
LA PIGOTA

Abril de 2018www.lapoblademontornes.cat Número 22

Aprovat un  
pressupost  
municipal per  
al 2018 amb  
el doble  
d'inversions
 Pàgina 3

Gerard Bailo 
arrenca la seva 
temporada més 
internacional
 Pàgina 16

L’Associació 
Amics de  
Montornès  
restaura els  
capgrossos 
 Pàgina 6

Indústria, 14
43761 La Pobla de Montornès

Tel. i Fax 977 64 80 50
sarda@tinet.org

V Trail de la  
Pobla de Montornès

Rècord 
de participació en el

Pg. de l’Estació, 3, local 2
43761 La Pobla de Montornès
Tel. 977  647 064
Mòbil:  667 880 148 / 610 023 602
e-mail: info@forsol.cat
            jfortuny68@gmail.com

LA PIGOTA
de la Pobla de Montornès



LA PIGOTA2

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 La Pobla 
de Montornès   
(Anna Icart)  977 64 8013

AMBuLànciEs

Creu Roja  977244769

El Vendrell  977661141

Santa Rosalia  977643434

SEM  977222222

TAxis

Taxi Aureli  616402970

TAxI GEné  977648161

SUMARI

2 AGEnDA IMPRESCInDIBLE / TRAnSPoRT PúBLIC

3-4 InFoRMACIó MUnICIPAL

6 FESTES PoPULARS

8 PESSEBRE VIVEnT/ConCURS DE PESSEBRES

9 CARnAVAL 2018

10 ESPAI LLIBRES / ConSELL DE SALUT

11 ASSoCIACIó DE CoMERçoS I  
 SERVEIS DE LA PoBLA DE MonToRnèS / 
 EL ConSELL DE SALUT

12 CAMInAnT PER LA PoBLA

13 PERSonATGES

14  UnA MIRADA EnRERE

15  ESPoRTS

16  ConTRAPoRTADA



3LA PIGOTA

S’aprova un pressupost per al 2018 amb 
el doble d’inversions que l’any passat
L’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès ha aprovat un pressupost 
municipal per al 2018 amb un total 
de 2.335.944,24 euros de despeses 
i 2.354.317,74 euros d’ingressos. 
Mentre que l’any 2017 el consisto-
ri poblenc va tenir unes despeses 
d’1.504.625,5 euros en el capítol 2, el 
destinat a despeses de béns corrents 
i de serveis, aquest 2018 aquest ca-
pítol s’ha reduït a 1.264.282,6 euros. 
En canvi, pel que fa al capítol d'in-
versions, el 2017 s'hi van destinar 
165.465 euros i enguany augmenta 
fins gairebé el doble: 326.259,58 eu-
ros. El govern municipal fa una valo-
ració molt positiva d’aquestes dades.
Amb l'aprovació dels pressupostos, 
el govern municipal completarà uns 
compromisos de treball que van ad-
quirir a l’inici de mandat i, d’aquesta 
manera, s’anirà concretant la seva 
execució durant tot aquest any i part 
del següent. En les inversions previs-
tes, s'inclouen diverses actuacions 
com a millores en l'accessibilitat en 
la via publica, per rebaixar voreres 
allà on sigui més necessari i recupe-

del Castell, tals com la renovació 
d'una sala annexa a Mas Soler, atès 
que l'equipament ha quedat petit per 
a la nostra associació de gent gran, 
un paviment imprès que donarà una 
nova vida a la zona omplint-la de 
possibilitats, a més del nou consul-
tori mèdic, l'adequació i millora del 
seu accés amb una plaça, l'adquisició 
d'una nova màquina escombradora 
més adequada al nostre municipi i 
diverses millores més que s'aniran 
fent realitat amb el temps. 

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

rar estacionaments de vehicles que 
es van perdre amb la modificació de 
les voreres del Pla Zapatero en l'an-
terior consistori.
També es preveu la il·luminació del 
nou carril que connecta el nucli de 
la Pobla amb la urbanització el Cas-
tell de Montornès per així fer-lo més 
transitable en hores de poca llum. 
S’estan renovant i actualitzant els 
parcs infantils, que tanta falta feia, 
i es faran algunes millores necessà-
ries a les instal·lacions esportives, 

tant a la piscina i al poliesportiu  
com a les instal·lacions de Flor 
d’Ametller.
També hi ha previstes millores subs-
tancials en les instal·lacions socials 

S’ha previst un total 
de 2.335.944,24 euros  
de despeses  
i 2.354.317,74 euros  
d’ingressos
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Canvi d’ubicació del contenidor  
de recollida d'oli usat 
El contenidor de recollida 
d'oli usat per al seu reciclat-
ge, que abans estava situat a 
l'entrada de l'escola bressol i 
que es va retirar amb motiu 
de l'inici de les obres del nou 
consultori mèdic, s'ha tras-
lladat a l'àrea de reciclatge 
de l'avinguda Mas Soler, da-
vant de la masia.

L'Ajuntament ha considerat 
que aquest és un millor lloc 
per poder donar servei als 
veïns de la urbanització del 
Castell, ja que no es dispo-

canvi d'enllumenat al vial a Poblamar
Aquest mes de març s’han portat 
a terme els treballs per canviar les 
lluminàries de la urbanització Pobla-
mar Llevant. Aquestes tasques les du 
a terme l’empresa IMS 2020 Soluci-
ones de Energia, SL, adjudicatària 
del concurs públic de contractació. 
El cost de l’actuació és de 14.320,90 
euros, que s’han cobert a través de la 
línia de subvencions PExI establerta 
per la Diputació de Tarragona.

Amb aquesta actuació, es pretén po-
sar fi a la problemàtica que presen-
ta actualment aquesta zona, dotada 
amb unes lluminàries obsoletes, poc 
eficients i amb dificultat per trobar 
recanvis pel fet que ja no es comerci-
alitzen, que utilitzen làmpades amb 
alt contingut de mercuri, actualment 
prohibit. Amb la millora en l'eficiència 
energètica de les noves lluminàries, 

l'estalvi econòmic que s'ha previst 
obtenir és de 2.300 euros anuals, 
gràcies al menor consum energètic 
que s'obtindrà. Les noves llumi-
nàries n’han instal·lat en dues 
formes: bàculs alts i també co-
lumnes.

En el transcurs de l’any en curs, i 
si no sorgeix cap contratemps, està 
previst fer extensible aquesta ac-
tuació a la urbanització Poblamar 
Ponent, com també a una petita 
part de la urbanització del Castell, 
que tenen aquesta mateixa proble-
màtica i que cal solucionar.

 

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

sava d'aquest servei.  A l'en-
trada de l'escola Els Amet-
llers es troba un altre punt 
de recollida de les mateixes 
característiques. 

Aprofitem per recordar que, 
en breu, s'executaran tots 
els canvis que preveu el 
nou contracte de recollida 
selectiva, que s'ha demorat  
més del que hauríem volgut, 
per posar fi a les mancances 
actuals i facilitar així el reci-
clatge de les diferents frac-
cions.

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)

Es preveu un estalvi 
econòmic de 2.300 euros 
anuals gràcies a un consum 
energètic més baix
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Treballs que realiTzem

Ompliment  

de piscines  

de manera  

rÀpida i eficaç  

i altres serveis  

de transport d´aigua

 Ompliment de piscines  
i altres serveis amb cuba d´aigua.
 Neteja de parcel·les.
 Trituració de restes de poda.
 Treballs forestals.
 Treballs agraris.
 escampat de fems.

 Tractaments fitosanitaris.
 Serveis de tractor amb pala.
 Serveis de tractor amb remolc.
 feines d’obra pública.
 recol·lecció de cereals amb màquina 
de segar amb picadora de palla.
 embalatge de palla i de farratge.

mòbil 610 426 782
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C/ Indústria, 5
La Pobla
977 647 044

Restaurats els
capgrossos de la Pobla
L’Associació Amics de Montornès, amb la 
col·laboració de l'Ajuntament i Diputació de 
Tarragona, ha portat a terme la restauració 

Fina Rovira i Maria 
Teresa Moreno, 
guanyadores del 
2n Concurs de Truites
El dissabte 24 de març es 
va celebrar el 2n Concurs 
de Truites, organitzat per 
l’Associació Gastronòmi-
ca i Cultural per a Gent 
Gran. Les guanyadores 
van ser Fina Rovira i 
Maria Teresa Moreno, 

L’Aplec de Pasqua va tan-
car la Setmana Santa a la 
Pobla amb una jornada 
molt agradable a l’ermita 
de Montornès. En aquesta 
39a edició del tradicional 
aplec, es va organitzar per 
primer cop un concurs fo-
togràfic de què el proper 

20 de maig es donaran 
a conèixer els guanya-
dors. Com cada any, 
hi va haver missa, sar-
danes amb les cobles 
Sabadell i Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona i 
la tradicional paella i 
coca amb xocolata.

dels Capgrossos de la Pobla. Els capgrossos 
necessitaven aquesta restauració perquè el 
pas del temps els havia malmès. 

que es van emportar dues 
ampolles de cava. Tots  
els participants en el 
concurs van rebre com a 
obsequi una ampolla de 
cava. Les truites van ser 
consumides per tots els 
assistents. 

L’Ermita de Montornès acull 
el 39è Aplec de Pasqua
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Gairebé 2.600 persones visiten el 
Pessebre Vivent de la Pobla
La mala previsió meteorològi-
ca dels dos darrers dies de re-
presentació —6 i 7 de gener—, 
que va retenir molta gent d’as-
sistir-hi, va deixar l’afluència 
de visitants al Pessebre Vivent 
de la Pobla de Montornès en 
un nivell molt semblant als 
darrers anys, fregant les 2.600 
persones. Aquesta temporada 
han estat sis els dies de repre-
sentació, aprofitant que l’en-
demà del dia de Reis era diu-
menge. normalment són cinc 
els dies que es fa el Pessebre.
Pel que fa a millores estruc-
turals que han pogut gaudir 
els visitants, l’organització ha 
millorat la caseta del quadre 
de Tió de nadal, enrajolant 

Fruiteria 
“La Tasca”

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

la Pobla de Montornès

Acabem 

d’obrir!
Pinturas

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

servei 

a domicili

av. caTalunya, 4
la pobla de monTornès

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

Guanyadors del concurs de Pessebres de la Pobla
Els guanyadors del Con-
curs de Pessebres de la 
Pobla, organitzat per 
l’Associació Amics de 
Montornès, han estat:

1r premi: Jan For-
tuny Cristino: 100 €
2n premi: Laura 
Gené i Albert Fortuny: 
50 €
3r premi: Guifré i 
Guiomar Alomà Lirón: 
25 €

Tots els participants van 
rebre un obsequi per po-
sar al pessebre de l’any 
vinent. El lliurament de 
premis es va fer en el 
transcurs d’un acte en què 
també es van presentar 
els capgrossos restaurats 
pels Amics de Montornès 
amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i Diputació 
de Tarragona. L’acte es 
va acabar amb una xoco-
latada.

temporada 2017-2018 amb la 
venda de 67 entrades. L’orga-
nització preveu que les propers 
temporades segueixi creixent 
la demanda en línia d’entra-
des.
Hem de dir que enguany el 
Pessebre va tenir una incidèn-
cia desagradable; un dels par-
ticipants, Joan Carlos, el Vell 
Pastor, va patir un accident 
durant les representacions 
de l'últim dia. Es va trencar 
la tíbia i el peroné i va haver 
de ser intervingut quirúrgi-
cament. Tant l’operació com 
la recuperació posterior han 
estat satisfactoris i s’espera 
comptar amb ell per a la prò-
xima temporada.

el terra i arranjant unes es-
querdes considerables que 
hi havia a la part del darrere. 
També s’ha enrajolat la Casa 
de natzaret. Són millores que 

durant aquest any acabaran 
de complementar amb la im-
permeabilització de la teulada 
d’aquests dos quadres.
Enguany ha augmentat consi-

derablement la venda d’entra-
des per internet , ja que s’ha 
passat de vendre 35 entrades 
la temporada 2016-2017 a 
gairebé doblar-les aquesta 
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Eksi, millor carrossa del Carnaval 
de la Pobla 2018
El Carnaval de la Pobla de 
Montornès va aplegar en-
guany nou carrosses el dis-
sabte 3 de febrer, una xifra 
que demostra com la festa va 
creixent any rere any, amb 
grups del poble però també 
de localitats veïnes. L’afluèn-
cia de públic també va pujant 
i situa el nostre Carnaval com 
un dels de referència del Baix 
Gaià. Eksi, amb les disfresses 
de calaveres de la pel·lícula 
Coco, va guanyar el primer 
premi. Els Reciclats, amb 
King Kong i un bon grapat 
d'indígenes,  va aconseguir el 
segon, i Els Salats, el tercer, 
amb la Bella i la Bestia.

Una carrossa de la Pobla, la 
d'Els Reciclats, va guanyar el 
premi a la millor carrossa del 
Carnaval 2018 a Torredem-
barra el cap de setmana se-
güent, segons els especialistes 
que van conformar el jurat. 
Els Reciclats també es van 
endur els premis a millor co-
reografia i millor maquillatge, 
i van ser els grans vencedors 
del Carnaval 2018. Per vota-
ció popular, la millor carrossa 
a Torredembarra va ser Eksi, 
guanyador també a la Pobla.

Puntuació de carrosses del carnaval  
de la Pobla de Montornès 2018

1 Eksi (núm 2) 52,40 punts

2 Els Reciclats (núm. 3) 51,80 punts

3 Els Salats (núm. 6) 44,20 punts

4 ASR (núm. 8) 44,00 punts

5 Torrecollons (núm. 7) 42,20 punts

6 Los Too Locos (núm. 5) 39,60 punts

7 Los Wasá (núm. 4) 36,40 punts

8 Els Animats (núm. 1) 25,65 punts

Els Reciclats 
guanyen  
el premi a la 
millor carrossa 
del Carnaval 
2018 a  
Torredembarra
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EL consELL dE sALuT

AnnA icART dE BoFARuLL

La primavera és una de les estaci-
ons de l’any més boniques. Les flors 
floreixen, comença el bon temps, 
els dies s’allarguen i comencen a 
pujar les temperatures. Però també 
comencen els problemes per a les 
persones al·lèrgiques. 

A tothom li sona la paraula al·lèrgia, 
però sabem què fer en cada cas?

L’al·lèrgia és una reacció exagera-
da de les nostres defenses (sistema 
immunitari) a la presència d’un ele-
ment extern (al·lergen) que normal-
ment no causa problemes.

Acostuma a donar símptomes sem-
blants a un refredat, però a vegades 

pot dificultar la respiració, inflamar 
la gola, presentar problemes en em-
passar, i fins i tot provocar edema. 
En aquests casos cal anar al metge!

L’al·lèrgia no té cura, per tant s’acos-
tuma a actuar reduint-ne els símp-
tomes. Els tractaments més comuns 
i utilitzats són: banys salins, per 
rentar la zona d’al·lèrgens; medica-
ments descongestius i antihistamí-
nics, per bloquejar en l’organisme les 
conseqüències de l’al·lèrgia; antico-
linèrgics i corticoides, per disminuir 
la resposta immunitària anòmala del 
nostre cos; i per últim la immunote-
ràpia, una vacuna específica i perso-
nalitzada per a cada tipus d’al·lèrgia. 
També hi ha teràpies naturals com 
l’homeopatia, un mètode terapèutic 
diferent, que funciona donant dosis 

mínimes de les substàncies que en 
quantitats més grans produeixen 
els símptomes. Recordeu que tots 
aquests tractaments cal seguir-los 
sota prescripció mèdica o farmacèu-
tica, mai automedicar-se!

Per acabar parlarem d’alguns con-
sells pràctics per actuar en diversos 
tipus d’al·lèrgia. Al·lèrgia al pol·len: 
netejar-se mans i nas sovint, evitar 

assecar la roba a l’exterior i tallar 
la gespa sovint amb mascareta. Al-
lèrgia al sol: no sortir entre les 12 i 
les 16 h, utilitzar roba que cobreixi. 
Conjuntivitis al·lèrgica: no utilitzar 
lents de contacte, no rascar-se els 
ulls, netejar-se les mans abans d’uti-
litzar un col·liri i vigilar la data de 
caducitats dels col·liris. Picades d’in-
sectes: no aplicar vinagre, si s’infla-
ma una gasa amb alcohol, no aplicar 
fred perquè augmenta la duració de 
l'efecte del verí, utilitzar repel·lents 
però vigilar l’oli essencial de citrone-
lla perquè és un al·lergen. Intoleràn-
cia al sol: utilitzar protectors solars 
específics, exposar-se al sol de forma 
gradual començant per 30 minuts, 
preparar la pell augmentant la inges-
ta de pastanaga i tomàquet.

Penseu que la primavera és una es-
tació esperada, però que a vegades 
ve amb sorpresa.

Arriba la primavera… 
i amb ella les al·lèrgies!!!

Espai de llibres

ALíciA soLé

Contenta de poder reprendre aquesta 
secció de La Pigota, "Espai de llibres", 
i contenta també per anunciar-vos que 
des de fa poc temps hi ha un punt de 
bookcrossing (deixa un llibre i agafa'n 
un altre) a la Pobla de Montornès, con-
cretament a l’estanc del poble, o sigui 
que tothom a qui ens agrada la lectura 
en podrem gaudir.
Aquesta vegada us recomano el llibre Eli-
sabeth Eidenbenz, més enllà de la Mater-
nitat d’Elna, de l’escriptora i historiadora 
Assumpta Montellà. 
narra part de la vida d’aquesta jove su-
ïssa, mestra, que va arribar a Espanya 
com a voluntària per ajudar dones, nens 
i ancians durant la guerra civil espanyola. 
L’escriptora va entrevistar Elisabeth Ei-
denbenz en diverses ocasions, i la descriu 
com una dona reservada, estricta, amb 
un caràcter germànic, amb una educació 
protestant i una gran amant de la música.
A principis del 1937 Elisabeth es va instal-
lar a Burjassot (València), quan tenia 
vint-i-dos anys. Allà atenia dones em-
barassades que fugien de les zones més 
afectades per la guerra civil espanyola. 
L’any 1938 va marxar cap a Suïssa, però 
al poc temps va sentir la necessitat d’in-
volucrar-se de nou en l’ajuda humanità-

ria, aquest cop des del sud de França, des 
de la població d’Elna, molt propera als 
camps de refugiats de les platges del Ros-
selló (Argeles, Ribesaltes, Sant Cebrià...).
Es va instal·lar en un casalot, un palauet 
abandonat, que va haver de reconstruir 
per poder posar en marxa la Maternitat 
(desembre del 1939). Allà va ajudar a 
néixer gairebé sis-cents nens, fills de do-
nes refugiades als camps propers, dones 
republicanes que lluitaven per sobreviu-
re i per mantenir vius els seus nadons, 
però també va ajudar dones que fugien 
de l’ocupació nazi a Europa. La Materni-
tat va funcionar fins a principis del 1944, 
quan la Gestapo la va fer tancar per ha-
ver-hi trobat "elements jueus".
Després de la Segona Guerra Mundial 
es va tornar a posar en marxa, a Viena i 
en altres ciutats del centre d’Europa du-
rament bombardejades, on ensenyaven 
a llegir i escriure a dones provinents de 
famílies generalment desestructurades. 
Anys més tard va treballar a favor de la 
reinserció laboral de la dona.
L’escriptora la va visitar i entrevistar 
quan ja vivia retirada. Els darrers anys 
va ser guardonada per la seva tasca so-
lidària duta a terme en els durs anys de 
guerres a Europa. Va morir l’any 2011 a 
Suïssa.

'Elisabeth Eidenbenz, 
més enllà de la  
Maternitat d’Elna'

Receta de espinacas con 
garbanzos y bacalao.
Típica de Cuaresma. 
Ingredientes:  
(4 personas) aprox.
 500 g de espinacas (las he 
usado congeladas de buena 
calidad).
 400 g de garbanzos cocidos 
(los he usado cocidos de buena 
calidad).
 150 g de bacalao desalado en 
migajas.
 4 ajos.
 Pimentón de la Vera. Una 
buena cucharada.
  Comino. Una cucharada, 
bien molido.
 2 hojas de laurel.
 2 rebanadas de pan.
 Aceite de oliva virgen extra.
 Vinagre de Jerez: al gusto.

Preparación:
 Laminar dos ajos, dorarlos 
en el aceite y freír las dos reba-
nadas de pan (apartarlos para 
el majado).
 Del mismo aceite poner 2-3 
cucharadas en la cazuela, dorar 
los otros dos ajos laminados y 
tostar con cuidado el pimen-
tón.
 Añadir el laurel y las espi-
nacas, rehogar unos minutos, 
añadir los garbanzos y seguir 

rehogando un poco más.
Añadir el machacado de pan, 
ajos, comino y un poco de vi-
nagre. Si es necesario, un poco 
de agua.
 En 5-6 min. añadir el bacalao 
y seguir cocinando unos minu-
tos más. Rectificar de sal des-
pués del añadido del bacalao.
 Creo que es importante no 
pasarse con el comino y darle 
el toque del vinagre.
 A partir de aquí, cada uno 
a darle su toque personal y a 
disfrutarlo.

Autora:  
Asociación Gastronómica  

i Cultural. La Pobla de Mon-
tornès. J. G. Canela

Si vols que publiquem 
la teva recepta la pots 

enviar a: pigota.pobla@
gmail.com 
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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

Associació de Comerços  
i Serveis de la Pobla  
de Montornès

Formatgeria La Pobla de 
Montornès ofereix una àm-
plia gamma de productes, 
que va des del formatge 
fresc i el mató als iogurts i 
els flams i es poden trobar 
en botigues d’alimentació 
tradicional del Baix Gaià, 
però també en altres punts 
de Catalunya, com Barce-
lona, Manresa i Lleida. Al 
número 39 del carrer Major 
de la Pobla de Montornès es 
poden comprar directament 
els productes els dissabtes 
de nou del matí a una del 
migdia.

Actualment Formatgeria La 
Pobla disposa d’unes moder-
nes instal·lacions als afores 
del municipi i hi treballen 
quatre persones —dos a pro-

Ignasi Solano compta amb 
30 anys d’experiència en 
tot tipus d’instal·lacions: 
elèctriques, de gas i clima-
tització. Disposa del títol 
d’instal·lador autoritzat. 
Fa cinc anys va crear nat-
xo Instal·lacions, que ac-
tualment compta amb una 
plantilla de tres persones: el 
mateix Ignasi i dos operaris 
més. ofereix aquests serveis 
a habitatges, comunitats de 
veïns i empreses, bàsicament 
en l’àmbit del Baix Gaià.

Formatgeria La Pobla de Montornès

Natxo Instal·lacions

Ignasi explica que el 
sector de les instal-
lacions ha patit 
molt la crisi de la 
construcció per-
què des de fa anys 
no hi ha obra nova 
i la feina es limita 
a habitatges de segona mà 
i a manteniment, un tipus 
de feina en la qual natxo 
Instal·lacions s’ha especia-
litzat darrerament. Cuines, 
lavabos o instal·lació i man-
teniment de plaques solars 

ducció i dos més a reparti-
ment— sense haver perdut 
l’essència familiar. 

Al capdavant hi ha Josep 
Solé Tarrats, que va comen-
çar a fer formatges a princi-
pis dels anys vuitanta des-
prés d’aprendre’n a l’Escola 
Torre Marimón de Caldes de 
Montbui, on va aprendre a 
fer formatge i mató. També 
va perfeccionar els seus co-

neixements a la Universitat 
Autònoma i també a la Seu 
d’Urgell. La llet que fa servir 
Josep procedeix de Vallfo-
gona de Balaguer, de la co-
operativa de la qual és soci. 

Formatgeria la  
Pobla de Montornès
c/ Major, 39
Tel. 977 648 214 /  
629 792 697

són tasques que realitza nat-
xo Instal·lacions.

natxo instal·lacions 
c/ closa nova, 53
natxo.instal@hotmail.com
Tel. 607 253 296

Raúl Gómez 
(CE Trail Tàrraco) i Pol 
chertó (UGE Badalona) 
guanyen el V Trail 
La Pobla de Montornès
La pluja no va impedir la 
disputa de la cinquena edi-
ció del Trail de la Pobla de 
Montornès aquest diumenge 
8 d’abril, amb la participació 
d’un total de 192 atletes, que 
superaven els 170 de la darre-
ra edició. La prova poblenca 
forma part de la Lliga Trail 
Tgn nord 2018.

Raúl Gómez (CE Trail Tàrra-
co) va imposar-se en la cate-
goria d’11,2 quilòmetres, amb 
un temps de 44:09, superant 
en 19 segons Isaac Salvat (CE 
Mountain Trail Vila-seca). El 
podi el va completar un altre 
corredor del CE Trail Tarra-
co, Víctor del Águila, amb 
44:58. Fins a 151 corredors 
van participar en aquesta 
categoria. Laia Gil-Clapera 
va ser la primera dona clas-
sificada, 31a amb 54:13. 

Pel que fa al circuit de 6,2 
quilòmetres, el més ràpid 
va ser Pol Chertó (UGE Ba-
dalona), amb 27:30, seguit 
de David Aragón (Correso-
lidaris), amb 27:43, i Enric 
Caballé (Trail Roquetes), 
que va aturar el cronòmetre 
en 28:05. La primera dona 
va ser Paula Caballé, 16a 
amb 37:34. Un total de 41 
corredors van cobrir aquest 
circuit. 

Enguany tampoc no hi 
van faltar les curses dels 
més petits, les Kids Run, 
distribuïdes en diverses 
categories per edats. El 
Trail La Pobla de Monto-
nès es consolida com una  
cita que aplega participants 
del Camp de Tarragona i 
també d’altres territoris 
catalans. 
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MAnEL BonAnAd

Iniciem la caminada a la 
plaça de la Bassa i agafem el 
camí de l’ermita (el sender 
de gran recorregut GR-92). 
El seguim uns 700 metres, 
entre marges grans de pe-
dra seca. A més del GR-92, 
el camí que seguim també 
forma part de la ruta dels 
Castells del Baix Gaià. 

Quan portem uns set minuts 
caminant, ens trobem amb 
un altre camí que va cap a 
la dreta, direcció nord. A un 
costat hi ha una petita imat-
ge de la Verge, guarnida amb 
flors. Hem de seguir aquest 
camí cap al nord. Fixeu-vos 
en el rètol; a partir d’ ara dei-
xem el GR-92, que és el que 
ens portaria a l’ermita i el 
castell de Montornès, i conti-
nuem pel camí de la ruta dels 
Castells del Baix Gaià, en di-
recció al poble de la nou de 
Gaià. Continuem caminant, 
entre conreus d’oliveres i, 
sobretot, garrofers, uns 400 
metres, fins que el camí gira 
cap a l’esquerra. En aquest 
punt, fixeu-vos que hi ha un 
sender de terra que puja cap 
al nord-est. és el que hem 
d’agafar. Hi ha una cadena, 
la qual haurem de traspas-
sar. Per arribar al cim és una 
mica enrevessat, perquè hi 
ha un moment que se li perd 
la pista al camí. Heu d’anar 
amb compte. Tot seguit us 
indico què heu de fer per ar-
ribar-hi.

Quan traspassem la cadena, 
a uns 60 metres del sender 
girem cap a la dreta. Conti-
nuem uns 15 metres i girem 
cap a l’esquerra. Seguim 15 
metres més i davant nostre 
ens topem amb un marge de 
pedra tapat amb vegetació. 
Continuem cap a l’esquerra 
i seguim recte pel costat ma-
teix del marge de pedra sense 
desviar-nos. A uns 30 metres 
girem cap a la dreta i seguim 
3 metres i després girem cap 
a l’esquerra, cap al nord. Fa-
rem cap a un pi molt gran 
amb un doble tronc, un dels 
quals sobresurt del principal 
i té forma de “L” invertida. 
El pi queda a mà esquerra. Si 
us hi fixeu, en aquesta zona 

Localització geogràfica de l’itinerari: 
zona sud del terme municipal

sortida: plaça de la Bassa (nucli 
urbà de la Pobla de Montornès)

Arribada: al mateix lloc de la sor-
tida.

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

distància: 2 km aproximadament

dificultat: baixa

Aspectes d’interès: conreus, cons-

truccions de pedra seca; turó de 
les Forques; basaments de pedra; 
vegetació de tipus mediterrani.

observacions: Es tracta d’un iti-
nerari interessant pel que fa al 
patrimoni històric de la Pobla de 
Montornès, ja que les Forques 
s’inclou dins del Pla especial de 
protecció del patrimoni (forma 
part dels béns protegits urbanísti-
cament —BPU— del nostre terme 
municipal).

Caminant per la Pobla

El turó (puig) de les Forques

més vegetació i la humitat 
queda retinguda.

Com a curiositat he d’afegir 
que el turó s’emplaça entre 
el nucli urbà de la Pobla i el 
turó de l’ermita i el castell, 
gairebé formant una línia 
recta entre els tres llocs. Els 
dos turons representen les 
elevacions principals del sud 
del terme.

El turó de les Forques apa-
reix citat en un document 
senyorial (capbreu) de l’any 
1615 i sembla que el nom el 
podem relacionar amb unes 
forques que hi va haver du-
rant segles en aquest indret i 
que es feren servir per ajus-
ticiar els condemnats a mort 
del municipi. Habitualment 
les forques es localitzaven als 
punts més alts del votant del 
poble. En tenim exemples a 
altres zones de Catalunya. 

Al poble de Calonge, a la 
comarca del Baix Empordà, 
Girona, vaig trobar un lloc 
anomenat Puig ses Forques, 
lloc que ha estat estudiat pels 
historiadors. Durant l’època 
feudal i l’Antic Règim (edat 
mitjana fins al segle XIX) es 
va establir en moltes regions 
el dret feudal, el qual incloïa 
la pena de mort en casos de 
delictes greus, i la forca fou 
el mitjà més utilitzat (és clar 
que en aquella època la justí-
cia era bastant arbitrària, i es 
penjava a tort i dret!). L’any 
1828 el rei Ferran VII substi-
tuí la forca a tot Espanya per 
un altre mètode, el garrot (el 
famós garrote vil), no gaire 
més “humà” que l’anterior, 
la veritat!

I què en queda, de les for-
ques en aquest indret? no 
gaire cosa. Fixeu-vos que hi 
ha un basament de pedra 
gairebé intacte, i uns altres 
molt malmesos pel voltant 
(observeu la foto que adjun-
to). Sembla que hi havia tres 
o quatre pedestals de pedra 
de metre i mig d’alçada que 
feien de base per a les for-
ques. no se’n conserva gaire 
cosa, però des del punt de vis-
ta històric és important, l’in-
dret, i per aquest motiu està 
inclòs dins el Pla especial de 
protecció del patrimoni de la 
Pobla de Montornès, com a 
bé protegit urbanísticament 
(BPU). Per cert, les cabanes 
de pedra seca també estan 
incloses dins el Pla, i és bo 
dir-ho perquè n'hi ha moltes 
repartides pel terme i algunes 
en un estat de conservació la-
mentable. Hem de preservar 
el nostre llegat històric!

hi ha un pou i una cabana de 
pedra seca; queden darrere 
el pi i no es veuen gaire bé. 
La cabana o barraca està 
encastada a un marge i té 
el sostre foradat. Bé, conti-
nuem. Davant del pi gran, 
i a l’altra banda del camí, 
veurem un pi petit i jove al 
costat d’un marge (també hi 
ha una fita de pedra que vaig 
posar-hi al seu dia). Hem de 
pujar pel marge, pel costat 
del pinet. Continuem recte 
travessant un camp i anirem 
a parar a un altre marge, al 
costat d’un garrofer. Hem 
de pujar aquest marge. Ara 
hem d’anar cap a l’esquerra 
travessant un altre camp en 
diagonal i arribarem a un 
altre garrofer. Darrere del 
garrofer hi ha una petita for-
mació rocosa per on hem de 
pujar. Arribem a un sender i 
el seguim uns 10 metres. Ja 
hem arribat a la vostra des-

tinació! Espero que no us ho 
hàgiu perdut!

El turó té una alçada de 92 
metres sobre el nivell del mar 
i presenta una forma ovalada 
amb un perímetre d’uns 300 
metres, si comptem des de la 
base del turó. Està envoltat 
de conreus, principalment 
garrofers. El pi blanc (Pi-
nus halepensis), el llentiscle 
(Pistacia lentiscus) i l’arítjol 
(Smilax aspera) són les plan-
tes millor representades. Hi 
ha presència de roques se-
dimentàries del Terciari 
(Miocè): gresos de gra fi i 
argiles blaves (grisenques) 
principalment, formades 
entre 23 i 5 milions d’anys 
enrere. Pel que fa al tipus de 
sòl, fixeu-vos que és de color 
marró. Es tracta d’un sòl bru 
càlcic mediterrani, que es lo-
calitza en aquells indrets de 
clima mediterrani on hi ha 
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anar progressant mirant-ne 
vídeos a Youtube. Aquesta 
disciplina està molt estesa en 

Personatges

Sebastián Jiménez, més co-
negut com a Sebas, va néixer 
a Colòmbia fa 25 anys, però 
quan en tenia 5 va venir a 
viure amb els seus pares a 
Catalunya. Aquests anys ha 
viscut a Torredembarra i a la 
Pobla de Montornès, on ara 
resideixen els seus pares. Al-
guns coneixereu el Sebas com 
a veí i altres perquè l’heu vist 
participar al programa de 
Telecinco Got Talent. Expli-
ca que un amic seu i ell que 
practiquen el workout street 
es van animar a participar en 
aquest programa. Van pre-
sentar-se al càsting i van su-
perar-lo. Van accedir a la fase  
de les audicions i a les semi-
finals.

L’espectacle d’en Sebas i 
el seu amic combinava en 
un xou el workout street i 
el breakdance. Un error en 
l’execució d’una acrobàcia els 
va allunyar de la final. Però 
enguany s’ha volgut treure 
l’espina clavada i es va tornar 
a presentar al programa. no 
li va caler fer càsting i es va 
plantar a la semifinal. Santi 
Millán el va salvar de quedar 
eliminat amb el “botó dau-
rant”. A la final, va quedar eli-
minat amb la votació popular.

En Sebas explica que l’expe-
riència televisiva ha estat “in-
creïble”, un torrent d’emoci-
ons en molt poc temps. “és 
inoblidable. Recomano a tot-
hom que tingui una habilitat 
que s’animi a participar-hi”, 
afirma.

sebas, un poblenc al ‘Got Talent’

En Sebas ha 
participat en 
les dues  
darreres  
edicions del 
programa de 
Telecinco  
'Got Talent'

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

El workout street o calistènia 
—aquesta paraula prové del 
grec kallos (bellesa) i sthenos 
(fortalesa)— és un sistema 
d’exercicis físics amb el propi 
pes corporal en què són més 
importants els moviments 
de grups musculars que la 
potència i l’esforç. Per a la 
realització d’aquests exer-
cicis s’utilitzen unes barres. 
D’on li ve l’afició del workout 
street a en Sebas? Doncs va 
començar a practicar-lo amb 
un amic fa sis anys. I van 

països com els Estats Units. 
Fa tres anys es van instal·lar 
al passeig marítim de Tor-
redembarra un parc amb 
barres per poder practicar 
workout street. “Com més el 
practiques, més t’agrada. és  
com un estil de vida”, comen-
ta.

Actualment en Sebas viu 
a València, però cada mes 
torna al Baix Gaià per estar 
amb la seva família, sobretot 
la seva filla de quatre anys. 

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR

Els darrers estius els ha pas-
sat a Eivissa dedicant-se al 
workout en establiments 
nocturns. Aspira a poder viu-
re només de la seva passió, 
però actualment encara ho 
ha de combinar amb altres 
feines, com la d’entrenador 
personal. “és un esport nou, 
amb pocs anys d’història, 
però l’estem intentant pro-
moure i a poc a poc ho estem 
aconseguint. També entre les 
noies s’està popularitzant”, 
assenyala.

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
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JosEP MARiA sAnTAMARiA

A la Pobla de Montornès s’han 
perdut molts comerços... els 
que recordem els anys setanta, 
sabem que botigues emblemà-
tiques com Can Boada, Bode-
ga Borràs, Cal Miqueló, dues 
carnisseries, Bar la Maña, 
Pastisseria orpinell, Cal Sar-
dà, Cal Boixó, etc., han anat 

El més important per al 
futur de la Pobla de Mon-
tornès és la desamortitza-
ció del tram de la via fer-
roviària Reus-Roda des del 
Catllar fins a la Pobla de 
Montornès. En la darrera 
reunió amb el subdelegat 
del govern, Jordi Sierra, ens 
va concretar que el Corre-
dor del Mediterrani per a 
mercaderies sí que passarà 

Una mirada enrere ( i endavant)

L’impuls del comerç i el turisme

Encara falta el més important...

desapareixent... Tot és causat 
pel nou sistema de comerç 
de les grans superfícies amb 
grans supermercats i internet.

L’Ajuntament, al 2011, va fer 
un estudi amb l’amic Albert 
Abelló (E.P.D.), president 
de la Cambra de Comerç de 
Tarragona, per tal d’aprofi-
tar la possibilitat —després 

per la Pobla, però paral·lel 
immediat a la via de l'AVE 
des de Perafort.

Això vol dir que el tram més 
sinuós i més bonic que passa 
pels termes del Catllar, Vespe-
lla, la Riera, Altafulla i la Pobla 
no queda afectat en el futur, de 
manera que es pot sol·licitar 
a ADIF Patrimoni la conces-
sió amb les condicions legals 

descartada pel Departament 
d’Urbanisme— de fer un pe-
tit supermercat al Celler de 
la Cooperativa, a l’entrada 
del poble. L’estudi reflectia 
el que ha fet la iniciativa pri-
vada: concentrar el comerç al 
lloc que per superfície, pas de 
persones i aparcaments era 
més eficient, que és el passeig 
de l’Estació.

establertes per a convertir-lo 
en una Via Verda, com la de la 
Terra Alta, que tants benefici 
ha portat als pobles de l’entorn 
per on passa.

Aquest projecte, que vàrem 
iniciar el 2007 i es va repren-
dre al 2011, ara és més possi-
ble que mai. Això repercuti-
rà a tot el Baix Gaià. Vindrà 
gent atreta per l’encant de 

Els ajuntaments d’interior 
del Baix Gaià hem aconseguit 
ser els primers d’un projecte 
pioner impulsat per les pimes 
i els departaments de Comerç 
i Turisme de la Generalitat, 
per tal d’impulsar el turisme 
i comerç i transformar la via 
entre el Catllar i la Pobla de 
Montornès amb una Via Ver-
da d’excursionistes. Aquest 

la Via Verda, dels paisatges, 
túnels, ponts, cingles, vistes, 
natura i la connexió amb les 
Vies Verdes dels Castells i 
Baix Gaià, i donarà una re-
vifalla als comerços de la 
comarca.

Estem preparant una excur-
sió per la Via des del Catllar, 
la Riera i la Pobla per do-
nar-la a conèixer a través de 

estudi pilot és el primer que 
es fa a Catalunya.

Aquests dies veurem un 
equip de fotògrafs i models 
que retrataran el terme mu-
nicipal per oferir imatges per 
a la documentació necessària 
per a la primera reunió, que 
té lloc a Altafulla aquest mes 
d’abril.

la premsa i televisió per tal 
de conscienciar els ajunta-
ments per on passa i empè-
nyer el projecte, que està des 
de fa temps a la Diputació i 
Consell Comarcal i que veu 
amb bons ulls la subdelega-
ció del govern.

no dubtin que l’excursió serà 
un èxit, ja que és primordial 
per als nostres pobles.
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Esports

Llega la recta decisiva de la temporada del CFS La Pobla
La temporada sigue adelante 
para el Club Futbol Sala La 
Pobla de Montornès. Varios 
de sus equipos están en las 
zonas altas de las respectivas 
clasificaciones y el resto siguen 
trabajando para conseguir bu-
enos resultados, desde los pe-
ques que se inician hasta los 
séniors, que se han visto afec-
tados por múltiples lesiones.

El pasado 25 de marzo el 
equipo Benjamín A jugó en 

El club de Petanca de la Pobla de Montornès 
inicia la temporada amb un doble triomf al 
Campionat de Catalunya
Els passats dies 18 i 25 de fe-
brer el Club de Petanca de la 
Pobla de Montornès va partici-
par en els campionats de Cata-
lunya, que es van desenvolupar 
a les pistes de Roda de Berà. 
L’equip sènior, format per Víc-
tor Garcia, Adrián Trujillo i Ro-
ger Fernant, va aconseguir ser 
campió provincial, i l’equip de 
dones, format per Maria Victò-
ria Perulero, Vanesa Santaella i 
Mari Carmen Santaella, també 
es van proclamar campiones 
provincials.

Per altra banda, el club poblenc 
va ser invitat els passats dies 
10 i 11 de febrer al national de 
Agde 2018 a França. Hi van 
participar dos tripletes: una 
formada per nito, Toni i Ran-
dolo, i l’altre per Juan Carlos, 
Vicente i Andrés. En aquest 
torneig hi van prendre part 
396 tripletes.

El Club de Petanca de la Pobla 
de Montornès va organitzar el 
dies 18 i 25 de març el Campio-
nat d’Espanya (fase prèvia). Hi 
van participar les modalitats de 
sènior, dones i juvenils, en total 
més de 200 jugadors. Del club 
local hi van participar 6 triple-
tes de sèniors i una de fèmines.

Els guanyadors d'aquest cam-
pionat es classificaran per ju-
gar les fases finals a El Ejido 
(Almeria). La tripleta formada 
per Juan Carlos Mostajo, Fe-

juvenil pueden proclamarse 
campeones de Liga en las 
próximas semanas, con po-
sibilidades de subir a cate-
gorías superiores de División 
de Honor y Primera División 
en el caso del juvenil. La jun-
ta y equipo técnico empiezan 
ya a prepararse para los si-
guientes acontecimientos 
como son la Fiesta de Final 
de temporada y El 6o Tor-
neo de Verano, ambos en el 
próximo mes de junio.

el Polideportivo Municipal 
los octavos de final de la Copa 
Catalunya, tras proclamarse 
campeón de Liga en su cate-

Guanyadores del Campionat de Catalunya. Expedició a Agde (França).

vier Fernández, organitza un 
memorial del jugador i amic 
Antonio Losilla, que fa uns 
mesos ens va deixar. Aquest 
torneig es fa el 7 d’abril, amb 
la participació 48 jugadors de 
diferents clubs en què Losilla 
hi tenia més coneguts. Es farà 
entrega d’un recordatori a tots 
els participants. Les entregues 
de premis i recordatoris es  
faran al restaurant La Quilla 
d’en xavier, al Port de Torre-
dembarra.

Imatges del Campionat d’Espanya.

Antonio Losilla.

lipe González i Jesús Wagner 
van ser els guanyadors d’aques-
ta competició. Las dones no van 
poder passar del segon lloc, 
però es una molt bona classi-
ficació.

Les properes sortides que farà 
el club poblenc fora de les nos-
tres fronteres són els dies 10 
i 11 de maig al Torneig de 12 
hores de petanca a Bourg Sa-
int-Andeol (França), on també 
participaran en el Torneig de 

Veterans que el mateix club 
organitzarà. Els dies 25, 26 
i 27 de maig també estaran 
al Torneig Internacional a 
Andrexieux-Boutheon. En 
aquest campionat hi partici-
paran més de 400 tripletes 
d'arreu del món i hi seran els 
millors jugadors. Els dies 8 i 
9 de juny també participaran 
en les 12 hores que organitza 
el Club de Petanca Les Escal-
des d’Andorra. Tenen més 
invitacions per a altres tor-

nejos internacionals que han 
de valorar, ja que no les poden 
atendre totes.

Dins el nostre territori també 
participaran, durant els mesos 
de maig i juny, entre altres, a 
l'Internacional Ciutat de Bar-
celona i a les 12 hores de la 
Ciutat de Lleida.

El Club de Petanca de la Po-
bla de Montornès, amb la col-
laboració d’Albert Pons i xa-

goría el 4 de marzo, día que 
todo el club celebró junto a 
ellos el título, recibiendo el 
apoyo de sus familiares, ami-

gos y compañeros del club, 
que hicieron que el polide-
portivo fuera toda una fiesta.  
Los equipos alevín, cadete y 
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dia correran Márquez, Rossi, 
Pedrosa i companyia, i a la nit, 
els pilots de dirt track. Encara 
no és segur, però podria parti-
cipar en el Campionat de Dirt 
Track dels Estats Units, el país 
on aquesta disciplina té més 
nivell.

Però en Gerard no només 
correrà, sinó que també farà 
d’assessor i entrenador del pi-
lot francès del Mundial de Su-
perbikes Lucas Mahias. “Vull 
agafar també experiència de 
cara al futur”, comenta. Tam-
bé col·labora en l’organització 
de les curses d’enduro de Sa-
lomó a l’agost i és monitor de 
l’escola de pilots noyes Camp, 
al Circuit de la Ribera, a Va-
lència, on farà cursets de dirt 
track.

El pilot de la Pobla Gerard 
Bailo acaba d’engegar la tem-
porada 2018, que serà la més 
intensa que ha afrontat fins 
ara i també la més interna-
cional. Almenys si tenim en 
compte el calendari de proves 
de dirt track, que combinarà 
amb tasques d’assessorament 
i entrenament. I ho farà amb 
una nova moto, una Kawasaki, 
tot i que no ha canviat d’equip. 
El Suzuki Català, del qual ja 
fa anys que forma part, s’ha 
convertit en el Kawasaki Ca-
talà Racing.

El Campionat anglès de dirt 
track, el British Flat Track, 
és la primera cita que afronta 
Bailo, des del 7 d’abril. I l’ha 
començat amb bon peu, amb 
un segon lloc. L’any passat ja 
va córrer dues curses d’aquest 
campionat —va ser segon i 
quart— i enguany té previst 
participar-ne en cinc —les 
tres primeres i les dues últi-

Gerard Bailo inicia  
una temporada 2018 molt intensa

El pilot de  
la Pobla  
competirà  
enguany a  
Anglaterra, 
Itàlia i França, 
i podria fer-ho 
també als  
Estats Units

mes. “Espero fer millor paper 
que l’any passat perquè cor-
reré amb la mateixa moto que 
aquí i no m’hauré d’adaptar a 
una nova màquina com l’any 
passat”, explica Bailo. La Copa 
Rodi tornarà a ser la gran cita 
de la temporada i intentarà 
pujar al lloc més alt del podi 

després de fregar el títol el 
2017 i haver de conformar-se 
amb el subcampionat. A més, 
la Copa Rodi és classificatò-
ria per al Superprestigio Dirt 
Track, que enguany canviarà 
el Sant Jordi per París Bercy. 
Serà el 16 de desembre, la dar-
rera cita de la temporada.

Encara està lligant patroci-
nadors per poder ser a més 
curses, però ja és segur que 
estarà al Campionat del Món 
de Dirt Track a San Mari-
no. Serà el 8 de setembre, el 
mateix cap de setmana que 
se celebra el Campionat del 
Món de velocitat. Durant el 

Ya hemos abierto
En breve os esperamos 
en la fiesta de inauguración
Av. Catalunya, núm. 2

Tel. 977 64 83 56 / 669 63 64 78
Av. Catalunya, núm. 2. 
43761 La Pobla de Montornès


