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Transport públic

Agenda imprescindible

Ajuntament /Jutjat de Pau  977648012 

Consultori de la Pobla  977648531

Consell Comarcal  977244500

Bombers  085

CAP Torredembarra  977643809

Mossos d’Esquadra  112

Autocars Penedès  977660821

Aeroport Reus  977779832

Protectora d’animals  977753616

Biblioteca de la Torre  977643175 

AQUALIA  900814081 

BASE  977642620 

Correus  900506070

Deixalleria Comarcal  977645819

FECSA-Endesa  977130028

Patronat Antoni Roig  977644308

Funerària Selva  977661075

Tanatori de Torredembarra  900506712

Atenció 24 hores contra  
la violència masclista  900900120

EscoLEs 

Escola Els Ametllers  977648259

Llar d’infants Sol Solet  977648700 

IES Torredembarra  977640312

IES Ramon de la Torre  977642402

FARMàciA

Farmàcia Anna Torné  977648013

AMbuLàNciEs

Creu Roja  977244769

El Vendrell  977661141

Santa Rosalia  977643434

SEM  977222222

TAxis

Taxi Aureli  616402970

TAxI GEné  977648161

Editorial

Benvolguts/des vilatans/nes,

Són temps de turbulències, no 
som pobres com fa noranta anys 
però estem encara dins d’una cri-
sis que no es pot amagar. L’equip 
de govern de l’Ajuntament fem 
tot el que podem per millorar el 
benestar del poble: ajuntament 
nou amb ascensor, arxiu... Hem 
fet la primera part de la vorera 
fins a arribar a la urbanització 
Castell de Montornès, adequar 
el passeig de l’Estació, aviat in-
augurarem el nou consultori mè-
dic, hem donat cobertura de te-
levisió a tot el nucli urbà, tenim 
aigua de sobres amb el nou pou, 
les associacions van en augment, 
en els esports som capdavanters 
i el poliesportiu i la piscina estan 
en bones condicions, eliminarem 
totes les barreres arquitectòni-
ques, comprarem Cal Miracle 
per a centre social al nucli urbà, 
farem més aparcaments com 
vàrem prometre en el programa 
electoral, sortirà a licitació la 

nova escombradora, seguirem 
adequant la il·luminació amb 
baix consum i farem un parc de 
salut per a la gent gran al costat 
del nou consultori mèdic.

Cada cop devem menys diners 
al govern central i el projecte de 
transformar la via Reus-Roda 
cada vegada és més possible. 
L’Ajuntament, tot i les crítiques 
que rebem, tenim la consciència 
ben tranquil·la perquè més i mi-
llor no ho podem fer.

A tots i a totes desitgem que pas-
seu unes bones festes i un millor 
any nou en pau i harmonia.

Afectuosament,

Josep Maria  
Santamaria i Puig

Alcalde, i l’equip de govern  
de l’Ajuntament de  

la Pobla de Montornès
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Les obres del consultori mèdic avancen

Els tributs municipals  
es podran pagar en nou mensualitats

Les obres del consultori mèdic de la 
Pobla avancen a bon ritme, com es 
pot apreciar en aquesta imatge de 
fa pocs dies. La previsió és que les 
obres, que porta a terme l’empresa 
pública Infraestructures de Cata-
lunya, estiguin acabades abans del 
proper mes de juny.
El nou consultori mèdic s'ubicarà 
en el solar on hi havia les antigues 
escoles. Les obres les porta a terme 
l'empresa Voltes Connecta, SLU des-
prés de ser la guanyadora del con-
curs públic, amb un cost previst de 

servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès

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

Com  
fer-ho? 
En  
aquest 
gràfic  
ho  
expli-
quem:

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

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR

417.315,63 euros (IVA inclòs).
L’edifici constarà d'una planta baixa 
molt diàfana i lluminosa, fàcilment 
accessible des de peu de carrer i com-
pletament adaptada per a persones 
amb mobilitat reduïda, que disposa-
ran també d'una plaça adaptada per 
a vehicles, situada a l'entrada.
La construcció ha estat dissenyada 
sota les actuals normatives vigents en 
tots els àmbits aplicables, així com se 
n'ha garantit la màxima eficàcia ener-
gètica possible, emprant el programa 
de càlcul Lider.

A partir d'ara, 
els tributs muni-
cipals es podran 
agrupar i pagar 
en nou mensua-
litats (de febrer 
a novembre) 
sense interes-
sos. Es podrà 
fer a través del 
compte de pa-
gaments per-
sonalitzats de 
Base, organisme 
de la Diputació 
de Tarragona, 
agrupant els di-
ferents tributs 
en un compte 
comú. 
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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 mostra la seva solidaritat amb 
La Marató de TV3 i recull 635 euros
El diumenge 3 de desembre es va orga-
nitzar una caminada solidària amb La 
Marató de TV3, que enguany estava de-
dicada a les malalties infeccioses. Es va 
fer una caminada per a adults, que van 
sortir a les vuit del matí de la plaça de 
l’Església i van fer un itinerari pel terme 
municipal, i una altra caminada per als 
més petits, que van a anar a buscar el 
tió a l’ermita.

Després es va fer un esmorzar a l’ermita 
amb xocolata desfeta i coca. El preu era 
de 5 euros per persona, però es van po-
der fer donatius fins a cinc dies després. 
Finalment es van recollir 635 euros.

Roden un curtmetratge a l’escola Els Ametllers
L’escola Els Ametllers va acollir 
els passats 25 i 26 de novembre 
el rodatge d’un curtmetratge. 
Aquest curt s'emmarca com a 
projecte final del màster de Crea-
ció i Direcció Cinematogràfica que 
anualment realitzen a l’Escola de 
Cinema de Reus (Ecir). Cada any, 
cada un dels seus alumnes crea i 
dirigeix el seu propi curtmetratge 
i realitza els treballs dels diferents 
rols cinematogràfics dels curtme-
tratges dels seus companys, com a 
ajudants de direcció, dissenyador 
de so, script, càmera, etc.

El curtmetratge està interpre-
tat per l'Elena Pardos i la Laia 
Aldave i Emilio Cabrera, triats 
d'un càsting en línia que va 
realitzar l'Ecir a través de les 
xarxes socials. Actualment el 
curtmetratge es troba en fase 
de postproducció i el muntatge 
anirà a càrrec dels alumnes del 
curs de muntatge. Després de la 
postproducció de color i de so, el  
curtmetratge iniciarà el seu re-
corregut per festivals de tot el 
món, data que encara no es tro-
ba tancada.

Un dels alumnes, en xavier Pe-
dret, va escriure el guió titulat 
Galletas con Papá. La història 
s'emmarca dins el menjador 
d'una escola, on els alumnes 
realitzen una activitat extra-
escolar amb els seus pares o 
sense. Des del departament de 
producció de l'Ecir buscaven 
possibles localitzacions quan la 
Mar Cornelles, actual alumna 
del màster i natural de la Po-
bla de Montornès, va facilitar 
el contacte amb el CEIP Els 
Ametllers. 
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Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

ASSeSSoRAmenT en ComuniCACió 
elABoRACió de ConTinGuTS

xARxeS SoCiAlS
oRGAniTzACió d’ACTeS · foRmACió

  salvat 
ComunicacióPinturas

Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

C/ Closa Nova, 8
43761 La Pobla de Montornès
pinturas-sgm@hotmail.es

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372

Festes de la Pigota 2017
Una festa infantil la tarda del 
divendres 13 d’octubre va inici-
ar la programació de les Festes 
de la Pigota 2017. Hi va haver 
a la plaça de la Bassa coca amb 
xocolata i ball amb Disco Pink. 
El dissabte al matí hi va haver 
els actes centrals. Al matí a l’er-
mita de Montornès es va fer la 
Processó i Pa Beneït, la missa 
solemne a la Mare de Déu de 
Montornès i un aperitiu orga-
nitzat pels Amics de Montor-
nès, amb una gran afluència 
de públic.

A la tarda, els timbals van ser 
els protagonistes a la Tabalada 
amb els Timbalers dels Amics 
de Montornès, els de la Bèstia 
de la Pobla i els Grallers del 
Catllar. L’encesa de la Pigota 
va posar punt final a l’acte, per 
donar pas al sopar al poliespor-
tiu i el ball de nit amb el grup 
Loren.

Diumenge, unes cinquanta 
persones van participar a la 
caminada popular pel terme 
de la Pobla, organitzada per 
la Regidoria d'Esports amb la 
col·laboració de Sílvia Virgili, 
Montornès Parera i Alícia Solé.
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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

Torneig de petanca  
de l’Associació  
de Gent Gran

L’Associació de Gent Gran 
de la Pobla de Montornès 
va organitzar el seu primer 
torneig de petanca el passat 
11 de novembre a les instal-
lacions del ZEM. Hi van 

participar una seixantena 
de persones, que van gaudir 
d’aquest esport tan arrelat al 
nostre municipi. Hi va haver 
trofeus per a diverses cate-
gories.

Pies de cerdo  
en salsa
Ingredientes:  
(5 personas)
 5 Manos de cerdo
 Laurel
 3 Dientes de ajo
  ½ Pastilla de Ave-
crem o similar.

Picada:
 Almendra, avellana, 
ajo crudo
  1 rebanada de pan 
tostado
 Perejil

Sofrito:
 1 cebolla mediana
 1 pimiento verde
 3 dientes de ajo
 Tomate (un bote me-
diano triturado)
 1 vaso de vino blanco
 Sal, pimienta al gusto

A la salsa se pueden 
añadir setas variadas 

al gusto

Manos a la 
obra:
 Poner las manos junto 
con los ajos, el laurel, la 
media pastilla de caldo 
y agua hasta cubrir.
 Hervir durante unas 3 
horas o controlar cuan-
do estén tiernos.
  En olla a presión 
puede ser entre media 
y tres cuartos de hora.
 Hacer el sofrito: ce-
bolla, ajos, pimiento, 
tomate, laurel y el vino 
blanco. Sazonar a gus-
to.
 Añadir al sofrito algo 
del caldo de la cocción. 
Incorporar los pies her-
vidos.
 Machacar los ingre-
dientes de la picada y 
agregar el sofrito y los 

pies.
 Dejar hervir unos 10 
minutos, rectificando 
de sal, y un toque de 
guindilla le puede ir 
muy bien.

Bon profit!

Receta de la clase de 
cocina de la Asociación 
Gastronómica y Cultu-
ral.

Autora:  
Marisa Ramón 

Si vols que publi-
quem la teva recep-
ta la pots enviar-la a: 
pigota.pobla@gmail.
com 
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Vivim el Nadal a la Pobla
L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès organitza diferents 
actes aquestes festes de nadal 
(podeu consultar el programa 
a la contraportada), alguns en 
col·laboració amb la Comissió 
de festes la Pobla de Montor-
nès ACR. Però també altres 
entitats del poble organitzen 
activitats aquests dies. 

La decoració nadalenca es pot 
veure pels carrers i places de 
la Pobla, tant al poble com a 
les urbanitzacions, i també les 
diferents entitats del municipi 
decoren els seus locals.

Fem consum de proximitat
Des de l’Ajuntament us ani-
mem a comprar als comerços 
del poble els vostres regals. Hi 
trobareu tota mena de produc-
tes i lots. I també us convidem 
a fer un consum responsable 
i recordeu que els animals de 
companyia no són un regal, 
sinó una responsabilitat per a 
qui se’n fa càrrec.

cine infantil  
al Casal de l’Associació 
Amics de Montornès

Horaris festes de  
Nadal de la Parròquia 
de Santa Maria 

Els propers dies 27 i 29 de de-
sembre, a partir de les 6 de la 
tarda, es podrà veure cinema 
infantil al Casal de l’Associa-

ció Amics de Montornès. En-
guany, per primer cop, l’enti-
tat ha decorat el seu Casal per 
les festes nadalenques.

DeSeMbre
Diumenge 24: Quart Diumenge d’Advent: 
12.30 hores
Diumenge 24: Missa del Gall, vigília de 
nadal: 22.00 hores
Dilluns 25: Missa de nadal: 12.30 hores
Dilluns 26: Missa de Sant Esteve: 12.30 
hores
Diumenge 31: Sagrada Família: 12.30 hores

Gener
Dilluns 1: Santa Maria, Mare de Déu: 12.30 
hores
Dissabte 6: Epifania (Reis Mags): 12.30 
hores
Diumenge 7: Baptisme del Senyor: 12.30 
hores

 

Consulteu bases a facebook o al casal d’Amics de Montornès 

 

 

 

PREMIS:  
1r  100€ 2n  50€ 3r  25€

Acte de lliurament: gener al casal. Es farà 
publicitat de l’acte amb suficient antelació.

INSCRIPCIONS
- facebook 
- biblioteca d'Amics de Montornès 

(C/ Major, 31. Els dijous de 17h a 19h)
- Forn Virgili  (C/ Major, 48)
Data límit:   27 de desembre (vigília de la visita del jurat)
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una mirada enrere...

EL coNsELL dE sALuT

ANNA icART dE boFARuLL

Arriben les festes de nadal! Ja sa-
bem que toca gaudir de la família, els 
amics, els regals, les il·lusions dels 
infants… però també de menjar tor-
rons, dolços, licors, canelons, etc. I el 
Nadal l’hem d’aprofitar, però hem de 
vigilar els excessos de calories de les 
grans menjades i de les conseqüèn-
cies desagradables per a la bàscula i 
per als problemes de salut (diabetis, 
hipertensió...).

Per això cal organitzar-nos i tenir 
un pla. Seguir una dieta equilibrada 
els dies que no siguin de festa, i els 
dies de les “grans menjades” fer els 
altres menús tan lleugers com sigui 
possible; fer exercici; evitar el famós 

pica-pica menjant una fruita per 
compensar, i utilitzar plats petits per 
posar-nos-hi porcions adequades.

També és adient intentar menjar 
aperitius com amanides mixtes, en-
trants de marisc, plat principal de 
carn o peix amb verdures, postres 
amb pinya, ja que és diürètica; vi-
gilar amb les begudes alcohòliques, 
ja que aporten moltes calories però 
estan buides de nutrients, i millor 
cava per brindar a la salut de tots.

Un altre punt clau és la sal. Mengem 
en llocs diferents i potser que es cui-
ni amb un excés de sal. Així doncs, és 
imprescindible recordar que tenim 
les espècies, la llimona, all i ceba, 
que la poden substituir i que seran 

uns grans aliats per donar gust a tots 
els plats i fer-los saludables al mateix 
temps.

Si tot i així acabeu caient en la temp-
tació us recomano un remei eficaç: 
la fitoteràpia, la teràpia basada en 
plantes. Per una banda cal depurar, 
reduir greixos i eliminar el quilos 
de més, amb plantes com el te verd 
(és diürètic i antioxidant), la dent 
de lleó (depura fetge i ronyons), or-
tosifón —te de Java— (és diürètic i 
eliminador renal) i Citrus aurantium 
(té efecte termoregulador). Ens ho 

podem prendre de diverses formes 
com infusions, concentrats de plan-
ta, càpsules i sols o en combinació. 
Per últim unes plantes que també 
cal tenir en compte són les que ens 
ajudaran amb les digestions pesa-
des i els possibles dolors d’estómac, 
com són la camamilla, la regalèssia, 
l’anís, la melissa i la farigola. Per-
què, qui no ha acabat les festes amb 
una bona sopa de pa amb farigola? I 
recordeu sobretot que vosaltres sou 
els que coneixeu més bé el vostre  
cos i els que sabeu quan s’ha de pa-
rar.

Menjar per Nadal! 

Ara fa noranta anys 

Fruiteria 
“La Tasca”

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

la Pobla de Montornès

Acabem 

d’obrir!

rons de postres amb vi ranci 
o mistela. Després de dinar 
la mainada anava a veure els 
Pastorets, que es representa-
va al teatre del col·legi de les 
monges, i els grans a ballar a 
ca l'Agustinet amb música de 
manubri, com qualsevol dia 
de festa.
El Dia dels Innocents es pen-
javen ninots retallats en pa-
per a l’esquena dels despistats 
i també posaven a terra una 
moneda de 10 cèntims engan-
xada a un cartró lligat a un 
fil prim que s’estirava quan 
s’ajupia el presumpte afortu-
nat que ho veia. El dia 30 la 
xicalla tombava pel poble, en 
especial després d’aturar-se 
el tren per veure l’home mig 
amagat (foraster òbviament), 
que tenia tantes orelles com 
dies tenia l’any, i el mateix 
passava l’endemà buscant 
l’home dels nassos.
Per Cap d’Any no es feia cap 
festa especial, que recordi la 
gent gran.

Pau de la Martra dixit

Uns dies abans de nadal 
apareixien a les cases els ti-
ons. Eren uns troncs gruixuts 
de garrofer buidats per dins 
(sense potes ni cap com ara). 
La mainada els alimentava 
amb fulles de col i el segonet 
(era el menjar que es dona-
va a les gallines i pollastres, 
tot bullit amb la creença que 
la carn fos més bona). El dia 
abans de nadal el padrí o el 
pare de família tapava el tió 
amb un tapabaguls i asseguts 
en una cadira baixa eren els 
encarregats de recollir les lla-
minadures que cagava i que la 
mainada guardava. 
Els petits cantaven una cançó 
mentre donaven cops de bas-
tó al tió:
“Caga, tió o et donaré cop de 
bastó,
Caga torrons dels més bons,
Pixa vi blanc per les festes de 
Nadal,
Dones curioses renten els 
plats,

Renteu-los bé que el Nadal 
ja ve”.
Amb bon criteri es demanava 
allò que pel que menjava el tió 
podria reconvertir, així sorti-
en coques rodones de torró 
d’ametlles, algun tros de co-
donyat i ampolles de vi ranci 
i de mistela. També alguna 
piloteta de roba, cromos de 
col·leccions de xocolata, pa-
tacons i alguns caramels.
Per la missa del Gall els xicots 
anaven al camp a agafar uns 
ocells que es diuen "cotxes", 
que es resguardaven del fred 
dins de les barraques de pe-
dra seca per dormir. Tapaven 
amb una flassada la porta i 
encenien una teia que els en-
lluernava i els agafaven.
normalment es feia per men-
jar-se’ls, però aquesta nit els 
portaven a l’església i després 
del sermó des del púlpit que 
estava a la segona columna 
de l’esquerra, i en el moment 
apropiat que el cor cantava, 

els deixaven anar per dins de 
l’església, il·luminada amb 
molts ciris, i volaven buscant 
una sortida i era un espectacle 
alegre considerat una ofrena 
a Jesús.
El poble era pobre, poques 
cases tenien figures de pes-
sebre, i era bonic el que fe-

ien les monges del carrer del 
Guix (ara Indústria), una casa 
magnífica amb una escola i un 
petit teatre; era bonic i gran, i 
tot el poble el passava a veure.
E l  d i n a r  d e  n a d a l  
(el sopar de la vetlla no se 
celebrava) sempre era caldo 
de gallina, carn d’olla i tor-
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ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS I
SERVEIS DE LA POBLA DE

MONTORNÈS

SORTEIG D’UNA PANERA!

PARTICIPA!

Sorteig de Reis del dia 6 de gener de 2018.

Panera:

1 TV LED 32" LG
1 espatlla de pernil
1 ampolla de cava
3 ampolles de vi
1 formatge fresc
4 iogurts naturals
4 iogurts de llimona
4 flams de vainilla
4 flams de mató
1 sobrassada
1 catalana
1 botifarra negre
1 botifarra blanca
1 capsa de galetes

2 barres de torró
1 pot de préssec en almívar
1 pot de pinya en almívar
2 pots de paté
1 capsa de bombons
1 motxilla
1 pilota
4 espelmes
1 estoreta de platja
Lot de productes casolans
Lot de productes de perruqueria
2  vals  per  fer  la  declaració  de
renda

*Es venen tires de 10 números a 3€ cada una. El guanyador coincidirà amb els tres últims números del primer premi de
la Loteria Nacional del dia 6 de gener de 2018.

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

Associació de Comerços  
i Serveis de la Pobla  
de Montornès

Eliecer Barrera fa uns trenta 
anys que treballa com a lampis-
ta, un sector que en els darrers 
anys ha patit bastant la crisi 
econòmica. Sempre havia tre-
ballat per compte d’altri, fins 
que fa gairebé tres anys va de-
cidir establir-se pel seu compte 
i va crear la seva pròpia em-
presa, Elio Instalaciones, ubi-
cada a la urbanització Castell 
de Montornès i que es dedica a 
tot tipus de feines relacionades 
amb lampisteria, llum, aigua i 
també i calefacció. La instal-
lació de calderes i reparacions 
d'avaries relacionades amb els 
sistemes de calefacció són tre-
balls que han augmentat molt 
darrerament.

Santiago Gordillo disposa 
d’empresa pròpia des de l’any 
2004. Va començar sol i des 
de fa tres anys té un treba-
llador. Els primers treballs 
eren bàsicament de pintura 
en cases particulars i petites 
empreses. Però a poc a poc ha 
anat ampliant les feines que 
realitzen, i ara s'encarreguen 
coses com decoració, les faça-
nes internes i externes i més 
darrerament la instal·lació de 
parquets i pladur. També han 
assumit encàrrecs relacionats 
amb els banys i els sanitaris.

Treballen a la Pobla de Mon-
tornès i altres localitats del 
Baix Gaià, però també a Tar-

Elio Instalaciones

Santiago Gordillo Pintor

Elio Instalaciones treballa so-
bretot a la Pobla de Montor-
nès i poblacions dels voltants, 
però també ha fet treballs més 
lluny, com Tarragona. nor-
malment Eliecer treballa sol, 
però en algunes feines de vo-
lum més gran treballa amb un 
altre autònom. no es planteja 
contractar cap treballador de 
forma fixa a curt termini, ja 
que amb l’estructura actual 
n'està molt satisfet del funci-
onament.

Elio instalaciones
elionstalaciones@gmail.com
c/ Violes, 4, castell de Mon-
tornès
Tel. 672 852 907

ragona i la zona costanera, i 
puntualment també a Barcelo-
na. Ha patit algunes baixades 
de feina a partir de l’inici de 
la crisi econòmica, però sem-
pre ha pogut anar treballant 
gràcies als clients particulars.
santi Gordillo pintor
pinturas-sgm@hotmail.es 
Tel. 661 26 53 72

Pinturas
Santiago 
Gordillo 
Merchan

*es venen tires de 10 números a 3 € cada una, als establiments as-
sociats. el guanyador coincidirà amb els tres últims números del 
primer premi de la Loteria nacional del dia 6 de gener de 2018.
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MANEL boNANAd

Iniciem l’itinerari a la plaça 
dels dipòsits d’aigua, al nord 
de la urbanització del Castell 
de Montornès. Veiem un car-
tell que indica que estem a la 
Ronda Verda del Baix Gaià. 
Seguim el sender direcció a 
la Pobla de Montornès. A uns 
seixanta o setanta metres, fi-
xeu-vos que hi ha un sender 
que gira cap a la dreta. no 
l’agafem. nosaltres seguim el 
camí principal, més ample, 
vint metres més enllà. El 
camí gira cap a la dreta, es 
fa més ample i, a uns quants 
metres, comença a baixar. 
Aneu en compte, perquè hi 
ha baixades amb molt pen-
dent! En aquest punt, davant, 
s’hi veu una petita serralada. 
Es tracta de la muntanya del 
Foll, amb una alçada màxima 
de 204 metres sobre el nivell 
del mar. Al peu, una part del 
Fondo d’Holofernes. Com 
ja sabeu, la muntanya del 
Foll forma part del conjunt 
de serralades que voregen la 
part nord del terme. 

Abans d’arribar a l’última 
baixada forta del camí, si mi-
reu cap a l’esquerra, veureu 
que hi afloren una sèrie de 
roques. Les que ens trobem 
en aquesta part del terme són 
roques sedimentàries carbo-
natades, com calcàries, do-
lomies i margues i calcàries 
margoses. En les dues últi-
mes hi predominen el carbo-
nat de calci i l’argila en llur 
composició; en les calcàries 
abunda el carbonat de calci, 
i en les dolomies la dolomita, 
que es compon de carbonat 
de calci i de magnesi. Totes 
aquestes roques es formaren 
durant el Mesozoic (Era Se-
cundària), entre el Triàsic i 
el Juràssic (entre 150 i 220 
milions d’anys). Les margues 
i calcàries margoses, del Tri-
àsic, les més antigues, són les 
que ocupen més superfície i 
les més abundants al Fondo 
d’Holofernes.

Seguim. Després de fer l’úl-
tima baixada, anem a parar 
a una petita construcció. Es 
tracta del pou de Rubials, 
que forneix d’aigua tota la 
zona. Fa un parell d’ anys 

Localització geogràfica de l’itinerari: zona 
nord-oest del terme municipal

sortida: nord de la urbanització Castell 
de Montornès (dipòsits d’aigua)

Arribada: al mateix lloc de la sortida.

durada: 1 hora 30 minuts (dependrà de 
les parades que fem).

distància: 3 quilòmetres aproximada-
ment.

dificultat: baixa

Aspectes d’interès: boscos; el pou de Ru-

bials, litologia, cabana de pedra seca; la 
muntanya del Foll, la serra d’ Hivern i 
el Fondo d’Holofernes

observacions: es tracta d’un recorregut 
molt atractiu pel que fa al patrimoni na-
tural. Al Fondo d’Holofernes s’hi arriba 
de forma ràpida, però he decidit que 
l’itinerari proposat fos més llarg i per 
aquest motiu, abans d'endinsar-nos-hi, 
farem una volta per l’indret. El Fondo 
s’emplaça entre els contraforts de les 
muntanyes situades al nord-oest del 
terme municipal.

caminant per la Pobla

El Fondo de l’Holofernes

nem uns dos-cents metres i 
arribem a una zona on, a la 
vostra esquerra, apareixen 
unes formacions rocoses i 
un pi tombat del qual es po-
den veure les arrels. Si us 
aproximeu al peu del pi, fi-
xeu-vos en el sòl blanquinós. 
Es tracta d’un sòl carbonatat, 
perquè, com ja hem dit, aquí 
abunden les roques amb car-
bonat de calci. 

En aquest punt hem de girar 
a la dreta i agafar un senderó 
estret que baixa. Al seu dia 
vaig deixar una fita de pedres 
(espero que es conservi) per 
indicar l’inici del sender. El 
seguim i baixem. Unes tires 
de tela blanca penjades a les 
branques del pins ens servei-
xen de guia. Aviat arribem a 
una petita esplanada. Ja som 
al Fondo d’Holofernes. Es 
tracta d’una petita fondalada 
situada entre els relleus més 
elevats dels voltants (concre-
tament entre els contraforts 
de la muntanya del Foll, que 
queda a l’oest del Fondo, i la 

serra de l’Hivern, al nord-
est).

Sabeu d’on ve el nom d’Holo-
fernes? Ens hem de remuntar 
a l’època de l’Imperi babilò-
nic (al Pròxim Orient), cap 
els segles VII-VI aC, durant 
el govern de nabucodonosor 
II. Volia conquerir una ciutat 
i va manar al seu millor guer-
rer aquesta feina. El guerrer 
es deia Holofernes. Hi havia 
en aquella ciutat una vídua 
molt atractiva, que es deia 
Judith, de la qual el general 
estava molt enamorat. Ju-
dith ho sabia, i va aprofitar 
l’avinentesa per entrar al 
campament de l’Holofernes 
i engalipar-lo. Mentre el gran 
guerrer dormia, la dolça ví-
dua li va tallar el cap, i vet 
aquí que amb aquesta proesa 
va fer que l’exèrcit babilònic 
marxés i va salvar la seva 
ciutat de ser conquerida. és 
una història contada a l’Antic 
Testament.

Bé, seguim el sender fins al 
final, cap al sud-est, i ens por-
tarà a un camp de conreu, a 
l’altra banda del qual hi ha un 
camí per on hem passat abans 
(on es localitza el pou de Ru-
bials). Tot aquest recorregut el 
farem pel Fondo d’Holofernes. 
no és gaire llarg, perquè la 
fondalada és bastant modesta. 
Però és un racó prou atractiu, 
pel que fa a la natura. El pi 
blanc i el llentiscle hi predomi-
nen com a espècies vegetals en 
tot l’indret, com ja he explicat 
en altres itineraris.

Bé, per tornar al punt d’inici 
de l’itinerari només cal refer 
el camí.

s’obrí el pou, de 180 metres 
de fondària (a uns 50 metres 
al nord de la nostra posició). 
S’hi trobà un aqüífer, una 
massa d’aigua subterrània 
emmagatzemada al llarg del 
temps. I ara l’aqüífer s’ex-
plota per aprofitar-ne l’ai-
gua. Penseu que la població 
del terme ha crescut molt en 
els últims anys, i això ha fet 
incrementar l’ús de l’aigua.

Continuem cap al sud, di-
recció la Pobla i Rubials. En 
uns set minuts arribem a un 
encreuament de camins. Ve-
iem uns rètols de color groc. 
nosaltres seguim cap al nord, 
direcció Salomó. Quan por-
tem vuit minutets caminant, 
observem uns altres senyals, 
també de color groc. Aquí he 
de fer un advertiment: fi-
xeu-vos que hi ha un rètol 
que indica que cap el nord 
s’hi va a la Pobla i a Rubials, 
i això és erroni, perquè a la 
Pobla i a Rubials s’hi va en 
direcció contrària a la que 
indica el rètol. Compte. Hem 

de seguir cap al nord, sense 
desviar-nos del camí. Cami-
nem uns quatre minuts més i, 
a mà dreta, veiem una cabana 
de pedra seca. Cal que es con-
servin aquests tipus de cons-
trucció perquè formen part 
d’ un passat que no hauríem 
d’oblidar.

Seguim cent metres més. Fa 
estona que estem caminant 
paral·lels al Fondo d’Holo-
fernes, que queda a la nos-
tra dreta. Aneu amb compte 
perquè el sender es torna pe-
dregós. Vigileu on trepitgeu. 
Aviat desemboquem en un 
altre encreuament de camins. 
Hi ha un sender més estret 
que gira cap a la dreta, que és 
el que hem d’ agafar. Uns deu 
metres abans d’arribar-hi, a 
l’esquerra del sender que ara 
hem de deixar, hi ha unes for-
macions rocalloses perfectes 
per descansar. és un lloc on 
vaig sovint i s’està molt bé!

Agafem el nou sender, que es 
desvia cap a la dreta. Cami-
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Personatges

L’Associació del Pessebre Vi-
vent de la Pobla de Montor-
nès compleix aquest nadal la 
cinquena edició al capdavant 
de l’organització del Pessebre 
Vivent de la Pobla de Montor-
nès, després de rellevar en 
aquesta tasca l’Ajuntament 
del municipi, que a la seva 
vegada havia agafat el re-
lleu de l’Associació Amics de 
Montornès, entitat fundadora 
d’un dels espectacles més em-
blemàtics del Baix Gaià.

L’entitat va ser creada l’abril 
del 2013 amb l’objectiu de 
tirar endavant la representa-
ció del pessebre. El seu presi-
dent, Alfred Rofes, reconeix 
que la transició va ser brusca 
i amb alguns problemes, però 
la situació s’ha redreçat i el 
Pessebre Vivent de la Pobla 
de Montornès gaudeix d’una 
salut magnífica, amb gairebé 
300 persones implicades en 
l’organització i millores contí-
nues en el muntatge any rere 
any. 

Associació del Pessebre Vivent  
de la Pobla de Montornès 

L’assistència  
total al  
Pessebre  
depèn molt de 
les condicions 
climàtiques i 
oscil·la entre 
els 2.500 i  
els 3.500  
espectadors

Hi trobem  
persones que 
van participar 
en la primera 
representació i 
altres que s’hi 
han incorporat 
de forma més 
recent

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

C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Enguany hi haurà sis dies de 
representació (17, 25 i 26 de 
desembre i 1, 6 i 7 de gener). 
Un dels vocals actuals i fun-
dador del Pessebre, Benjamí 
Fortuny, recorda que alguns 
anys hi va haver vuit dies de 
representacions i altres només 

Alguns membres de la junta directiva de l'associació. D’esquerra 
a dreta, Benjamí Fortuny, Yolanda Sayago, Alfred Rofes i Ignasi 
Solano.

litar com a pàrquings parades 
de garrofers cedides pels seus 
propietaris o el manteniment 
de la instal·lació de llum i so. 

Els participants al Pessebre 
Vivent són obsequiats amb 
una visita a Port Aventura, 
que cada any es fa després de 
l’estiu. Un altre moment molt 
tradicional és quan acaba la 
darrera representació de cada 
temporada, quan es repartei-
xen les llaminadures sobrants 
del bar entre els infants i altres 
no tan petits.

El Pessebre Vivent de la Po-
bla de Montornès compta amb 
subvenció de l’Ajuntament i de 
la Diputació de Tarragona i el 
patrocini d’empreses privades 
com Recasens, Càmping La 
noria, Aqualia i Sorigué. 

La junta directiva actual de 
l’Associació del Pessebre Vi-
vent de la Pobla de Montornès 
està formada per Alfred Rofes 
(president), Ignasi Solano (vi-
cepresident i tresorer), Jaume 
Alomà i Yolanda Sayago, Mi-
quel Figuerola, Jordi Fortuny, 
Eva Crespo, Benjamí Fortuny, 
Antonio Ruiz, Josep Maria 
Figuerola i Joan Fortuny (vo-
cals).

aquest any s’han fet una sèrie 
de millores en algunes àrees 
del Pessebre. S’ha arreglat el 
terra i s’han pintat els quadres 
de la casa de Natzaret i el del 
tió de Nadal. també s’ha arre-
glat el tancat de l’anunciació 
als pastors, que estava molt 
deteriorat.
una de les millores que també 
podrà notar el visitant és el so 
més nítid, clar i fort del qua-
dre de la lluita del bé contra 
el mal, més conegut com el 
"quadre dels dimonis". aquest 
quadre, que està força allunyat 
de la zona per on passen el 
visitants, tenia deficiències de 
so els darrers anys.

S’ha preparat un estel, força 
gran i il·luminat, que dona-
rà la benvinguda a tots els 
visitants. està col·locat just a 
l’entrada del pessebre, on les 
persones s’esperen per veure 
les representacions i se’ls aju-
da a fer passar el fred amb un 
got de brou per gentilesa de la 
firma aneto o una infusió de 
la casa tegust.

algunes millores per a aquesta edició

dos, però el més habitual són 
cinc o sis dies, segons com cai-
guin les festes de nadal. Hi ha 
quatre dies que gairebé sem-
pre hi ha representació —el 
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de 
gener— i pot haver-hi passis 
els diumenges anterior i pos-

terior a les festes de nadal i el 
diumenge enmig de festes.

Els dies amb més assistència 
de gent acostumen a ser el 
dia de Sant Esteve i el diu-
menge enmig de festes. “Si 
voleu veure el Pessebre sen-
se fer cues veniu el diumen-
ge abans de nadal i el dia de 
Reis. I enguany també el diu-
menge 7”, recomana l'Alfred. 
L’assistència total al Pessebre 
depèn molt de les condicions 
climàtiques de cada any i oscil-
la entre els 2.500 i els 3.500 
espectadors, que procedeixen 
bàsicament dels municipis de 
la rodalia, però també de Tar-
ragona, Reus, el Penedès i en 
alguns casos de més lluny.

En els diferents quadres del 
Pessebre Vivent de la Pobla 
hi trobem persones que ja 
van participar en la primera 
representació el 1975 i altres 
que s’hi han incorporat de 
forma més recent. Hi trobem 
figurants molt veterans com la 
núria i la Montserrat Busquet 
Parera i altres de pocs mesos, 
que fan de nen Jesús acabat 
de néixer, tot i que hi ha anys 
que han de recórrer a un nino 
perquè no hi ha cap nen o 
nena de pocs mesos disponi-
ble. Hi ha tradicions que es 
mantenen any rere any, com 
la visita dels Reis Mags d’Ori-
ent al Quadre del naixement el 
dia 6 de gener. L’organització 
ha d’afrontar cada any opera-
cions complicades, com habi-
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Cinc jugadors del club Petanca La Pobla de  
Montornès, seleccionats per al Campionat de Catalunya

Els jugadors del Club Petan-
ca La Pobla de Montornès Juan 
Carlos nieto, Jose Alonso, Toni 
Roca, Maria Victoria Perulero i  
Lidia Martinson van ser selec-
cionats per disputar el Campio-
nat de Catalunya de Seleccions a 
Mataró el passat mes de no-
vembre. Això evidencia l’alt  
nivell del club del nostre munici-
pi i la bona consideració per part  
de la Federació Catalana de Pe-
tanca.

A punt de finalitzar la Lliga Cata-
lana i de Primera Divisió de Tarra-
gona, els equips del Club Petanca 
La Pobla de Montornès han tingut 
uns resultats no tan bons com vol-
dríem aquesta temporada. A partir 
del mes de gener el club analitzarà 
tot l’any 2017 per començar a pre-
parar els dos equips per a la pro-
pera temporada. Tots el jugadors 
ja estan preparant els seus equips 
per competir a les fases prèvies 
dels Campionats d'Espanya, que 

començaran el mes de febrer, i 
en què el club estarà present. Les 
competicions són primer el Cam-
pionat de Catalunya de tripletes 
seguit de les fases prèvies de tri-
pletes, dupletes i individuals.

Referent als tornejos internacio-
nals fora de les nostres fronteres, 
en principi el club poblenc partici-
parà en el VIII national Cap d’Agde 
(França), 12 Hores de Petanca i a 
l’International a Bourg St. Andeol i 

l’International A Andrezieux Bout-
heon, aquests dos tornejos també 
al país gal. Segurament l’entitat re-
brà més invitacions però haurà de 
valorar si poden atendre-les totes.

Els club ha sol·licitat organitzar 
algun campionat d'Espanya però 
encara no han rebut contestació. El 
mes de desembre passat el nostre 
club va organitzar el torneig social, 
en què van participar més de cin-
quanta socis i simpatitzants.
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Gerard bailo, subcampió de la Copa Rodi Michelin
El pilot de la Pobla Gerard 
Bailo ha quedat subcampió 
de la Copa Rodi Michelin des-
prés d’una trajectòria ascen-
dent que es va truncar en la 
darrera prova a Alcarràs. Bai-
lo no va poder participar-hi 
per culpa del mal funciona-
ment de la sortida i a causa de 
les lesions. La victòria en la 

EL club Futbol sala La Pobla de Montornès  
presenta los equipos para la temporada 2017-2018
El pasado 2 de diciembre tuvo 
lugar la presentación de los 
equipos que componen el Club 
Futbol Sala La Pobla de Mon-
tornès para la temporada 2017-
2018. Fueron presentados cada 
uno de los equipos, desde el 
mini hasta el sénior, y también 
la nueva junta. Al finalizar la 
presentación se hizo una gran 
cena para celebrar las próximas 
fiestas de Navidad. La directiva 
quiso dar las gracias a todos los 
asistentes por hacer grande la 
fiesta, ya que no hubiese sido 
posible sin cada uno de los que 
forman el club, desde jugado-
res a cuerpo técnico, pasando 
por la junta y los padres. 

También durante este mes de 
diciembre han tenido lugar 
los campeonatos comarcales 
en Blanes, donde han parti-
cipado cinco jugadores de las 
siguientes categorías: en la ca-
tegoría benjamín participaron 
con la selección de Tarragona 
los jugadores Adriel Pozuelo, 
Cristian Ciuró y Hugo Torres; 
en la categoría alevín participó 
con su respectiva selección Pol 
Alcaide, y en la categoría infan-
til, consiguiendo un segundo 
puesto en dichas comarcales, 
Eloi Rovira, y dejaron bien alto 
todos ellos el nombre del club.
La competición sigue adelan-
te con muy buenos resultados 
para los equipos del CFS La 
Pobla de Montornès y se sigue 
trabajando para que sea un 
gran club.

El CFS La Pobla de Montornès 
aprovecha la ocasión para de-
searles unas muy buenas fies-
tas!!!

i va ser quart a la segona. 
Només es classificaven dos 
i va passar a la repesa. En 
aquesta cursa només pas-
sava a la final el guanyador. 
Bailo anava segon atrapant 
el primer, però el pilot que 
el seguia el va treure fora 
de la pista i va quedar sense 
opcions. 

penúltima prova, disputada 
a Castellnou de Seana, l’havia 
deixat en molt bona posició 
per aconseguir el títol.

El pilot de la Pobla també ha 
aconseguir el subcampionat 
de la Copa d'Espanya de Flat 
track, que únicament va ser 
una cursa a València.

Finalment, Bailo va partici-
par aquest passat 16 de de-
sembre Superprestigio Dirt 
Track, disputat al Palau San 
Jordi de Barcelona. Va acon-
seguir el segon millor temps 
als entrenaments a tan sols 
una mil·lèsima de segon de 
la ple.  El pilot poblenc va 
guanyar la primera cursa 



us desitja  
Bon Nadal i feliç any 2018

L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

Fem servir  
correctament  

els contenidors  
de residus de poda

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

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

Si tens jardí a casa teva, sigues cívic

 Dimecres 27  i dijous 28  de desembre
Parc de Nadal 2017
De les 16.30 a les 20.30 
hores al Poliesportiu.

Dimecres 28  de desembre
el Patge reial recollirà les 
cartes dels reis. 
A les 19.00 hores  
al Poliesportiu.

Viu el Nadal a la Pobla

L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

Diumenge 31  de desembre
caP d’aNy 2017
soPar de gala ameNitzat Per l’es-
Pectacle de l’humorista JuaN reiNa. 
A les 21.00 hores,  
al Poliesportiu Municipal. 
Menú Cap d’Any adults: 55 € / Menú 
Cap d’Any nens: 20 €
Venda de tiquets i reserva de taules: 
fins al 28 de desembre al Poliesportiu 
o trucant al telèfon 667 88 01 48.

graN rebuda del 2018 a la Plaça de 
l’església 
23.45 hores
ball amb el duet ambieNt i disco-
mòbil
00.00 hores: 

Divendres 5 de gener
cavalcada de reis 2018
A les 18.00 hores, a la 
plaça de l’Església
Arribada de  
Ses Majestats. 
Els Reis entregaran els regals 
als nens de les urbanitzacions 
que facin l’encàrrec al polies-
portiu en sortir de l’església. 
Després Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, com cada any, repartiran 
els regals casa per casa pel 
poble.

Encàrrecs al poliesportiu el 
dia 4 de gener a les 21 hores.


