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Tenemos que acabar con estas imágenes 
y es responsabilidad de todos
el Ayuntamiento de la pobla re-
cibe unas 100 quejas vecinales 
cada mes debido a los muebles 
o los electrodomésticos que los 
ciudadanos sacan a la calle es-
perando que alguien los recoja. 
desde el consistorio recordamos 
que "dejar trastos en la calle sin 
avisar al servicio de recogida 
está prohibido y las ordenanzas 
fiscales prevén multas para los 
infractores.”

los primeros días de cada mes 
tenemos un servicio de deixalle-
ria móvil que está situado en el 
parking de la antigua estación 
toda la mañana y también recor-
damos que la deixalleria de To-
rredembarra, que está a escasos 
kilómetros, ofrece un servicio in-
mejorable para todos los vecinos. 
es muy importante hacer uso 
de este servicio para evitar la 
imagen de residuos abandona-
dos junto a contenedores o en la 
calle porque muchos vecinos se 
quejan por este hecho y, además, 

servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
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

Dejar trastos en la 
calle sin avisar al 
servicio de recogida 
está prohibido  
y las ordenanzas  
fiscales prevén  
multas
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Informe gràfic incidències: PODA
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7/1

1/1

NORDVERT

Informe gràfic incidències: PODA

el servicio de limpieza cada día pier-
de tiempo y capacidad de eficiencia 
porque debe quitar los residuos volu-
minosos de las calles. en este sentido 
y tras detectar vecinos reincidentes, 
desde el Ayuntamiento avisamos que 
se aumentará la vigilancia en este 
sentido.
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subvenció de la Diputació de  
Tarragona per al pavelló municipal 

Tres-centes persones  
participen en la visita del  
Pessebre Vivent a Port aventura

Festa del soci de l'Associació Gent 
Gran de la Pobla de Montornès

Dos petits focs forestals 
aquest estiu a la Pobla
Aquest estiu hem patit dos petits in-
cendis forestals a la pobla de mon-
tornès. el primer va ser el 8 juliol 
en una petita zona boscosa propera 
a la urbanització castell de montor-
nès. el foc es va declarar a quarts 
de nou del vespre i fins al lloc s'hi 
van desplaçar una dotació terrestre 
de bombers i una d'aèria per donar 
suport. en un primer moment es va 
produir una llengua de foc alta i una 
columna de fum que es veia des dels 
afores del poble, fet que va preocu-
par els veïns dels habitatges a tocar 
del bosc. 

l’altre foc es va produir el dijous 27 
de juliol, quan passaven pocs minuts 
de tres quarts de dues del migdia en 
una zona boscosa, propera també a 
la urbanització del castell de mon-
tornès. s’hi van desplaçar dues dota-

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 diputació de Tarragona ha apro-
vat la concessió d’ajuts per un import 
global de 600.000 euros dins del pro-
grama anual del servei d’Assistència 
al ciutadà, per a inversions en equi-
paments municipals d’interès ciuta-
dà i edificis singulars, patrimonials i 
de valor cultural. El beneficiaris són 
ajuntaments, entitats municipals des-
centralitzades i ens locals de fins a 
10.000 habitants que han fet la sol-
licitud corresponent a la convocatòria 
de 2017.

un total de 144 sol·licituds proce-
dents dels municipis del camp de 
Tarragona i les Terres de l’ebre han 
rebut l'aprovació de la diputació per 
rebre una aportació màxima, cadas-
cun, de 4.485 euros. entre les actu-
acions que els ajuntaments tiraran 
endavant estan les millores al pave-
lló d’esports municipal a la pobla de 
montornès. concretament es canvia-

rà el terra de les graderies del pavelló, 
molt deteriorat.

la regidora d’esports, Yolanda saya-
go, recorda que aquesta subvenció 
només es pot dedicar a equipaments 
d’interès ciutadà i edificis singulars, 
patrimonials i de valor cultural, com 
és el cas del pavelló d’esports muni-
cipal. sayago apunta que intenten 
acollir-se a totes les subvencions pos-
sibles per anar realitzant millores a 
l’equipament.

gairebé tres-centes persones van 
participar el diumenge 24 de se-
tembre en l’excursió a port Aventu-
ra organitzada per l’Associació del 
pessebre de la pobla de montornès, 
que obsequia d’aquesta manera els 
participants del pessebre. Al parc te-
màtic s’hi van traslladar amb mitjans 
propis i els altres amb tres autocars 

per gaudir d’un dia esplèndid.

en baixar dels autocars, es va llegir 
un manifest que va enviar la coordi-
nadora de pessebres vivents de ca-
talunya, de la qual el pessebre vivent 
de la pobla forma part. el manifest 
fa referència als dies convulsos que 
s’estaven vivint a catalunya.

l'Associació gent gran de la pobla de 
montornès van celebrar la festa del 
soci el dissabte 17 de juny. Hi va ha-

ver música a càrrec del grup slogan i 
el càtering era d'August. les dones van 
rebre una flor com a regal.

Els dos incendis  
es van produir en 
zones boscoses  
de la urbanització 
Castell de  
Montornès

Amb aquesta  
subvenció es  
canviarà el terra  
de les graderies  
del pavelló,  
molt deteriorat

Una imatge del foc del 27 de juliol.

cions de bombers, i cap a tres quarts 
de quatre de la tarda es va informar 
que l'incendi estava controlat.

van ser dos ensurts, però que ens 
recorden que cal extremar les pre-
caucions per evitar incendis al bosc. 
en la memòria tenim el gran foc de 
l’agost de l’any passat, que va afectar 
465 hectàrees de la pobla de montor-
nès, però també de creixell, bonastre 
i vespella de gaià.

la diputació de Tarragona i bombers 
realitzant el projecte perimetral an-
tiincendis del municipi, que confiem 
que estigui enllestit l’estiu vinent.
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Les obres han  
consistit en el  
condicionament  
de la via urbana  
que travessa el  
municipi i  
de la via interurbana 
que hi dona  
continuïtat

Inaugurada la millora i reforma de 
la travessera de la Pobla
el president de la diputació de Tarra-
gona, josep poblet, va inaugurar el 21 
de juliol la reforma i millora de la tra-
vessera principal de la pobla de montor-
nès. Aquestes obres, que van començar 
l'octubre de l'any passat, han consistit 
en dues actuacions diferenciades: el 
condicionament de la via urbana que 
travessa el municipi (T-210) i de la via 
interurbana que hi dona continuïtat 
(T-211).

entre els treballs que s'hi han realitzat 
destaquen la instal·lació de cinc reduc-
tors de velocitat tipus pas de vianants a 
la zona urbana de la travessera (T-210) 
i l'arranjament i la construcció de di-
versos trams de vorera amb l'objectiu 
de millorar la seguretat i la mobilitat. 
pel que fa al tram interurbà (T-211), s'ha 
executat un vial per a bicicletes i via-
nants al costat esquerre de la carretera 
des de la sortida del pont del ferrocar-
ril fins a la intersecció del cementiri, on 
connecta amb el vial existent que arriba 
fins a la urbanització El Castell de Mon-
tornès. la il·luminació del vial, junt amb 

dels usuaris i garantiran la sostenibilitat 
ambiental.

el president de la diputació de Tarra-
gona, josep poblet, va ser l'encarregat 
d'inaugurar la reforma de la travessera, 
juntament amb l'alcalde de la pobla de 
montornès, josep maria santamaria; el 
president del consell comarcal del Tar-
ragonès, daniel cid; el vicepresident de 
la diputació de Tarragona, josep mas-
deu, i els diputats joan olivella i montse 
carreras.

la instal·lació de bancs, està prevista pel 
juny vinent. 

A més, en tot el tram de la travessera 
s'ha reforçat el ferm, s'ha millorat el 
drenatge amb boneres i canonades que 
desguassen al torrent o en col·lectors de 
pluvials ja existents

; s'ha realitzat l'abalisament, i s'han re-
novat tant les barreres de seguretat com 
la senyalització vertical i horitzontal. 
Aquestes obres, realitzades per la dipu-
tació de Tarragona i que han comptat 
amb una inversió de 346.075 euros, su-
posaran una millora en l'accessibilitat al 
municipi, prioritzaran la seguretat vial 
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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

Nens i nens practiquen  
diversos esports  
en el campus d’estiu 
de la Pobla 2017

bàsquet, futbol sala, tennis, 
bàdminton, piscina i jocs. 
Aquests van ser els esports 
que van practicar els nens i 
nenes que van participar en el 
primer campus d’estiu 2017 
de la pobla de montornès, or-
ganitzat pel Torredembarra 
bàsquet club, amb el suport 
de la regidoria d’esports de 
la pobla. es van esgotar gai-
rebé les places disponibles, 
amb una seixantena de nens 
inscrits distribuïts en les dife-
rents setmanes. un gran èxit 
de participació.

entre el 26 de juny i 1 de se-
tembre es va portar a terme 
el campus al poliesportiu 

En marxa les obres del 
consultori mèdic

José Torres, soci  
honorífic de l'Associació 
Gastronòmica i Cultural 
per a la Gent Gran

les obres del consultori 
mèdic de la pobla  ja han 
començat, un cop acabats 
els treballs d’enderroc de 
les antigues escoles. la pre-

visió és que les obres, que 
porta a terme l’empresa pú-
blica gisA, estiguin acaba-
des abans del proper mes de 
juny.

l’Associació gastronòmica i 
cultural per a la gent gran 
de la pobla de montornès ha 
nomenat soci honorífic José 
Torres Aznar. va ser durant el 
berenar-sopar de l’entitat en 
homenatge a josé Torres, en el 

transcurs del qual es va fer el 
nomenament i el recordatori 
a la seva esposa desaparegu-
da i també sòcia de l’associa-
ció, montserrat gené planas 
(dep). Hi van assistir tots els 
socis i familiars.

Es van esgotar 
gairebé totes les 
places  
disponibles.  
Un gran èxit  
de participació

municipal de la pobla, 
però també a la piscina 
municipal i la pista de 
tennis. Hi van prendre 
part nens i nenes de tres 

a tretze anys, que van dis-
posar de servei d’acollida 
en cas de necessitar-ho 
durant les deu setmanes 
del campus.
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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

Tens gos? 
Posa-li el xip

ens ajudarà a trobar-te´l si ets 
l’amo d’un animal perdut i, a 
més, és obligatori.
una eina útil per trobar rà-
pidament els propietaris dels 
gossos és la col·locació del xip, 
que resulta obligatori amb la 
llei de protecció d’animals.
d’altra banda, cal recordar que 
tots els propietaris d’animals 
de catalunya estan obligats a 
inscriure’l al cens municipal i 
al registre d’animals de cata-

lunya. el primer pas que cal 
realitzar és instar els propieta-
ris d’animals de companyia a 
identificar-los mitjançant xip  
i registrar-los a l’ajuntament. 
A més, és necessari que s’es-
terilitzin tots els gossos i gats 
domèstics per tal d’evitar el 
gran nombre d’animals que 
acaben abandonats per man-
ca de llar i alhora, promoure 
l’adopció d’animals en lloc de 
la compra.

Calamares en salsa 
con arroz basmati
Ingredientes:  
(4 Comensales)
 1 kilo de calamares pe-
queños (calamarcitos).
 1 cebolla mediana, 2-3 
dientes de ajo,1 hoja de 
laurel. vino blanco (un 
vaso mediano)
 guindilla (al gusto).pi-
mentón. pimienta moli-
da. perejil picado. Toma-
te triturado (200 gramos 
aprox.).
  mejillones al vapor. 
Aceite (Aove).

Elaboración:
limpiamos los calamares 
sin quitarles la piel.
rehogamos la cebolla 
muy picada y añadimos 
los ajos en láminas y la 
guindilla; a continuación 
añadimos los calamares y 
la pimienta; una vez sol-
tada el agua y rehogados, 
añadimos el vino blanco 

o se puede añadir coñac 
(al gusto), y a continua-
ción añadimos el pimen-
tón y el tomate. dejamos 
cocer unos minutos.
Añadiremos el caldo de 
haber hecho los mejillo-
nes al vapor y un poco 
de agua si es necesario. 
Rectificamos de sal. Los 
dejamos cocer hasta que 
quede una salsa apetito-
sa.
muy importante, ir pro-
bando.
Arroz basmati: 50 gra-
mos por persona.
lavamos muy bien el 
arroz y lo ponemos a her-
vir cubriendo de agua, y 
lo dejamos sobre 15 min. 
cuando esté en su punto 
de cocción se deja repo-
sar y se pueden añadir 
piñones o pasas.
lo ponemos en un molde 
o un vaso y colocar según 

foto en el centro del plato 
regado con la salsa de los
calamares y el toque de 
perejil. los mejillones tal 
como se ven.
es muy importante que 
el plato entre por la vista 
y a continuación por el 
paladar.
para acompañar, un vino 
blanco penedés fresco o 
un tinto Terra Alta joven 
(a gusto).

Bon profit

Si vols que publiquem 
la teva recepta la pots 
enviar-la a: pigota.
pobla@gmail.com 

REcETa DEl TRIMEsTRE 
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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

Festes d’Estiu  
musicals i remullades
l’agost és a la pobla sinònim 
de festa. el dijous 3 vam co-
mençar les festes d’estiu amb 
cinema a la fresca, amb la pel-
lícula cazafantasmas, i el di-
vendres 4 es va poder gaudir 
fins ben entrada la matinada 
de la discomòbil “mas u mas”. 
dissabte va ser un dia intens, 
amb aiguagim a la tarda i nit 
i matinada amb l’orquestra 
girasol i la xaranga bandso-
nats, que va recórrer els car-
rers del poble mentre els qui 
els seguien quedaven ben re-
mullats. diumenge 6 es va fer 
l’esmorzar popular a la plaça 
de la bassa, i a la tarda, festa i 
xaranga infantil altre cop amb 
els bandsonats.
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Cisterna a pressió Trituradora forestal
Banyera de cereals Recol.lectora de cereal amb picador 
Tautliner de palla
Cuba de pinso Sembradora pneumàtica 4m

  Góndola Vibrocultivador
Abonadora pendular 5Tn
Aplicació de fitosanitaris amb gps
Arades de volteig

                       LA POBLA DE MONTORNÈS (TGN)

LA POBLA DE 
MONTORNÈS 
(TGN)

- Trituradora forestal
- Recol·lectora de cereal 
   amb picador de palla
- Sembradora pneumàtica 4m
- Vibrocultivador
- Abonadora pendular 5Tn
- Aplicació de fitosanitaris amb gps
- Arades de volteig

- Cisterna a pressió
- Banyera de cereals
- Tautliner
- Cuba de pinso
- Góndola

Cisterna a pressió Trituradora forestal
Banyera de cereals Recol.lectora de cereal amb picador 
Tautliner de palla
Cuba de pinso Sembradora pneumàtica 4m

  Góndola Vibrocultivador
Abonadora pendular 5Tn
Aplicació de fitosanitaris amb gps
Arades de volteig

                       LA POBLA DE MONTORNÈS (TGN)

La Pobla viu la seva
els veïns i veïnes de la pobla 
de montornès hem viscut amb 
intensitat un any més la nostra 
festa major, que va arrencar 
amb el repic de campanes 
el dijous 7 de setembre. el 
divendres va començar ben 
aviat amb les matinades i va 
seguir amb els actes més tradi-
cionals: l’anada a Ofici amb la 
corporació municipal i cerca-
vila amb la banda de Timbals i 
gralles d’Amics de montornès, 
nans del carrer de sant Antoni 
i el drac pigota. després de la 
missa solemne hi va haver el 
ball popular de la cercavila. 
A la nit va arribar el torn del 
correfoc amb el drac pigota, 
Aguilots de bonastre, Au fè-
nix de la pobla de mafumet i 
diables de vilabella. la nit va 
acabar amb ball amb el duet 
Ambient i el concert de l’or-
questra mitjanit.

el dissabte a la tarda es va 
haver de suspendre per mo-
tius meteorològics la diada 
castellera que havia d’aplegar 
els castellers d’Altafulla, nois 
de la Torre, castellers de sant 

Festa Major
pere i sant pau i xiquets del 
serrallo. després sí que hi va 
haver ball de tarda i de nit amb 
el grup slogan. la nit va aca-
bar amb una actuació de dj.

el diumenge va ser el dia dels 
partits organitzats pel club 
futbol sala la pobla de mon-
tornès, sardanes amb la cobla 
maricel, correbars amb la xa-
ranga bandsonats i festa m80 
i dj. la bicicletada popular i 
l’esmorzar dels participants va 
donar el tret de sortida d’un 
dia intens: amb un vermut po-
pular a la plaça de la bassa, la 
festa aquàtica que va clausu-
rar la temporada de la piscina 
municipal i havaneres amb el 
grup olla barrejada.

la festa major va continuar el 
dissabte 16 de setembre amb 
la segona baixada de Trastos i 
patinet infantil, que va portar 
pels carrers del municipi les 
creacions més esbojarrades. 
després es va fer la festa Holi, 
el berenar-sopar dels socis de 
l’Associació gastronòmica i 
l’audició d’havaneres.
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Associació de Comerços i Serveis de la Pobla de Montornès

Aquest mes de novembre farà deu 
anys que vanessa pova, que treba-
lla en el sector des dels setze anys, 
va obrir aquesta perruqueria, si-
tuada a la urbanització castell de 
montornès. però les clientes i cli-
ents de la perruqueria no són no-
més d’aquesta urbanització i de la 
resta del municipi, sinó també de 
diferents poblacions del baix gaià 
i de més lluny, com barcelona.

l’establiment és unisex i, tot i que 
la majoria de clients són dones, 
també hi acudeixen homes i nens. 

Aluminis gibert és una empresa 
que va obrir a la pobla de montor-
nès fa un parell d’anys especialitza-
da en fusteria d’alumini: finestres, 
mampares, mosquiteres... el seu 
propietari, xavier gibert, ja havia 
treballat en el sector amb una em-
presa pròpia durant uns anys, fins 
que la crisi econòmica va obligar-lo 
a tancar-la. fa dos anys ha pogut 
tornar a establir-se pel seu compte. 
Actualment, la gran majoria dels 
treballs que fa Aluminis gibert són 
de reformes de clients particulars.

l’àmbit de treball és des de calafell 
a cambrils, tot i que han portat a 

Perruqueria Unisex Extrema Aluminis Gibert

en aquests gairebé deu anys que 
està oberta la perruqueria, on no-
més treballa la vanessa, el ritme de 
feina ha estat constant.

els horaris són els següents: di-
marts i dimecres, de 9 a 13 i de 15 
a 19 hores; dijous, de 9 a 13 hores; 
divendres, de 9 a 19 hores, i dissab-
te, de 9 a 17 hores. els diumenges i 
dilluns està tancada.

av/ Mas solé, local 5
urbanització El castell
Tel.  977 64 89 46 
43761 la Pobla de Montornès

terme algun encàrrec per a clients 
d’altres localitats, com barcelona. 
la majoria de treballs es localit-
zen, però, a la pobla de montornès 
i municipis propers. A Aluminis 
gibert hi treballen actualment el 
mateix xavier gibert i tres opera-
ris. gibert assenyala que l’alumini 
es tracta d’un sector on actualment 
hi ha molta competència, i per po-
der tirar endavant s’ha de treballar 
amb preus molt ajustats.

c/ Eusebi Mercader, 12
Tel. 657 380 141
aluminisgibert8@hotmail.com
43761 la Pobla de Montornès

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!

El consEll DE saluT

anna IcaRT DE boFaRull

Arriba el fred i els dies és fan més 
curts, això provoca que el nostre 
organisme hagi de fer canvis per 
adaptar-s'hi. Aquest procés provo-
ca una major despesa energètica, 
amb la conseqüència que baixaran 
les defenses i facilitarà l’aparició de 
grips i refredats. A més a més, amb 
la reducció de l’exposició a la llum 
solar el nostre cervell produirà més 
melanina, que regula la son, i menys 
serotonina, l’anomenada hormona 
de la felicitat. Tot això ens portarà 
aquella sensació de cansament, tris-
tor i dificultat d’aixecar-nos del llit. 
per augmentar les defenses, i com-
batre virus i bacteris, hem de seguir 
unes pautes de vida saludable: fer 
exercici físic (mitja hora al dia) per 
reforçar el sistema circulatori i im-
munitari, i a més contribuir a elimi-
nar la tristesa, seguir una dieta sana 
i equilibrada, estar deu minuts al dia 
exposats al sol per aportar vitamina 
d, que ens ajudarà a mantenir els 
ossos forts i sans i també contribuirà 
a la major producció de serotonina, 

dormir vuit hores al dia per comba-
tre el cansament físic i psíquic que 
arriba amb la tornada a la feina i 
a l’escola, i reservar un temps per 
a nosaltres i les nostres aficions, ja 
que ens ajudarà a relaxar la ment i 
no acumular estrès.

per últim cal recordar que si és ne-
cessari augmentar energia podem 
agafar aliments com: fruites i ver-
dures per les vitamines, com ara 
les mandarines i la vitamina c. All 
i ceba pel seu efecte antiviral. infu-
sions i caldos calents per protegir la 
gola. extractes de mel i pròpolis per 
augmentar les resistències enfront 
les infeccions. Aliments rics en zinc, 
present a la carn, mariscs, peix, es-
pinacs, llegums, pipes de gira-sol. i 
si és necessari podem utilitzar algun 
suplement vitamínic o gelea reial 
perquè ens ajudi a passar aquesta 
època de l’any.

cal recordar que si ens preparem, 
podrem fer més coses i augmentar 
les ganes de dedicar-nos més temps 
per cuidar-nos.

Prepara’t per a la tardor!
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El 23 de setembre es va celebrar fi-
nalment la celebració de la sardina-
da popular i l’actuació de teatre, amb 
un gran èxit de participació. Aques-
tes activitats estaven programades 
inicialment per al 19 d’agost, però es 
van ajornar com a mostra de suport 
a les víctimes i familiars i ferits dels 
atemptats terroristes de barcelona i 
cambrils, d’acord amb els tres dies 
de dol decretats per la generalitat de 

catalunya i el govern espanyol.

després de l’èxit l’any passat en la pri-
mera edició, l’Ajuntament de la pobla 
de montornès ha organitzat una sego-
na caminada, amb la col·laboració de 
sílvia virgili, montornès parera i Alí-
cia solé. serà el diumenge 15 d’octu-
bre i sortirà del pàrquing de l’estació a 
les 8.30 hores amb un recorregut per 
l’entorn del voltant del municipi, en 
què es passarà per espais cremats en 
l’incendi de l’estiu de 2016. La dificul-

tat és baixa i és accessible a tothom, 
però hi ha alguna pujada important.

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

sardinada popular i actuació teatralVetllada a l’entorn de 
l’ermita Mare de Déu 
de Montornès

el sopar amb les estrelles va ser la 
gran novetat de la vetllada a l’entorn 
de l’ermita mare de déu de montor-
nès el dilluns 14 d’agost. després es va 
fer el concert del grup 22duo, amb les 
veus de marina prades i oriol padrós.

l’endemà, sortint de missa, es va ce-
lebrar la festa dels Avis, en home-
natge a la gent gran de la pobla. els 
actes estaven organitzats per la co-
missió de festes amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

caminada popular  
per la Pobla el 15 d’octubre

Primera sortida del Drac 
la Pigota, a Bonastre
bonastre va ser el primer 
destí del drac la pigota 
fora de la pobla de mon-
tornès. Va ser a finals 
de juliol durant la festa 
major de bonastre del 
municipi del baix pene-

dès. els Aguilots de bo-
nastre van acompanyar 
el drac la pigota en la 
seva primera cercavila 
de bèsties de foc en la 
festa major de la pobla 
l’estiu passat.
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ManEl bonanaD

Com vaig indicar a l’anteri-
or número de la pigota, con-
tinuarem amb la descripció 
de l’itinerari que, per motius 
d’espai, vàrem dividir en 
dues parts.

Havíem arribat a un punt 
del camí des d’on es veien 
les dues urbanitzacions del 
nord del terme. ens trobem 
sota d’una torre d'electrici-
tat. continuem caminant i 
ben aviat ens trobem amb un 
parell de rètols. els seguim. 
després de passar el segon 
senyal, podem veure con-
reus de garrofer, a la dreta 
i a l’esquerra del camí. el de 
la dreta està conreat amb fei-
xes. el garrofer s’ha conreat 
molt al nostre terme, perquè 
s’adapta molt bé als sòls i al 
clima del nostre territori. 
no és gaire exigent pel que 
fa a temperatures i humitat, 
i creix bé en sòls pedregosos 
i pobres, tot i que prefereix 
sòls calcaris (i aquí n’hi ha 
molts, perquè les roques que 
formen el subsòl contenen, 
en major o menor propor-
ció, carbonat de calci). de 
fet, tots els conreus que hem 
anat trobant durant l’itine-
rari (ametllers, avellaners, 
garrofers, oliveres, blat) 
s’adapten bé al tipus de cli-
ma mediterrani litoral i als 
sòls i orografia del terreny. 
són conreus que durant se-

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 construccions 
de la pagesia del passat (ca-
banes 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, voltarem dos 
turons amb bosc, les forques 
i la socarrada.

caminant per la Pobla

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

tuen com un bon embornal 
de co2. d'aquesta manera, el 
garrofer compleix un paper 
mediambiental important 
perquè contribueix a mitigar 
els efectes del canvi climàtic. 
és interessant!

seguim. compte perquè hi 
ha un moment en què el 
camí fa una mica de baixada 
i és rocallós. després es tor-
na planer i estret. en aquest 
punt, a l’esquerra del camí, 
fixeu-vos en un garrofer 
amb el tronc molt gran. és 
un exemplar preciós. Aviat el 
sender torna a ser rocallós, 
just en un punt on gira cap a 
la dreta. Aquí, si us poseu a 
la part més alta de les roques 
del camí, gaudireu de bones 
vistes: les serralades que en-
volten la part nord del terme, 
les urbanitzacions, conreus i 

el nostre poble. seguim uns 
40 metres i el camí gira cap 
a l’esquerra. cap a ponent, 
veureu un turó ple de pins: 
la socarrada. i cap al sud, la 
pobla. de fet, les forques, la 
socarrada i el Turó de l’er-
mita són els únics indrets 
amb un bosc de pi blanc de 
certa entitat a la part central 
i sud del terme.

continuem. el sender en-
cara és rocallós. s’hi veuen 
més conreus (garrofers i 
blat). desemboquem en un 
camí asfaltat. veiem un se-
nyal, que indica que falten 
300 metres per arribar a la 
pobla, cap al sud. l’agafem. 
passem per sota del túnel de 
l’Ave, i després d’uns me-
tres, per sota d’un altre tú-
nel més antic, que correspon 
a l’antiga via del tren roda 
de berà-reus. una vegada 
l’hem creuat, davant nostre 
veiem un extens camp d'ave-
llaners (ocupa una superfície 
aproximada d'1,8 hectàrees), 
i si mirem cap a l’esquerra, 
en tenim un altre més pe-
tit de garrofers, amb feixes 
(marges). nosaltres seguim 
cap a la dreta el camí asfal-
tat que va paral·lel al camp 
d'avellaners. caminem uns 
400 metres i farem cap a la 
plaça de la bassa, que és on 
hem iniciat la caminada i  
on finalitza el nostre recor-
regut.

gles s’han treballat en aques-
tes contrades, a més de la vi-
nya. la superfície cultivada 
ha minvat en les últimes dè-
cades per motius econòmics 
(sobretot l'avellaner) i per 
l’augment de zones urbanit-
zades, sobretot a la meitat 
nord del terme municipal, 
que ha fet que s’hagin per-
dut terres aptes per al cultiu.

el garrofer (Ceratonia sili-
qua) és important al nostre 
terme. l’estat espanyol és el 
principal productor de gar-
rofes del món i catalunya hi 
participa amb un 22,2% del 
total de superfície conrea-
da. pel que fa a l’avellaner 
(Corylus avellana), cata-
lunya és un dels principals 
productors del món, i la pro-
ducció se centra, sobretot, 
al camp de Tarragona. A la 

pobla s’hi localitzen les plan-
tacions d'avellaner en zones 
concretes de la meitat sud 
del terme. el garrofer, però, 
el podem trobar gairebé es-
campat per tot arreu. Algu-
nes vegades el trobem for-
mant conreus; també trobem 
arbres en solitari, formant 
part d'una zona boscosa, allà 
on abans hi havia hagut un 
camp conreat, que ara resta 
abandonat, i el qual ha estat 
envaït per la vegetació.

Hi ha un aspecte del gar-
rofer com a espècie vegetal 
que cal conèixer: té una gran 
capacitat d'absorció de co2 
(diòxid de carboni), que és 
un dels principals gasos que 
està provocant l'escalfament 
del nostre planeta. Hi ha es-
tudis que demostren que les 
formacions de garrofers ac-
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Personatges

la petanca ha arrelat amb 
força a la pobla de mon-
tornès, i és que el club que 
porta el nom del municipi 
és un dels més importants 
de catalunya i de l’estat es-
panyol. Aquesta temporada, 
el primer equip del club pe-
tanca la pobla de montornès 
tornarà a estar entre els vuit 
millors equips del país a la 
lliga catalana, després de 
recuperar la màxima catego-
ria, i aquest any ja porta dis-
putats fins a quatre tornejos 
internacionals. en parlem de 
tot plegat amb juan carlos 
montejo i joan sánchez, pe-
ces bàsiques de l’entitat.

la temporada passada va ser 
de rècord. el primer equip 
poblenc va acabar imbatut a 
la primera divisió catalana 
amb una mitjana de puntu-
ació de 12,5 de 16 possibles, 
i el segon equip va guanyar 
la lliga de segona divisió, 
i va assolir també l’ascens 
a la segona màxima catego-
ria. “A l’estat hi ha uns mil 
clubs, dels quals 400 estan 
a catalunya. n’hi ha una 
vuitantena que estan consi-
derats d’elit i la pobla n’és 
un. Aquesta categoria la de-
termina la participació als 
campionats d’espanya i els 
seus resultats. en categoria 
absoluta mai hem guanyat 
tot i participar-hi molts anys, 
però sí en juvenil”, explica el 
president del club petanca 
la pobla de montornès, juan 
carlos mostajo, que destaca 
els èxits del club: “Hem gua-
nyat 11 cops el campionat 
de catalunya i en categoria 

La Pobla de Montornès, una  
referència en petanca en l'àmbit català

la pobla han anat a jugar a 
bèlgica, Holanda i sobretot 
a frança, el país d’europa on 
es juga més a la petanca. en 
aquests tornejos porten una 
samarreta amb el nom del 
club i també de la selecció 
espanyola.

la junta directiva, que afron-
ta el seu segon mandat, des-
prés de les eleccions de fa un 
any, està formada per juan 
carlos mostajo (president), 
Andrés cano (vicepresident), 
joan sánchez (tresorer) i 
maria rosa martí (secretà-
ria). el pressupost d’enguany 
és de 18.500 euros, que es 
cobreix amb quotes de socis, 
patrocinis i una subvenció de 
l’Ajuntament de 6.000 euros. 
per potenciar la petanca al 
municipi el curs passat van 
realitzar activitats d’iniciació 
a aquest esport a l’escola els 
Ametllers i que no només els 
ensenyen en l'aspecte espor-
tiu sinó també els valors del 
club: companyonia, educació 
i respecte al contrari. i aquest 
curs hi tornaran.

com a federat. per la seva 
banda, sánchez, que ja porta 
una dotzena d’anys jugant, 
recorda que a la plantilla del 
club hi ha jugadors de 17 a 75 
anys: “en pocs esports pots 
trobar aquesta diferència 
d’edat. A més tenim un pes 
femení important, amb sis 
dones, que a més han acon-
seguit grans resultats.”

“la clau dels nostres èxits 
és treballar molt, posar-hi 
moltes ganes i sortir a com-
petir a altres llocs per seguir 
aprenent”, apunta mostajo, 
que recorda que equips de 

El club  
compta amb 
més de  
setanta socis 
i dos equips 
amb una  
trentena de  
jugadors,  
sis dels quals 
són dones

Aquesta  
temporada,  
el primer equip 
tornarà a  
estar entre els 
vuit millors 
equips  
del país a la  
Lliga Catalana

Joan Sánchez (esquerra) i Juan Carlos Mostajo a les instal·lacions del club.

individual hem situat juga-
dors nostres en el cinquè i 
novè lloc absolut i un cinquè 
a europa, víctor garcía.”

el club petanca la pobla de 
montornès es va fundar fa 
cinc anys a partir de la dis-
solució de l’Associació cul-
tural esportiva, de la qual 
n’era una de les seccions. A 
les instal·lacions de la Zona 
esportiva municipal (Zem), 
a la urbanització castell d 
montornès, havien començat 
a jugar un grup de persones 
a la petanca, després es van 
federar i l’afició va continuar 
creixent mentre arribaven els 
èxits esportius.

Actualment el club petan-
ca la pobla de montornès 
compta amb més de setanta 
socis i dos equips amb una 
trentena de jugadors, una 
gran part dels quals han es-
tat “fitxats” de poblacions 
com valls, vila-seca, calafell, 
olesa de montserrat i espar-
reguera. i és que la pobla és 
una referència en petanca en 

l'àmbit català. el tresorer del 
club, joan sánchez, explica 
que a aquests jugadors se’ls 
paga el desplaçament al lloc 
de joc i l’esmorzar, tot i que 
hi ha clubs que paguen quan-
titats en metàl·lic a alguns 
dels seus millors jugadors.

les instal·lacions del Zem 
alberguen actualment 20 pis-
tes de petanca. els jugadors 
acostumen a entrenar els di-
vendres, dissabte disputen 
tornejos socials i diumenge 
els campionats quan toca a 
casa. les tirades comencen a 
les nou del matí i alguns dies 
coincideixen els dos equips 
del club a casa. el president 
convida els veïns i veïnes de 
la pobla a assistir-hi i desco-
brir un esport que ben aviat 
es veu que trenca els tòpics 
que els han posat durant 
anys. “en aquest esport és 
molt important la concen-
tració i l’estratègia. durant 
les tirades hi ha un gran si-
lenci”, assenyala mostajo, 
que ja fa 35 anys que prac-
tica la petanca, 25 dels quals 
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L’open Internacional de la Pobla de  
Montornès bat el seu rècord de participació

el club petanca la pobla de montor-
nès va organitzar els passats dies 11 i 
12 d’agost una nova edició de l’open 
internacional la pobla de montornès, 
amb la participació de 60 equips de 
sèniors i 10 equips de dones, un nou 
rècord de participació. entre el equips 
participants hi trobem els equips de 
bourg st. Andeol, Andrezieux bout-
heon, perpinyà i obut, entre altres. 
També hi van prendre part un equip 
del senegal. la resta de participants 
van ser equips procedents de catalu-
nya i de la resta de l’estat.

el divendres 11 d’agost va comen-
çar el torneig amb la competició de 

“gentleman”, en què van participar 
els millors jugadors i inscrits a l’open 
amb col·laboradors i sponsors. el dia 
12 va iniciar-se l’open internacional. 

el torneig es va desenvolupar amb 
plena harmonia i esportivitat. Hi 
va haver moments que a les instal-
lacions del club poblenc hi havia mes 
de 300 persones entre jugadors i es-
pectadors.

Aquest torneig estava autoritzat per 
la federació espanyola de petanca i 
els arbitratges i el control de la tau-
la eren de la federació catalana. el 
club dona las gràcies a tos els col-
laboradors i a l’Ajuntament de la 
pobla per la seva participació, sense 
la qual no es podria haver organitzat.

amb els nens i nenes de la Pobla
el col·legi de primària els Ametllers 
de la pobla va convidar a participar  
el club petanca la pobla de montornès 
a la setmana d’esports per donar a co-
nèixer aquest esport als nens i nenes.
per altra banda, el club petanca també 
va muntar un expositor a la fira d’enti-
tats i comerços fa uns mesos. es va cre-
ar una petita pista on els nens i nenes 
de la pobla van estar practicant durant 
tot el dia la petanca. Actualment el club 
poblenc està participant a la lliga ca-
talana de petanca i a la lliga provincial 
de Tarragona a primera divisió. 

Fruiteria 
“La Tasca”

Passeig de l’estació, 27· local 5
tel. 628 130 848

la Pobla de Montornès

acabem 

d’obrir!

Segueix l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès a Facebook
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Gerard bailo, segon a manca d’una  
prova per acabar la Copa Rodi Michelin
el pilot de la pobla gerard 
bailo va guanyar a castellnou 
de seana la penúltima prova 
de la copa rodi michelin, dis-
putada el primer cap de set-
mana de setembre. A manca 
de només una cursa per al fi-
nal del campionat, bailo està 
a només dos punts el líder. el 
títol es decidirà el proper 29 
d’octubre.

BAR LA PLAçA
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Arranca una nueva temporada del  
cFs la Pobla de Montornès
el club futbol sala la pobla 
de montornès empieza la tem-
porada 2017-2018 con mucha 
ilusión de conseguir nuevos 
éxitos deportivos y con ganas 
de enseñar y de disfrutar del 
futbol sala en nuestro muni-
cipio. este año, con una nueva 
junta directiva formada por 
grandes personas que con el 
trabajo conjunto trabajaran 
para que el club sea más que 
un club, una junta que no de-
jará de trabajar atendiendo 
todas las necesidades de sus 
miembros.

está nueva temporada el cfs 
la pobla de montornès cuen-
ta con equipos en todas las ca-
tegorías. los equipos mini y 
prebenjamín se componen de 
jugadores que se inician este 
año en este deporte y a manos 
de david berber, sergio gallo, 

parés y pau Angurell dirigi-
rán el equipo infantil en su 
primer año en la categoría. 
iván Torrent y santi gil suben 
a la categoría cadete con sus 
chicos después de haber con-
seguido la división de Honor 
en la categoría infantil la pa-
sada temporada. el equipo ju-
venil será entrenado por jau-
me garcés, jugador de fútbol 
sala con mucha experiencia, 
y el sénior será dirigido por 
el coordinador Antonio gallo, 
Arturo Tamurejo y con la ayu-
da de javier palomo.

Todos los equipos federados 
han iniciado su pretemporada 
y los más pequeños del club 
han iniciado sus entrena-
mientos desde el pasado 12 de 
septiembre. la competición 
se iniciará el próximo fin de 
semana del 7 y 8 de octubre.

Alejandro gallo y el coordina-
dor Antonio gallo aprenderán 
todo lo que el futbol sala con-
lleva, para prepararse para las 
competiciones futuras. 

cuenta también con dos equi-
pos en la categoría benjamín. 
josé "pozu" y mario dirigirán 
el benjamín A y marc ruiz y 
joan domingo, el benjamín 
b. el senior Ángel, conjunta-
mente con marc, llevarán el 
equipo alevín. josep maria 

La competición 
se iniciará el 
próximo fin 
de semana 
del 7 y 8 de 
octubre
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