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Pressupost 2016

Ingressos

Impostos directes 999.844,68€

Impostos indirectes 3.000€

Taxes, preus públics i altres ingressos 521.309,86€

Transferències corrents 748.256,55€

Ingressos patrimonials 54.100€

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2.326.511,09€

Despeses 

Despeses de personal 544.735.84€

Despeses corrents en béns i serveis 1.507.856,49€

Despeses financeres 15.675,67€

Transferències corrents 30.837,52€

Fons de Contingència 16.296,84€

Inversions reals 50.843,99€

Passius financers 0

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2.326.511,09€

LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA

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)

ESTEM ENTRE EL MAR I LA MUNTANYA          VISITEU LES NOSTRES OFERTES I OPORTUNITATS!!!

GESTIÓ DE LA PROPIETAT
PÈRIT JUDICIAL
WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com

VENDA I LLOGUER
 · PISOS I CASES

· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS

L’Ajuntament aprova un pressupost  
de 2,3 milions d’euros per a l’any 2017
l’Ajuntament de la pobla de 
montornès ha aprovat per a 
l’exercici 2017 un pressupost 
de 2.326.511,09 euros, que en-
guany equilibra despeses i in-
gressos. van votar a favor dels 
números municipals d’enguany 
els regidors de l’equip de govern 
i el regidor no adscrit martí vir-
gili, mentre que es van abstenir 
els dos representants d’erc i va 
votar en contra l’únic regidor de 
ciu, Joan borràs. 
en el pressupost municipal de 
2017, les despeses pugen un 
3,93% més que el de l’any passat, 
i els ingressos un 0,28% respec-
te l’anterior exercici. Aquest any 
s’ha previs destinar a inversions 
al voltant de 50.000 euros. entre 
aquestes inversions destaquen la 
renovació de la il·luminació del 
municipi —que es porta a terme 
per fases—, millores a mas soler 
i millores en l’aparcament de ve-
hicles al poble.

el plec de la nova escom-
bradora de la pobla de mon-
tornès està en fase final de 
redacció i en breu es publi-
carà al butlletí oficial de la 
província (bopT). serà una 
gran millora en la neteja del 
municipi, que té 32 quilòme-
tres de carrers,  ja que té un 
sistema de rentat més ràpid 
i funciona per aspiració i no 
arrossegament com fins ara. 
També disposa de dos braços 
articulats per al raspat de les 
voreres. hi ha quatre empre-
ses interessades en la licitació 
i a presentar ofertes per a la 
gestió del servei en modalitat 
de renting. 

La Pobla  
disposarà d’una 
escombradora 
més ràpida  
i efectiva
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DEMANEU-LA A LES  
OFICINES O ALS SERVEIS 
SOCIALS SOCIALS DE 
L’AJUNTAMENT

El president de la  
Diputació de Tarragona 
visita l’Ajuntament  
de la Pobla 

el passat 2 de febrer el president 
de la diputació de Tarragona, Jo-
sep poblet, va realitzar una visita 
institucional a l’Ajuntament de la 
pobla de montornès. poblet, que 

va signar en el llibre d’honor del 
consistori, va tractar amb l’alcal-
de i regidors diversos temes del 
municipi en què l’ens supralocal 
està implicat.

Polseres per evitar desaparicions 
en col·lectius sensibles

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

des dels serveis veterinaris de l’Ajun-
tament volem fer una crida a totes 
aquelles persones que tinguin mas-
cotes 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 xi-
pats, cosa que endarrereix molt que 
el pobre animal pugui tornar a la seva 
llar.

els propietaris han de ser consci-
ents de la importància d’esterilit-
zar, xipar i censar les seves mas-
cotes domèstiques. També cal que 
les tinguin controlades perquè no 
s’escapin i no estiguin perill de ser 
atropellats, rescatats o maltractats 
per una altra persona. A més, els 
propietaris d’animals de companyia 

han de ser responsables i cívics, 
que els gossos considerats de raça  
perillosa han de tenir els permisos 
especials (ppp), han d’anar lligats i 
amb morrió.

Tingueu en compte que a la po-
bla disposem només d’una sola 
dependència municipal on poder 
portar aquests animals quan els 
recollim, però és un espai on tan  
sols podem posar-ne un i desgracia-
dament en recollim diversos durant 
el dia.

per això insistim en la importància 
que xipeu les mascotes, perquè en el 
moment que les trobem us puguem 
avisar ràpidament, i evitar així el pa-
timent tant dels propietaris com el de 
l’animal i el nostre propi.

l’Ajuntament de la pobla impulsa des de fa 
un temps un programa pioner a la demar-
cació de Tarragona: unes polseres que van 
destinades als nens de l’escola, els de la llar 
d’infants i a serveis socials, per a persones 
amb discapacitat psíquica o física. Quan els 
infants tinguin una sortida a l’exterior de l’es-
cola les portaran posades. Aquestes polseres 
porten un codi que els permet estar estan 
connectades a la xarxa del 112, als mossos 
d’esquadra i al monitor de referència, i així 
en qüestió de poquíssims minuts el nen/a 
ja està amb el seu monitor altre cop. seran 
les escoles les encarregades de subministrar 
les polseres.

referent a les persones amb discapacitat psí-
quica o física que portaran la polsera, és el 
mateix sistema. està recomanada també per 
a gent gran o persones amb malalties neuro-
lògiques. si la persona s’extravia i algú ho de-
tecta, es posaran en contacte amb els mossos. 
en aquest cas, les polseres les subministrarà 

l’Ajuntament en col·laboració amb serveis 
socials. cada sector és d’un color diferent: 
l’escola, de color vermell; la llar d’infants, 
de color groc; i serveis socials, de color blau 
cel.. les polseres les ha realitzat una empresa 
especialitzada, ikanguro.
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Yolanda Vílchez pren  
possessió com a  
nova regidora
el passat 9 de març, en el transcurs 
d’un ple extraordinari, va prendre 
possessió Yolanda vílchez com a re-
gidora de l’Ajuntament de la pobla de 
montornès. vílchez, que va ocupar el 
vuitè lloc de la candidatura d’Am-pm, 
substitueix maria José sotoca, que ha 

renunciat a l’acta de regidora per mo-
tius personals. la nova regidora po-
blenca assumeix les carteres que fins 
ara gestionava la seva predecessora: 
Activitats i equipaments culturals, 
promoció iniciatives i turisme i Aten-
ció i relacions amb la tercera edat.

l’Ajuntament començarà la 
renovació de l’enllumenat del 
municipi per poblamar i l’ei-
xample, amb l’objectiu de co-
brir tots els sectors del poble 
en el menor temps possible. 
es tracta d’un enllumenat més 
respectuós amb el medi ambi-
ent i que permetrà un estalvi 
molt important en la despesa 
d’aquest servei. els llums que es  
retirin es guardaran amb l’ob-
jectiu de tenir recanvis en cas 
d’avaries. 

l’Ajuntament de la pobla s’ha 
adherit al conveni de l’Associa-
ció catalana de municipis (Acm) 
amb endesa, que permetrà redu-
ir entre un 12 i un 17% la factura 
elèctrica municipal. l’Acm és la 
principal veu del municipalisme 
català amb més d’un miler d’as-
sociats i, entre les seves funcions, 
està la compra de forma agregada 
de serveis per a millorar les con-
dicions econòmiques i adminis-
tratives dels ens locals, com és el 
cas d’aquest conveni amb endesa.

Renovació de 
l’enllumenat 
del municipi

Adhesió al  
conveni de 
l’ACM per  
reduir la factura  
elèctrica  
municipal

La nova regidora, Yolanda Vílchez, al costat del regidor Joan Bonet.

my112, una aplicació per  
geolocalitzar emergències
una nova aplicació, my112, permet en-
viar la posició d’una persona que truqui 
al telèfon d’emergències 112, i facilita 
així la resposta. l’aplicació, desenvolu-
pada per Telefónica, és gratuïta i pro-
porciona les coordenades als serveis 
d’emergències amb pocs metres d’er-
ror. Amb aquesta nova aplicació es pot 
trucar al cAT112 a través d’una icona 
que apareix a la pantalla, i si hi ha co-
bertura de dades 4g, 3g o gprs les co-
ordenades s’enviaran automàticament, 

mentre que si tan sols hi ha cobertura 
per veu, les coordenades apareixen a la 
pantalla i només s’han de dir.
my112 està disponible en català, cas-
tellà i anglès i permet l’enviament 
de fotografies que ajudin els equips 
d’emergències, si ho requereixen, els 
operadors del cAT112. Aquesta eina 
se suma a les ja desenvolupades pel 
cAT112 per facilitar l’accés al telèfon 
d’emergències de col·lectius vulnera-
bles com sords o laringectomitzats.

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

Aquest mes de març, Yolanda 
vílchez ha pres possessió de 
l’acta de regidora en substi-
tució de maria José sotoca. 
s’encarrega de les regidories 
de cultura, Turisme i gent 
gran.

 J Com ha estat la seva 
entrada com a regidora?
molt bé. he entrat a formar 
part d’un molt bon equip de 
treball, on hi ha bon ambi-
ent i on he trobat molta aju-
da i facilitats en les tasques 
que he assumit. encara que 
soc regidora des d’aquest 
mes de març, des de l’inici 
de mandat he format part 
de l’equip de treball del 
grup polític, amb un paper 
més secundari i treballant 
pel poble com a membre de 
la comissió de festes.

 JQuina és la situació de 
la cultura al municipi?
molt bona. hi ha un teixit 
cultural molt potent si te-
nim en compte la dimensió 
de la pobla. fa quaranta 
anys que es representa el 
pessebre vivent i continua 
sent una referència en l’àm-
bit català, amb un equip de 
persones que l’impulsen, i 
van introduint canvis per 
adaptar-se als nous temps. 
Vull aprofitar aquest espai 
per tenir un record per a en 
micaló, molt implicat els 
darrers anys en el pessebre, 
i que ens va deixar fa pocs 
mesos. l’Associació Amics 
de montornès també és 
una entitat molt viva i està 
darrere d’iniciatives com el 
grup de Timbals, que es va 

crear el 2015 i l’any passat 
ja va actuar per setmana 
santa i la festa major, i 
també estan recuperant tra-
dicions antigues de la pobla, 
com els personatges bíblics, 
que aquest any sortiran per 
segon cop a la processó del 
divendres sant. 
volem promoure l’art, el 
patrimoni i els moviments 
socials i culturals popu-
lars, donant suport des de 
l’Ajuntament a diverses 
entitats, com l’AmpA de 
l’escola, la colla de la bèstia 
‘pigota’, el grup de grallers 
o la colla de sardanistes . i 
volem treballar coordinada-

“Tenim un teixit cultural molt potent si tenim 
en compte la dimensió de la Pobla”

Entrevista: YoLanDa VíLChEz, regidora de Cultura, Turisme i Gent Gran

ment amb altres regidories 
en iniciatives i festes com el 
parc de nadal, reis, car-
naval, festes per pasqua, 
fira de comerços i entitats, 
homenatges a la gent gran, 
festes del poble i les activi-
tats artístiques a través dels 
festivals . 

 J Com es vol potenciar 
turísticament el poble?
la pobla té un potencial 
turístic que no hem sabut o 
pogut desenvolupar. Tenim 
l’avantatge que estem molt 
a prop d’importants vies de 
comunicació, com l’autopis-
ta Ap-7, la carretera n-340 
o la línia de ferrocarril, i de 
nuclis de població impor-
tants com Tarragona, però 
mantenim l’aire rural, uns 
valors paisatgístics i una 

xarxa de camins enmig de 
paisatges agrícoles que hau-
ríem de saber potenciar. els 
emprenedors que vulguin 
tirar endavant establiments 
turístics, com cases rurals 
o algun petit hotel, només 
trobaran facilitats, a l’Ajun-
tament. ens calen. 

 J Com està el projecte de 
la Via Verda?
A poc a poc s’estan fent 
avanços de forma coordina-
da amb els municipis veïns. 
estem buscant la implicació 
d’administracions superi-
ors, com la diputació de 
Tarragona, per recuperar 
l’antiga línia de ferrocarril 
reus-roda i convertir-la en 
un equipament turístic com 
ja s’ha fet en altres punts de 
catalunya com les Terres 

de l’ebre i la garrotxa, i 
que tant bons resultats ha 
donat.

 JQuina és la relació de 
l’ajuntament amb la terce-
ra edat?
volem fomentar i poten-
ciar l’envelliment actiu i 
saludable. Aquest any s’ha 
instal·lat un espai lúdic i de 
salut que fomenta l’activitat 
física saludable. perquè la 
gent gran del nostre poble 
gaudeixi de qualitat de vida 
estem posant èmfasi en la 
participació de vida social i 
lleure a través les diverses 
associacions que tenim, en 
què es promouen tallers, 
puntes de coixí, cosir, balls, 
dinars i sopar , espai a les 
festes del poble per a la gent 
gran, concursos, xerrades, 
informàtica, formació i 
exposicions. s’han traslladat 
de sala les senyores que fan 
puntes de coixí i a l’associ-
ació gastronòmica se’ls ha 
muntat una cuina equipada 
on fan classes obertes i bar-
bacoa a l’exterior.

 JQuins nous projectes 
tenen programats per a la 
tercera edat?
en breu, el centre cívic de 
mas solé veurà ampliades i 
millorades les seves instal-
lacions per donar millor 
servei a les entitats del 
municipi que desenvolupen 
les seves activitats en aquest 
espai. l’espai exterior s’ani-
vella i es pavimenta perquè 
es puguin realitzar actes 
a l’aire lliure, com balls i 
festes.

El Centre Cívic  
de Mas Solé  
veurà ampliades les 
instal·lacions  
i l’espai exterior  
podrà albergar  
actes a l’aire lliure
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el pilot de motos gerard 
bailo lluirà l’escut de la po-
bla de montornès al casc, el 
mono i la moto aquesta tem-
porada, en què debutarà en 
la categoria supermotard del 
campionat d’espanya amb 
l’equip husqvarna oficial. 
serà gràcies al conveni sig-
nat aquest mes de març en-
tre l’Ajuntament de la pobla 
i el pilot. la primera prova 
de la temporada l’havia de 
disputar al circuit d’Alcarràs 
el 26 de març, però, a causa 
de les precipitacions d’aquell 
cap de setmana, l’inici de la 

llega la última etapa de la 
temporada 2016-2017, en 
que los jugadores de los dife-
rentes equipos del club fút-
bol sala la pobla de montor-
nès continúan aprendiendo y 
compitiendo en sus respec-
tivas ligas. los infantiles, de 
ivan y santi, consiguieron el 
pasado 25 de marzo ser cam-
peones ligueros de su catego-
ría faltando cuatro jornadas 
para finalizar la competición. 

los más pequeños del club, 
dirigidos por david y la 
ayuda de iván, continúan 
aprendiendo y disfrutando 
del fútbol sala ganando un 
partido detrás de otro. los 
benjamines, entrenados por 
Ángel y por pozu, siguen 
luchando para continuar al 
frente de la clasificación. Los 
alevines, dirigidos por Josep 
maria, continúan trabajan-
do para poder conseguir la 
segunda posición en su liga. 
el equipo juvenil, ahora en 
manos de Antonio gallo, em-
piezan a encontrarse con las 
triunfos que deseaban y no 

llegaban. Y, para finalizar, el 
equipo sénior sigue arriba de 
la clasificación demostrando 
que se puede, que continua-
ron luchando y demostrando 
el equipo que son.

el 10 de abril visitará la po-
bla el York city fc futsal, 
equipo que viene desde lon-
dres para poder disfrutar de 
nuestro país y enfrentarse 

al cfs la pobla de montor-
nès. el próximo mes de ju-
nio, concretamente los días 
17 y 18, tendrá lugar en el 
polideportivo municipal de 
la pobla de montornès, por 
quinto año consecutivo, el 
Torneo de verano de la po-
bla, con varios clubes catala-
nes invitados para finalizar 
con un gran acontecimiento 
la temporada 2016-2017. 

L’Ajuntament de la  
Pobla signa un conveni 
de patrocini amb el  
pilot local Gerard Bailo

El infantil del Club Fútbol 
Sala La Pobla de Montornès, 
campeón de liga

competició s’ha endarrerit 
a finals d’abril. serà llavors 
quan per primera cop bai-
lo exhibirà el patrocini de 
l’Ajuntament de la pobla de 
montornès.

Lluirà l’escut  
de la Pobla  
de Montornès 
al casc,  
el mono i la 
moto aquesta 
temporada

Aquest mes de març ha obert al carrer Major El Racó de l’Anna, una botiga 
on podeu trobar roba, complements i també és una merceria. 
L’Anna Maria Solé va decidir obrir-la després de treballar al Corte Inglés i veure 
que tancava la botiga dedicada a aquest sector que hi havia a la Pobla. Ho 
compagina amb la seva dedicació a l’artesania, concretament a l’edició de joies 
d’Swarovski.
A El Racó de l’Anna hi trobareu “una mica de tot”, amb paraules de la seva 
propietària: roba de nadó i també de nois i noies, sabates per a totes les edats, 
objectes de regal, roba interior... Hi podreu fer llistes de naixement i bateig i 
també de primera comunió.

La teva botiga de merceria, roba i complements

C/ Major, 32
La Pobla de Montornès
Telf. 696 59 49 17
elracodelanna@outlook.es

Actualment obre de dimarts a dissabte de 10 a 13 
hores i de 17 a 20 hores. A l’estiu canviarà l’horari, 
i a les tardes obrirà de 18 a 20.30 hores. 

Estem a Facebook

HORARI
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Primer any amb objectes de record  
i entrades per internet del Pessebre Vivent

Els amics de montornès  
faran una festa temàtica cada mes

el pessebre vivent de la po-
bla de montornès ha estrenat 
aquest any una parada d’objec-
tes de records. els visitats van 
poder comprar des de el típic 
caganer a tasses, naixements, 
clauers, imants, motxilles... és 
un pas més per que contribu-
eix a la difusió del pessebre i 
millorar l’economia de l’Asso-
ciació del pessebre vivent de 
la pobla de montornès, l’orga-
nitzadora de la representació.

una de les altres novetats 
d’aquesta temporada era la 
venda d’entrades per internet. 
ha tingut una rebuda positiva 
per part dels visitants, amb la 
venda de 35 entrades en els di-
ferents dies de representació i 
la previsió que els propers anys 
augmenti.

pel que fa a xifres d’assistèn-
cia, la temporada 2016-2017 
ha estat una mica més fluixa 
que anys anteriors. L’afluència 
de visitants ha estat de 2.700 
persones, en comparació a les 
3.400 de l’any passat. l’orga-

els Amics de montornès van 
començar una nova activitat el 
diumenge 2 d’abril: una festa 
temàtica amb ball. Aquest dia 
va estar dedicada a la feria de 
Abril, amb un bon èxit de pú-
blic. hi haurà una festa temà-
tica el primer diumenge dels 
mesos de maig (festa de les 
flors); juny (festa de blanc 
estiu), i setembre (la diada).

S’han venut 
més de trenta 
entrades  
per internet  
en el primer any  
d’aquest servei

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

servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès

nització assenyala que hi ha 
hagut un dia menys de repre-
sentació que l’any passat i el 
calendari de les festes no ens 
ha estat gaire favorable.

dins de l’apartat de millores, 
enguany s’ha millorat subs-
tancialment la il·luminació 
del pàrquing i s’ha canviat per 
seguretat tot el mecanisme a 
on surt l’àngel de l’anunciació 
als pastors. També s’ha subs-
tituït la caseta de fusta que hi 
havia al final del recorregut del 
pessebre per una nova d’obra. 
A les diferents millores indica-
des, hi va estar molt implicat 
Josep maria ivern rovira, el 
micaló, que va morir el no-
vembre passat.
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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

QUeviUres i esTaNc de la PoBla
la Pobla de montornès

977 648 554
PasseiG de l’esTaciÓ 86-88

Corsaris, dames i cavallers i soldadets de 
plom triomfen al Carnaval de la Pobla
la pobla de montornès va tor-
nar a obrir el cicle de carnavals 
del baix gaià el dissabte 18 de 
febrer. A la rua van sortir un 
total de cinc carrosses, acom-
panyades de diverses compar-
ses i amb una gran afluència de 
públic. el carnaval de la pobla 
es consolida any rere any, amb 
més participació i més elabora-
ció de les disfresses i les core-
ografies. La festa va acabar al 
pavelló poliesportiu, on es van 
lliurar els premis. 
la primera posició d’els reci-
clats, amb el vaixell corsari, se-
guits d’els salats, amb la seva 
recreació de la sèrie d’èxit Joc de 
trons. i el podi el va completar el 
grup torrenc Torrecollons, amb 
els seus soldadets de plom.
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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
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. 628 130 848

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.

biorrat és una empresa de-
dicada al control integral de 
plagues. forma part del gru-
po luna Asociados, creat per 
manel luna l’any 2009 i que 
actualment compta amb ofici-
nes a la pobla de montornès i 
barcelona. luna procedeix del 
sector de la recerca i forma-
ció de directius, on va treba-
llar molts anys, i a causa de la 
crisi econòmica es va haver de 
reinventar. va començar amb 
els certificats de formació de 
manipulació d’aliments, però 
aviat va detectar les necessi-
tats de moltes empreses pe-

la fina herrera va obrir el 
bar la plaça el passat mes 
d’octubre després d’anys 
d’experiència en el sector. es 
tracta d’un establiment que 
ocupa un espai que durant 
anys ha albergat un bar, i la 
fina té el record d’infantesa 
de la gelateria que hi havia fa 
anys. A partir d’aquesta set-
mana, els gelats seran una de 
les novetats i els clients po-
dran demanar boles de gelat, 
granissats...

Actualment el bar la plaça 

Biorrat

Bar La Plaça

tites d’aquest sector en l’as-
sessorament en com afrontar 
l’extremada regularització del 
sector en els controls alimen-
taris i sanitaris, que venen 
posats per la unió europea. 

obre els set dies de la setma-
na a les sis del matí i entre 
setmana tanca entre les deu 
i les onze de la nit, un horari 
que s’allarga fins a la mati-
nada el cap de setmana. de 
cara a l’estiu l’horari entre 
setmana es perllongarà. A 
l’establiment hi treballen 
dues persones i una tercera 
de reforç algunes estones. 

ofereixen un plat del dia al 
migdia i el cap de setmana 
plats i tapes més elaborades, 
a més de menjars per encàr-

rec com paelles o fideuàs. 
També s’hi poden menjar 
hamburgueses, frankfurts i 
fregitel·la. la seva clientela 
es basa molt en la gent del 
poble, molt fidel. el cap de 
setmana ofereixen alguns 
plats especials, com per 
exemple montaditos el cap 
de setmana en unes hores 
concretes. 

Carrer del vent, 2
Tel. 609 483 112
43761 La Pobla de montor-
nès

habitatges. realitzen operaci-
ons de desratització i desinfec-
ció i les mesures de prevenció 
i manteniment. Actualment 
estan treballant molt en l’er-
radicació de plagues de xinxes, 
que s’havien estès molt durant 
la guerra civil i la postguerra 
i havien desaparegut durant 
dècades, però que fa uns pocs 
anys han reaparegut.

C/ Els Pins, 22
43761 La Pobla de montornès
Tel. 692 956 094
mluna@lunaasociados.com
www.lunasociados.com

Aquestes empreses troben en 
luna un aliat a l’hora d’afron-
tar les inspeccions de sanitat, 
indústria i els ajuntaments.

Actualment el grup presta ser-
veis a més de 600 empreses 
de l’àrea de Tarragona, reus 
i el vendrell i també a l’àrea 

metropolitana de barcelona. 
elabora els anomenats auto-
controls —plans i controls de 
neteja, control del fred i matè-
ries primeres— i també el con-
trol dels al·lèrgens. biorrat es 
dedica al control de plagues en 
la indústria alimentària (bars, 
restaurants, hotels...) i també 

Primera fira de  
comerços de la Pobla
El proper dissabte 27 de maig 
se celebrarà la I Fira de Comer-
ços de la Pobla de Montornès. 
La fira inclourà una mostra 
d’entitats i una mostra de pro-
ductes, activitats esportives i 
lúdiques, sopar popular amb 
ball i trobada de puntaires.
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les obres de millora de la 
carretera T-210 i T-211, 
que travessa la pobla de 
montornès i que es van 
iniciar a començaments 
del mes de novembre, 
estan a la recta final. Les 
darreres actuacions han 
estat el canvi i maximitzat 
els drenatges dels pluvials 
a tot el tram de carretera, 
afegint nous embornals 
i millorant-ne els exis-
tents, i s’ha habilitat una 
nova vorera al costat sud 
(poblamar) del tram de 
l’entrada al municipi, per 
millorar la comunicació 
pel vianant. També s’han 
reestructurat els aparca-
ments de l’entrada sud 
del centre del poble, per 
millorar la seguretat vial 
i l’accessibilitat, i s’han 
practicat diversos passos 
rebaixats als encreua-
ments d’aquesta via, per 
garantir l’accessibilitat a 
les persones amb mobili-
tat reduïda.

recentment s’ha procedit 
a l’asfaltat de tota la via, 
començant pel tram nord 
(El Castell) fins a l’extrem 
sud del nucli urbà. en cap 
s’ha tallat la circulació a la 
carretera i s’ha donat pas 
alternatiu entre ambdós 
sentits. un cop asfalta-
da la via, es procedeix a 
senyalitzar-la de nou i a 
instal·lar els quatre nous 
passos de vianants ele-
vats. les obres tenen un 
cost de 480.000 euros 
(IVA inclòs) i estan finan-
çades per la diputació de 
Tarragona.

Espai de llibres

aLíCia SoLé

l’amiga genial és el primer volum dels quatre 
que formen de la saga “les dues amigues”, es-
crita per elena ferrante, pseudònim que durant 
uns quants anys ha amagat la verdadera iden-
titat de la seva escriptora, la traductora Anita 
raja.
la novel·la descriu, en majúscules, l’amistat en-
tre dues nenes primer, noies i dones després, al 
llarg dels anys, des de la seva infantesa en un 
dels barris més pobres de la ciutat italiana de 
nàpols, a mitjans del segle xx.
comença la història narrant les anades i vingu-
des de les dues protagonistes, la lila i la lenú, 
història explicada des del punt de vista d’aquesta 
última, història que moltes vegades va redes-
cobrint a mida que la va escrivint. en aquest 
primer volum coneixerem la infantesa i l’adoles-
cència d’elles dues, i també anirem descobrint 
els personatges que conviuen amb elles, des de 
les seves famílies, el veïnat, els mestres, els boti-
guers... és una narració en ocasions coral, on es 
veu reflectida la vida de barri, els seus conflictes, 
les seves misèries, els hiverns i els estius.
la primera part del llibre està centrada en l’èpo-
ca escolar de les nenes, la dependència que tenen 

una de l’altra, la lluita per treure bones notes 
i passar de curs, la lluita per saber més i més, 
encara que amb els anys una d’elles deixa l’escola 
i l’altra continua, moment aquest molt impor-
tant per ser on els seus mons es van separant. 
Malgrat això, el fil que les uneix no es trenca en 
cap moment. després arriba l’adolescència, els 
canvis que fan els seus cossos, els seus senti-
ments, noves experiències, descobrint què hi ha 
més enllà del seu barri, descobrint, en definitiva, 
el món dels adults.
en algunes ocasions la seva amistat es podria 
considerar tempestuosa, per l’aparent feblesa 
d’una davant el caràcter impetuós de l’altra; són 
dues dones que estan creixent i descobrint la 
vida al mateix moment, però que no per això els 
toca viure el mateix. l’escriptora descriu aques-
tes vivències d’una manera molt natural, dura 
en ocasions, com realment és la vida mateixa, 
sense embuts, amb un llenguatge clar i directe, 
que ens facilita imaginar-nos cada escena que 
ens explica.
i la vida de la lila i la lenú continuarà en els se-
güents volums d’aquesta saga: història del nou 
cognom (volum 2), una fuig, l’altra es queda (vo-
lum 3) i la nena perduda (volum 4). haurem de 
continuar llegint.

L’amiga genial

Recta final de les 
obres a la carretera
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manEL bonanaD

com ja vaig comentar en l’ante-
rior número de la pigota, hem 
de començar 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 és d’ asfalt 
i, com ja sabeu, correspon a una 
part del gr-92 (sender de gran 
recorregut) i també a una part 
de la ruta dels castells del baix 
gaià. Aquesta ruta dels castells 
és molt interessant perquè s’hi 
poden visitar fins a dotze cas-
tells d’època medieval, inclòs 
el nostre.

caminem uns 800 metres 
(segons ens indica un senyal). 
el camí és planer i ample i el 
recorregut fins al turó no com-
porta dificultat. En poca estona 
arribem al peu del turó, on es 
localitzen l’ermita i el castell. 
es tracta d’un espai molt ben 
aprofitat, perquè aquí cada any 
s’organitza l’aplec de sardanes 
el dilluns de pasqua i s’hi duu a 
terme el famós pessebre vivent 
(un dels més importants de ca-
talunya), s’organitza la festa de 
la pigota, etc. és un marc in-
comparable per fer-hi les més 
diverses activitats. 

del castell, situat al costat nord 
de l’ermita, ja en parlàrem al 
seu dia (la pigota, núm. 17, de-
sembre 2016). cal afegir, però, 
que es conserva un inventari 
amb data de 1539 que descriu 

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, vistes panoràmiques.

observacions: es tracta d’un 
itinerari molt interessant des 
del punt de vista històric, ja 
que la història de la pobla 
de montornès té els seus 
orígens en la construcció 
del castell, al s. xi. el ma-
teix castell, l’ermita, el turó 
en què s’emplacen ambdu-
es construccions i les vistes 
panoràmiques de què podem 
gaudir fan d’ allò més atrac-
tiu aquest itinerari.

Caminant per la Pobla

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

nen Jesús, a qui sosté sobre els 
seus braços. 

A la cara nord de l’edifici de l’er-
mita trobem una altra porta. és 
d’estil romànic i resta tapiada. 
el castell tenia una capella, 
que pertanyia a una església 
petita construïda al seu costat, 
i aquesta portalada era l’entra-
da a l’antic santuari, el qual es 
construí al segle xiii. Aquest 
petit santuari fou designat com 
a parròquia de la pobla, des de 
finals del segle XIII (any 1275) 
fins a la segona meitat del segle 
xvi, quan es construí l’esglé-
sia que hi ha al mig del poble, i 
aquesta última passà a ser par-
ròquia dels poblencs.

L’edifici actual de l’ermita es 
va començar a construir l’ any 
1718, i es va acabar el 1727. unes 
quantes dècades després, l’any 
1783, es restaurà. Tot sembla 
indicar que els carreus utilitzats 
per a la construcció de l’edifici 
procedien principalment del 
castell, en aquell segle en desús, 
i en un estat de conservació do-
lent. També hi ha notícies que 
diuen que la pedra utilitzada 
per bastir l’ermita procedia 
de la zona de rubials, a uns 
2,4 quilòmetres al nord-oest 
de la pobla. durant la guerra 
civil (1936-1939), l’interior de 
l’edifici patí desperfectes, però 
la imatge de la verge se salvà, 
gràcies a la intervenció d’ un 
devot, que l’amagà i protegí. el 
devot que va fer aquesta bona 

obra fou el secretari de l’Ajun-
tament de la pobla d’aquella 
època.

l’ermita i el castell estan em-
plaçats sobre un turó de ro-
cam sorrenc i d’argiles blaves, 
envoltat de pins, que serveix 
com a mirador, perquè el turó 
sobresurt de la plana que l’en-
volta. Tot i que la vegetació 
obstaculitza en algunes zones 
les vistes, podem gaudir-ne 
d’una bona panoràmica, allà on 
no n’hi ha, de vegetació. A l’es-
planada que hi ha a la part de 
baix de l’ermita hi ha un plafó 
informatiu. feu-hi un cop d’ull. 
Altafulla, Torredembarra, crei-
xell, la pobla de montornès, la 
urbanització de poblamar i la 
muntanya de la mola (al nord-
est) es veuen bé. la vista de la 
costa és interessant. fins i tot, 
si us situeu a la part alta del 
turó, darrere l’ermita i les restes 
del castell, mirant cap a l’oest, 
veureu una muntanya que so-
bresurt a la llunyania i que té 
forma de taula. es tracta de la 
mola de colldejou (922 metres 
d’alçada), a la comarca del baix 
camp. fixeu-vos també en la 
cadena muntanyosa que es veu 
cap al nord-oest: és una part de 
la serralada prelitoral, una de 
les principals cadenes munta-
nyoses de catalunya, la qual en-
volta la regió geogràfica anome-
nada camp de Tarragona (regió 
formada per tres comarques: 
l’Alt camp, el baix camp, i la 
nostra, el Tarragonès).

el que hi havia en aquella èpo-
ca al castell de montornès. és 
curiós. Trobem un celler, dos 
cups (recipients on es premsa-
ven les olives per extreure l’oli, 
o bé es trepitjava el raïm per 
extreure el most), una cisterna, 
un forn, una botiga de blat, una 
botiga d’ oli i quatre cambres, 
entre altres coses. l’historiador 
salvador rovira i gómez creu 
que l’edifici es podria haver fet 
servir, al segle xvi, ja no com a 
fortalesa, sinó per a emmagat-
zemar tot allò que es recollia al 
senyoriu procedent del delme i 
la primícia, és a dir, tot allò que 
es donava al senyor d’aquestes 
terres en aquella època. com ja 
sabeu, era el monestir de san-
tes creus, a qui pertanyien les 
terres de montornès. el senyor 
(aquí, i en aquella època, l’abat 
del monestir) rebia el delme 
(una desena part) de les vinyes i 
olives, de la llana, els formatges, 
els animals com ara xais, etc. és 
a dir, una desena part de tota la 
producció agrícola i ramadera 
que feien les persones que vivi-
en en aquestes terres. 

A dalt del turó destaca l’ermita 
de la mare de déu de montor-
nès, la qual és visible des de 
diversos punts, i que és l’única 
construcció ben conservada. 
el que més crida l’atenció, si 
us situeu enfront de l’entrada 
principal del santuari, és la 
porta. fixeu-vos en l’arc. es 
tracta d’un arc escarser, el qual 
presenta una curvatura inferior 

a la del semicercle, és a dir, que 
es presenta una mica aplanat. 
Quan l’arc d’ aquest tipus es tro-
ba situat sobre una porta, com 
passa aquí, s’anomena escar-
sera. fixeu-vos que a la part de 
dalt de l’arc de la porta hi ha un 
casquet esfèric, que aquí adopta 
la forma d’ una petxina. Aquest 
element s’anomena fornícula, i 
serveix per ficar-hi una està-
tua o una figura. En el nostre 
cas és buit perquè hi manca la 
imatge de la mare de déu. de 
fet, la imatge la trobem dins 
del santuari, però és una còpia. 
l’original, una imatge d’ alabas-
tre policromada que data dels 
segles xvi o xvii, la trobem a 
l’església parroquial, al poble, 
dins una capella inaugurada 
l’any 1986. sobre la imatge hi 
ha una bonica llegenda: es veu 
que està entregirada, i diuen 
que això és degut que els devots 
de la pobla i Torredembarra es 
disputaren la imatge. Quan els 
devots van demanar a la verge 
que indiqués on es volia que-
dar… es girà cap a la pobla! i 
així, quedà entregirada. en rea-
litat, però, si té el cap entregirat 
és perquè mira amb tendresa al 
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BAR JOVENTUT
Av. Catalunya, 9 • La Pobla de Montornès • Telèfon 601 164 127

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

ASSeSSorAMent en CoMunICACIó 
eLAborACIó de ContIngutS

xArxeS SoCIALS
orgAnItzACIó d’ACteS · forMACIó

  salvaT 
Comunicació

Personatges

des de fa uns mesos la comissió de 
festes de la pobla de montornès està 
treballant per dinamitzar les activi-
tats culturals i festives al poble. és un 
grup ampli de diferents edats, inte-
ressos i també procedència. he volgut 
parlar amb dues d’aquestes persones: 
l’eduard molina i l’oriol vallvè.

l’eduard molina és nascut a prats de 
rei, a la comarca de l’Anoia, que cu-
riosament també organitza un pesse-
bre vivent amb més de quaranta anys 
d’història. durant nou anys l’eduard 
va viure a barcelona per motius de 
feina. el setembre de 2015 va arribar 
a la pobla buscant un canvi d’aires 
en un poble petit, a prop del mar, 
per fer una aturada i deixar enrere 
l’estrès de la capital, una estada que 
s’està allargant més del previst. la 
comissió de festes va contactar amb 
l’eduard per la seva vessant artística 
i es va implicar en la dinamització de 
la vida cultural de la pobla, formant 
part d’aquest grup.

per la setmana santa passada van 
muntar els primers actes amb l’ob-
jectiu d’arribar a tots els públics, 
de nens a avis, però va ser a l’estiu 
—començant per la revetlla de sant 
Joan—, i per la festa major, quan van 
programar més activitats. “el curt de 
presentació de la bèstia va ser una 
manera d’implicar molta gent del po-
ble a través del seu rodatge, una gran 
idea d’en Jordi pardo. hem impulsat 
nous actes com la festa holy, la bai-
xada de Trastos o el correbars, que 
han tingut molt èxit”, explica l’edu-
ard, que assenyala que estan treba-
llant en definir les activitats festives 

Eduard molina i oriol Vallvè:
darrere de la Festa

com els Amic de montornès, que a 
finals de 2015 van crear el Grup de 
Timbals. l’oriol, que també forma 
part de la comissió de festes de la 
pobla, ha estat un dels artífex que 
la bèstia “la pigota” sigui una rea-
litat, formant part del grup de joves 
que l’ha restaurat amb el suport de 
l’Ajuntament.

A començaments d’agost es va pre-
sentar el curt protagonitzat per la 
bèstia, dirigit per Jordi pardo, però 
el debut no va ser fins un mes des-
prés per la festa major a l’anada 
a ofici i acompanyada del Grup de 
Timbalers dels Amics de montor-
nès. la pigota va ser apadrinada 
en la seva primera actuació per dos 
veïns: la víbria de Torredembarra i 
els Aguilots de bonastre. l’octubre, 
per la festa major petita, que porta 
el nom de la bèstia, van estrenar els 
vestits, patrocinats per la fàbrica 
recasens.

de cara a aquest any estan acabant 
de tancar el calendari i fins ara no-
més tenen segura una sortida: el 
juliol a la festa major de bonastre. 
faran alguna sortida més però volen 
centrar-se en els actes a la pobla. el 
grup la pigota el formen una vin-
tena de persones, la majoria entre 
els 20 i 30 anys, però algun arriba 
als 40. Aquesta tardor han hagut de 
treure’s el curs per a manipular foc 
que demana la unió europea. l’es-
tiu passat cap membre el tenia i una 
amiga, l’Anna, dels diables i la mu-
lassa de Torredembarra, va haver de 
participat amb ells perquè ella sí que 
en tenia el carnet.Eduard Molina, i a sota Oriol Vallvè amb la resta de la Colla de la Bèstia “La Pigota”

i culturals d’aquest any. destaca com 
a novetat la fira d’entitats, prevista 
per al 27 de maig. 

l’eduard també ha col·laborat aques-
tes festes de nadal amb la cavalcada 
de Reis i el Carnaval, aprofitant la 
seva faceta artística, la qual ja fa anys 
que ha passat de ser un hobby a una 
feina. el podem veure al muntatge 
dputucool amb el grup The chanclet-
tes, l’espectacle bastardas reloaded i 
el seu personatge de lola bastarda i 
un altre personatge, la mega pubilla. 
darrerament no para.

La primera bèstia de foc  
de la Pobla
l’oriol vallvè considera que ja fa 
anys que tocava la mobilització que 
s’ha produït aquest darrer any a la 
pobla i destaca el paper d’entitats 

Té 54 anys i  
NECESSITA MEDICACIÓ
Vestia jaqueta negra amb  
caputxa de pell marró i texans. 
Desaparegut prop del Castell 
de Montornès
Si en sabeu alguna cosa  
o teniu alguna pista:
Policia, 112  
o info@qsdglobal.com

Continuem buscant el nostre veí RAMÓN GARCÍA
Desaparegut el 25/12/16 a la Pobla de Montornès

URGENT
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Tempus fugit
el temps passa, coses d’abans no es 
fan, coses d’ara no es faran. cada 
poble tenia fa cent anys peculiaritats 
que es perden amb la tradició oral. cal 
que algú les escrigui perquè amb més 
o menys fidelitat no desapareguin de 
la memòria històrica. 

la processó del divendres sant a la 
pobla de montornès als anys vint era 
singular (prumfessó, que deia l’àvia 
rosalia peixatera). el primer pas era 
que les sagristanes repartien entre la 
canalla les vestes i improperis, escales, 
llances, tenalles, martells, exehomos, 
esponges, etc. propis del moment. 
molts poblencs participaven en l’es-
deveniment, fins i tot els no practi-
cants, tots mudats de diumenge per 
a l’ocasió. la processó l’encapçalava 
la llanterna, portar-la donava molt de 
prestigi.

seguia (no tots els anys) la cohort de 
soldats romans, xicots d’uns quinze 
anys, amb llances i timbals als quals 
ensenyava el iaio flantxu a l’era del 
pujol. darrere anaven els dotze apòs-
tols amb túnica i unes barbes de car-
tró. sant pere duia sabre de fusta i 
Judes una bossa amb calderilla que 
sacsejava contínuament.

després noies amb túniques anome-
nades les filles de Jerusalem que pre-
cedien les tres maries. la més agraci-
ada i ben plantada era la samaritana, 
que portava una gerra amb aigua. A 
continuació anaven els fidels i el cor de 
l’església, no sabem si abans o darrere 
del sant crist, seguits pels escolans, el 
rector i el consistori.

el sant crist es treia amb cura i es-
forç de dalt del monument per cinc 
homes ferrenys. el monument cal dir 
que era espectacular, trapezoïdal, el 
crist sostingut, inclinat a l’altar major 
amb la base mig metro més ampla que 

els braços de la creu per banda i uns 
graons fets a mida al pla superior amb 
una barana a banda amb palmatòries 
per posar els ciris, i els graons amb 
espelmes i mayos a més del tenebrari 
de quinze ciris que marcava el temps 
de la passió.

els ciris i espelmes els portaven mar-
cats de cada casa i el dissabte es reco-
llien i s’utilitzaven per protegir-se dels 
llamps i il·luminar l’estança dels ma-
lalts molt greus. de fet, tota l’església a 
mig fosques i la llum de les espelmes i 
ciris al voltant del crist impressionava 

Una imatge de l’actual processó de Divendres Sant de la Pobla de Montornès.

la canalla, que fins i tot plorava.

Tret el sant crist al carrer, el portaven 
tres homes, un agafant-lo pel peu de la 
creu recolzat a una cassoleta de cuir i 
dos al costat amb unes barres que en-
caixaven als braços de la creu sota les 
mans. A cada punta de la creu penja-
ven dos cordons gruixuts que servien 
per orientar l’equilibri.

un cop començava la processó (al car-
rer hi havia poca lluminària elèctrica) 
a cada balcó i finestra es posaven es-
pelmes, i entre la foscor, els timbals i 

els cops de llança i atxes dels fidels, el 
conjunt impressionava. era molt so-
lemne el cant del miserere a la plaça 
de l’Agustinet, on la processó s’atu-
rava. cal dir que l’església quedava 
oberta vigilada per dues cuidadores i 
dos sometents armats que feien guàr-
dia a la porta.

el recorregut (pensem que els carrers 
eren de roca i rierols tapats amb terra) 
era carrer major, carrer closa vella, 
carrer closa nova, carrer major, pa-
rada al cantonet i entrada al carrer 
eusebi mercadé i plaça de l’església. 
A l’entrada a la plaça de l’església la 
samaritana abocava, despectivament, 
l’aigua de la gerra a terra.

uns quants homes tornaven a col-
locar el crist al monument, els soldats 
feien la guàrdia d’honor i el rector feia 
el sermó (l’àvia rosalia deia serimó) 
adequat al moment i en acabar donava 
les gràcies als assistents. segons ex-
plicava salvador parera (bo parera), 
una vegada tancada l’església el rector 
convidava, els que havien format part 
amb disfressa de la processó, a coca 
de pasta, fruits secs i vi ranci del bo.

l’adoració del sant crist es feia age-
nollant-se tres vegades; per a la gent 
gran era dificultós, i la canalla mirava 
expectant l’agutzil de l’Ajuntament, 
en bonaventura borràs (ventura bas-
ter, i baster d’ofici com el seu pare), 
que era un gran conversador i pre-
sumia d’agnòstic, gran entusiasta de 
flammarion i que feia de mala gana, 
obligat pel càrrec que ostentava, les 
tres genuflexions.

per tant, no hi havia les imatges de 
maria i magdalena, que són posteriors 
a la guerra civil, òbviament tot es va 
perdre el juliol de l’any 1936 i mai més 
ha estat igual.

Pau dE La Martra dIxIt

Els personatges bíblics  
sortiran per segon any 
a la processó del Sant 
Enterrament
Aquest divendres 14 d’abril 
tornaran a sortir els perso-
natges bíblics de la processó 
del sant enterrament el di-
vendres sant. serà el segon  
any que es recupera aquesta 

tradició arrelada a la pobla. 
ho faran acompanyats de 
la banda de Timbals Amics 
de montornès, a partir de  
les vuit del vespre, després 
de la missa.
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Esports

La petanca de la Pobla, campions provincials

els equips de petanca de la 
pobla de montornès es va 
proclamar campions de pri-
mera i de segona divisió de la 
lliga provincial de Tarragona 
2016. l’equip de primera di-
visió va quedar campió imba-
tut, sense perdre cap partit, 
i amb la màxima puntuació 
possible, i el de segona divi-
sió només va perdre un en-
frontament.

Aquest any no pot començar 
millor per al club poblenc, ja 
que hem iniciat els campio-
nats classificatoris per anar 
als campionats d’espanya. 
l’equip de sèniors es va clas-
sificar per al primer i tercer 

més regulars de primera i 
segona divisió. També es va  
repartir un obsequi com-
memoratiu com a record 
d’aquest any.

Ara estan treballant per or-
ganitzar el ii Torneig inter-
nacional la pobla de mon-
tornès, que tindrà lloc els 
dies 5 i 6 d’agost i en què 
participaran equips de fran-
ça, mònaco i de altres llocs 
de l’estat espanyol. També 
aquest any el nostre club 
ha estat invitat a participar 
amb els internacional d’An-
drezieux bouteon, bourg st. 
Andeol, mònaco, niça i tam-
bé a còrsega (frança).
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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 responsa-
bilitat sobre els continguts dels 
seus col·laboradors, que expres-
sen lliurement les seves opini-
ons.
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s’expressa en l’Editorial. Els arti-
culistes i col·laboradors exposen 
criteris i posicions personals.
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cipants, i en dupletes vam ser 
eliminats per passar a quarts 
de final.

Dia del club
el passat dia 12 de febrer es 
va organitzar el dia del club, 
en què van jugar el torneig 
de dupletes mixtes del dia 
de sant valentí. A la tarda 
es va portar a terme l’assem-
blea ordinària de socis, on es 
van presentar els comptes i 
els pressupostos per a l’any 
2017, que van ser aprovats 
per unanimitat. i per fina-
litzar la festa es va oferir un 
sopar per a tots els socis i 
simpatitzants, en què es van 
donar el trofeus als jugadors 

Estan treballant  
en el II Torneig  
Internacional  
La Pobla de  
Montornès,  
que tindrà lloc  
els dies   
5 i 6 d’agost

lloc en el campionat provinci-
al de catalunya, i amb el ma-
teix campionat les jugadores 
femenines també van quedar 
primeres.
el passat dia 12 de març es 
va jugar el campionat de la 
modalitat individual i es van 
classificar cinc jugadors sèni-
ors i dos de l’equip femení per 
aconseguir un lloc als campi-
onats d’espanya.

També un equip del pobla, 
els dies 11 i 12 de març, ja va 
participar com a equip invi-
tat en el Torneig internacio-
nal d’Agde (frança), on van 
aconseguir classificar-se en-
tre els 64 equips de 415 parti-

El 4t Trail de la Pobla de montornès es disputarà el 30 d’abril
l’Ajuntament de la pobla de 
montornès organitzarà la 
quarta edició de la cursa po-
pular de Trail el proper 30 
d’abril amb la novetat que, per 
primer cop, serà puntuable per 
a la lliga Trail del Tgn nord. 
la sortida serà al carrer pas-
seig de l’estació davant l’escola 
pública els Ametllers a les 9.00 
per al trail de 6 quilòmetres i 
a les 9.15 per al trail d’11 i 21,5 
quilòmetres. A les 10.30 h està 

previst l’inici de les cuses in-
fantils (kids run).
la cursa és oberta a totes les 
persones sense límit d’edat, 
sexe o nacionalitat. els menors 
de 18 anys hauran de ser auto-
ritzats o amb una autorització 
paterna i amb la responsabili-
tat a càrrec dels mateixos. per 
participar a la prova és obliga-
tori l’ús del dorsal i xip. el xip 
no es lloga, és d’un sol ús. hi ha 
premis per a diverses categori-

es i no són acumulatius:
Trofeu al primer atleta absolut 
masculí i femení. 
Trofeus als tres primers classi-
ficats de cada categoria (mas-
culí i femení).
Trofeu al primer atleta local 
masculí i femení.
Trofeu a l’atleta més veterà que 
finalitza la cursa.

Categories:
JUNIOR: 18 a 25 anys

SÈNIOR : 26 a 35 anys
VETERÀ : 36 a 49 anys
MÀSTER : 50 anys endavant

Els més petits
per segon any hi haurà una 
cursa per a nens i nens a par-
tir de les 10.30 hores amb tres 
categories: infantil 1 (nascuts 
2012-2014) amb una recta de 
90 metres; infantil 2 (2011-
2008) amb una volta a un 
circuit (600 metres) i Júnior 

(2007-2003) amb dues voltes 
al circuit (1.200 metres). us 
podeu apuntar a les oficines 
de l’Ajuntament de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores i els 
dimarts de 17 a 19 hores. el cost 
és de 2 euros.

Més  
informació 
i inscripcions: 
http://trailpoblamontornes.
webnode.cat
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 Concurs de colles improvisades 

FACILITAT DE TAULES I CADIRES 

  677 628 585 / 691 604 614 

  En cas de mal temps: al Poliesportiu 

 16:00 Continuem amb l’Aplec 
                       COCA  AMB  XOXOLATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rifa de la tradicional mona  

14:00 PAELLA POPULAR (4€) 

10:30 Missa a la Mare de Déu de Montornès 
11:00 SARDANES amb les cobles 

Sabadell  i  St Jordi-Ciutat de Barcelona 

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


