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Editorial

Oportunitats perdudes i oportunitats que no es poden perdre

Transport públic

S’acaba el 2016 i és un bon mo-
ment per fer balanç de l’any, però 
també d’obrir el focus a tota la dar-
rera dècada, caracteritzada per una 
crisi econòmica mundial de la qual 
la Pobla de Montornès no n’ha es-
tat, ni molt menys, aliena. Aquesta 
crisi, combinada amb altres factors, 
ens ha fet perdre oportunitats per 
a millorar la qualitat de vida dels 
nostres veïns i veïnes. Un exemple 
és la inversió que el 2007 l’empre-
sari tarragoní Ramon Catà volia re-
alitzar al nostre municipi: un parc 
temàtic de la cultura romana a Can 
Secalló. Era un projecte que havia 
de donar feina a alguns centenars 
de poblencs i poblenques i de la 
resta del Baix Gaià, ja fos de forma 
directa o indirecta, però Urbanis-
me de la Generalitat ho va aturar i, 
amb l’esclat de la crisi, va quedar 
definitivament aturat.

Més endavant va arribar un grup 
inversor rus que volia construir un 
important complex de vacances 

a la zona de Rubials. També eren 
alguns milions d’euros d’inversió i 
molts llocs de treball, però la crisi 
bèl·lica entre Ucraïna i Rússia amb 
les consegüents sancions econòmi-
ques de la Unió Europea va acabar 
fent descarrilar el projecte,malgrat 
que Urbanisme de la Generalitat hi 
havia donat el vistiplau.

Des de l’Ajuntament de la Pobla no 
defallim en l’objectiu de revitalitzar 
econòmicament el nostre poble i el 
projecte de convertir l’antiga línia de 
ferrocarril Reus-Roda en una via ver-
da per a ciclistes i senderistes és ara 
el nostre principal objectiu i estem 
fent pinya amb els altres consistoris 
del traçat i la Diputació de Tarrago-
na perquè pugui ser una realitat i no 
acabi com els anteriors. L’experièn-
cia d’una via verda d’altres zones 
del nostre país com la Garrotxa i les 
Terres de l’Ebre ha estat molt posi-
tiva. Al Baix Gaià ens trobem però 
amb un obstacle important, que és 
el Govern estatal, que no acaba de 

donar solució a la sortida al pas de 
les mercaderies per aquesta zona, 
que ha de passar per descartar l’an-
tiga línia Reus-Roda, inadequada per 
al pas dels trens moderns. Seguirem 
pressionant perquè ben aviat puguem 
comptar amb aquesta infraestructura 
turística de primer ordre.

Un altre projecte que pot dinamitzar 
el nostre municipi els propers anys 
és el desenvolupament urbanístic del 
PP-7, a la zona de Poblamar. Des de 

l’Ajuntament posarem tot l’esforç 
perquè es pugui desenvolupar de 
la millor manera possible, de for-
ma equilibrada i amb la màxima 
qualitat. Aquesta creiem que és 
una de les nostres tasques.

I volem aprofitar aquestes línies 
per desitjar-vos un Bon Nadal i un 
feliç any 2017!

JoseP MarIa santaMarIa
Alcalde de la Pobla de Montornès 
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C/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra - Tel. i Fax: 977 6444 601
info@rovirafusters.es • www.rovirafusters.es

servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès

volem CelebrAr 
el nAdAl Amb tu
si presentes Aquest 
vAl Al nostre 
estAbliment 
tindràs un 
desCompte de 5 €
(ComprA superior A 30€).
vàlid els mesos de gener 
i febrer de 2017

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

Comencen les obres de millora 
de la carretera que travessa la Pobla

A començaments del mes de 
novembre es van iniciar les 
obres de millora de les carre-
tera T-210 i T-211, que travessa 
la Pobla de Montornès, on es 
converteix en el passeig de l’Es-
tació. Està previst que aques-
tes obres, que tenen un cost de 
330.184 euros (IVA inclòs) i es-
tan finançades per la Diputació 
de Tarragona, s’allarguin entre 
quatre i sis mesos.

Aquestes obres consisteixen 
en diverses actuacions de 
millora. En l’accés sud de la 
població s’instal·larà un pas 
de vianants elevat per l’encre-
uament de la carretera amb 

l’objectiu de reduir la veloci-
tat dels vehicles que arriben.

Es crearan passos de vianants 
elevats davant del pàrquing 
nou del passeig de l’Estació, 
front a la Fàbrica Recasens, 
on hi ha la parada bus i a la 
sortida de l’avinguda Catalu-

nya cap al pàrquing de terra. 
“Passarem de tenir només un 
pas elevat a cinc en el munici-
pi, amb la reducció de la ve-
locitat del pas dels vehicles i 
la consegüent millora de la 
seguretat dels vianants”, as-
senyala el regidor d’Urbanis-
me de la Pobla, Joan Bonet.

S’adequaran els desguassos 
de pluvials del carrer Mont-
serrat i avinguda Catalunya, 
actualment en mal estat. Fi-
nalment, es crearà una nova 
vorera en el marge oest des 
del pont de l’AVE fins a en-
llaçar amb la vorera que baixa 
del Castell, amb pista per a 

bicicletes inclosa, i es con-
nectarà el voral de pluvials 
al Torrent. 

Bonet indica que com les 
obres s’estan fent en una 
artèria principal sense alter-
nativa de pas per a vehicles 
grans, no es pot tallar del 
tot la carretera i això genera 

les “incomoditats als veïns i 
veïnes.” “Però un cop acaba-
des les obres, gaudirem tots 
plegats d’una millor mobili-
tat i una millor imatge d’una 
de les principals artèries del 
municipi”, afegeix el regidor 
d’Urbanisme, que explica que 
s’estan desenvolupant correc-
tament i l’única dificultat que 
han trobat és una roca més 
dura en el tram del poble a la 
urbanització Castell de Mon-
tornès, que representarà un 
petit sobrecost assumit per la 
Diputació.

Les obres  
tenen un cost 
de 330.184 euros 
i estan finançades  
per la Diputació 
de Tarragona

Es construeix una 
nova vorera que 
deixarà unit 
el poble amb la 
urbanització 
Castell de Montornès

S’instal·len quatre 
nous passos 
elevats i s’adequaran 
els desguassos 
de pluvials, 
ara en mal estat
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L’Ajuntament proposa traslladar 
provisionalment l’escola bressol 
municipal a l’Escola Els Ametllers

Ampliació del Centre Cívic de Mas Solé

A començaments de 2017 
s’iniciaran les obres del nou 
consultori mèdic municipal 
amb l’enderroc de l’edifici 
on es construirà el nou equi-
pament.

Aquestes obres afectaran les 
dependències municipals 
on ara hi ha l’escola bressol 
municipal “Sol solet” i, per 
evitar riscos innecessaris 

i no entorpir el dia a dia, 
l’Ajuntament ha proposat als 
Serveis Territorials d’Ense-
nyament de la Generalitat a 
Tarragona reubicar de for-
ma provisional aquest servei 
municipal a unes dependèn-
cies de l’Escola Els Ametllers 
que ara no estan utilitzades.

La proposta inclou l’adaptació 
d’aquestes dues aules per a na-

El Centre Cívic de Mas Solé, 
a la urbanització Castell de 
Montornès, veurà amplia-
des i millorades les seves 
instal·lacions.

L’Ajuntament ha pres 
aquesta decisió per donar 
millor servei a les entitats 
del municipi que desenvo-
lupen les seves activitats en 
aquest espai. 

Per una banda, s’adequarà 
l’antic magatzem de la briga-
da municipal per ampliar les 

S’adequarà l’antic 
magatzem de la brigada 
annex al local, que s’ha quedat 
petit per l’augment de socis

S’adaptaran 
dues aules per a 
nadons i infants 
de 0 a 3 anys i 
també una part 
del pati, mentre 
que el menjador 
seria compartit

través d’un conveni entre 
l’Ajuntament i la Generalitat 
de Catalunya. La intenció del 
consistori és signar-lo per 
una durada d’un mínim de 
dos anys. 

Està previst que passat aquest 
temps els alumnes de la llar 
d’infants municipal tornin a 
l’actual espai, que s’aprofita-
ria per modernitzar-lo. 

dons i infants de 0 a 3 anys i 
també d’una part del pati, que 
estaria separada amb una tan-
ca de la resta d’alumnes del 
centre escolar. El menjador 
seria un servei compartit, ja 
que la mateixa empresa ser-
veix el càtering als dos cen-
tres. L’aula de psicomotricitat 
també seria compartida.

Aquest trasllat es faria a 

QUeviUres i esTaNc de la PoBla
la Pobla de montornès

977 648 554
PasseiG de l’esTaciÓ 86-88

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

instal·lacions de l’Associació 
de Gent Gran, que ja disposa 
de més de 200 socis. A més, 
s’anivellarà i es pavimenta-
rà l’espai exterior perquè es 
puguin realitzar actes a l’aire 
lliure, com balls i festes.
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La Pobla recull 1.333,55 euros 
per a la Marató de TV3

Dos actes organitzats a la Pobla de 
Montornès han servit per a recaptar 
un total de 1.333,55 euros per a La 
Marató de TV3, dedicada aquest any 
als ictus i les lesions medul·lars i ce-
rebrals traumàtiques.

El dijous dia 8 de desembre es va or-
ganitzar un vermut solidari a la plaça 
de l’Església. El preu era de 2 euros i hi 
entrava un got de vermut i un plat de 
patates i olives. Tots els productes eren 
donacions d’empreses de la Pobla, per 
tant el benefici era net. 

El diumenge dia 11 de desembre es 
va fer, com l’any passat, un bingo so-
lidari. Els cartrons costaven 1 euro, 
amb un total de sis bingos. Els pre-
mis eren de comerços i empreses 
de la Pobla. A continuació, nens i 
nenes del poble i d’altres convidats 

van fer una petita exhibició de ball.

En acabar, hi va haver una xocolatada 
amb coca al preu de 2 euros, també amb 
el benefici total per a La Marató, ja que 
tant la xocolata com la coca eren dona-
cions de dues empreses del poble.

Es va fer un 
vermut popular, 
un bingo solidari 
i una xocolatada, 
a més d’un 
petita exhibició 
de ball 
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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

Crida perquè els propietaris de mascotes 
censin i posin xip als seus animals

L’any 2017 es pagarà 
un 4% menys d’IBI a la Pobla
En el ple municipal del mes de no-
vembre es va aprovar una modifica-
ció de les ordenances fiscals de cara 
a l’any 2017, amb deu vots a favor 
—AM-PM, ERC i PP— i només una 
abstenció, la de l’únic regidor de CiU. 
La més important d’aquestes modi-
ficacions és la rebaixa d’un 12% del 
tipus impositiu de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) amb la perspectiva 
de l’augment de l’impost per part del 
Govern espanyol, que s’ha concretat 
aquest mes de desembre amb una ac-
tualització dels valors cadastrals, que 
en el nostre municipi no s’havien mo-
dificat des de 1988. Això ha provocat 
que l’IBI pugi un 8%, que combinat 
amb la reducció del 12% portada per 
l’Ajuntament per a aquest impost , la 
rebaixa és finalment d’un 4%.

Per altra banda s’han regulat diverses 
taxes, com la corresponent a la pres-
tació de serveis amb els animals de 
companyia, tals com: recollida de la 
via publica, manutenció, inscripció 

Des dels serveis veterinaris de l’Ajunta-
ment volem fer una crida a totes aquelles 
persones que tinguin mascotes en els seus 
domicilis.

és molt important que la mascota —sigui 
gos o gat— estigui censada i xipada, ja que 
ens estem trobant diàriament amb gossos 
perduts que no van xipats, cosa que en-
darrereix molt que el pobre animal pugui 
tornar a la seva llar. 

Tingueu en compte que a la Pobla disposem 
només d’una sola dependència municipal 
on poder portar aquests animals quan els 

S’han regulat taxes 
de diferents serveis municipals, 
i les que es fan a través de 
la seu electrònica tindran 
una bonificació del 100%

al registre, duplicat de placa d’iden-
tificació i tramitació de llicència de 
gossos potencialment perillosos. 
També s’ha regulat la taxa de pres-
tació de serveis d’instal·lacions es-
portives i les taxes de prestació de 
serveis a l’escola d’educació infantil 

amb la gratuïtat del servei d’acollida 
assumint aquest cost per ajudar a les 
famílies.

Per altra banda, s’han aprovat taxes 
reguladores d’expedició de docu-
ments administratius: altes i baixes 

de padró gratuïtes, certificacions 
d’empadronament gratuïtes, fe de 
vida gratuïta, certificats de convivèn-
cia i residència gratuïts i certificats de 
pensions gratuïts. Per a altres tràmits 
relacionats amb certificació no gra-
tuïts, aprofitant la posada en marxa 
de l’administració electrònica i portal 
de transparència, qui ho faci a través 
de la seu electrònica gaudirà d’una 
bonificació del 100%.

En el servei de bus, s’ha regulat el bit-
llet per a persones amb discapacitat 
igual o superior al 33%, que passa a 
ser de 0,50 euros.

recollim, però és un espai on tan sols po-
dem posar-ne un i desgraciadament en 
recollim diversos durant el dia.

Heu de pensar que, quan un gos es perd, 
l’animal passa per un moment traumàtic: 
no coneix la persona que el recull ni la 
instal·lació on el portem, i per a qui estima 
als animals no és gens agradable saber que 
ho està passant malament.

Per això insistim en la importància que xi-
peu les mascotes perquè, en el moment que 
les trobem, us puguem avisar ràpidament 
per evitar el patiment tant dels propietaris 
com de l’animal i el nostre propi.
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Apareix una granada de la Guerra 
Civil a la Pobla
Un veí de la Pobla de Montornès, 
membre de l’Associació Detectoris-
ta Imperial Tarraco, va localitzar el 
passat 25 de novembre una granada 
de la Guerra Civil en un bosc proper 
a la urbanització Castell de Montor-
nès. Va ser fent una volta amb el seu 
detector i la va trobar darrere la pe-
dra d’un marge, després que el seu 
detector l’avisés i la retirés.

Tal com explica Baixgaia.cat, agents 
TEDAx de la Guàrdia Civil van exa-
minar l’artefacte i, posteriorment, 
van procedir a la seva detonació 
controlada. De fet, els agents van 
establir un perímetre de seguretat 
considerable, tallant el camí proper 
al punt on s’ha realitzat la detona-
ció amb la granada enterrada per tal 
d’evitar que suposés un perill per a 
la població.

Es tracta d’una granada polonesa, 
segons explica Baixgaia.cat, un fet 
força insòlit en aquesta zona, en 
què la Guerra Civil no va tenir tanta 
afectació. En concret és un artefacte 
d’origen polonès que va ser utilit-
zat per l’exèrcit republicà durant el 
conflicte. De la mateixa manera, el 

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

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

president de l’Associació Detecto-
rista Imperial Tarraco comentava 
a aquest mitjà que és força habitual 
poder trobar casquets de bala però 
no altres tipus de munició.

La detonació va provocar que di-
versos veïns s’interessessin pels 
fets, ja que, tot i que l’artefacte 
tingui una vuitantena d’anys, la 
seva ona expansiva i el so de la 

detonació es va poder sentir des 
de força lluny. A més, vora el lloc 
de la detonació es van poder trobar 
diverses restes de metralla de la 
granada detonada.

Agents TEDAX de la Guàrdia Civil 
van examinar l’artefacte i van procedir 
a la seva detonació controlada 

ALEIX F. / BAIXGAIA.CAT

L’Associació Gastronòmica i Cultural 
per a Gent Gran planifica el 2017
Després de tancar l’any 2016 amb l’audició de mú-
sica clàssica i cançons de nadal, l’Associació Gas-
tronòmica i Cultural per a Gent Gran de la Pobla de 
Montornès ja prepara les activitats per a l’any vinent, 
que són les següents:

18 de febrer: Calçotada
18 de març: Concurs de truites (s’informarà de les bases)

abril: Mes gastronòmic: cada dissabte s’elabora-
ran i es degustaran plats típics de diferents regions 
espanyoles

Fira de la Pobla: per determinar dates i assistències

18 de setembre: Festa de l’Associació Gastronòmi-
ca. A la nit, audició d’havaneres i rom cremat

16 de desembre: Audició de música clàssica

Setmanalment, l’associació organitza una sèrie d’ac-
tivitats al local de l’entitat, al Castell de Montornès
Dilluns: Jocs de taula
Dimarts: Informàtica i tertúlia
Dimecres: Curs de cuina
Dijous: Curs d’informàtica
Divendres: Curs de pintura.
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Aquest any una de les grans 
novetats del Pessebre Vivent és 
que es podran adquirir les 
entrades per internet a través de: 
entrades.pessebresvivents.cat. 
Estan disponibles per a tots els 
dies i passis de representació.

ENTRADES 
PER INTERNET

El Pessebre Vivent de la Pobla 
arriba a la 41a edició

Adéu a en ‘Micaló’, un dels membres més actius del Pessebre

El Pessebre de la Pobla de Montornès va 
iniciar les representacions de la seva 41a 
edició el diumenge 18 de desembre. Per 
davant queden quatre dies més per veure 
un dels pessebres vivents més emblemà-
tics del país: 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de 
gener. Serà un dia menys que l’any passat 
i per primer cop després d’alguns anys hi 
ha representació el primer dia de l’any. 
El preu de l’entrada és el mateix que els 
darrers anys: 7 euros la de majors de 14 
anys i 4 l’entrada de 7 a 14 anys. Els nens 
i nenes amb carnet del Club Super3 tenen 
l’entrada gratuïta. Els que assisteixin al 
Pessebre podran beure caldo Aneto, el te 
de Tegust i el tradicional pa torrat amb 
oli nou. 

L’Associació del Pessebre de la Pobla 
de Montornès ha invertit més de 4.000 
euros en millores en alguns quadres i es-
pais. Destaca la renovació de la infraes-
tructura del quadre de l’àngel anunciant 
el naixement del nen Jesús als pastors, 
que s’havia quedat obsoleta després de 
molts anys d’activitat. La nova estructura 
és de ferro.

També s’ha renovat la caseta que hi ha 
després del quadre en què la família ca-
talana fa cagar el Tió. Abans era de fusta 

El passat 28 de novembre va morir de 
forma sobtada en Josep Maria Ivern 
Rovira, als 74 anys. Conegut com Mi-
caló era un dels membres més actius 
de l’Associació del Pessebre Vivent de 
la Pobla.

Paleta de professió ja jubilat, ha tre-
ballat en les reformes de diferents 
quadres del Pessebre els darrers anys 
i una de les darreres actuacions va ser 
la construcció de rasa per als fanals que 
il·luminen el primer tram de pàrquing. 

Molts poblencs i poblenques el co-
neixereu per una de les seves altres 
facetes: la política. Durant dos man-
dats (1983-1987 i 1987-1991) en Josep 
Maria Ivern va ser regidor del Grup 
Independent La Pobla de Montornès. 
El president de l’Associació del Pesse-
bre Vivent de la Pobla, Alfred Rofes, 
destaca d’en Micaló la seva capacitat de 
treball i d’organització: “Era una agen-
da per a nosaltres, que ens recordava 
què tocava fer. El trobarem a faltar en 
l’equip.” 

i estava en mal estat, sobretot el sostre, 
i ara s’ha fet nova d’obra. En aquesta ca-
seta hi ha una àvia, una mare planxant i 
dos infants jugant. Finalment també s’ha 
il·luminat el primer tram de pàrquing, el 
més allunyat de la taquilla, que ara dis-
posa de cinc fanals. 

Aquest any hi haurà 
cinc dies de 
representació: 
18, 25 i 26 de 
desembre 
i 1 i 6 de gener
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CAP D’ANY

La Pobla de Montornès

Primer plat

Pinya amb còctel de marisc

Segon plat

Cuixa d’ànec confitat amb fruits secs 
o Daurada al forn amb patata 
panadera i ceba

Postres

Profiterols de nata i xocolata

Vi, cava, cafè, turrons i bossa 
cotilló.

Preus: 45€ adults, 10€ nens

Venda de tiquets i reserva de taules:

Dijous 22 de 18:30 a 20:00

Dissabte 24 de 11:00 a 13:00

Dimarts 27 de 18:30 a 20:00

al Poliesportiu

Menú infantil

Canelons de carn

Escalopa

Gelat

21:00 Sopar de Gala al Poliesportiu 23:45 Gran rebuda del 2017 a la 
Plaça de l’Església

00:30 Ball amb l’orquestra 
“Doble Cara” al Poliesportiu

Organitza:

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
Tel. 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

Viu el Nadal a la Pobla

L’Escola Els Ametllers acollirà l’Esplai de nadal 
2016 des del dimarts 27 fins al divendres 30 
de desembre, de les 9.00 a les 13.00 hores. El 
preu de l’activitat durant els quatre dies és de 
12 euros i els infants participants gaudiran de 
tallers de nadal, jocs, manualitats, etc.

Entre els serveis complementaris hi ha l’aco-
llida matinal (de 8 a 9 hores) per un cost de 8 
euros els quatre dies i l’acollida de menjador 
(de 13 a 15 hores) per 16 euros els quatre dies. 
és una activitat organitzada i subvencionada 
per l’Ajuntament de la Pobla de Montornès i 
coordinada i executada per Reforç Montornès.

Tallers de pintar cares, tennis 
taula, inflables i preparació 
del fanalet per a rebre els Reis 
Mags són les activitats que es 
podran fer al Parc de nadal de 
la Pobla de Montornès. Se ce-
lebrarà el proper divendres 30 
de desembre al Pavelló Polies-
portiu, de les 16.00 a les 19.00 
hores, quan es farà a la rebuda 
als Patges dels Reis Mags d’Ori-
ent, que rebran les cartes dels 
nens i nenes de la Pobla. 

La visita dels Reis Mags 
d’Orient a la Pobla tindrà 
aquest any una novetat.

Ses Majestats lliuraran els 

regals als nens de les urba-
nitzacions en un escenari a 
la plaça de l’Església i no al 
Pavelló poliesportiu com els 
darrers anys.

Així doncs, l’arribada dels 
Reis serà aquest any a les 6 
de la tarda a la plaça de l’Es-
glésia, entraran a l’església 
amb el capellà i, quan surtin, 

a la mateixa plaça, Ses Ma-
jestats pujaran a l’escenari, 
faran els parlaments i en-
tregaran juntament amb els 
Patges els regals als nens de 

les urbanitzacions. Després, 
com cada any, començaran 
la ruta pels carrers del poble 
per lliurar els regals als nens 
i nenes.

El cartell ha estat realitzat per Ot Solano.

L’esplai de nadal 2016 
se celebrarà del 
27 al 30 de desembre

el Parc de nadal de la Pobla 
se celebrarà el 30 de desembre 
al Pavelló Poliesportiu 

el reis Mags d’orient lliuraran regals aquest any a la plaça de l’església
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L’Associació de Comerços i 
Serveis (ACIS) de la Pobla 
de Montornès ha nascut 
amb la voluntat d’aplegar 
el teixit comercial i empre-
sarial del municipi sota un 
mateix sostre per tal de su-

Associació de Comerços i Serveis de la Pobla de Montornès
mar esforços en benefici de la 
visibilitat, la promoció i la de-
fensa dels interessos de tots els 
associats. L’ACIS té un acord 
signat amb l’Ajuntament de la 
Pobla amb l’objectiu de dina-
mitzar comercialment i em-

presarialment el municipi. A 
partir d’ara, en cada número de 
La Pigota publicarem aquesta 
secció on apareixeran dos socis 
de l’ACIS. és una iniciativa de 
l’associació per donar a conèi-
xer els seus integrants.

Es pot contactar 
amb l’ACIS a través 
del correu electrònic 
info@acis.cat 
i el telèfon 654 61 69 43.

és una empresa molt jove, cre-
ada el 2011 per Daniel Olivé, 
que tenia més de dues dècades 
d’experiència en el sector de 
la gestió de residus. Serveis 
Integrals Montornès és una 
empresa de serveis destinada 
bàsicament a l’assessorament 
en temes ambientals i ofe-
rir solucions globals a cada 
necessitat, optimitzant els 
recursos i potenciant la ren-
dibilitat econòmica dels pro-
cessos. Realitza un assessora-
ment personalitzat per la bona 
pràctica en totes les qüestions 
mediambientals (normatives, 

A la Rostisseria Can Pedro, 
situada a peu de carretera 
a la urbanització Castell de 
Montornès, hi acudeix gent 
no només del poble, sinó 
també d’altres punts del Baix 
Gaià, des de Roda de Berà a 
Altafulla. Sobretot vénen els 
caps de setmana i festius a 
buscar els pollastres a l’ast 
que han donat fama a un es-
tabliment que va obrir portes 

Serveis Integrals Montornès

Rostisseria Can Pedro

tràmits de gestió i documenta-
ció en funció de la normativa 
interna de l’empresa, etc.) en 
col·laboració amb el client.

Basa la seva feina a planificar, 
dissenyar i elaborar cada pro-
jecte amb més rigor i eficàcia 
cap a la gestió dels residus. 
Olivé explica que són capa-
ços de tractar qualsevol tipus 
de residus, i només queden 
fora de la seva activitat els 
residus nuclears i els explo-
sius. “Podríem dir que som 
una gestoria, que busquem el 
millor transport per al client i 

fa 14 anys com a empresa fa-
miliar on treballen una pare-
lla i el seu fill.

Obert de dilluns a diven-
dres entre les 8.00 i les 
14.00 hores i les 17.00 i les 
20.00 hores, la resta dels 
dies funciona com un petit 
supermercat, on es pot tro-
bar pa, gel, gelats i altres 
menjars preparats. A més 

dels pollastres ofereixen 
conills a l’ast per encàrrec, 
canelons, ensaladilla rus-
sa... 

adreça: 
avinguda Mas soler 
núm. 16-18

telèfons: 
977 648 221 
637 710 337

la millor planta on portar els 
residus”, afirma Olivé.

Treballa en diferents sectors: 
indústria, construcció, trans-
port de residus, portuaris i va-
lorització de materials. Entre 
els seus client estan el Port de 
Torredembarra, CLH, Ercros, 
Gomà Camps o Repsol. La fac-
turació l’any 2015 va arribar a 
350.000 euros.

Web: simontornes.com

tel.: 626 288 172

e-mail: documentacidigi-
tal.1@simontornes.com

La gestió de la poda a nivell industrial és un dels serveis que ofereix 
Serveix Integrals Montornès.

Rostisseria Can Pedro està situada a la urbanització Castell de Montornès.

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

  salvaT 
Comunicació

Segueix l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès a Facebook

ArA tAmbé venem A trAvés de fAcebook

Obert de 
dimarts a 
dissabte 

de 9:00 
a 13:30h
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La Policia Nacional ajuda un alumne de l’Escola 
Ametllers a ser el protagonista de la setmana 
El passat 15 de novembre l’Es-
cola Ametllers va rebre una 
visita molt especial. Funcio-
naris de la Comissaria Pro-
vincial de Tarragona, inclòs el 
seu comissari cap provincial, 
així com funcionaris del grup 
de guies canins de la Prefectu-
ra Superior de Policia de Ca-
talunya, Barcelona, van realit-
zar uns actes ludicofestius en 
aquest col·legi, aprofitant els 
actes que aquest centre d’en-
senyament realitza entre els 
seus alumnes, concretament 
el denominat “Protagonista 
de la setmana”, consistent 
que un dels alumnes convida 
els seus pares a anar al col·legi 
i donar a conèixer el treball 
dels mateixos, en aquest cas 
el de Policia nacional.

i perills de la xarxes socials.

Així mateix es va realitzar 
l’exhibició per part del grup 
de guies canins de Barcelona 
format per dos funcionaris 
policials amb els gossos Diez 

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 MONTORNÈS (Tarragona)

Espai de llibres

aLíCIa soLé

La filla estrangera, de najat El Hac-
hmi, és una novel·la que podria ser 
l’autobiografia de qualsevol noia 
marroquina que viu a Catalunya, 
noia adolescent nascuda al Marroc 
i arribada aquí essent només una 
criatura o bé nascuda aquí amb la 
condició d’immigrant.

La protagonista narra, en primera 
persona, aquella època, ja difícil per 
a qualsevol jove, en què deixes la 
infantesa i joventut (en aquest cas 
passa d’una època a l’altra en poc 
temps de diferència) per passar a 
formar part del món dels adults. Un 
món on hi entra d’una manera pre-
cipitada, quan la noia encara pensa 
en els seus estudis, en una possible 
carrera, en un atractiu futur, en de-
finitiva, en una vida europea però 
dins d’un cos de dona àrab.

Geogràficament l’argument del lli-
bre se situa a la plana interior de 
Catalunya, en una població relati-
vament gran però amb esperit de 
poble. Allà la noia, que pensa més 
en català que en la llengua de la seva 
mare, viu amb aparent llibertat la 
seva adolescència, envoltada de nois 
i noies de la seva edat, movent-se 

entre l’institut i la biblioteca. 

La noia, una gran lectora i una bona 
estudiant, es veurà sorpresa pels 
passos que ella mateixa anirà fent, 
seguint les sinuoses indicacions de 
la seva mare, amb qui té un fort vin-
cle emocional, i de la seva família 
que viu “allà baix”, en el seu país 
d’origen. Aquesta transformació la 
viurà com una lluita constant, entre 
la seva part més emocional i intel-
lectual i la tradició cultural que ha 
de continuar, la vida d’immigrant 
que d’ella s’espera.

La narració és molt directa i intensa, 
la protagonista explica les experièn-
cies que viu fent moltes reflexions, 
autocriticant-se amb duresa, ana-
litzant el xoc d’identitats i també el 
xoc generacional que viu, reflexiona 
sobre la llibertat, la realitat social i 
cultural dels dos llocs d’on forma 
part, fins que pren la gran decisió... 

I per acabar, aquí va una de les se-
ves reflexions: “Fa tant de temps 
que no llegeixo cap llibre que sovint 
em sembla que aquesta imatge, la 
de mi mateixa amb un llibre entre 
les mans, forma part d’una altra 
vida que a hores d’ara començo a 
dubtar que hagi existit mai.”

La filla estrangera

Als nens se’ls van impartir 
una sèrie de xerrades a tra-
vés de presentacions de di-
verses tasques que realitza 
la Policia nacional, tals com 
la presa de petjades per part 
de funcionaris del Grup de 

Policia Científica. A més, es 
va informar els alumnes de 
les diverses facetes que té la 
Policia i també van ser in-
formats de temes tan actuals 
com l’assetjament escolar, 
l’ús d’internet i els beneficis 

i Pepa de la localització de 
substàncies estupefaents i 
aparells explosius. Com a co-
lofó a tota la jornada es van 
introduir vehicles policials 
al pati del col·legi, on tots 
els nens sota la vigilància i 
protecció dels seus profes-
sors van poder inspeccionar 
l’interior dels vehicles, tot 
això amb la col·laboració de 
la direcció i professorat del 
col·legi Ametllers.

Als nens se’ls van 
impartir una sèrie de 
xerrades a través de 
presentacions de 
diverses tasques que 
realitza la Policia Nacional
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ManeL BonanaD

Comencem l’itinerari a la pla-
ça de la Bassa, al nucli urbà 
del poble. Agafem el camí que 
ens porta a l’ermita i al castell 
de Montornès. El camí, d’as-
falt, correspon a una part del 
GR-92 (sender de gran recor-
regut) i també a una part de 
la ruta dels Castells del Baix 
Gaià. Aquesta última ruta és 
molt interessant perquè ens 
permet visitar els vells cas-
tells de la zona oriental del 
Tarragonès: el d’Altafulla, el 
Catllar, Torredembarra, Crei-
xell, Ferran, la nou de Gaià, 
Renau, Tamarit, Clarà, la Ri-
era de Gaià, Vespella, i el de la 
Pobla de Montornès. 

Hem de recórrer uns 800 
metres segons ens indica un 
senyal. El camí és planer i am-
ple, i el recorregut fins el turó 
és fàcil. En poca estona hi ar-
ribem. Fixeu-vos que durant 
el recorregut ens trobem mar-
ges de pedra seca de dimensi-
ons considerables. Penseu en 
la feina que portaren aquestes 
construccions a la pagesia! 

Arribem al peu del turó (que 
per cert té una alçada de 93 
metres sobre el nivell del mar) 
on es localitzen l’ermita i el 
castell. Pugem pel camí que 
ens portarà a dalt de tot. El 
turó és maco, ja que està en-
voltat de pins. Són espècimens 
de pi blanc (Pinus halepensis) 

Localització geogràfica de l’ 
itinerari: zona sud-oest del 
terme municipal.
sortida: plaça de la Bassa 
(nucli urbà de la Pobla de 
Montornès).
arribada: al mateix lloc de la 
sortida.
Durada: 1 hora (dependrà de 
l’estona que necessiteu per 
fer la visita)
Distància: 1,6 quilòmetres.
Dificultat: baixa
aspectes d’interès: conjunt 

ermita i castell de Montor-
nès; marges de pedra  
seca; vistes panoràmiques.
observacions: Es tracta d’ 
un itinerari molt interessant 
des del punt de vista histò-
ric, ja què la història de la 
Pobla de Montornès té els 
seus orígens en la construc-
ció del castell, a comença-
ments del s. xI. Des de la 
part alta del  turó gaudi-
rem de vistes panoràmiques 
dels voltants de la Pobla de 
Montornès.

Caminant per la Pobla

Patrimoni i història:  
L’ermita i el castell de Montornès (Part I)

i fa bastant goig passejar-s’hi. 
A l’estiu hi trobareu ombra, 
que s’agraeix. El rocam que 
el forma és de roca sedimen-
tària, concretament tot el turó 
està format per argiles blaves 
molt plàstiques. De fet no és 
que tinguin aquest color sinó 
que més aviat són grisenques, 
però els geòlegs les denomi-
nen així. Són de l’època geo-
lògica del Cenozoic (Terciari). 
Dins del Terciari, correspon a 
una època denominada Mio-
cè. Això vol dir que aquestes 
roques tenen una edat apro-
ximada entre 7 i 12 milions 
d’anys. 

Parlem del castell. Probable-
ment s’edificà sobre una antiga 
construcció musulmana. Les 
primeres notícies que tenim 
són de l’ any 1066 (segona mei-
tat del segle xI), quan sembla 
que se’n començà la construc-
ció. Les cròniques històriques 
parlen d’una donació que féu 
el comte de Barcelona Ramon 
Berenguer I i la seva esposa 

Almodis a Ramon de Trans-
unyer i la seva dona, que es 
deia Rotlenda, i a llur descen-
dència d’un llogaret (un puig) 
que es deia Puigperdiguers. 
Aquesta donació es va fer amb 
la condició que s’hi bastís un 
castell. Sembla que s’acabà de 
construir cap al 1099. Aquest 
lloc després passà a denomi-
nar-se Montornès, i vet aquí 
que aquest nom és el que ha 
arribat fins als nostres dies. 
Després de diverses vendes, 
el castell i les seves rodalies es 
converteixen en propietat del 
Monestir de Santes Creus, en-
tre finals del segle XII i princi-
pis del segle xIII. Sembla que 
el monestir donà carta de po-
blament a disset famílies, orga-
nitzant l’explotació agrària de 
la zona. La carta de poblament 
data de l’any 1259. 

Penseu que estem parlant 
d’una època molt diferent de 
l’actual, en què al perill sarraí 
o musulmà de l’Al-Andalus 
s’hi sumà la peculiar orga-

nització social i econòmica 
de l’edat mitjana. 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 ha-
vien de pagar una part de la 
collita al seu senyor. Així fun-
cionà el món rural durant un 
grapat de segles. Per cert, qui 
atorgà la carta de poblament 
al habitants de l’assentament 
primitiu a les nostres terres 
fou l’abat Berenguer Aimeric 
l’any 1259.

El primer que s’observa del 
castell… és que pràcticament 
no s’hi observa res! és una 
llàstima que se’n conservi 
ben poca cosa! Gairebé tota 
l’estructura va ser arrasada 
durant el segle xIx, durant 
les guerres carlines, i és que 
la guerra no respecta res. 
En aquesta època, per cert, 
el Monestir de Santes Creus 
ja no tenia de drets sobre 
l’indret. La desamortització 
de Mendizábal, el 1835, el 
va desposseir de drets. Però 
és interessant fer una ulla-
da a les poques restes que 
hi queden. Algun mur i una 
construcció d uns 5 metres 
d’alçada, una espècie de torre 
que s’hi localitza cap a ponent 
(oest). Sembla que el castell 
tenia planta quadrada, però 

és una suposició. 

Pel que fa a l’ermita de la Mare 
de Déu de Montornès (així és 
coneguda), l’actual construc-
ció data del segle xVIII. Tot 
sembla indicar que es construí 
sobre un antic santuari del se-
gle xIII. La imatge de la Verge 
és policromada (pintada amb 
diferents colors) i datada en-
tre els segles xVI i xVII. 

Un fet important relacionat 
amb l’ermita i la imatge de 
la Verge és que l’any 1871 es-
devingué un episodi trist per 
als habitants del nostre poble. 
Una horrible malaltia, la vero-
la (que també rep el nom de 
pigota) va afectar a bona part 
de la població. Els habitants 
es van encomanar a la Mare 
de Déu de Montornès perquè 
l’epidèmia marxés. Van orga-
nitzar una processó que aca-
bà a l’ermita, i vet aquí que la 
malaltia va desaparèixer. Des 
d’aleshores, cada 14 d’ octu-
bre els poblencs i poblenques 
celebren una festa… la Festa 
de la Pigota, en la qual, entre 
altres aspectes, es rememoren 
aquells fets. La nostra revista 
porta aquest nom, La Pigota, 
que la identifica molt amb el 
poble!
nOTA: per manca d’espai (perquè l’article 
ha d’ ocupar un espai a la revista i no el 
podem sobrepassar), i degut a la importàn-
cia de l’itinerari, he vist convenient dividir 
l’explicació de l’itinerari en dos parts. En 
aquesta revista ha vist la llum el que lle-
gireu a continuació. En la propera podreu 
llegir la segona part.

GeneraLItats
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Personatges

En Gerard Bailo va començar en el 
món del motor en les quatre rodes cor-
rent amb karts, però un accident li va 
fer agafar por i, al cap d’un temps, va 
començar a anar amb moto pel camp 
amb el seu pare els diumenges. Era 
una de motocròs, de 49 centímetres 
cúbics. Va ser a través del seu germà 
gran, que era mecànic de competició. 

nascut el 17 de febrer de 1995 a Olesa 
de Montserrat, els seus pares tenien 
una segona residència a la urbanitza-
ció Castell de Montornès, fins que el 
2006 hi van establir el domicili ha-
bitual. no va començar a córrer de 
competició fins al 2007, als 13 anys, 
una edat tardana, ja que normalment 
es comença als 7 o 8 anys. Però en 
Gerard va anar progressant ràpid, tot 
i tenir menys experiència que els seus 
rivals.

Ha competit en diverses categories, 
segons la seva edat, fins que aquesta 
darrera temporada ha competit en Su-
permotard Promesa, per a menors de 
21 anys. Supermotard és una modali-
tat en què es fa servir una moto amb 
base de motocròs però se’n canvien les 
rodes, frens i suspensions. Es corre un 
70% en asfalt i la resta en sorra. Tots 
els pilots surten del mateix lloc. no hi 
ha graella. En Gerard també participa 
en campionats de dirt track. Durant la 
seva carrera ha aconseguit tres cam-
pionats de Catalunya en diferents 
categories i dos campionats estatals 
promesa, el darrer aquest 2016.

Durant la seva carrera 
ha aconseguit tres campionats 
de Catalunya en diferents 
categories i dos campionats 
estatals promesa

Gerard Bailo,
una promesa poblenca del motor

El pilot poblenc amb la seva moto al castell de Montornès.

Gerard Bailo acompanyat de la regidora d’Esports, Yolanda Sayago.

Aquesta temporada vinent li toca 
competir en la superior de Super-
motard, Open. Fins ara ja competia 
amb aquests pilots, ja que corrien 
junts Promesa i Open, però ell es 
classificava en la categoria inferior. 
Però en Gerard està estudiant de 
competir en el Campionat d’Euro-
pa de la modalitat. Tot depèn dels 
patrocinadors, i és que des de l’inici 
de la crisi costa molt aconseguir-ne 
i la família sempre juga un paper 
important. Aquest any tindrà, però, 
un nou patrocinador: l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès s’incor-
pora aquesta temporada 2017 com 
un dels patrocinadors d’en Gerard 
Bailo.

Actualment en Gerard combina la 
competició amb estudis i feina. Es-
tudia un grau superior d’automoció 
i treballa en una botiga de motos 
que li dona molta llibertat per com-
binar-ho amb les curses. Entrena 
molt pels voltants de la Pobla i el 
seu lloc favorit és Rubials, on hi va 
amb alguns companys. L’Ajunta-
ment ha arreglat un espai com un 
petit circuit de motocròs. 

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
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Sabies que...

El 1913 va arribar 
l’electricitat a la Pobla
Aquell any l’Enric i l’Eugeni Rovira van constituir una societat elèc-
trica i varen instal·lar el primer enllumenat municipal, per bombetes 
d’incandescència.

Una mirada enrere...
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Esports

el Club Petanca de la Pobla de Montornès representarà 
l’Estat espanyol en el Torneig Solidari de Mònaco 

Quatre jugadors del CFS La Pobla de Montornès 
formen part de les seleccions de tarragona

El Club de Petanca de la Po-
bla de Montornès serà un 
dels participants del Torneig 
Solidari de Mònaco, on pren-
dran part més de 24 països 
d’arreu del món, entre ells 
l’Estat espanyol, que que-
darà representada pel club 
poblenc.

El passat mes d’octubre es 
va organitzar el campionat 
de Catalunya de seleccions. 
A la província de Tarragona 
van ser seleccionats 15 juga-
dors i 12 eren de la Pobla. 
La selecció femenina va ser 
campiona de Catalunya i les 
tres jugadores eren també 
del club del nostre municipi.

renovació de junta
El 27 de desembre el Club 
Petanca La Pobla de Montor-
nès compleix quatre anys de 
existència, per això hem con-
vocat a tots el socis per re-
novar la junta per al propers 

Els passats 10 i 11 de desem-
bre van disputar-se les Co-
marcals a Blanes, un torneig 
on es reuneixen les diferents 
seleccions de Catalunya i  on  
quatre jugadors del Club Fut-
bol Sala La Pobla de Montor-
nès hi van participar dins de 
la selecció de Tarragona:

Selecció de Tarragona 
categoria benjamí: xènia 
Casadó i Òscar Herrera.

Selecció de Tarragona 
categoria infantil: Aaron i 
David Lozano.

Campionat Social, disputat aquest mes de desembre.

Campiones 
de Catalunya 
de seleccions.

Trofeus 
temporada 
2015-2016. 

quatre anys. També hem de 
destacar que el passat mes 
d’octubre la Federació Pro-
vincial de Tarragona va or-
ganitzar el sopar de clausu-
ra, on van ser entregats els 
trofeus corresponents a la 
temporada 2015-2016. Els 
jugadors del club poblenc 
van ser els mes guardonats 
de la província de Tarragona.

Bona trajectòria aquesta 
temporada
El equips de primera i segona 
divisió van líders en solitari a 
manca de cinc partits per aca-
bar la lliga; l’equip de prime-
ra divisió encara no sap que 
es perdre un partit. El passat 
dia 10 de desembre el club 
va organitzar el torneig soci-
al, on va participar un gran 

nombre de socis i alguns sim-
patitzants.

El Club Petanca La Pobla de 
Montornès ha estat escollit per 

la Federació Catalana de Petan-
ca perquè organitzi a les seves 
instal·lacions la fase prèvia als 
Campionats d’Espanya de Du-
pletes per al proper any 2017.
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Tots quatre han viscut una 
experiència inoblidable.

Presentació 
dels equips 2016-2017
El passat 16 d’octubre va 
tenir lloc al Poliesportiu 
Municipal la presentació 
del equips que formen part 
del Club Futbol Sala La Po-
bla de Montornès durant la 
temporada 2016-2017. 

Tots els equips ja estan 
participant a les seves cor-
responents lligues, tant els 

equips federats com els del 
Consell Esportiu, i cal dir 
que gairebé totes les cate-
gories estan signant un co-
mençament de lliga d’èxit.

Aquest mes de desembre 
ha començat també la Copa 
Tarragona a partir de la ca-
tegoria aleví.

El Club Futbol Sala La Po-
bla de Montornès aprofita  
per desitjar unes bones 
festes i un bon any nou 
2017.
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L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

Fem servir  
correctament  

els contenidors  
de residus de poda

Sabeu que...
El municipi de la Pobla de Montornès disposa 
d’uns contenidors específics per a residus de 
poda. Entre tots hem de col·laborar perquè aquest 
servei funcioni. Són residus de poda les branques 
i restes llenyoses de grans dimensions i/o produ-
ïdes en grans quantitats. S’han de dipositar dins 
del contenidor, en cap cas es poden deixar fora.

I recordeu...
Els contenidors de poda estan destinats a l’ús 
domèstic. Els jardiners i altres professionals, 
que produeixen grans quantitats de restes de 
poda, les han de dipositar en deixalleries, mai 
en aquests contenidors. Com comprovareu en 
les imatges, si es fan servir per a usos no do-
mèstics els contenidors s’omplen de seguida.

Si tens jardí a casa teva, sigues cívic

 Del dimarts 27 al divendres 30 de desembre
esplAi de nAdAl
De 9 a 13 hores 
a l’Escola Els Ametllers,
amb tallers de Nadal, 
jocs, manualitats, etc.

Divendres 30 de desembre
4A edició de pArc de nAdAl
Al Poliesportiu 
Municipal, de 
les 16.00 a 19.00 hores,
quan es farà la rebuda 
als Patges dels Reis 
Mags d’Orient, que rebran 
les cartes dels nens  
i nenes de la Pobla. 

Viu el Nadal a la Pobla

L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

us desitja  
Bon Nadal i feliç any 2017

Dissabte 31 de desembre
celebrAció de cAp d’Any
A les 21.00 hores, 
al Poliesportiu Municipal: 
Sopar de Gala 
de Cap d’any

A les 23.45 hores, 
a la plaça de l’Església:
Gran Rebuda del 2017 

A les 00.30 hores, 
al Poliesportiu Municipal:
Ball amb l’Orquestra Doble Cara

Dijous 5 de gener
nit de reis
A les 18.00 hores, 
a la plaça 
de l’Església
Arribada de Ses Majestats. 
Els Reis Mags d’Orient 
repartiran regals 
als nens i 
nenes de les urbanitzacions. 
Després Melcior, 
Gaspar i Baltasar, 
com cada any, 
repartiran els regals casa 
per casa pel poble.


