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Primera Fira d’Entitats i Comerços 
de la Pobla de Montornès
el dissabte 27 de maig es va cele-
brar la primera edició de la Fira 
d’entitats i comerços de la pobla 
de Montornès. La fira es va ce-
lebrar de les onze del matí a les 
deu de la nit al carrer del vent i la 
plaça de l’església. les diferents 
entitats i comerços del municipi 
oferien informació sobre la seva 
activitat en els estands que havien 
instal·lat.
els visitants van poder gaudir 
d’activitats esportives, de jocs ge-
gants, d’una masterclass de zum-
ba, i d’una festa infantil a càrrec 
del grup d’animació més Tuma-
cat. la festa va culminar amb un 
sopar de germanor al poliesportiu 
i un ball popular.

servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès



LA PIGOTA4

Adjudicada la gestió de les 
instal·lacions esportives municipals

La piscina municipal  
estarà oberta fins a l'11 de setembre

Finalitzen les obres  
a la carretera

Tal com estava previst, a principis de 
maig van finalitzar les obres dutes a 
terme per la diputació de Tarragona 
per a la modificació i millora de la 
seguretat viària de la carretera T-210, 
en el seu pas pel centre del poble i el 
primer tram de la T-211, en direcció 
a la urbanització del castell de mon-
tornès.

en el seu pas pel centre del poble, al 
passeig de l'estació s'hi han instal·lat 
quatre nous passos de vianants so-
breelevats i s'ha refet el ja existent, 
davant de l'escola, per millorar-lo. 
en el primer tram de la T-211, s'hi 
ha afegit un carril addicional, per mi-
llorar la connexió entre el centre amb 
la urbanització del castell, per a pas 
de bicicletes i vianants, en el qual s'ha 
previst la seva posterior il·luminació.

A causa de la coneguda manca de 
civisme d'alguns usuaris de la via, i 
que provocava el poc respecte a les 
indicacions semafòriques, s'hi ha dei-

xat una senyalització generalitzada, 
indicant que es circuli amb precau-
ció, amb la previsió d'instal·lar-hi 
en un futur comandaments tempo-
ritzats, per regular els passos de vi-
anants. Tot i haver finalitzat el gruix 
de l'obra, l’Ajuntament ha requerit 
l'esmena d'alguns treballs, que resten 
encara pendents de realitzar i que es 
faran en breu.

Treballs en dues rotondes
per altra banda, i sense deixar de 
banda les actuacions a la carretera 
T-210, s'està treballant en les dues 
rotondes de l'entrada al munici-
pi. S'ha modificat l'obra perimetral 
d'una de les rotondes de l'accés al 
municipi, per evitar les esllavissades 
de terra cap a la calçada i millorar així 
la seguretat de la via. També, amb la 
mateixa finalitat, s'estan modificant 
els accessos a la rotonda al pas per 
la urbanització poblamar, per instal-
lar-hi uns nous reductors de velocitat 
amb passos de vianants sobreelevats.

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

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

la piscina municipal de la pobla estarà 
oberta entre el 17 de juny i l’11 de 
setembre. 

els horaris són els següents:
 Dilluns
Tarda: de 16.00 a 20.00 hores
 De dimarts a dissabtes
matí: de 11.00 a 14.00 hores
Tarda: de 16.00 a 20.00 hores
 Dissabtes de juny, juliol i agost: 
obert fins les 00.00 hores
 Diumenges
matí: de 10.30 a 20.00 hores

venda de tiquets Diaris  
i també dels abonaments: ma-
tins i tardes a la mateixa piscina  
(imprescindible portar una foto mida 
carnet).
 de 0 a 6 anys: gratuït
 menors de 12 anys i majors de 65 
anys: 2 €/dia

un total de vuit licitadors es van pre-
sentar al concurs públic per a l’adju-
dicació del contracte de consergeria, 
manteniment i neteja de les instal-
lacions esportives municipals. la so-
cietat mercantil servei i manteniment 
Fort, sl va presentar l’oferta més eco-
nòmica i va esdevenir l’adjudicatària 
del contracte. l’inici del nou contracte 
va tenir lloc l’1 de maig del 2017 per un 
import de 38.304 euros més 8.043,84 
euros en concepte d’ivA, amb un im-
port total durant els quatre anys del 
contracte de 46.347,84 €.

l’Ajuntament de la pobla de montor-
nès posava de manifest que disposa 
d’unes instal·lacions esportives que 
es troben integrades per un polies-
portiu així com també una piscina i 
unes pistes de tennis. l’Ajuntament 
no disposa de recursos humans pro-
pis per poder garantir una prestació 
eficaç i eficient del servei de conserge-

ria, manteniment i neteja d’aquestes  
instal·lacions. 

per aquest motiu, a través del decret 
de l’alcaldia 2017-85, de 28 de febrer, 
es va iniciar l’expedient de contractació 
per tal de procedir a l’adjudicació del 
contracte de consergeria, manteniment 
i neteja de les instal·lacions esportives a 
través del procediment obert a l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, amb 
un únic criteri d’adjudicació, el preu 
més baix, així com el plec de clàusules 
administratives tècniques particulars 
per a l’adjudicació del contracte. 

el contracte té un import de 13.000 
euros anuals més 2.730 en concepte 
d’ivA. donat que la durada del con-
tracte s’estipula en quatre anys, el valor 
estimat del contracte és de 52.000 € 
euros ivA exclòs i 10.920 € en concep-
te d’ivA, amb què s'obté una quantitat 
global de 62.920 euros.

 majors de 12 anys i menors de 65 
anys: 3 €/dia

abonaments a la mateixa piscina 
(imprescindible portar una foto mida 
carnet).
 menors de 12 anys i majors de 65 
anys: 25 €/temporada
 majors de 12 anys i menors de 65 
anys: 35 €/ temporada

l’acreditació de l’edat es realitzarà te-
nint en compte l’any de naixement de 
la persona amb independència del mes 
i del dia de naixement.

gaudiran d’una bonificació del 
20% els titulars de família nom-
brosa general o especial, així com 
les persones amb discapacitat que 
acreditin amb el títol emès per la  
generalitat de catalunya ser titulars de 
família nombrosa o bé discapacitats.
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Donació d'un quadre a l'Ajuntament 
per part d'Antonio Romera

Es lliuren els premis del i Certamen  
Literari Eusebi mercader

S'enderroquen les antigues 
escoles i comença la  
construcció del  
nou consultori municipal
el passat dimarts 23 de 
maig van començar les 
obres d’enderroc de les 
antigues escoles muni-
cipals, actualment sense 
ús com a centre docent. 
les obres van durar un 
parell de setmanes i, 
d’aquesta manera, ja po-
den començar les obres 
de construcció del nou 
centre d’assistència pri-
mària (cAp), gestiona-
des per l’institut català 
de la salut (ics) de la 
generalitat de catalu-
nya, i que l’ubicarà en el 
solar on es trobaven les 
antigues escoles.

l’empresa voltes con-
necta, slu va ser la 
guanyadora del concurs 
públic i, per tant, és 
l’encarregada de por-

tar a terme les obres 
de construcció del nou 
consultori municipal, 
amb un cost previst de 
417.315,63 euros (ivA 
inclòs). els detalls del 
procediment d'adjudica-
ció de les obres, es poden 
consultar a contractacio-
publica.gencat.cat.

màxima accessibilitat
el nou consultori mu-
nicipal constarà d’una 
planta baixa molt diàfa-
na i lluminosa, fàcilment 
accessible des de peu de 

carrer i completament 
adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda, 
que disposaran també 
d’una plaça adaptada 
per a vehicles, situada a 
l’entrada.

L’edifici ha estat disse-
nyat sota les actuals nor-
matives vigents, en tots 
els àmbits aplicables, 
així com se n’ha garantit 
la màxima eficàcia ener-
gètica possible, emprant 
el programa de càlcul 
lider.

el divendres 21 d’abril es van lliurar 
a l’escola els Ametllers els premis de 
la primera edició del certamen lite-
rari eusebi mercader, adreçat a nens 
i nenes de primer a sisè de primària.

Guanyadors
 primer: eric Alcántara Antón
 segon: guifré Alomà lirón
 Tercer: robert mihai matei dinca
 Quart: Aleix solé parés

Antonio romera, des de l’Associació 
gastronòmica i cultural per a gent 
gran, ha donat a l’Ajuntament un 
quadre amb una imatge dels paratges 
del nostre entorn. Aquest va ser un 
dels quadres que es van poder veu-
re al municipi fa uns mesos d'obres 
de diversos pintors del nostre poble. 
l’Ajuntament posarà el quadre d’An-
tonio romera en un lloc visible per 
a tothom.

 cinquè: maria Tirado usero 
 sisè A: lídia rosales polini
 sisè b: laura sardà Asensio

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
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DIJOUS 
7/9/2017  
REPIC  
DE CAMPANES

DIVENDRES  
8/9/2017 
MATINADES  
(TIMBALERS I GRA-
LLES LA POBLA)  
CERCAVILA 

SORTINT DE MISSA 
BALLADA DE LES 
COLLES  

LA PIGOTA i  DIABLES 

BALL NIT  DUET AM-
BIENT I ORQUESTRA 
MITJANIT  

DISSABTE 
9/9/2017

CASTELLS

CASTELLERS 
D’ALTAFULLA,  
NOIS DE LA TORRE, 
CASTELLERS DE 
SANT PERE I SANT 

PAU I XIQUETS DE 
SERRALLO

BALL DE TARDA  

NIT AMB GRUP  
SLOGAN I DJ

DIUMENGE 
10/9/2017

SARDANES  

ENTITATS  
FUTBOL SOLTERS 
CONTRA CASATS

FEMENÍ

PETANCA

CORREBARS  
AMB XARANGA 

M80  I  DJ 

DILLUNS 
11/9/2017

BICICLETADA  
POPULAR  
I ESMORZAR 

VERMUT POPULAR  

HAVANERES  
GRUP PENJATS  
DE L’HAM

SANT JOAN 2017
DIVENDRES 23/06/2017 
Pàrquing davant Escoles Velles - Accés 
gratuït

3 Dj’s – Música ambient 19.30 h
Projeccions audiovisuals - Servei 
de bar

Sopar popular 21.00 h
Tiquets sopar prevenda: Forn Virgili, Bar La 
Pista, Estanc i Petit Plaer (fins al 21 de juny). 
5 € (pa amb tomàquet, llonganissa, refresc o 
cervesa).

Encesa Foguera 23.30 h - Coca i 
cava de Sant Joan 

VETLLADA  
A L’ERMITA
DILLUNS 14/8/2017  
22.30 CONCERT  
MARINA PRADES TRIO

FESTES 
D’ESTIU
DIJOUS 3/8/2017  
CINEMA A LA FRESCA

DIVENDRES 4/8/2017   
MÁS Y MÁS

DISSABTE 5/8/2017   
VERMUT ELECTRÒNIC DJ
ORQUESTRA GIRASOL  
I EN FINALITZAR   
XARANGA BANDSONATS

DIUMENGE 6/8/2017
ESMORZAR POPULAR 
FESTA INFANTIL XARANGA 
BANSDSONATS  I XOCOLATA-
DA FINAL DE FESTA AMB LA 
FESTA DE L'ESPUMA

FESTA GRUP 
DE TEATRE  
I AMICS DEL  
CASTELL DE  
MONTORNÈS  
(CASTELL)
DISSABTE 19 
D’AGOST
SARDINADA,  
ESPECTACLE I  
DJ AMB ANIMACIÓ

FESTA MAJOR 2017

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

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

Els horaris dels diferents actes es concretaran properament.

FESTA DIADA 
DELS AVIS
DIUMENGE 13/8/2017  
Sortint de la missa, pica-
pica a la plaça de la  
Bassa per a tots els avis.
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ordenança que regula la taxa per a serveis 
relacionats amb els animals de companyia
davant l’augment molt gran 
del  nombre d’animals aban-
donats i perduts que recollim 
diàriament morts i vius al nos-
tre municipi, l’Ajuntament s’ha 
vist obligat a fer canvis en l’or-
denança que regula la taxa per 
a serveis relacionats amb els 
animals de companyia. Hem 
de tenir més cura de les nostres 
mascotes. no és agradable ha-
ver de recollir-les mortes de la 
carretera o perdudes o abando-
nades. la major part dels ani-
mals que recollim no porten 
xip i suposa un gran problema 
perquè no podem conèixer el 
nom dels propietaris. També 
hem d’evitar el patiment dels 
animals i l’estrès a què estan 
sotmesos en aquestes situaci-
ons.

els propietaris d’animals do-
mèstics del municipi han de 
conèixer l’ordenança que regu-
la la taxa per a la presentació 
de serveis relacionats amb els 

animals de companyia. Aquests 
serveis són:

➜ 1. recollida d’animals de 
companyia en vies públiques 
(vius o morts) per cada un : 35 €

➜ 2. manutenció d’animals: per 
cada un 5 €/dia o fracció

➜ 3. inscripció al registre cen-
sal: 5 €

➜ 4. duplicat de placa identi-
ficativa: 5 €

➜ 5. Tramitació o renovació de 
la llicència de gossos potencial-
ment perillosos: 10 €

la taxa es liquidarà en el mo-
ment de sol·licitar la prestació 
del servei al corresponent de-
partament municipal, mitjan-
çant autoliquidació o liquidació. 

en el cas que es recullin ani-
mals de companyia de les vies 
públiques s’haurà de fer efectiu 
el pagament de la taxa abans de 
lliurar l’animal al seu legítim 
propietari. per a aquells gossos 
que hagin estat recollits i que 
no estiguin inscrits al registre 
censal de l’Ajuntament de la 
pobla de montornès, el pro-
pietari n'haurà de fer efectiva 
la inscripció abans que li sigui 
lliurat l’animal.

Exempcions  
i bonificacions 
estaran exempts de la taxa 
d’inscripció al registre d’ani-
mals, però no de donar-se 
d’alta en el cens, les persones 
cegues o amb altres minusvali-
deses superiors al 33% de dis-

minució sempre que necessitin  
un animal domèstic per gui-
ar-se.

Estaran bonificades en un 20% 
les tarifes 3 i 5 regulades en l’ar-
ticle 5 de la present ordenan-
ça per a aquells procediments 
administratius tramitats des de 
la sol·licitud fins a la seva reso-
lució i notificació a l’interessat 
per mitjans electrònics, d’acord 
amb allò que disposa l’article de 
la llei 29/2010, de 3 d’agost, 
de l’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de catalunya.

infraccions i sancions
Per a tot allò que fa a la qualifi-
cació d’infraccions tributàries, 
i també de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s’ha 
d’actuar d’acord amb allò que 
disposen els articles de títol iv 
de la llei 58/2003m, de 17 de 
desembre, general tributària i 
altra normativa aplicable. 

Escola Bressol
a Torredembarra

www.lacasadelesfades.com

Si voleu més
informació

truqueu al telèfon:

977 130 810
info@lacasadelesfades.com

C/ Joaquim Torrens Ibern, 7
local 1 43830 Torredembarra

tel. 977 130810

Vine a veure’ns 
i informa’t de les 

noves possibilitats  
d’horaris i preus!
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Les entitats del nostre municipi

AMIcS de MonToRnèS

ASSocIAcIó de VeïnS de PobLAMAR ASocIAcIón GASTRonóMIcA y cULTURAL PARA 
GenT GRAn de LA PobLA de MonToRnèS

entitat fundada el 13 d’abril de l’any 
1974. disposa d’un casal al centre 
del poble on s’hi programen cursos 
i activitats diverses, obertes a socis 
i no socis.

quins avantatges té ser-ne 
soci?
Tenir descomptes en el preu de les 
activitats i la satisfacció de parti-
cipar en la cultura local i ajudar a 
mantenir les tradicions.

quant val ser-ne soci?
Quota inicial de 60 €, jubilats 30 € 
i gratuïta per als menors fills d’un 
soci.
Adults: actualment una quota 
anual de 10 €.
menors: actualment una quota 
anual de 5 €. A la majoria d’edat es 
descompta a la quota.

Localització i contacte
 Adreça: c/ major, 31
43761 la pobla de montornès
 Tel: 626 288 172 / 677 628 585
 Adreça electrònica: amicsdemon-
tornes@gmail.com
 Facebook: amicsdemontornes

va ser fundada el 8 de juny de 1985. 
en poden ser socis els propietaris d’habitatges 
en aquesta urbanització.
Els beneficis de ser-ne soci és l’ús de les instal-
lacions de l’Associació de veïns  i entrades 
gratuïtes i descomptes a les festes que s'or-
ganitzen.
 Local: carrer barcelona s/n

Festes 2017 assoCiaCiÓ De VeÏns 
De PobLamar
maiG – Xiii ConCurs De PaeLLes 
premis  
1r A la més bona 
2n A la millor presentació
3r A la més original

JuLioL – Festa maJor PobLamar
21 de juliol – nit Havaneres port vell
22 de juliol -  sardinada popular i ball amb el 
grup Almas gemelas  
23 de juliol- Festa infantil 

setembre-oCtubre
dinar popular i activitats infantils

entidad fundada el abril de 2015. 

la inscripción como socio tiene un 
coste de 10 € euros al año.
se puede participar en función de 
los participantes en todas las activi-
dades promovidas por la asociación, 
así como en las fiestas, audiciones y 
comidas que se organicen. los costes 
de las comidas se paga entre todos los 
participantes en las mismas.

Localización y contacto
 dirección: mas solé s/n, urbaniza-
ción castell de montornès
43761 la pobla de montornès
 persona de contacto: montse gon-
zález (Tel. 630 700 713

GRUP de doneS FIL I boIxeT 

de LA PobLA de MonToRnèS
entitat fundada l’any 1998. Actualment 
assisteixen 8 dones a classes els dimecres 
de 16 a 19 hores. estan obertes a tothom 
qui hi vulgui assistir o iniciar-se en les 
classes de les tècniques coixí rodó i coixí 
llarg tradicional, impartides per la profes-
sora maria rosa pastor. 
 adreça: c/ sant Antoni, 7

Us presentem algunes de les  
entitats del nostre municipi.  
En el proper número en coneixereu més.

Lunes (JuEgos dE MEsa)

Martes (MóviLEs, REdEs sociaLEs, 
TERTuLia) 

audicionEs
Zarzuela - Cinema a la Fresca

Habaneras  - Música de Siempre 
Música Clásica  
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AMIcS de MonToRnèS
ASSocIAcIó GenT GRAn  

de LA PobLA de MonToRnèS 

ASocIAcIón GASTRonóMIcA y cULTURAL PARA 
GenT GRAn de LA PobLA de MonToRnèS

entitat fundada l’any 2012.

Localització i contacte
 Adreça: Av. mas solé s/n
43761 la pobla de montornès
 Tel: 877 911 012
 Adreça electrònica: gentgranmon-
tornes@gmail.com 

Lunes (JuEgos dE MEsa)

de lunes a jueves de 18.00 a 20.00 
horas y viernes de 18.00 a 21.30 horas: 

pETanca sábado de 18.00 a 21.30 horas: BaiLE
Jueves de 18.00 a 20.00 horas: cinE
viernes de 18.00 a 21.30 horas: cLasEs dE 
BaiLE

Martes de 18.00 a 20.00 horas: dóMino

Miércoles de 18.00 a 20.00 horas: Bingo

Lunes de 18.00 a 20.00 horas: daRdos

Miércoles (cuRsos dE cocina)

viernes (cuRsos dE pinTuRa)

Jueves (cuRsos dE infoRMáTica)

Martes (MóviLEs, REdEs sociaLEs, 
TERTuLia) 
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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

Amb el lema “Gaudeix i com-
pra” i coincidint amb la primera 
edició de la primera Fira d’enti-
tats i comerços del municipi s’ha 
editat la guia comercial i de ser-
veis de la pobla de montornès. és 
una iniciativa de l’Associació de 
comerços i serveis (Acis) amb 
l’objectiu de dinamitzar el comerç 
i les empreses de tot el munici-
pi. en les seves pàgines trobareu 

Associació de comerços i Serveis de la Pobla de Montornès

va obrir fa set anys al passeig de l’estació 
i s’ha consolidat com un establiment de 
referència no només al municipi sinó a les 
localitats properes. la clau, segons el seu 
propietari, diego garcía, és el tracte que dis-
pensen als clients, amb detalls com que una 
consumició sempre l’acompanyen d’una 
tapa. precisament les tapes són l’especialitat 
del bar la Tasca i en tenen de molt variades, 
però també ofereixen plats combinats, carns 
a la brasa i, sempre que s’encarregui abans, 
paelles i arrossos. També hi ha futbolí, dards 
i màquina recreativa.

el bar la Tasca obre a les sis al matí, per 
donar servei als treballadors del torn de 
matí, i està obert fins a dos quarts d’onze o 

neresacons, sl és una empre-
sa de la pobla de montornès 
que es dedica des de fa nou 
anys a obres, reformes i ser-
veis. el seu propietari i únic 
treballador és damià bas, que 
treballa en banys, cuines, bar-
bacoes, terrasses, sostres, fa-
çanes de pedra, humitat o im-
permeabilitzacions, depenent 
de les necessitats del client. 
Treballa majoritàriament en 
obres a la pobla de montor-
nès, però també ho ha fet en 
altres poblacions, com Torre-
dembarra, Tarragona i, fins i 
tot, barcelona.

bas reconeix que la darrera 

Bar La Tasca Neresacons, SL

S'edita la 'Guia comercial i de serveis' de la Pobla de Montornès

les onze de la nit. el cap de setmana i festius 
obre més tard, però també tanca més tard, 
a la matinada. Hi treballen cinc persones 
per cobrir els diferents torns. Hi ve gent de 
Tarragona, del vendrell, Torredembarra i 
també motards, que hi fan parada.

Al bar la Tasca s’hi pot trobar fruita i ver-
dura fresca i la gran novetat es produirà en 
els propers mesos, ja que el seu propietari 
ha adquirit el local del costat i hi obrirà una 
fruiteria per cobrir un dèficit que considera 
que hi ha al municipi. 

Passeig de l’Estació, 27, Local 3
Tel. 628 130 848
43761 La Pobla de montornès

dècada han estat anys difícils 
per al sector, però que a la seva 
empresa no li ha faltat feina. 
l’aturada de la construcció 
s’ha compensat amb moltes re-
formes d’habitatges de segona 
mà. i aquest darrer any encara 
ha augmentat més l’activitat 
en el sector. la raó de la bona 
marxa de neresacons, sl és la 
feina ben feta i treballar amb 
uns preus ajustats però sense 
arribar a uns nivells que siguin 
insostenibles per al negoci.

C/ Llevant, 5
Tel. 633 817 320
damiapmontornes@gmail.com
43761 La Pobla de montornès

socis de l’Acis i altres que no en 
són, però que han volgut formar 
part de la guia.

se n’han editat 2.000 exemplars 
en paper i també està disponible 
la versió digital, que s’anirà ac-
tualitzant. A la contraportada de 
la guia en paper es pot escanejar 
un codi Qr que permet accedir a 
la versió digital.  
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Més de 200 nens i 
nens participen a les 
Jornades Esportives

el poliesportiu municipal 
va acollir el 3 i 4 de juny les 
Jornades esportives 2017, 
amb la participació de més 
de 200 nens i nenes, que van 
practicar diferents esports —
futbol sala, bàsquet, patinat-
ge i tennis— i van realitzar 
exhibicions de ball hip-hop. 
les jornades van acabar amb 

una classe multitudinària de 
zumba a la plaça de la bassa 
dirigida per Jordi giralde.

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

QUeviUres i esTaNc de la PoBla
la Pobla de montornès

977 648 554
PasseiG de l’esTaciÓ 86-88

Té 54 anys i  
NECESSITA MEDICACIÓ
Vestia jaqueta negra amb  
caputxa de pell marró i texans. 
Desaparegut a 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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manEL bonanaD

d’antuvi el món de la pagesia 
a les nostres contrades fou im-
portant, perquè l’economia es 
basava molt en l’agricultura. el 
canvi es donà durant la segona 
meitat del segle passat, quan els 
serveis i la indústria esdevin-
gueren activitats econòmiques 
més puixants. no obstant això, 
el camp, les terres conreades 
(abandonades o no) i les cons-
truccions de pedra seca que les 
acompanyen, continuen sent 
una part important del paisat-
ge mediterrani, i de la pobla de 
montornès en particular.

iniciem la caminada a la plaça 
de la bassa, i agafem el camí de 
l’ermita. Fixeu-vos que just on 
comença el camí, a mà esquer-
ra, a la paret, hi ha dos barres 
horitzontals pintades de blanc 
i vermell. indiquen un sender 
de gran recorregut (en aquest 
cas, el gr-92, que comença a 
portbou, nord de girona, i aca-
ba a ulldecona, sud de Tarra-
gona; més de 500 quilòmetres 
de recorregut!). el seguim 700 
metres, entre marges grans de 
pedra seca. Heu de saber que 
a més del gr-92, el camí que 
seguim també forma part de la 
ruta dels castells del baix gaià. 

Quan portem uns 7 minuts 
caminant, ens trobem amb un 
altre camí que va cap a la dre-
ta, direcció nord. en un costat 
hi ha una petita imatge de la 

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

Sortida: plaça de la bassa (nu-
cli urbà de la pobla de mon-
tornès).

arribada: al mateix lloc de la 
sortida (itinerari circular).

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

Distància: 5,7 km aproxima-
dament.

Dificultat: baixa

aspectes d’interès: antiga via 
de tren roda de berà-reus 
(en desús); mas boada; caba-

nes i marges de pedra seca; 
conreus; grup d’ alzines, el 
turó de les Forques, el bosc 
de la socarrada, mas solé.

observacions: itinerari on el 
paisatge agrari és el prota-
gonista. caminarem entre  
diversos conreus, pel costat 
de vestigis de les construcci-
ons de la pagesia del passat  
(cabanes i marges de pedra 
seca); creuarem l’antiga via 
de tren roda de  berà-reus i 
la via de l’Ave; veurem dues 
masies i gaudirem d’un petit 
conjunt d’alzines. A més, vol-
tarem dos turons amb bosc, 
les Forques i la socarrada.

Caminant per la Pobla

Patrimoni i història:  
Un passeig entre camps i conreus (part I)

el mas boada (documentat 
l’any 1531), on actualment hi 
viuen. continuem cap a la via 
de l’Ave. Aviat el camí gira a la 
dreta, paral·lel a la via del tren, 
i fa una baixada suau. Arribem 
a un túnel i el travessem. Quan 
arribem a l’altra banda del tú-
nel, girem a l’esquerra uns 10 
metres i tornem a girar cap a 
la dreta. Agafem un sender de 
terra que va cap al nord. men-
tre caminem pel nou sender, 
veiem camps de blat i alguna 
cabana de pedra seca. el seguim 
i quan portem uns 8 minuts 
caminant, si mireu cap el nord, 
a la llunyania, es veu el poble 
abandonat de rubials al peu de 
la muntanya del Foll. A llevant, 
s’hi emplaça un petit turó en-
voltat de pins amb el nom de la 
socarrada (134 metres d'alça-
da). continuem la marxa dos 
minutets més i arribem a una 
bifurcació de senders, amb una 
caseta i una bassa al costat. se-
guim cap a la dreta, al ne. el 
sender fa una mica de baixada 
i aviat s’estreny. passem entre 
conreus d’ametllers, avellaners 
i arribem a un de garrofers. Fi-
xeu-vos en els garrofers. estan 

plantats amb feixes, és a dir, 
amb marges de pedra seca. el 
conreu amb feixes forma part 
del paisatge agrícola en moltes 
parts del territori del ne del 
Tarragonès, i s’utilitzaven per 
salvar les pendents del terreny. 

Aviat ens trobem amb un mur 
amb una tanca metàl·lica, i a 
mà dreta, amb un bosc de pins. 
des d’aquí hi ha una bona vis-
ta: al nord, la muntanya del 
Foll i a l’oest, lluny, la serrala-
da prelitoral. continuem uns 
100 metres i desemboquem en 
un camí. veurem un rètol que 
indica "ronda verda del baix 
gaià". nosaltres el seguirem 
cap al sud, cap a la pobla (si 
anéssim cap al nord, arribaríem 
a rubials). des d’aquest punt es 
poden veure les serralades del 
nord del terme, i una part de 
les urbanitzacions de la Flor de 
l’Ametller i el castell de mon-
tornès, a l’est. nosaltres seguim 
cap al sud. caminem uns 200 
metres sobre terreny rocallós i, 
just quan arribem a unes tor-
res d’electricitat, si us hi fixeu, 
a la vostra esquerra, veureu les 
urbanitzacions citades i un edi-
fici en forma de castell, de co-
lor entre ocre i blanc, amb una 
torre al capdamunt: és el mas 
soler (documentat l’any 1615). 
les dues urbanitzacions juntes 
són extenses: unes sis vegades 
més grans que el nucli urbà de 
la pobla!
Nota: Per motius d’esPai, la descriP-
ció de l’itiNerari la coNtiNuaré eN 
el ProPer Número de la Pigota

verge. Hem de seguir aquest 
camí cap al nord. Fixeu-vos en 
el rètol. A partir d’ara deixem 
el gr-92, que és el que ens 
portaria a l’ermita i el castell 
de montornès, i continuem pel 
camí de la ruta dels castells del 
baix gaià, en direcció al poble 
veí de la nou de gaià. conti-
nuem caminant entre conreus 
d’oliveres i, sobretot, garrofers. 
Aviat el camí gira cap a l’esquer-
ra, i a uns 100 metres, torna a 
girar, ara cap a la dreta. des d’ 
aquí, a l’est, s’hi veu el turó de 
les Forques (92 metres d’ alça-
da), envoltat de pins, i darrere 
de la nostra posició, el turó de 
l’ermita. També veiem conreus 
de blat, oliveres i garrofers, que 
ens aniran acompanyant durant 
bona part del camí.

continuem i arribem a un 
pont, que passa per dalt de la 
via fèrria roda de berà-reus , 
en desús des de 1992. la vege-
tació l’ha envaït. el llentiscle i la 
ginesta són les espècies arbusti-
ves dominants. Fixeu-vos en la 
flor de la ginesta (si veniu a la 
primavera); tenyeix de groc el 
paisatge. en un altre article par-
lí sobre la intenció d’alguns dels 
municipis del voltant, entre ells 
el nostre, de convertir l’antiga 
via fèrria en una via verda. Hom 
pensa que l’impacte econòmic 
per al poble seria molt positiu. 
En fi, esperem que aviat es con-
verteixi en una realitat!

seguim. en poca estona passem 

pel costat d’ una empresa agro-
alimentària i just davant, a l’al-
tra banda del camí, veiem una 
cabana de pedra seca en bon 
estat de conservació. continu-
em. baixem un petit pendent, 
i, en girar cap a l’esquerra, un 
grup d’alzines ens dona la ben-
vinguda (i ens dona ombra, que 
si veniu a l’estiu l’agraireu!). 
es tracta del grup d’ alzines 
(Quercus illex) més important 
del terme. sabíeu que aquest 
arbre formava boscos extensos 
per tota la mediterrània? la 
desforestació causà estralls. Ara 
pocs espècimens en queden, i 
han estat substituïts pel pi blanc 
(pinus halepensis), allà on les 
condicions ecològiques ho han 
permès.

seguim el recorregut. Fixeu-vos 
que ens envolten camps de blat! 
un centenar de metres més en-
llà arribem a un encreuament 
de camins. Hi ha una illeta amb 
un garrofer. Hem de seguir tot 
recte, cap al nord, per un camí 
més estret i malmès. en aquest 
punt deixem el camí dels cas-
tells del baix gaià. A la nostra 
esquerra queda una masia: és 
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Personatges

mentre s’anava acabant l’ac-
tual temporada, el club Fut-
bol sala la pobla de mon-
tornès ja estava planificant 
la campanya 2017-2018 amb 
l’objectiu, per una banda, de 
formar un primer equip in-
tegrat per jugadors que s’han 
fet grans a l’entitat poblenca 
però que ara estan jugant en 
altres conjunts tarragonins 
i, per l’altre, ampliar la base 
i superar els cent futbolistes. 
Aquesta feina l’estan portant 
a terme la presidenta de l’en-
titat, eva ruiz, i el nou coor-
dinador dels equips del club, 
Antonio gallo, que torna al 
cFs la pobla de montornès 
després de tres temporades 
fora.

eva ruiz porta ja tres anys 
de presidenta, però abans 
havia estat secretària i coor-
dinadora. nascuda a santa 
Coloma de Gramenet, filla 
i germana de jugadors de 
futbol sala, va anar a viure 
a la pobla i es va començar 
a implicar en el club a partir 
que el seu fill va començar a 
jugar a futbol sala. Aquesta 
implicació va anar augmen-
tant fins a arribar a la presi-
dència. Actualment només hi 
ha dues dones presidentes de 
club de futbol sala al camp 
de Tarragona: a la pobla i a 
vila-rodona.

Eva ruiz i antonio Gallo, al capdavant 
d'una nova etapa del Club  
Futbol Sala La Pobla de Montornès

o tres temporades que van 
marxar. “són amics entre ells 
i tot i jugar junts i l’ambient 
que hi ha a la pobla pesa més  
jugar en una categoria més 
amunt”, comenta gallo. 

del centenar de jugadors del 
cFs la pobla de montornès, 
entre un 70 i un 80% són 
del municipi. l’alt nivell del 
futbol sala poblenc ho de-
mostra, segons gallo, que 
diversos jugadors han estat 
seleccionats els darrers anys 
per la selecció de Tarragona 
i la temporada passada fins i 
tot un jugador benjamí, ro-
ger casas, va ser convocat per 
la selecció catalana.

“la clau d’aquests èxits és 
que els entrenadors no no-
més ensenyen futbol als nens 
sinó també valors dins de 
l’esport, que també són vàlids 
fora, com la companyonia, 
l’esportivitat o el respecte. 
Quan un jugador es fa mal 
en un partit, la resta van a 
veure com està. els jugadors 
de l’equip de base van a veure 
els partits del primer equip i 
veuen on poden arribar. som 
una família”, explica eva.

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

BaR La pLaça
c/ vent, 2

La pobla de Montornès

Antonio gallo és una re-
ferència en el futbol sala 
tarragoní. va ser dos anys 
president del cFs la pobla 
de montornès i vuit més en-
trenador del primer equip. 
Ara ha estat dos anys fora, 
en què ha convertit l’Altafu-
lla en campió de preferent, 
i aquesta darrera tempora-
da ha entrenat la udT. Ara 
torna al club de la seva vida 
per ser coordinador de l’en-
titat i entrenador del primer 
equip. “vull ajudar l’eva en 
tot el que sigui possible i po-
sar el club al nivell que ha 
d’estar, tot i que ara ja està 
molt amunt”, afirma Gallo.

la temporada vinent el cFs 
la pobla de montornès am-
pliarà els seus equips amb un 
mini (nens de quatre anys) 
i un cadet, que fins ara no 
existia, i que l’integrarà una 
gran fornada de jugadors 
que venen de l’infantil, que 
enguany han aconseguit 
l’ascens a divisió d’honor. 
el gran repte, coincideixen 
ruiz i gallo, és recuperar 
mitja dotzena de jugadors 
que van créixer futbolística-
ment a la pobla però fa dos 

La temporada vinent es 
crea un equip cadet que 
estarà format  
per una gran fornada de 
jugadors de l’infantil
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Banyera de cereals Recol.lectora de cereal amb picador 
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Cuba de pinso Sembradora pneumàtica 4m
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esports

Gerard Bailo corre dues curses de 
Campionat de dirt track d’anglaterra

La Petanca de la Pobla domina el 
Provincial Tarragoní de clubs 
el club de petanca de la pobla de 
montornès s’ha erigit com a gran 
triomfador de la fase tarragonina del 
campionat de catalunya de clubs. i 
es que l’entitat poblenca s’ha adjudi-
cat la victòria i el bronze al quadre 
masculí i el títol femení d’aquesta prè-
via territorial disputada el 19 i el 26 
de febrer a les pistes del camp clar, 
en una competició de 43 equips mas-
culins i 9 femenins.

Amb el campionat provincial d’in-
dividuals lidia martín es va procla-
mar campiona provincial i Adrián  
Trujillo va quedar segon a la categoria 
sènior.

També en dupletes, l’equip format per 
Juan botella i manuel ramirez es va 
proclamar campió provincial, i en la 
modalitat de femenines, la dupleta 
formada per sonia cayetano i maria 
pilar rodríguez va aconseguir el pri-
mer lloc.

el club poblenc també va participar 
al campionat d’espanya en les moda-

el pilot de la pobla gerard 
bailo ha estat convidat 
aquest mes de juny a córrer 
dues curses del campionat de 
dirt track d’Anglaterra en la 
categoria pro, on ha obtin-
gut molt bons resultats. el 
dissabte 10 va aconseguir el 
segon lloc, i el diumenge 11, 
el quart. les curses es van 
disputar a Greenfield, al cos-
tat de la localitat d’Alford. és 
un campionat important en 
el calendari anglès de l’espe-

COORDINACIÓ DE   
CONTINGUTS: Jordi Salvat  

COL·LABORADORS: 
Alícia Solé i Manel Bonanad  

MAQUETACIÓ  
I IMPRESSIÓ: El Vallenc 
TIRATGE: 3.000 exemplars  

DIPÒSIT LEGAL:  T-35-2008

Contacta amb nosaltres: 

lapigota.pobla@gmail.com 
649 061 984 

Llegeix la Pigota en línia a 
www.lapoblademontornes.cat

 
www.facebook.com/ 
lapoblademontornes

La propietat de la capçalera i edi-
ció declina qualsevol responsa-
bilitat sobre els continguts dels 
seus col·laboradors, que expres-
sen lliurement les seves opini-
ons.

L’opinió de La Pigota només 
s’expressa en l’Editorial. Els arti-
culistes i col·laboradors exposen 
criteris i posicions personals.

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

litats d’individual a el ejido (Adrián 
Trujillo i Juan garrido), en tripletes 
a Alacant (Adrián Trujillo, roger Fer-
rand i mariano Trujillo) i en dones a 
Almuñécar (m. pilar rodríguez, sonia 
cayetano i lidia ruiz).

els dies 20 i 21 de maig la petanca de 
la pobla va participar a l’internacio-
nal, nacional i individual a Andre-
zieux-boutheon (França), on la tri-
pleta formada per Juan carlos, suso 
i duch es va proclamar campiona del 
nacional 2017.

cialitat, amb 120 inscrits, i va 
ser una gran experiència per 
al pilot poblenc.

per altra banda, bailo ha co-
mençat molt bé la copa rodi 
michelin de dirt track i és 
segon a la classificació gene-
ral a dos punts del líder. el 
pilot poblenc va guanyar la 
primera prova disputada a 
rufea (lleida) i va ser tercer 
a Agramunt. 

El pilot poblenc 
va aconseguir 
una segona  
i una quarta 
posició
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El 4t Trail de la Pobla de montornès aplega 170 corredors
la quarta edició de la cursa 
popular de Trail organitzada 
per l’Ajuntament de la pobla 
de montornès, va apegar el 
30 d'abril fins a 170 corre-
dors en les dues categories 
en què es va disputar (6 i 
11,5 quilòmetres). la novetat 
d’aquesta edició era que, per 
primer cop, la cursa poblenca 
era puntuable per a la lliga 
Trail del Tgn nord. 

la sortida va ser al passeig 
de l'estació, davant esco-
la els Ametllers. primer es 

va disputar la prova de sis 
quilòmetres i després la d’11 
quilòmetres. Finalment va 
arribar el torn de les cuses 
infantils (kids run), 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 vol-
tes al circuit (1.200 metres).

Consulteu les classificacions 
a: http://trailpoblamontor-
nes.webnode.cat.

Final de temporada del futbol sala de la Pobla
la temporada 2016-17 llega a 
su final y para celebrarlo el fin 
de semana del 3 y 4 de junio la 
junta directiva organizó, jun-
to a las Jornadas deportivas 
del Ayuntamiento, la fiesta 
de final de temporada, donde 
participaron los clubs platense 
calafell, Fs Altafulla y cFs To-
rredembarra. los equipos dis-
frutaron de la fiesta haciendo 
lo que más les gusta, jugando 
al futbol sala, y el sábado con 
una merienda ofrecida a todos 
los que forman el club.

destaca como último evento la 
participación, como cada año, 
del equipo infantil dirigido por 
ivan y santi, este año acompa-
ñados también por el equipo 
sénior reforzado por varios 
jugadores del equipo juvenil, 
en el Torneo de marina d’or, 
dejando muy alto el nombre 
del club poblenc.

durante el mes de junio, hasta 
el día 15, los entrenamientos 
de las diferentes categorías se 
hicieron con puertas abiertas 

para que todo aquel jugador que 
quiera pertenecer al club la próxi-
ma temporada 2017-2018 pueda 
conocer la entidad desde dentro. 
las inscripciones están disponi-
bles en el ayuntamiento.

Para finalizar esta temporada, el 
17 y el 18 de junio tiene lugar en 
nuestro municipio el 5º torneo de 
verano, donde participan equipos 
de Tarragona y barcelona y donde 
se podrá ver un alto nivel de futbol 
sala, desde la categoría prebenja-
mín a la sénior.



Nou contracte per a la recollida i 
tractament de residus a la Pobla

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès, mitjançant acord del 19 d’octubre de 2004, 
va delegar al Consell Comarcal del Tarragonès la gestió de diferents serveis de 
caràcter mediambiental a partir del dia 1 de gener de 2005, i inicialment, fins al 31 
de desembre de 2014, aquest termini, mitjançant la formalització d’una addenda 
entre el Consell i aquest Ajuntament, va ser prorrogat a partir del dia 1 de gener de 
2015 i fins al dia 1 de gener de 2017. 

El Consell Comarcal està preparant els Plecs de condicions de la nova licitació i, 
fins a avui, 19 municipis de tot el Tarragonès participen en la iniciativa comarcal. El 
Consell Comarcal ha valorat els serveis a incloure en la nova licitació corresponents 
a aquest municipi.

L’Ajuntament considera que amb la delegació i encàrrec de gestió s’assoliran els 
serveis de recollida i tractament de residus, i la resta de serveis mediambientals que 
figuren al conveni milloraran l’eficiència de la gestió pública en facilitar la utilització 
conjunta de mitjans i serveis públics, per la qual cosa està interessat en la delega-
ció i encàrrec de gestió de l’esmentat servei en els termes que figuren al conveni.

El nou contracte fixarà un sistema de vigilància per evitar fraus. Així, els vehicles 
tindran un geolocalitzador per saber on es troben i si porten càrrega o no, els 
contenidors se situaran en illes de reciclatge i a cada localització podrem trobar 
contenidor tant de residu orgànic com de paper, plàstic i vidre. Els mateixos con-
tenidors seran d’un volum més gran, i comptaran amb un xip de control de pes i de 
volum, mentre que una persona pagada pel Consell Comarcal circularà pels carrers 
fent un seguiment del servei. 

També serà novetat que la deixalleria acceptarà les restes que dugui la Brigada 
Municipal dels municipis, un fet no permès en l’anterior contracte. La deixalleria 
és una instal·lació que permet realitzar una recollida selectiva d’aquelles fraccions 
dels residus municipals per als quals no existeix un sistema de recollida domiciliària 
o uns contenidors específics al carrer.

L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels regidors de govern i del PP i l’abs-
tenció d’ERC-AM i CiU. 

Fem servir correctament els contenidors 
de residus de poda

El municipi de la Pobla de Montor-
nès disposa d’uns contenidors es-
pecífics per a residus de poda.. Són 
residus de poda les branques i res-
tes llenyoses de grans dimensions 

i/o produïdes en grans quantitats. 
S’han de dipositar dins del contenidor, 

en cap cas es poden deixar fora.

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.
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