Va 
fer millores importants al xalet, com 
instal·lar-hi calefacció i reforçar les fi-

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

nestres, passant de la fusta a l’alumini. 
I és que un dels problemes que s’ha 
trobat durant els més de quaranta anys 
que porta al Castell de Montornès són 
els robatoris. n’ha patit tres o quatre, 
tot i les mesures de seguretat. Recorda 
que un cop li van arrencar la reixa del 
darrere de la casa amb un camió per 
entrar a l’habitatge.

Finalment no hi ha vingut a viure i con-
tinua residint a Barcelona, tot i que hi 
baixa de tant en tant. Ara al xalet hi 
viu la seva néta, amb el seu marit i dos 
fills. Però en Salvador continua molt 
vinculat a la Pobla i fa unes setmanes 
va baixar a fer uns jocs de mans -una 
de les seves aficions- a l’Escola Els 
Ametllers. 
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Esports

L’equip infantil del Club Futbol Sala La Pobla  
de Montornès completa una gran temporada

El III Trail La Pobla de Montornès aplega 180 participants

El Trail La Pobla de Montornès va ce-
lebrar el passat 17 d’abril la seva ter-
cera edició, que va comptar amb 180 
participants, distribuïts en tres cate-
gories. En la categoria de 21,5 quilò-
metres es va imposar Javier Gallardo 
(Outrun) amb un temps d’1:32:03, se-
guit de Jorge Maldonado (nemrapid 
Running Club) amb 1:34:57 i Mònica 
Vives (Outrun), que amb 1:43:57 va 
ser la primera fèmina d’una categoria 
amb 25 participants.

El recorregut d’11 quilòmetres va aple-
gar 91 participants, amb Ángel Martí-
nez (Athletic Track Bikila Tarragona) 
com a campió, amb 41:45. Van com-
pletar el podi xavi Tomasa (Athletic 
Club Barceloneta) amb 42:27 i Juan 
José González (Spa i Salut)  amb 
43:37. La primera fèmina va ser Anna 
García Cuartero, amb 50:09.

La temporada 2015-2016 ha finalitzat 
i els diferents equips del Club Futbol 
Sala La Pobla de Montornès han com-
petit fins al final i han aconseguint les 
següents posicions finals.

Lliga 1a Divisió aleví: 9a

Lliga 1a Divisió infantil: 2a

Lliga 1a Divisió cadet: 8a

Lliga 1a Divisió femení: 9a

Lliga 2a Divisió Catalana: 5a

Cal destacar també el bon paper dels 
equips prebenjamí A i B i el benjamí 
en les respectives lligues del Con-
sell Esportiu. També han aconseguit 
guanyar en els tornejos de Riudecols 
i Escola Elisabet) en les diferents ca-
tegories.

L’equip infantil ha tornat a depassar 
les fronteres catalanes i ha participat 
en el Torneig Marina d’Or, on els pe-
nals els van permetre aconseguir un 
meritori segon lloc.

La campanya va acabar l’11 de juny 
amb la celebració del final de tempo-
rada i el 18 i 19 de juny amb el Tor-
neig d’Estiu. Les preinscripcions estan 
obertes fins al 30 de juny i es reobriran 
la primera quinzena de setembre.

Un altre atleta del Bikila Tarragona, 
Abdelah Azouz, va ser el més ràpid en 
la categoria 6 quilòmetres, amb 24:46, 
per davant de Jorge de Andrés (25:01) 
i Antoni Moro (27:10). Hi van parti-
cipar 57 persones. Sara Filló (nàstic 
Atletisme) va ser la primera classifi-

cada femenina amb 32:05, i dotzena 
a la general.

Els més petits van participar a la Kids 
Run, en tres categories, entre 3 i 14 
anys. Aquesta va ser la gran novetat 
d’aquesta edició.
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L’Open Vila de La 
Pobla de Montor-
nès es diputarà 
els dies 12, 13 i 14 
d’agost les seves 
instal·lacions del 
club poblenc

Esports

El Club Petanca de la Pobla de Montornès participa 
en el Torneig Internacional d’Andrézieu-Bouthéon
Un total de dotze jugadors del 
Club de Petanca de la Pobla 
de Montornès van prendre 
part del 27 al 29 de maig en el 
Torneig Internacional d’An-
drézieu-Bouthéon (França), 
en la modalitat de tripletes, 
en representació del nostre 
país. En aquesta competició 
hi havia els millors jugadors 
del món. La participació era 
de 414 tripletes internacio-
nals i una de las tripletes po-
blenques es va classificar en 
el 32è lloc. A més, el jugador 
del club poblenc Antoni Roca 
va quedar campió del Torneig 
Gentleman, amb una tripleta 
formada per un patrocinador 
i un jugador de l’equip de Bèl-
gica.

En referència a las fases prèvi-
es dels Campionats d’Espanya 
a les modalitats individual i 
dupletes, el Club de Petanca 
de la Pobla de Montornès va 
aconseguir els següents re-
sultats:

Fase prèvia individual: 
Santiago Tavera va quedar 
campió provincial i Juan 
Moto, tercer. Els dos jugadors 
van quedar classificats per ju-
gar els Campionats d’Espanya 
a Alacant, on van aconseguir 
un tercer i vuitè lloc respec-
tivament.

Fase prèvia dupletes 1a 
categoria: Mariano Trujillo 
i Roger Bouquet van quedar 
en el primer lloc. 

Gerard  
Bailo,  
en el  
Mundial de 
Supermotard
El pilot de la Pobla Gerard 
Bailo ha participat aquest 
mes de maig en el Mundial de 
Supermotard i ha aconseguit 
la vuitena posició. A més, va 
guanyar la primera prova del 
Campionat d’Espanya Prome-
ses després de fer la pole.
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Fase prèvia dupletes 2a 
categoria: Bienvenido Gu-
tiérrez i Manuel Ramírez van 
aconseguir el tercer lloc.

Fase prèvia fèmines: M. 

A l’agost,  
Open Vila de la Pobla 
de Montornès
A més, el club està prepa-
rant l’Open Vila de la Po-
bla de Montornès, que es 
diputarà els dies 12, 13 i 14 
d’agost a les seves instal-
lacions.

Programa:
Dia 12: Torneig Gent-
leman, on estaran con-
vidats els patrocinadors 
i col·laboradors perquè 
participin jugant amb el 
millors jugadors que as-
sistiran a l’Open. Hora: 
17.30.

Després d’aquest tor-
neig es farà un sopar de 
benvinguda als equips 
invitats a l’Open. Que-
da obert a tothom que hi 
vulgui assistir. 

Dia 13: Open Vila de 
la Pobla de Montor-
nès. Hora: 9.00. Equips: 
màxim 64 tripletes, de les 
quals els 32 equips eli-
minats d’aquest torneig 
participaran automàtica-
ment en el torneig Costa 
Daurada, paral·lelament 
al mateix Open. A la tarda, 
tots els eliminats dels dos 

tornejos podran competir 
en el Torneig de l’Amis-
tat. També, durant el dia, 
els jugadors que vulguin 
es podran inscriure en el  
Torneig de Tir de Precisió.

Dia 14: A la matinada, 
jugaran semifinals i fi-
nals de totes las com-
peticions. A continuació 
es farà el lliurament de 
premis. 

El restaurant ZEM (Casal) 
s’encarregarà de preparar 
els esmorzars del matí, 
dinars del migdia i el so-
par de la nit, a uns preus 
populars.

Victòria Perulero i Lidia Ruiz 
van quedar en el primer lloc.
Tots ells jugaran a Barcelona 
per aconseguir un lloc per als 
Campionats d’Espanya a Can-
tàbria.



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 quantitat mà-
xima de 150 €.

Si tens un animal, sigues cívic


