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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

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

LA REINA DE LA COCINA ITALIANA

Primera Baixada de Trastos  
per la Festa Major
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Editorial

L’amenaça del foc

Transport públic

Aquest estiu hem patit un impor-
tant incendi forestal a la Pobla, que 
ha calcinat 465 hectàrees, 115 de 
les quals al nostre terme. Algunes 
d’aquestes hectàrees ja havien cre-
mat els anys vuitanta en un altre 
foc. Afortunadament no vam haver 
de lamentar cap víctima mortal, 
però sí que les imatges de com han 
quedat els nostres boscos ens col-
peix el cor. I un succés com aquest 
ens ha de fer reflexionar. Tenim un 
clima mediterrani que converteix en 
inevitables els focs forestals i, a cau-
sa del canvi climàtic, ja no només 
es concentren a l’estiu. Però podem 
prendre mesures per minimitzar-ne 
els efectes.
El sotabosc és una bomba de re-
llotgeria. Caldria invertir en el 
manteniment dels nostres boscos i 
l’aprofitament de la biomassa, però 
la inversió necessària no la podem 
assumir municipis com la Pobla i 
cal que administracions superiors 
s’hi impliquin, cosa que des de fa 
setmanes estem intentant, i esperem 

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

que ben aviat en puguem veure els 
resultats.
En l’entrevista al primer tinent d’al-
calde, Daniel Escudero, que tro-
bareu a la pàgina 6, podreu llegir 
algunes de les mesures que tirarà 
endavant l’Ajuntament davant del 
perill dels incendis forestals. Però 
la mesura més important és que els 
veïns i veïnes us impliqueu al mà-
xim en la prevenció dels incendis 
per evitar que es repeteixi un cas 
com el de la Pobla aquest estiu. Els 
agents rurals apunten que la causa 
més probable de l’incendi és una 
burilla de cigarreta a la urbanitza-
ció Castell de Montornès. L’incendi 
de l’agost va ser, doncs, a causa de 
l’acció de l’home.
Finalment, volem aprofitar aquestes 
línies per agrair molt sincerament la 
tasca dels Bombers, els Agents Ru-
rals, els cossos policials, Protecció 
Civil, serveis d’emergència i volun-
taris durant les tasques d’extinció i 
investigació de l’incendi forestal que 
hem patit aquest estiu a la Pobla. 
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La Pobla torna a patir els  
efectes d’un foc forestal 
El Baix Gaià va viure el passat 
mes d’agost el pitjor incendi 
forestal des de l’any 1993 i a la 
Pobla vam reviure el malson 
que significa un foc de grans 
dimensions en una zona que 
ja es va veure afectada per 
un incendi els anys vuitanta. 
El foc es va originar al costat 
de la urbanització Castell de 
Montornès, al voltant de les 
2 de la tarda del divendres 5 
d’agost, i es va escampar rà-
pidament per part del nostre 
terme i d’altres municipis 
-Creixell, Bonastre i Vespella 
de Gaià-, i va acabar afectant 
un total de 465 hectàrees.

La tarda del divendres 5 
d’agost va ser molt intensa al 
nostre municipi. A les anades 
i vingudes de vehicles i efec-
tius de bombers es van sumar 

desenes de membres d’ADF, 
cossos policials, agents fores-
tals i voluntaris. Els hidroavi-
ons i helicòpters no paraven 
de llançar aigua als fronts més 
actius del foc. El punt de co-
mandament avançat es va si-
tuar a la Urbanització Castell 
de Montornès, on els diferents 
comandaments planificaven 
les operacions amb l’objectiu 
d’estabilitzar el que ha acabat 
sent el principal foc de l’es-
tiu al nostre país. El paper 
de l’Ajuntament de la Pobla 
també va ser important per 
coordinar que els diferents 
efectius que treballaven en 
l’extinció rebessin aigua i 
menjar, gràcies al fet que al-
guns comerços del poble van 
treballar-hi tota la nit. Per avi-

El foc va afectar concretament 
465,7 hectàrees i el 73,29% 
de la vegetació cremada és 
arbrat. Del total d’hectàrees 
cremades, 232,5 pertanyen al 
municipi de Bonastre; 106,8 
són de Creixell; 115,5 de la Po-
bla de Montornès, i 10,7 cor-
responen a Vespella de Gaià. 
Van treballar en les tasques 
d’extinció fins a 61 dotacions 
terrestres, 5 helicòpters bom-
barders i 2 avions de vigilància 
i atac. En total, 500 persones. 
Va haver-hi una trentena de 
desallotjats de la urbanització 
la Font de la Gavatxa del mu-
nicipi de Bonastre el dia 5, que 
van passar la nit del divendres 
al Centre Cívic de Bonastre i 
en cases de familiars. L’ende-
mà van poder tornar a casa.

L’alerta pel foc va arribar 
aquest divendres a les 14.02 
hores, i es va desenvolupar a 
l’oest de la carretera TV-2041 
i del nucli de Bonastre. La Di-
recció General de Protecció 
Civil de la Generalitat va acti-
var en alerta el Pla Infocat per 
la simultaneïtat dels incendis 
i per l’elevat risc d’incendis 
forestals. El telèfon d’emer-
gències 112 de Catalunya va 
atendre fins a 779 trucades de 
veïns alertant del foc de la Po-
bla de Montornès i de la seva 
evolució. A causa de l’incendi 
aquest divendres es va tallar la 
carretera T-202, que va de la 
nou de Gaià a Salomó. També 
algunes vies locals d’accés a 
diverses urbanitzacions.

Els Agents  
Rurals apunten 
que la causa  
més probable del 
foc és una burilla 
de cigarreta

En les tasques 
d’extinció hi van 
treballar fins a  
500 persones 
durant 48 hores 

La columna de fum a l’inici del 
foc, a primera hora de la tarda 
de divendres.

El foc avançant des de la Pobla cap a Bonastre 
i Creixell.

El foc va cremar tota la nit de divendres i els Bom-
bers no van deixar de treballar.

Punt de comandament, situat a la Urbanització Castell de Montornès.

Burilla de cigarreta iden-
tificada pels Agents Rurals 
com a inici del foc.

La zona on es va iniciar el foc, al costa de la Urbanització Castell 
de Montornès.

tuallar tots els efectius es van 
haver de servir més de 500 
entrepans i preparar molts 
litres de beguda. També van 
ser molts els veïns i veïnes de 
la Pobla que voluntàriament 
van passar la nit sense dormir 
per ajudar en la mesura de les 
seves possibilitats, amb una 
mobilització exemplar.

Quan va caure la nit, els mit-
jans aeris van haver de deixar 
de treballar, però per terra 
es va seguir atacant el foc. 
A partir de dissabte al matí, 
gràcies a la feina nocturna, 
es va poder estabilitzar el 
foc, que va costar 48 hores 
d’extingir totalment. Paral-
lelament a les tasques d’ex-

tinció, es va portar a terme 
la investigació de la causa de 
l’incendi. Els agents rurals 
apunten que la causa més 
probable del foc va ser una  
burilla de cigarreta. Així ho 
van detallar a través del seu 
compte oficial de Twitter amb 
imatges del lloc on es va ini-
ciar el foc.

Av. Mas Solé, 12 baixos. Urb. El Castell. La Pobla de Montornès. Tarragona

IMMOBILIÀRIA 
CASTELL

Telf: 629.739.781 977-64.89.41
Web: www.immocastell.es
Mail: pilar@immocastell.es
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El primer 
pas ha 
estat re-
dactar un 
Pla local 
de segu-
retat on 
es pro-
posen 
millores 
en bene-
fici de la 
seguretat

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 / 656 890 295 / 977 648 459

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

(43761) LA POBLA DE MONTORNES (Tarragona)

Conveni de l’Ajuntament 
amb el Servei Català  
de Trànsit 

Reunió de la  
Coordinadora de  
Pessebres a la Pobla

El Projecte de Via Verda 
Perafort-Roda avança 

Amb l’objectiu de millorar la segure-
tat viària del municipi, l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès va signar 
el mes de juliol un conveni marc de 
col·laboració amb el Servei Català de 
Trànsit. El primer pas ha estat redac-
tar un Pla local de seguretat, a càrrec 
de l’enginyeria InTRA, que està es-
pecialitzada en aquests temes, on es 
proposen les millores en benefici de 
la seguretat.

El conveni ha estat signat per Eugènia 
Domènech, directora del Servei Català 

Aquest mes de juliol, la 
Junta de la Coordinado-
ra de Pessebres Vivents 
de Catalunya va venir a 
la Pobla per celebrar una 
reunió ordinària i també 
itinerant. L’Associació 
del Pessebre Vivent de 
la Pobla de Montornès 
estava representada pel 
seu president, Alfred 
Rofes. La reunió es va 
portar a terme a la sala 
de sessions de l’Ajunta-
ment de la Pobla. 

La trobada va tractar di-
ferents punts que afec-
ten la majoria de pesse-
bres que formen part de 
la Coordinadora. Ara ja 
són 45 Pessebres inte-
grats dins a la Coordi-
nadora. En acabar, tots 
els integrants van anar 
a dinar al restaurant La 
Cassoleta d’Arròs.

El president del Consell Comarcal del 
Tarragonès i alcalde de Roda de Berà, 
juntament amb l’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Josep M. Santamaria, i el 
conseller comarcal i regidor de l’Ajun-
tament del Catllar, Antonio López, van 
inspeccionar aquest mes de juliol una 
part de l’antic traçat de la línia ferrovi-

ària Reus-Roda, per tal d’impulsar un 
projecte per convertir en via verda el 
tram Perafort-Roda de Berà.

En aquest tram, van comprovar l’estat 
general i marcar els punt d’especial in-
terès, entre els quals s’hi ha descobert 
una antiga pedrera medieval.

de Trànsit, i Josep. M. Santamaria, al-
calde de la Pobla de Montornès, amb 
la presència d’Eusebi del Olmo, cap 
del Servei Territorial a Tarragona, 
i Joan Bonet, regidor d’Urbanisme 
del municipi. Aquest conveni s’ha 
dut a terme en resposta a la petició 
de la regidoria d’Urbanisme i Tràn-
sit de l’Ajuntament, amb l’objectiu 
de millorar la seguretat vial del mu-
nicipi, fet que preocupa la població, 
i ha originat un Pla local de seguretat  
viària, que s’anirà aplicant esglaona-
dament.
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El passat mes de juny es 
va inaugurar la cuina i la 
barbacoa de l’Associació  
Gastronòmica i Cul-
tural per la Gent Gran 
La Pobla de Montornès 
(AgicGGpm). Va ser una 
festa que es va celebrar 

al local de l’associació, 
al castell de Montornès, 
amb l’assistència d’as-
sociats, veïns i veïnes 
i també l’alcalde de la  
Pobla, Josep Maria San-
tamaria. Es van poder 
degustar salmorejo, fi-
deuà, callos...

La festa es va 
celebrar al local 
de l’associació, 
al castell de 
Montornès

Inauguració de la cuina  
i barbacoa de l’AgicGGpm
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ARA TAMBÉ 
SERVEI 

A DOMICILI

NOVA GERÈNCIA 

BAR JOVENTUT
Av. Catalunya, 9 • La Pobla de Montornès • Telèfon 601 164 127

bArbACoA • TAPes • PLATs ConvinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Daniel Escudero va conver-
tir-se en regidor de l’Ajun-
tament de la Pobla de Mon-
tornès a mitjan del passat 
mandat municipal. Després 
de les darreres eleccions 
ha assumit més responsa-
bilitat com a primer tinent 
d’alcalde i la coordinació 
d’àrees estratègiques com 
són Hisenda, Patrimoni i 
Governació.

 J Com serà el pressupost 
municipal per a l’any 
2017?
Estem començant a elabo-
rar-lo per poder aprovar-lo 
abans d’acabar l’any. Serà 
un pressupost més ajustat 
a les necessitats del nostre 
municipi que els dels dar-
rers anys, ja que ara tenim 
la sort de disposar d’una 
secretària-interventora que, 
a més de jurista, és econo-
mista. També estem treba-
llant en l’actualització de les 
ordenances municipals, que 
fa anys que no s’han revisat, 
de la qual es beneficiaran 
sobretot les famílies més 
desafavorides.

 J Serà aquest un curs po-
lític d’obres al municipi.
Efectivament. Aquest mes 
d’octubre s’inicien les obres 
de remodelació de l’entrada 
al municipi pel passeig de 
l’Estació. Mentre durin les 
obres portarà incomoditats 
als veïns i veïnes, però un 
cop acabades, gaudirem tots 
plegats d’una millor mo-
bilitat i una millor imatge 
d’una de les principals 
artèries del municipi. Estem 

Entrevista: DANIEL ESCUDERO, primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Patrimoni i Governació

“El del 2017 serà un pressupost  
municipal més ajustat a les  
nostres necessitats”

pendents també de con-
cretar aviat l’inici d’altres 
obres pendents.

 J Aquest any s’acaba la 
concessió a l’empresa que 
gestiona la llar d’infants 
municipal. Quin és el seu 
futur?
Aquest any la concessió 
quedarà precària per acabar 
el curs actual, mentre pre-
parem el ple de clàusules 
per a la nova concessió amb 
l’objectiu que entri en vigor 
en el proper curs escolar, el 
2017-2018. La llar d’infants 
és un servei molt valorat per 
la ciutadania i volem que 

continuï sent de qualitat i a 
un preu assequible per a les 
famílies.

 J Com va la implantació 
de l’administració electrò-
nica a l’Ajuntament de la 
Pobla?
Volem que ben aviat la ciu-
tadania pugui fer majoria de 
tràmits amb l’Ajuntament 
de forma telemàtica, que és 
molt més fàcil i còmode que 
de forma presencial. Aques-
ta implantació està sent 
gradual. Actualment ja està 
actiu, per exemple, el Portal 
de Transparència, i poc a 
poc es podran fer més trà-
mits. Per a realitzar aquests 
tràmits telemàtics cal 
disposar del DnI electrònic 
o l’IDECAT, que es poden 
obtenir a la Policia nacional 
i la Generalitat respectiva-
ment. Paral·lelament també 
hem augmentat l’horari 
d’atenció a l’ajuntament i  

enlloc de les deu ara comen-
ça a les nou del matí.

 J La neteja dels carrers 
és una de les queixes dels 
veïns d’algunes zones de 
la Pobla.
En som conscients i per 
això estem en el procés de 
convocatòria del concurs 
per a un rènting per a una 
escombradora nova, més 
eficient i adequada, per co-
brir les necessitats del poble 
amb una millor actuació i 
un estalvi de temps i costos 
econòmics.

 J Aquest estiu la Pobla ha 
patit un important incendi 
forestal. Quines accions 
emprendreu per evitar 
noves situacions d’aquest 
tipus?
Estem en contacte amb la 
Diputació de Tarragona 
per definir com hem de 
procedir en la neteja dels 

boscos i ho farem de forma 
conjunta amb els munici-
pis veïns. Per altra banda, 
d’acord amb Aqualia, volem 
instal·lar boques d’incendi 
a la urbanització Castell de 
Montornès. També hem ha-
bilitat un tractor de l’Ajun-
tament amb una cuba amb 
capacitat de 6.000 litres i 
una bomba d’aigua per a 
una actuació inicial ràpida 
en cas d’incendi, tant en 
edificis com al bosc.

 J Aquest ha estat un estiu 
de molta festa a la Pobla.
Ho ha estat gràcies a la 
Comissió de Festes de la 
Pobla, creada fa pocs mesos 
i que representa a tota 
la població, amb gent de 
diferents edats a dins. Ha 
aconseguit unir totes les 
associacions del poble, que 
mai s’havia aconseguit. Ha 
estat un treball en conjunt, 
amb la implicació de totes 
les entitats. La nova direcció 
dels Amics de Montornès 
està ajudant molt en aquest 
sentit. Vull donar les gràci-
es, en nom de l’Ajuntament, 
a totes les persones que 
formen part de la Comissió 
de Festes i que destinen 
temps que podrien dedicar 
a la seva família perquè tots 
nosaltres puguem gaudir de 
les millors festes.

“Estem treballant 
l’actualització de les 
ordenances munici-
pals, que fa anys que 
no s’han revisat”

“Estem en contacte 
amb la Diputació 
per a la neteja dels 
boscos de forma 
conjunta amb els 
municipis veïns”
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Segona concentració 
de detectors a la Pobla
El dissabte 17 de se-
tembre, coincidint 
amb la Festa Major, 
la Pobla de Mon-
tornès va acollir la 
segona Concentra-
ció Dtecta2, que va 
comptar amb la parti-
cipació d’una vintena 
de persones, inclosos 
detectors d’Euskadi i 
Andorra. Es van sor-
tejar diversos premis 
i després es va fer un 
dinar de germanor.

A partir del 14 d’octubre, El Pequeño Placer amplia la seva oferta amb una 
gran varietat de crepes, tan dolces com salades. Des que l’establiment va 
obrir ja fa dos anys i mig, els clients han pogut tastar, junt amb la resta de 
productes, les seves crepes, però a partir d’ara augmenta l’assortit i els 
dies en què se serviran. 

Les crepes es podran demanar divendres al vespre, dissabte al migdia i vespre i diu-
menge al migdia. L’objectiu és ampliar l’oferta de restauració de la Pobla de Montor-
nès amb una especialitat cada cop més popular a casa nostra.

La carta de crepes inclou des d’ara una 
dotzena de varietats, que segons expli-
quen José i Katy, aniran ampliant. Les 
més bàsiques són les de sucre, amb cost 
de 2 euros; després vénen des de xoco-
lata i melmelada, de 2,5 €; i les salades, 
com pernil i formatge o sobrassada, de 
3,5 a 4,5 €. Si la crepe salada s’inclou 
un complement, com un ou ferrat o dife-
rents tipus de salses, s’afegeix 0,50 cèn-
tims al seu cost.

A més de les noves crepes, a El Pequeño 
Placer podeu trobar els seus pastissos i 
rebosteria francesa artesana, a més de 
i pa, i un servei de càtering per a festes, 
esdeveniments, aniversaris, bodes i co-
munions. 

C/ Industria, local 7 - 43761 La Pobla de Montornès - Tels. 977 64 83 56 / 669 63 63 78

EL PEQUEÑO PLACER OFEREIX ARA 
UNA GRAN VARIETAT DE CREPES
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L’estrena del curtmetratge ‘La Pobla de la 
Bèstia’, acte destacat de les Festes d’Estiu
La plaça de la Bassa es va omplir fins 
dalt per a l’estrena el 5 d’agost del 
curtmetratge La Pobla de la Bèstia, 
protagonitzat per Damià Bas i Albert 
Rubio i amb la participació de molts 
veïns i veïnes del poble. Hi va haver 
catifa i photocall, com a les grans pro-
duccions, i es va projectar la pel·lícula, 
que podeu veure al Facebook del film 
dividida en quatre parts. Després hi va 
haver una gran festa amb el grup Más 
y Más fins ben entrada la matinada.

A més de l’estrena del curt, aquell cap 
de setmana a les Festes d’Estiu hi va 
haver bingo popular, cinema a la fresca 
amb Atrapa la bandera, vermut aquà-
tic, classe magistral de fitdance, ball 
amb l’Orquestra Girasol i Txaranga, 
esmorzar de germanor i festa infantil.

El següent cap de setmana va continu-
ar la festa amb el sopar de germanor 
a la plaça de la Bassa, la Diada dels 
Avis i el concert a l’Ermita a càrrec de 
Funkystep & The Sey Sisters.

Protagonitzada per Damià 
Bas i Albert Rubiola, la 
pel·lícula ha comptat amb 
la participació de molts 
veïns i veïnes del poble

a Pobla de la 
’, acte destacat de les Festes d’Estiu
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Dies de Festa Major

La Pobla de Montornès va tor-
nar a viure la seva Festa Ma-
jor aquest mes de setembre, 
la primer coorganitzada entre 
l’Ajuntament i l’ACR Comissió 
de Festes de la Pobla de Mon-
tornès. La repicada de campa-
nes del 7 de setembre va donar 
el tret de sortida dels actes fes-
tius, que es van allargar fins al 
18 de setembre.
El dijous 8 es va poder veure en 
acció la nova bèstia de la Pobla, 
la Pigota, acompanyada de la 
Virgília de Torredembarra i els 
Aguilots de Bonastre, després 
del ball de tarda amb Duet Am-
bient. El divendres 9 va ser el 
dia del Correbars amb la xa-
ranga i del monòleg de Víctor 
Parrado i l’espectacle del mag 
Raúl Black. Dissabte va ser el 
dia de la Diada Castellera amb 
els xiquets de Tarragona, nois 
de la Torre i Castellers d’Alta-
fulla i el Ball de Festa Major 
amb el Duet Shakata i l’Or-
questra Mitjanit. El diumenge 
11 també va ser un dia intens, 
amb la Bicicletada Popular, 
ballada de sardanes, inflables 

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

a la piscina, vermut popular i 
havaneres i rom cremat. 
El cap de setmana del 17 i 18 
de setembre es van combi-
nar actes nous com la Baixa-
da de Trastos i la Holy Color  
Party amb la Trobada de Pun-
taires, que va arribar a la 18a 
edició.

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA
La Pobla de Montornès

977 648 554
PASSEIG DE L’ESTACIÓ 86-88
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MANEL BONANAD

Malauradament, com sabeu, la 
zona nord del terme de la Pobla 
va patir un incendi a comen-
çament d’agost que va arrasar 
més de 100 hectàrees. Gairebé 
tot el que es va cremar va ser 
bosc. Va ser un dia trist per a 
la natura i per a les persones 
que l’estimem. Amb el desig 
profund i sincer que aquest 
fet no es torni a produir, si em 
permeteu, aquest article el vull 
dedicar als boscos que es varen 
cremar, als boscos que encara 
hi són, i, especialment, a totes 
aquelles persones que, com jo 
mateix, estimem els boscos i la 
natura. 

Comencem el nostre recorre-
gut a la plaça, on s’hi localitzen 
els dipòsits d’aigua. Veiem, on 
acaba la plaça, que hi ha un 
camí de terra. L’agafem i el se-
guim uns 80 metres. Aquí ens 
trobem amb una bifurcació. 
Agafem el primer sender que 
veiem cap a la dreta. Seguim 
el sender durant 800 metres. 
El camí és bastant planer, ex-
cepte un petit pendent que es 
puja sense gaire dificultat. El 
bosc és bastant exuberant, amb 
el pi blanc com a arbre domi-
nant, i amb un sotabosc dens i 
ric d’espècies arbustives, com 
el llentiscle, el càdec, el bruc 
d’hivern i l’argilaga. Fixem-nos 
en una planta singular: una li-
ana espinosa enfiladissa, és a 
dir, una planta que s’enfila pels 
arbres. És l’arítjol. I fixem-nos 
també en una palmera petita 

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

Sortida: nord de la urbanització 
Castell de Montornès (Dipòsits 
d’ aigua).

Arribada: al mateix lloc de la 
sortida.

Durada: 1 hora 30 minuts (de-
pendrà de les parades que fem).

Distància: 4 km aproximada-
ment.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès:  boscos me-
diterranis exuberants; cabana 
de pedra seca; muntanya del  
Foll.

Observacions: es tracta d’un re-
corregut molt atractiu pel que fa 
al patrimoni natural. Gaudirem 
de molta vegetació durant quasi 
bé tot el recorregut. L’obaga de 
la muntanya del Foll és particu-
larment rica en vegetació.

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

Caminant per la Pobla

La Muntanya del Foll 
El Vessant nord-oest: l’obaga

que podrem veure en alguns 
punts de tot el recorregut: és 
el margalló, l’única palmera 
autòctona d’Europa i, per tant, 
d’un gran valor ecològic.

Quan hem caminat 800 me-
tres, veiem que el sender de-
semboca en un altre camí. 
L’agafem cap a l’esquerra, di-
recció sud. A uns vint metres, 
a mà dreta, s’hi veuen unes for-
macions rocoses inclinades. Es 
tracta d’un bon lloc per descan-
sar i refer-se. Ho podem fer a 
la tornada, perquè hi passarem 
un altre cop. Els primers cent 
metres del nou sender són de 
mal caminar perquè el terra és 
molt rocós i amb nombroses 
pedres. Ho hem de tenir pre-
sent per evitar lesions. Aneu 
amb compte.

Continuem pel mateix sender. 
Aviat, a la nostra esquerra, tro-
bem una cabana de pedra seca. 
Com ja sabeu, hi ha moltes pel 
terme de la Pobla, unes més 
ben conservades que d’altres. 
és bo recordar que aquestes 

construccions servien com 
aixopluc al pagès i per a guar-
dar-hi les eines del camp. Te-
nim sort, perquè aquesta ca-
bana en concret es conserva 
bastant bé. Us hi podeu acostar 
i fer-hi una ullada.

Seguim el nostre recorregut pel 
mateix sender durant uns mi-
nuts i arribem a una bifurcació. 
En aquest punt fixeu-vos que hi 
ha uns senyals i un camí ample 
que puja cap a la dreta. Aquest 
camí és el que hem d’agafar. El 
seguim uns setanta metres i ar-
ribem a una zona plana i amb 
poca vegetació. Es tracta d’una 
zona on predominen plantes 
petites, com ara la farigola. El 
sòl és pedregós i pobre, i això 
fa que la vegetació sigui escar-
ransida.

Un cop arribem a la plana, fi-
xeu-vos que el camí es torna 
a bifurcar. A l’esquerra hi ha 
un sender més estret que fa 
pujada. Es tracta d’un sender 
que entra dins una zona més 
boscosa. és el sender que hem 

de seguir. Continuem, doncs, 
pel nou camí, més estret du-
rant uns cinquanta metres. 
Quan hem recorregut aquesta 
distància, si us hi fixeu hi ha 
un caminet que es desvia del 
sender principal, cap a la dre-
ta. és el sender que envolta la 
muntanya del Foll per la zona 
de l’obaga de la muntanya, el 
sector nord-oest. és el que hem 
de seguir.

Heu de saber que en una mun-
tanya generalment hi ha un 
vessant que dóna més al sud, 
i l’altre que dóna més al nord. 
El primer rep més insolació 
(els raigs del sol tenen més in-
cidència, i s’anomena solana; el 
segon, per contra, no rep tanta 
insolació, i es diu obaga. Així 
doncs, l’obaga (també es de-
nomina obac) d’una muntanya 
és el seu vessant ombrívol, ori-
entat cap al nord o nord-oest, 
sobretot, i que, gràcies al mi-
croclima que té (els raigs del sòl 
no tenen tanta incidència com 
a la solana i es conserva millor 
la humitat) fa que la vegetació 
densa tingui més presència, en 
general.

Si feu un cop d’ull al mapa que 
s’adjunta, la muntanya del 
Foll va del nord-est cap al sud-
oest, la qual cosa indica que 
el vessant de l’obaga dóna al 
nord-oest, mentre que el de la 
solana, al sud-est (si mireu el 
mapa és molt fàcil d’observar 
la disposició dels dos vessants).

Continuem pel sender nou 

uns 600 metres. Caminem pel 
vessant de l’obaga. Fixeu-vos 
en la vegetació. Les espèci-
es dominants són el pi blanc 
(Pinus halepensis), l’arítjol 
(Smilax aspera), i el llentiscle 
(Pistacia lentiscus). La prime-
ra part del camí dominen el 
pi blanc i l’arítjol. Sabíeu que 
el pi blanc és l’arbre que pre-
domina a Catalunya, fora dels 
Pirineus? Quant a l’arítjol, ja 
l’havíem vist al començament 
de l’itinerari. Pel que fa al llen-
tiscle, és l’arbust que domina 
a la segona part del camí que 
estem seguint. Hi podem veu-
re molts espècimens formant 
part del sotabosc. De fet, és 
l’arbust que predomina a les 
muntanyes de la Pobla. Mal-
auradament, a causa del foc, la 
seva població, igual que la de pi 
blanc i altres espècies, s’ha vist 
reduïda. Com a curiositat, us he 
d’explicar que del llentiscle es 
pot aprofitar un làtex aromàtic, 
és a dir, un suc lletós, que surt 
de les incisions que es fan a les 
branques, i que serveix, entre 
altres coses, per fabricar dife-
rents tipus de vernís, o també 
per preparar ciments dentaris 
en odontologia.

Una vegada hem recorregut 
600 metres, arribem a un en-
creuament de camins. Un puja 
la muntanya –veureu unes 
tires de tela de color blanc–
mentre que l’altre continua 
recte. En aquest punt donem 
per acabat el nostre itinerari. 
Per tornar al punt de sortida, 
només cal refer el camí.

GENERALITATS
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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

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

Obert de 
dimarts a 
dissabte 

de 9:00 a 
13:30h i 

les tardes 
de dimarts 
i divendres 
de 17:30 a 

20:30h.

Tradicional excursió a PortAventura

Els participants del Pessebre Vi-
vent de la Pobla de Montornès van 
fer el passat dia 25 de setembre 
l’excursió anual a PortAventura.  
Hi van participar gairebé 290 perso-

nes que formen l’Associació del Pesse-
bre Vivent de la Pobla de Montornès, 
entre grans i petits, que van gaudir 
d’un dia esplèndid i de diferents atrac-
cions i espectacles. Unes 130 persones 

van anar en autocar i la resta en vehi-
cle particular.

Com cada any, va ser un retrobament 
de quasi tots els participants, que du-

rant les festes des de Nadal fins a Reis 
fan possible les representacions del 
Pessebre Vivent de la Pobla de Mon-
tornès.

L’Associació de Comerços i Serveis de  
la Pobla de Montornès prepara una guia
L’Associació de Comerços i 
Serveis (ACIS) de la Pobla 
de Montornès està preparant 
les seves primeres iniciatives 
de cara als propers mesos. 
Una serà l’edició d’una guia 
amb totes les empreses i co-
merços de la Pobla, que es 
presentarà durant la campa-
nya de nadal. Inclourà algun 
tipus de targeta de fidelitza-
ció que permetrà obtenir 
descomptes en els comerços 
associats. També s’està estu-

diant l’organització de forma 
coordinada amb la regidoria 
de Comerç d’algun tipus de 
fira amb la participació de co-
merços i empreses de serveis 
del municipi. 

L’ACIS, presidida per Oriol 
Maymó, va néixer fa uns me-
sos amb la voluntat d’aplegar 
el teixit comercial i empre-
sarial del municipi sota un 
mateix sostre per tal de su-
mar esforços en benefici de 

la Pobla de Montornès prepara una guia
la visibilitat, la promoció i 
la defensa dels interessos de 
tots els associats.

Des de l’associació, que té la 
seu a l’avinguda Mas Solé, 
s/n i el suport de l’Ajunta-
ment, animen els comerços 
i empreses del municipi que 
s’hi adhereixin. Es pot con-
tactar amb la nova asso-
ciació a través del correu 
electrònic info@acis.cat 
i el telèfon 654 61 69 43.
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Sabies que...

L’estació de ferrocarril de la Pobla 
va estar més de cent anys en servei

Concretament, gairebé 108 anys. Va ser des de la inauguració de la línia fèrria 
Reus-Roda el 17 de juliol de 1884 fins que va quedar en desús, a partir del 21 
d’abril de 1992. Aviat, doncs, farà un quart de segle que l’estació de la Pobla 
de Montornès no veu passar-hi trens.

Una mirada enrere...

Sabies que...

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

Tel. 609 483 112 - 628 130 848
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Personatges

Des d’aquest estiu la Pobla de Montornès 
compta amb la seva primera bèstia de foc: 
La Pigota. Però fins a arribar a aquesta 
fita hi ha una llarga història darrera, en 
què el protagonista principal és en Fran-
cesc Garcia, tarragoní, Perpetuador de la 
Festa de Santa Tecla i que l’any vinent 
complirà cinquanta anys implicat en la 
Festa Major de Tarragona en diferents 
rols i grups, des de campaner a graller 
passant per casteller.

En Francesc va encarregar ja fa catorze 
anys a l’escultor del Rourell Manel Macias 
la construcció d’una bèstia de foc per als 
Diables dels Bastoners de Tarragona. La 
bèstia, però, només va fer tres sortides, 
i va quedar desada al fons d’un garatge 
propietat d’en Francesc. Al cap de més de 
tretze anys entra en escena una altra de 
les protagonistes de la història, la Mònica 
Asensio, integrant dels recentment cre-
ats Grallers dels Amics de Montornès. La 
Mònica va recórrer al seu amic Francesc, 
amb qui es coneixia d’haver coincidit al 
Món Camp tarragoní, perquè els reco-
manés un professor de gralla per fer-los 
classes.

I la Mònica va tornar a la Pobla amb un 
mestre de gralla i una bèstia de foc sota 
el braç. En Francesc li va regalar la figura 
després que ella li va explicar la mancança 
de grallers i figures al poble. La Mònica 
es va posar en contacte amb els regidors 
Damià Bas i Daniel Escuredo perquè es 
fessin els tràmits oportuns perquè la bès-
tia fos cedida a l’Ajuntament. El consisto-
ri ja feia un temps que estava estalviant 
per comprar-ne una amb l’objectiu de 
potenciar la part tradicional de la Festa 

Francesc Garcia va regalar la 
figura a la Mònica Asensio, 
que la va donar a l’Ajunta-
ment de la Pobla

Major. Era una bèstia de dos caps, un ani-
mal marí, que a causa del pas del temps 
necessitava una restauració. Un grup de 
joves de la Pobla es va encarregar durant 
uns mesos de la restauració de la bèstia, 
que ha vist com li “creixien” dues ales i 
es convertia en un drac. Aquest grup es-
tava format per Cristian Pujol, Llorenç 
Jansà, David Jansà, Eduard Ruiz, Albert 
Fortuny, Pol Munté, Albert Rubio, Marc 
Sánchez i Oriol Vallvé.

“La remodelació ha estat fabulosa: ha 
quedat guapíssima. He quedat molt con-
tent, gratament sorprès”, afirma en Fran-
cesc, que assenyala que la Pobla disposa 
de l’única bèstia de dos caps que hi ha a la 
província de Tarragona. Ell és un gran co-
neixedor de la cultura popular en l’àmbit 
de tot el país. I amb el nom de La Pigota, 
la bèstia ha estat la gran protagonista de 
l’estiu poblenc i protagonista fins i tot 
d’un curtmetratge, La Pobla de la bèstia.

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

Francesc Garcia, 
l’home de la bèstia

En Francesc Garcia amb la bèstia abans 
de ser restaurada.

La Mònica Asensio i en Francesc Garcia, dos bons amics.

El grup que ha restaurat la bèstia i l’ha convertit en La Pigota.

La Pigota enmig de la via del tren abandonada de la Pobla.



LA PIGOTA14

Esports

El futbol sala de la Pobla posa  
en marxa una nova temporada

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

Pots consultar les actes de les  
sessions del ple municipal 

al nostre web: 

www.lapoblademontornes.cat

El Club Futbol Sala La 
Pobla de Montornès ha 
iniciat una nova tempo-
rada després d’uns me-
sos de descans estiuenc. 
El club poblenc va acabar 
la temporada 2015-2016 
amb la celebració del seu 
Torneig d’Estiu, que va 
aplegar clubs de les pro-
víncies de Barcelona i 
Tarragona. Va ser durant 
els dies 29 i 30 de juny, al 
Pavelló Poliesportiu, que 
es va poder gaudir de bon 
futbol, companyonia i es-
portivitat. Són valors que 
des de l’entitat s’intenten 
inculcar als joves futbolis-
tes des de ben petits. Els 
equips del CFS La Pobla 
de Montornès no va acon-
seguir cap primer lloc, 
però si quatre subcampi-
onats: prebenjamí, benja-

mí, infantil i cadet.

Els campions van ser:
Prebenjamí: CF Calafell
Benjamí: CE Abrera
Aleví: FS Segarra
Infantil: MM Reus
Cadet: CE Abrera
Sènior masculí: Amics 
de Tarragona

Per altra banda, el passat 
12 de setembre els dife-
rents equips base, amb 
jugadors de 4 a 18 anys, 
van iniciar els entrena-
ments. El CFS La Pobla 
de Montornès disposa 
aquesta temporada dels 
següents equips: pre-
benjamí, benjamí, aleví, 
infantil, cadet i sènior 
masculí. Podeu seguir 
l’activitat a la seva pàgina 
de Facebook.

Diverses imatges del Torneig d’Estiu del CFS La Pobla de Montornès.
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Esports

El Club Petanca de la Pobla inicia la Lliga Provincial 
amb un equip a Primera i un a Segona Divisió
El Club Petanca de la Pobla 
de Montornès s’ha marcat 
un ambiciós objectiu a la Lli-
ga Provincial de Tarragona 
d’aquesta temporada: gua-
nyar les dues lligues en què 
participa. Per això, han pre-
parat dos equips competitius 
per aconseguir-ho.
Aquest ja tornar a ser un es-
tiu intens per a la petanca 
poblenca. Ja van arrencar 
abans, el 18 de juny, amb la 
invitació a participar al pri-
mer Open 12 hores de petanca 
a Bourg St. Andeol (França), 
on van participar dos equips 
de quatre jugadors del club.
El dia 6 d’agost, tres tripletes 
van prendre part  en l’Open 
12 hores nocturnes a Torre-
grossa (Lleida), i una d’elles 
va aconseguir ser una de las 
finalistes.
Els passats dies 12,13 i 14 
d’agost, el Club Petanca de 
la Pobla de Montornès va 
organitzar el I Open Vila la 
Pobla de Montornès-Memo-
rial Javier Fernández Díez. 
L’Open el va guanyar l’equip 
Trajana de Barcelona. Tam-
bé per primera vegada es va 
jugar el torneig Gentleman, 
que consisteix en fer tripletes 
formades per jugadors que 
van participar amb el Open i 
col·laboradors i socis del club 
poblenc.
Aquest any han estat invitats 
a participar a L’Internacional 
LE PUY en VELAY (França), 

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

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

MAQUETACIÓ  
I IMPRESSIÓ: El Vallenc 
TIRATGE: 3.000 exemplars  
DIPÒSIT LEGAL:  T-35-2008

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.

dupleta a l’Open Memorial 
Jose Luis Costa al C. P. el 
Castillo de  Castelldefels.
Els dies 22, 23, 24 i 25 de 
setembre, tres tripletes del 
club poblenc van participar 
en l’International de Petanca 
a Bourg St. Andeol (França) 
amb aquest calendari:

 Dia 22, dupletes vete-
rans 
 Dia 23, concurs de tir 
de precisió
 Dia 24, Internacional 
de la Vila, dupletes feme-
nines i el Challenge André 
Mirabel
Dia 25, dupletes sèniors.

També participaran en l’Open 
Ciutat de Monzón (Saragos-
sa), on competiran tres triple-
tes del club poblenc.

Memorial José Luis Acosta.

Campions Gentleman

12 HoresBoug St. Andeol.

12 HoresTorregrossa (Lleida)
al qual varen enviar una tri-
pleta del club. El 4 de setem-
bre van participar amb una 



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

Festa de la Pigota, del 14 al 16 d’octubre
La Festa de la Pigota arri-
ba aquest any amb els actes 
concentrats en tres dies, però 
amb un programa més ampli, 
que combina la part més tra-
dicional i la més lúdica. La 
nova bèstia s’estrena en la 
festa que porta el seu nom 
i aquest any hi haurà ball el 
dissabte a la nit. Aquesta és 
la primera Festa de la Pigota 
coorganitzada entre l’Ajunta-
ment, l’ACR Comissió de Fes-
tes de la Pobla de Montornès 
i els Amics de Montornès. El 
Club de futbol sala del muni-
cipi aprofitarà la Festa de la 
Pigota per presentar els seus 
equips i disputar diversos 
partits.

Divendres 14 d’octubre
11.00 h Benedicció de la 
plaça on va reposar la Mare 
de Déu de Montornès (Camí 
de Montornès).

12.00 h Processó i Pa Be-
neït. Seguidament, Missa 
solemne de la Mare de Déu 
de Montornès i, en acabar, 
aperitiu organitzat pels 
Amics de Montornès.

17.00 h Inflables per als 
nens i nenes de la Pobla de 
Montornès al Poliesportiu. 
Organitza la Comissió de 
festes.

Dissabte 15 d’octubre
15.00 h Excursió dirigida 
per Sílvia Virgili i Montor-
nès Parera, pel Camí de Mas 
Gibert fins a la Teuleria. 
Sortida des del pàrquing de 
l’Estació. Organitza la regi-
doria d’Esports i Joventut 
amb la col·laboració de la 
revista Cel Obert. 

18.00 h Tabalada amb els 

Timbalers dels Diables dels 
Pallaresos i els Timbals dels 
Amics de Montornès. En fina-
litzar, berenar per a la mai-
nada. Organitza Els Amics de 
Montornès.

20.00 h Encesa de la bès-
tia “La Pigota” de la Pobla 
de Montornès. A la plaça de 
l’Església.

21.00 h Bingo popular. Tot 
seguit, Ball de Vetlla amb 
Grup Stres Band. Organitza. 
Comissió de Festes.

Diumenge 16 d’octubre
Actes organitzats pel Club 
de Futbol sala de la Pobla de 
Montornès

11.30 h Categoria aleví

13.00 h Categoria infantil

17.00 h Presentació del 
club per la Temporada 2016- 
2017

19.00 h Sènior masculí




