
LA PIGOTA

Juny de 2018www.lapoblademontornes.cat Número 23

S’inicien les 
classes de  
gimnàstica per 
a la gent gran 
al Poliesportiu 
Municipal
 Pàgina 3

Programa de les 
Festes d’Estiu  
de la Pobla
 Pàgina 9

Més controls  
als animals  
domèstics del 
municipi i les 
condicions en 
què viuen
 Pàgina 6

Indústria, 14
43761 La Pobla de Montornès

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

del Club Futbol Sala de la 
Pobla de Montornès

Ascens històric del cadet

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 PIGOTA2

Transport públic
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LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA
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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

Classes de gimnàstica per a la gent gran 
al Poliesportiu Municipal
El Poliesportiu Municipal 
acull des d’inicis d’aquest 
mes de juny unes classes de 
gimnàstica per a gent gran 
amb el lema “Moure’s és cui-
dar-se”, amb la participació 
d’una vintena de persones. 

Es porten a terme els dilluns 
i dimecres de 10.30 a 11.30 
hores, van a adreçades a 
persones majors de 55 anys 
i són gratuïtes. Es realitzaran 
durant els mesos de juny i 
juliol, a l’agost hi haurà un 
descans i al setembre es re-
emprendran fins al juny de 

nificació. Se centraran sobre-
tot en el treball de l’esquena, 
que genera molts problemes a 
totes les edats. Es faran servir 
elements com cintes elàsti-
ques, cercles i pilotes petites.

l’any vinent. Quan s’acabi el 
curs escolar, les sessions es 
faran al porxo de l’escola Els 
Ametllers, concretament del 
25 de juny al 30 de juliol. La 
monitora, Roser Tallada, del 

Gimnàs Apolo de Torredem-
barra i amb vuit anys d’ex-
periència, ha explicat que les 
classes tenen com a objectiu 
d’enfortir els músculs de cos i 
evitar lesions, a més de la to-

Les sessions es  
porten a terme fins 
a finals de juliol els 
dilluns i dimecres 
al matí, i al  
setembre es  
tornaran a fer

Aquesta iniciativa de la Re-
gidoria de Gent Gran de la 
Pobla de Montornès és aug-
mentar el benestar de les per-
sones de més edat del muni-
cipi a través de l’exercici físic.



LA PIGOTA4

Aprofitant la festivitat de Sant 
Jordi es va celebrar el II Certa-
men literari de narrativa Eusebi 
Mercader a l’Escola Els Amet-
llers. Els guanyadors de cada 
curs van ser:
 Primer: Maider Vera Blanco
 Segon: Lilian Gil Parera
 Tercer: Marc Pozuelo Figue-
rola
 Quart: Adrià Escuredo For-
tuny
 Cinquè: Elsa Sardà Ansensio
 Sisè: Maria Tirado Usero

ii Certamen literari Eusebi Mercader

Jornades esportives 2018
El Poliesportiu Municipal va acollir el 
9 i 10 de juny les Jornades Esportives 
2019, amb un gran èxit de participa-
ció. Estaven organitzades per l’Ajun-
tament de la Pobla de Montornès. El 
matí de dissabte va combinar el futbol 
sala —mini-prebenjamí, benjamí, ale-
ví, infantil i cadet— amb exhibicions 
de tennis i hip-hop.

El diumenge es va portar a terme un 
torneig de futbol sala de categoria 
mini-prebenjamí, una exhibició de 
patinatge i, a la tarda, el futbol sala 
juvenil. Les Jornades Esportives van 
acabar a la plaça de l’Església amb una  
sessió de zumba dirigida per Jordi 
Giralde.
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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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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
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Tautliner de palla
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Arades de volteig

                       LA POBLA DE MONTORNÈS (TGN)

L’Ajuntament intensificarà 
a partir de juliol el control 
dels animals del municipi  
i les condicions en què viuen

Degut al gran nombre d’animals 
perduts al municipi, trobats 
morts o ferits i abandonats al 
carrer i als habitatges, us volem 
recordar que a partir del mes de 
juliol l’Ajuntament iniciarà un 
seguiment i control de tots els 
animals censats i no censats del 
municipi i de les condicions en 
què viuen. Per aquest motiu us 
RECoRDEM aquesta articles 
de la l’ordenança municipal de 
tinença d’animals:

Article 12.
Els propietaris o posseïdors 
d’animals de companyia estan 
obligats a identificar els seus 
animals amb un dels sistemes 
establerts en l’article 3 del De-
cret 328/1998, de 24 de de-
sembre, dins dels tres primers 
mesos següents al naixement de 
l’animal.
Els gossos potencialment peri-
llosos hauran d’identificar-se, 
necessàriament, mitjançant 
microxip.

Article 13.
1. Així mateix, 
estan obligats 
a inscriure 
llurs animals 
en el regis-
tre censal del 
municipi de re-
sidència habitual de 
l’animal. Per tal d’inscriure’ls al 
registre d’aquest Ajuntament, es 
facilitaran les següents dades:

 Dades del propietari/o pos-
seïdor: nom i cognoms, DnI, 
domicili i telèfon.

 Dades de l’animal: Espècie 
i raça, sexe, data de naixement, 
sistema utilitzat d’identificació 
(ressenya) i nom al qual respon.

2. La inscripció en el registre 
censal del municipi es realitza-
rà en un termini de tres mesos 
a comptar a partir de la data de 
naixement, d’adquisició, o de 
canvi de residència de l’animal.

3. El registre censal haurà d’in-
cloure un apartat específic per 

als gossos potencialment pe-
rillosos.

4. L’animal haurà de dur per-
manentment una xapa on fi-

gurarà el número de registre i les 
dades del posseïdor o propietari.

5. Els propietaris o posseïdors 
hauran igualment de notificar a 
l’oficina del cens, en el termini 
de deu dies, la defunció o desa-
parició dels seus animals.

Article 19.
Els possEïdors d’Ani-
mAls EstAn obligAts 
A rEcollir i A rEtirAr 
Els ExcrEmEnts.

Es podEn imposAr 
mUltEs pEr inFrAcciÓ 
d’AQUEstA ordEnAnÇA 
Fins A lA QUAntiA mÀ-
ximA dE 150 EUros pEr 
cAdA inFrAcciÓ.

Champiñones  
rellenos con  
jamon y queso

ingredientes  
para preparar  
12 champiñones 
rellenos con jamón 
y queso
 12 champiñones gran-
des
 3 dientes de ajo
 1/2 cebolla (Según 
tamaño)
 50 g de jamón en 
taquitos pequeños
 50 g de queso rallado
 Perejil picado
 Aceite de oliva vir-
gen extra
 Pate de hígado de 
cerdo ibérico
 Sal y pimienta
 Vino blanco

preparación:
 Preparar los cham-
piñones. Si no están 
limpios ya de tierra, los 
limpiamos.
 Les quitamos el tallo, 
procurando no dañar 
el sombrero del cham-
piñón. Del tallo, vamos 
a retirar la parte más 
negruzca del mismo.
 En una sartén añadi-
mos algo de aceite y ha-
cemos a la plancha los 
champiñones. A fuego 
fuerte, unos tres minu-
tos por cada cara. Una 

vez hecho esto, retirar y 
salpimentar.
 En la misma sartén 
añadimos los ajos pica-
dos, añadimos los taqui-
tos de jamón, si es nece-
sario se echa un poquito 
más de aceite y una vez 
dorados añadimos un 
trozo de cebolla bien pi-
cada. Dorada la cebolla 
añadimos un poco de 
vino blanco y dejamos 
evaporar. Cocinamos 
unos 5 minutos.
 Hecho esto, retiramos 
de la sartén y ponemos 
en un bol. Añadimos 
también el perejil pica-
do, añadiendo el paté y 
mezclamos todo bien.
 Rellenamos los cham-
piñones, rayamos el 
queso y unos 3 minutos 
al grill del microondas 
hasta dorar el queso.

Autora:  
Asociación Gastro-

nómica i Cultural. La 
Pobla de Montornès. 

Antonio Romera.

si vols que publi-
quem la teva re-

cepta la pots enviar 
a: pigota.pobla@

gmail.com 

La piscina municipal de la Pobla 
estarà oberta aquest estiu entre el 
17 de juny i l’11 de setembre. La 
novetat serà l’horari d’obertura el 
dissabte, ja que obrirà mitja hora 
abans i no tancarà fins a les dotze 
de la nit, sense interrupció. Els 
horaris són els següents:
dilluns
Tarda: de 16.00 a 20.00 hores
de dimarts a divendres
Matí: d'11.00 a 14.00 hores
Tarda: de 16.00 a 20.00 hores
dissabtes

De 10.30 a 24.00 hores
diumenges
De 10.30 a 20.00 hores
Venda de tiquets diaris i tam-
bé dels abonaments: matins i 
tarda a la mateixa piscina (im-
prescindible portar una foto mida 
carnet).
De 0 a 6 anys: Gratuït
Menors de 12 anys i major de 65 
anys: 2 €/dia
Majors de 12 anys i menors de 65 
anys: 3 €/dia
Abonaments a l’Ajuntament en 

horari d’oficina
Menors de 12 anys i major de 65 
anys: 25 €/temporada
Majors de 12 anys i menors de 65 
anys: 35 €/ temporada
L’acreditació de l’edat es realit-
zarà tenint en compte l’any de 
naixement de la persona amb in-
dependència del mes i del dia de 
naixement.
Gaudiran d’una bonificació del 
20% els titulars de família nom-
brosa general o especial, així com 
les persones amb discapacitat 
acreditant amb el títol emès per 
la Generalitat de Catalunya com 
a titular de família nombrosa o bé 
discapacitat.

la piscina municipal amplia 
l’horari de dissabte
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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

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Festa de Primavera de l’Associació Gent 
Gran de la Pobla de Montornès
L'Associació Gent Gran de la 
Pobla de Montornès va cele-
brar el primer cap de setmana 
d’abril la Festa de Primavera 
2018, amb una gran partici-
pació, com podeu comprovar 
a les imatges.

L’entitat ja prepara ara la Fes-
ta del Soci, que serà el proper 
dissabte 30 de juny. El sopar-
ball començarà a les 8 del ves-
pre i està previst que vingui 
una orquestra per amenitzar 
la vetllada .

El ConSEll dE SAluT

AnnA iCArT dE boFArull

El temps ja ha començat a canviar, i 
amb això, l’època de platja arriba. I 
més concretament, l'època de pren-
dre el sol. Segur que tots pensem en 
les coses bones que associem amb 
els raigs solars: posar-nos morenos, 
passejos sota el sol, estones de pis-
cina, excursions per la muntanya... 
Però una exposició perllongada pot 
portar-nos diversos problemes: en-
velliment prematur de la pell (ar-
rugues, taques...), càncer de pell, 
irritació de la pell (al·lèrgia solar) i 
el més comú, les cremades.

Ara podem pensar... què fem? Pas-
sar-nos les vacances tancats a casa? 
no pas! només cal cuidar-nos, ja que 
la pell és un dels òrgans més oblidats 

i més important al mateix temps, ja 
que és el punt de contacte entre el 
nostre organisme i el nostre entorn. 

El més important és escollir la ma-
nera de protegir-nos i continuar gau-
dint del sol al mateix temps. Per això 
caldrà seguir diversos passos: co-
brir-se amb barret i roba de màniga 
llarga els moments més calorosos del 
dia, utilitzar crema solar i aftersun, 
fer servir barra de llavis solar, una 
protecció extra en zones delicades 
(nas, orelles, llavis...) i buscar zones 
d’ombra les hores de més insolació. 

Si ens centrem en la protecció so-
lar, podem pensar quina escollir, 
ja que el mercat cada vegada ens 
ofereix més possibilitats. Cal tenir 
en compte que els raigs solars estan 

formats per diversos tipus de radia-
cions. Destaquem les famoses UVA 
i UVB, que acceleren l’envelliment 
de la pell i provoquen cremades, res-
pectivament. Però també cal recor-
dar la IR-A, menys coneguda, però 
molt perillosa, ja que és la que més 
penetra a la pell i pot provocar danys 
estructurals al nostre ADn. Per això 
cal que ens fixem en el SPF (factor 
de protecció solar), que ens indica 
les vegades que retarda l’aparició de 
la cremada respecte una exposició 
sense protecció. necessitem dei-
xar-nos aconsellar per professionals 
especialitzats per tal de saber el més 
adequat segons tipus de pell, edat, 

activitats, etc. 

Finalment, uns consells bàsics quan 
ja hàgiu aconseguit el protector ade-
quat. Cal aplicar-lo correctament, ja 
que si no perd tota la seva efectivitat. 
Cal no oblidar d'aplicar-nos el pro-
tector mitja hora abans de marxar 
de casa, replicació cada dues hores i 
quan sortim de l’aigua. és necessari 
utilitzar aftersun un cop acabada l’ex-
posició solar. 

I per últim, si patiu una insolació, o si 
veieu que una taca o piga del vostre 
cos canvia de color o es fa més gran, 
aneu al metge. 

Prendre el sol, bo o dolent?
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C/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra - Tel. i Fax: 977 6444 601
info@rovirafusters.es • www.rovirafusters.es

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

Fruiteria 
“La Tasca”

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

la Pobla de Montornès

Acabem 

d’obrir!

Un estiu ple de festa

Poblamar celebrarà les seves festes 
el cap de setmana del 20 i 21 de 
juliol. El divendres a la nit hi hau-
rà havaneres amb el grup xarxa, 
mentre que dissabte es farà el ball 
de festa major amb el grup Slogan.

Les Festes d’estiu arrencaran el 2 
d’agost amb cinema i l’endemà ses-
sió de DJ’s amb Mas&Mas. Dissab-
te 4 estan programats els inflables 
aquàtics, vermut electrònic i festa 
holly. La jornada acabarà amb el 
Ball de festa Major amb l’orquestra 
Estelada i xaranga. El diumenge 5 
d’agost se celebrarà l’Esmorzar de 
germanor, amb xaranga infantil, 
festa de l’escuma i xocolatada i 
festa.

Finalment la Festa del Castell està 
prevista el dissabte 25 d’agost, amb 
sardinada i teatre. Properament 
concretarem els horaris de tots els 
actes festius d’aquest estiu.

A licitación el  
contrato que  
incluye el  
cuidado  
y limpieza de 
áreas verdes
El Ayuntamiento de la Pobla de Montornès 
ha licitado por concurso público el contrato 
que incluye el cuidado y limpieza de áreas 
verdes y zonas de juego infantil, vías pea-
tonales, fumigación de plagas, tratamientos 
con herbicidas y conservación de la biodi-
versidad, entre otros servicios.

Durante el concurso estas tareas no quieren 
decir que se quedarán en el olvido. El con-
sistorio entiende las quejas que ha habido 
y efectuará las acciones más necesarias en 
aquellos lugares que más lo necesiten, pedi-
mos disculpas por las molestias ocasionadas 
y rogamos un poco de paciencia para ver los 
resultados de nuestros esfuerzos.

El Ayuntamiento quiere destacar que el 
mantenimiento de parques y jardines es, 
junto a la limpieza viaria y la recogida de 
residuos, uno de los servicios municipales 
a los que se dedica mayor esfuerzo inversor. 
El contrato de mantenimiento de parques 
y jardines contempla el cuidado de todos 
estos espacios, tanto de las zonas ajardina-
das, el arbolado y las plantas ornamentales. 

Con ello, se busca mantener los jardines, 
parques y espacios verdes de la localidad 
en el mejor estado de conservación para el 
disfrute de los vecinos, teniendo a la vez 
presentes las pautas y objetivos fijados en 
la Estrategia de Conservación de la Biodi-
versidad del pueblo.
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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

Fort és una empresa de la Pobla 
de Montornès amb més de 30 anys 
d’experiència en serveis d’instal-
lació i construcció. Els seus clients 
confien en la seva professionalitat 
per gestionar de forma integral els 
seus projectes, tant pel que fa a les 
tasques d’enginyeria com d’execu-
ció.
Els serveis que ofereix Fort SL en el 
camp de les instal·lacions engloba 
la lampisteria en general, els aires 
condicionats i calefacció, sistemes 
de tractament d’aigua potable i de 
descalcificació, manteniment de pis-
cines i instal·lacions industrials com 
ascensor, entre altres. 
En el camp de l’obra, Fort és especi-
alista en reformes i reparacions de 
la llar, gestió de projectes de cons-
trucció integrals, treballs de reur-
banització, així com la gestió de la 
documentació necessària, permisos 
i redacció de projectes.
En els dos darrers anys, Fort ha ini-
ciat treballs en la gestió de serveis 
d’hostaleria, especialitzant-se en la 
posada en marxa de negocis de bars 

El Petit Plaer és un carrer de París al 
bell mig de la Pobla de Montornès. 
Des de fa pocs mesos el Petit Plaer 
s’ha traslladat a l’avinguda Catalu-
nya, a un espai més ampli, però que 
manté l’encant especial del primer 
local, al carrer Indústria, un ambi-
ent pausat i una decoració que ens 
permet transportar-nos a la capital 
francesa sense moure’ns del Baix 
Gaià. Al darrere del taulell hi tro-
bem una parella francesa, establerta 
des de fa una quants anys al Baix 
Gaià i amb una atenció especial pels 
detalls. 
A El Petit Plaer hi trobem, com no 
podia ser d’una altra manera, pas-
tisseria francesa, totalment artesa-
na i en què els dolços sobresurten. 
Cronuts, croissants de mantega, 
pastissets i tota mena de pastes per 
acompanyar un dels altres produc-
tes estrella: el cafè i la nata. També 
elaboren creps dolces i salades, de 
molts sabors. El pa es fa a partir 
d’una recepta alemanya, un petit toc 
diferent en un carrer de París enmig 

Fort El Petit plaer

i terrasses, oferint assessorament i 
gestió completa del projecte. Actu-
alment gestiona la piscina, pista de 
tennis i el pavelló esportiu munici-
pal de la Pobla de Montornès.
Fort té una plantilla de 5 treballa-
dors i disposa de tots els permisos 
i certificacions per poder portar a 
terme amb solvència els seus pro-
jectes. La voluntat del gerent, Joan 
Maria Fortuny, és consolidar-se al 
seu poble com a empresa de referèn-
cia en els serveis actuals i invertir en 
un increment progressiu dels tipus 
d’activitat per poder millorar els ser-
veis als seus clients. En aquest sen-
tit, Fort ha participat en projectes 
al Port de Tarragona i el Cremallera 
de Montserrat, de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya.

Fort
Passeig de l’Estació, 3, local 2
Tel . 977 647 064 / 667 880 148 / 610 
023 602
info@forsol.cat / jmfortuny68@
gmail.com

de la Pobla de Montornès.
Menció a part mereix la pastisseria 
creativa. A El Petit Plaer fan pastis-
sos diferents, al gust i la forma del 
client. Des de pastissos convertits en 
càmeres de fotografia, superherois o 
princeses. Pastissos personalitzats 
que es poden encarregar allà mateix 
o per internet. A la seva pàgina de 
Facebook pengen totes les seves cre-
acions. obre de dimarts a diumenge, 
de 7.00 a 15.00 hores i de 16.30 a 
20.00 hores i només tanca els di-
lluns. Durant l’estiu l’horari s’amplia 
i obren tots els dies, amb el mateix 
horari de matí, mentre que a la tar-
da, a partir de les 18.00 i fins ben 
entrada la nit. Tenen wifi gratuït. A 
més a més, lloguen l’espai per a cele-
bracions i fan servei de càtering, per 
a casaments, batejos o comunions.

El Petit plaer
Av. Catalunya, 3
Tel. 977 648 356 / 669 636 478
www.elpequenoplacer.com
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Espai de llibres

AlíCiA Solé

Aquest cop us recomano el nou llibre de 
l’escriptor nord-americà Dan Brown, que 
porta per títol origen. Dan Brown és l’au-
tor dels best-sellers Àngels i dimonis, El 
codi Da Vinci, El símbol perdut i Infer-
no, aquest nou llibre el cinquè d’aquesta 
sèrie protagonitzada pel doctor Robert 
Langdon, professor de simbologia i ico-
nografia religiosa de la Universitat de 
Harvard.
Com ja prediu el títol, la novel·la gira al 
voltant de dues preguntes prou impor-
tants i transcendentals sobre l’origen de 
la humanitat: d’on venim? i on anem?, 
dues preguntes que han obsessionat els 
pensadors i els científics al llarg dels anys.
Qui ha trobat les respostes a aquestes 
dues preguntes és un antic alumne del 
professor Langdon, l’Edmond Kirsch, fi-
gura de renom mundial pels seus invents 
tecnològics i també per les seves predic-
cions. L’Edmond, que viu a Barcelona, 
tria el Museu Guggenheim de Bilbao per 
fer públic l’extraordinari descobriment, 
i compartir-lo simultàniament amb tot 
el món. Aquesta conferència, amb una 
minuciosa i estudiada posada en escena, 
tindrà com a convidat de luxe el doctor 
Robert Langdon.

Atesa la importància de 
l’esdeveniment, el món 
sencer està a l’expecta-
tiva. Arriba el gran dia 
i, just abans de revelar el descobriment, 
en Kirsch és assassinat en directe. El caos 
s’apodera dels convidats del museu i en-
tre milions d’espectadors de tot el món 
que segueixen la conferència en directe, a 
través de les xarxes socials. S’inicia una es-
pectacular fugida i una cursa contra rellot-
ge per tal de no perdre el valuós resultat 
de l’estudi d’en Kirsch. I serà el professor 
Langdon, acompanyat per la directora del 
museu Guggenheim, qui s’encarregarà de 
descodificar i desvelar a tot el món el gran 
descobriment del seu avantatjat alumne.
és llavors quan la novel·la canvia d’esce-
nari, Barcelona i la Sagrada Família aga-
fen el relleu de Bilbao. Al mateix temps, 
la història és seguida atentament per re-
llevants personatges de Madrid, on tam-
bé succeeixen uns esdeveniments prou 
importants per a la història del país, que 
s’entrellacen amb la fugida i persecució a 
què són sotmesos el professor i la direc-
tora del museu.
Realment aquest novel·la de Dan Brown 
es pot situar a la mateixa alçada que El 
codi Da Vinci, per l’acció contínua, el mis-
teri i intriga que acompanyen el lector fins 
a les últimes pàgines.
Fins a la propera!

Origen

No parem
L’equip de govern, tot i les dificultats 
legals i monetàries, segueix actuant 
pel progrés i benestar de la Pobla. Và-
rem parlar fa poc de la possibilitat 
del projecte de la via verda. Pel nou 
consultori mèdic, des de l’any 2007 
hem estat batallant. Primer algú va 
oferir un espai a la Urbanització Po-
blamar que el Departament de Salut 
va rebutjar. Vàrem oferir part de les 
antigues escoles, però va caldre regu-
laritzar la finca cadastralment i això 
va comportar pèrdua de temps. Des-
prés el Departament ens va informar 
que no tenia prou pressupost i, per 
últim, l’empresa constructora el va 
haver de posar preferentment gràcies 
a la nostra queixa raonable a la Re-
gió Sanitària de Salut de Tarragona, 
ho va entendre i va aconseguir que 
fos prioritari. Aviat l'inaugurarem. A 
l’espai municipal, al costat del nou 
Consultori tenim previst instal·lar un 
parc de salut per a ús dels poblencs 
que ho necessitin.

Un altre tema poc conegut sobre l’em-
presa Saywing, propietària dels ter-
renys del voltant de l’Ermita, hereus 
de la senyora Maria Ventosa (EPD), 
després de moltes inspeccions per 
part de l’alcalde, el regidor Ramon 
Rovira, de l’arquitecte municipal Ri-

card Canela i de la citada empresa, 
vàrem assumir demanar la modifi-
cació de les n.n.S.S. de 1987 per tal 
d'influir en els usos de turisme rural, 
càmpings i aparcament de carava-
nes, per l’oportunitat dels interessos 
públics i privats. Vàrem aconseguir 
el compromís per part del propietari 
adaptar la masia per a turisme rural 
(deixant l’entrada que utilitza l’as-
sociació del Pessebre Vivent quan 
sigui necessari, igual que l’espai de 
bar i sanitaris) i Saywing cedeix en 
propietat a l’Ajuntament 45 hectà-
rees de terreny (plànol adjunt), on 
consten els aparcaments actuals, 
zona arqueològica de les sitges i una 
franja de terreny paral·lela al camí de 
la nou, millora gran per al municipi. 
només falta que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ho aprovi, 

donat que Medi Ambient no posa  
obstacles. 

També tractem amb la Cúria per tal 
de definir cadastralment el seu espai, 
el de l’Ajuntament (circuit del Pes-
sebre) i el de Saywing per reparcel-
lar-la correctament. Hem fet nou 
l’enllumenat públic de la Urbanitza-
ció Poblamar i properament l’altra 
meitat, i també Flor de l’Ametller. 
Hem fet la remodelació de l’espai 
de la piscina municipal amb la cons-
trucció de la caseta de bar i control 
d’entrada, també hem posat gespa 
artificial, així com dos para-sols i re-
pintat tot el perímetre de la piscina. 
Il·luminarem la meitat del carril bici 
que va a la Urbanització Castell de 
Montornès, i l’altra meitat l’any vi-
nent. Estem instal·lant una pantalla 
visual a l’espai on deixem les andrò-
mines per tal d’evitar el mal efecte 
per als veïns.

S’acosta l’estiu. La Diputació ha fet el 
plànol de delimitació d’incendis per a 
nuclis urbans i rústics, primer pas per 
fer les franges perimetrals a les urba-
nitzacions. Acabat el fre que teníem 
pel Departament de Cultura, les mi-
llores al Centre Social de Mas Solé ja 
tenen permís, projecte i pressupost. 
Hem aconseguit que la Pobla sigui 
dels primers municipis a instal·lar la 
fibra òptica per part de la companyia 

Telefónica, i s’està fent. Tenim pro-
jecte i pressupost per a l’adequació de 
voreres per a persones amb mobilitat 
reduïda i altres vilatans. Eliminarem 
el perill que representa l’escala al cos-
tat de la font a la plaça de l’Església.

El Consell Comarcal del Tarragonès 
aviat traurà a concurs el nou concert 
per a la recollida d’escombraries i dei-
xalles amb nous contenidors (com els 
de Torredembarra). Concert que ha 
estat aturat per motius polítics tres 
anys, no pas pel nostre Ajuntament. 
Per últim, durant el mes de juny ja 
disposarem de la nova màquina es-
combradora, amb més prestacions i 
més efectiva per als 32 quilòmetres 
de carrers que té el municipi.

Ens queden moltes coses, pantalles 
sòniques per a l’escola, renovar cano-
nades d’aigua, controls d’abocaments 
il·legals, parcel·les brutes, vehicles 
mal aparcats que impedeixen el pas 
d’ambulàncies i bombers, comporta-
ment incívic de propietaris de gossos, 
Casal-Museu al nucli antic, baranes al 
llocs de perill, ampliar camins, cura i 
neteja de parcs, aparcament de motos 
i aparcaments als carrer del Vent i 
Eusebi Mercadé, obrir el pou de la 
vila, bancs a molts llocs, dignificarem 
el cementiri i més coses que vostès 
saben i nosaltres també... però no 
PAREM, nI PARAREM.
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MAnEl bonAnAd

Agafem el camí d’asfalt 
que va paral·lel a la via del 
tren d’alta velocitat. Criden 
l’atenció les roques d’aques-
ta zona, de color groguenc. 
Són gresos de gra molt fi, 
que es van formar durant 
l’època geològica del Miocè 
(dins el Terciari), és a dir, 
ara fa entre 7 i 13 milions 
d’anys. Penseu que el Mio-
cè és una època més llarga, 
ja que abasta uns 18 milions 
d’anys, i els geòlegs l’han 
dividit en diverses etapes. 
Doncs bé, aquests gresos 
pertanyen a una d’elles, 
concretament al Serraval-
lià-Tortonià (quins noms 
utilitzen els geòlegs, oi!).

Ens dirigim al final del pàr-
quing. Fixeu-vos que hi ha 
una via de tren. és l’antiga 
via Roda de Berà-Reus, què 
passava pel poble. Aquí, en 
l’espai que ara ocupa el pàr-
quing, hi havia una estació 
de tren. Seguim i veiem que 
hi ha un camí asfaltat i am-
ple que baixa fort, i arribem 
fins a un túnel. A mà esquer-
ra s’hi observa un conreu 
d’avellaners de gran exten-
sió. Creuem el túnel. és es-
tret i quan plou molt s’inun-
da amb relativa facilitat. El 
túnel travessa l’antiga via 
de tren Roda de Berà-Reus, 
de què parlàvem abans, ara 
en desús i que, com ja he 
dit en altres ocasions, es vol 
convertir en una via verda. 
Tant de bo sigui una realitat 
aquest projecte! Seguim. 

Quan arribem al final del 
túnel, girem cap a l’esquer-
ra i agafem un camí, també 
asfaltat, que puja. Arribarem 
a un senyal, que ens indica la 
població de Salomó. Hem de 
seguir aquesta direcció. Cre-
uem un altre túnel, aquest 
cop el de l’AVE, i una vegada 
som a l’altre costat del túnel, 
girem immediatament cap a 
l’esquerra, i agafem un camí 
de terra que segueix paral-
lelament la via de l’AVE, du-
rant uns 250 metres apro-
ximadament. Quan esteu 
més o menys a la meitat del 
camí, fixeu-vos que a la dre-

localització geogràfica de 
l’itinerari: zona central del 
terme municipal
Sortida: pàrquing al costat 
de la via del tren d’alta ve-
locitat (al nord del nucli  
urbà de la Pobla de Mon-
tornès)
Arribada: al mateix lloc de la 
sortida
durada: 1:30 hores (depen-
drà de les parades que fem)
distància: 2 quilòmetres 
aproximadament

dificultat: baixa
Aspectes d’interès: antiga via 
de tren Roda de Berà-Reus; 
via de l’AVE; conreus; cons-
truccions de pedra seca; Mas 
Solé; bosc frondós.
observacions: Es tracta d’un 
itinerari interessant pel que 
fa al patrimoni natural  
de la Pobla de Montornès, 
ja que el bosc de la Socar-
rada és el més extens de la  
part centre i sud del terme.

Caminant per la Pobla

El bosc de la Socarrada
cional (BCIn), d’acord amb 
la Llei 9/93 del Patrimoni 
cultural català. 

Des de dalt del túnel de 
l’AVE, hem de seguir per un 
camí de terra cap a l’esquer-
ra, i després n'hem d’agafar 
un altre cap a la dreta. A 
partir d’aquí ens endinsem 
al frondós bosc de la parti-
da de la Socarrada. La idea 
és fer una marrada a la zona 
boscosa, seguint els diversos 
senders que hi ha. Deixo a la 
vostra disposició per on vo-
leu anar-hi. no us perdreu, 
perquè és molt fàcil orien-
tar-se per aquí. 

La importància d’aquest 
bosc radica en el fet que és el 
més extens de la part centre 
i meridional del terme, amb 
els seus tres quilòmetres de 
perímetre i 0,23 km2 de su-
perfície. només representa 
un 1,9% del total del terme; 
la construcció de la via de 
l’AVE va fer desaparèixer 
part del bosc. De fet, el túnel 
per on va la via fa 371 metres 
de longitud. L’alçada màxi-
ma que assoleix el turó és de 
134 metres sobre el nivell 
del mar. La vegetació que hi 
trobem és la típica dels nos-
tres boscos: espècimens de 
pi blanc (Pinus halepensis) 
i llentiscle (Pistacia lentis-
cus), però també trobem ma-
tes de romaní (Rosmarinus 
officinalis). Els espècimens 
de romaní que hi ha no estan 
gaire desenvolupats, per la 
falta d’humitat, però si algu-
na vegada us hi trobeu amb 
un ben desenvolupat, us re-
comano que passeu la mà 

per una branqueta plena de 
flors, tot refregant-la; des-
prés oloreu-vos la mà i veu-
reu quina aroma més bona. 
Sabíeu que la reina Isabel 
d’Hongria, al segle xIII, va 
preparar un perfum amb fu-
lles i flors de romaní mace-
rades en alcohol? Es veu que 
va tenir tant d’èxit que es va 
estendre per Europa, amb el 
nom d’Aigua d’Hongria!

Quan camineu pel bosc, pen-
seu que si us remuntéssiu a 
una època llunyana, tot el 
terme de la Pobla seria un 
immens bosc on destacaria 
com a espècie arbòria domi-
nant l’alzina litoral (Quer-
cus ilex), amb un sotabosc 
frondós de diverses espècies 
d’arbustos. El pi blanc, tant 
abundant avui en dia allà on 
hi ha bosc, només el troba-
ríem en els llocs més secs i 
sobre sòls pobres i pedrego-
sos. L’activitat humana en 
els darrers segles ha fet que 
el paisatge hagi canviat. El 
pi blanc, que s’adapta molt 
bé al nostre clima, orografia 
del terreny i tipus de sòl, ha 
anat ocupant el territori on, 
d’antuvi, hi havia alzinars. 

Pel que fa a la litologia, les 
roques que hi trobem són ar-
giles blaves i gresos, que són 
els mateixos materials que hi 
ha als turons de l’Ermita i de 
les Forques. De fet, són els 
tipus de roques sedimentà-
ries més abundants a la part 
centre i sud del terme, men-
tre que al nord abunden les 
calcàries, dolomies, calca-
renites i margues i calcàries 
margoses. 

ta hi ha una cabana de pedra 
seca ben conservada. obser-
veu el sostre de la cabana: 
hi ha plantats lliris de Sant 
Josep. Quan us fixeu en una 
cabana de les moltes que hi 
ha al terme, fixeu-vos que la 
porta sempre està orientada 
a migdia, ja que, d’aquesta 
manera, s’aprofitava al mà-
xim la llum del sol. 

A partir d’aquí el camí fa una 
forta pujada. Aviat sereu al 
capdamunt del túnel de la 
via de l’AVE. Des d'aquí, 
observeu al vostre voltant: 
al nord-est es veuen la ur-

banització del Castell de 
Montornès, i més al fons, 
part de les muntanyes del 
nord del terme, com per 
exemple la Serra Llarga. Si 
mireu cap al sud-est, veureu 
el nostre poble. A la urbanit-
zació del Castell s’hi localitza 
una masia, el Mas Soler, que 
té una torre de guaita que 
corona la construcció. és 
una masia ben conservada 
i adscrita al Pla Especial de  
Protecció del Patrimoni de 
la Pobla de Montornès. Es 
tracta d’un bé inclòs en el 
catàleg, que té la categoria 
de bé cultural d'interès na-
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oRGAniTzACió d’ACTeS · foRmACió

 SALVAT 
Comunicació

Ivan. “L’únic jugador que he 
fet fora de l’entrenament és el 
meu fill”, explica Santi.

L’èxit d’aquesta temporada és 
una relativa sorpresa, ja que 
pràcticament tota la plantilla 
debutava a la categoria ca-
det. Però tot i enfrontar-se 
a equips més veterans, han 
aconseguit sis punts d’avan-
tatge al segon classificat, l’Al-
forja, i nou al tercer, el nàstic. 
Són jugadors que es coneixen 

Personatges

l’equip cadet del club 
Futbol sala la pobla de 
montornès aconsegueix 
l’ascens a la divisió d’ho-
nor

L’equip cadet del Club Futbol 
Sala La Pobla de Montornès 
jugarà la temporada vinent 
a la Divisió d’Honor, la mà-
xima categoria del futbol 
sala català. Jugar contra el 
Barça, el Lleida o l’Andorra 
serà el premi a una tempo-
rada històrica, en què han 
aconseguit el primer lloc a la 
Primera Divisió. És una fita 
més d’una generació de fut-
bolistes excepcionals, que ha 
anat aixecant títols en totes 
les categories que han jugat, 
des que Ivan Torrent i Santi 
Gil els van començar a entre-
nar a prebenjamins fa nou 
anys. La temporada passada 
a infantil van guanyar els 24 
partits que van disputar.

Quina és la clau d’aquests 
èxits? “La confiança entre 
ells, la connexió que tenen. 
només amb una mirada ja 
sap que vol l’altre”, afirma 
Ivan. “Tenen moltes ganes i 
hi posen moltes hores. I són 
una pinya. no fallen mai als 
entrenaments”, afegeix Santi, 
que recorda les moltes hores 
que passen junts, ja sigui en 
desplaçaments o fent dinars i 
sopars que encara estrenyen 
més els llaços entre aquests 
nois. Han jugat quatre anys 
el Torneig de Marina d’or i 
han disputat partits amisto-
sos fins i tot a Conca. Alguns 

Una generació que està fent història

Ivan Torrent i 
Santi Gil van 
començar  
a entrenar la  
majoria 
d’aquests ju-
gadors fa nou 
anys, quan eren 
prebenjamins

jugadors són de la Pobla, però 
la majoria d’altres poblacions 
properes, com Torredembar-
ra o la Bisbal de Penedès. 

Una circumstància curiosa és 
que els dos entrenadors tenen 
els fills jugant a l’equip. No 
creuen que sigui un proble-
ma. “Sempre exageres més 
amb el teu fill quan li has de 
clavar una esbroncada, però 
tenim clar els dos que a la 
pista som entrenador i juga-
dor i no pare i fill”, comenta 

molt bé perquè porten molts 
anys jugant junts. La pinya 
que fan impedeix que algun 
club més gran que intenta 
fitxar algun jugador poblenc 
aconsegueixi el seu objectiu. 

La plantilla del cadet del CFS 
La Pobla de Montornès ha 
estat formada aquest any per 
Munir i Sergi —cadets de se-
gon any que la temporada no 
continuen perquè seran juve-
nils—, Arnau, Joan, Loqma-

ne, Khalid, Ivan, Aaron, 
David, Marc i Eloi —aquest 
darrer de categoria infantil. 
Per a la nova temporada, a 
Divisió d’Honor, intentaran 
incorporar algun jugador de 
qualitat que millori la plan-
tilla en una categoria molt 
dura en què la permanència 
serà l’objectiu. “Canviarà molt 
el joc, amb més velocitat, més 
control, més força... Serà un 
any per aprendre i gaudir. 
Estan molt mentalitzats, els 
jugadors, perquè saben el que 
hi ha”, apunta Ivan.

Santi apunta que tindran 
menys recanvis que els altres 
equips, amb plantilles més 
àmplies, i ho hauran de su-
plir amb sacrifici. “Cada ju-
gador té un rol a l’equip i els 
que juguen menys minuts ho 
accepten i lluiten per millorar 
i jugar més”, explica Santi. El 
cadet poblenc té, doncs, un 
repte majúscul, però no els 
espanta.
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Esports

El Torneig internacional de  
Petanca de la Pobla de Montornès  
es disputarà l’11 i 12 d’agost
El Club Petanca La Pobla de 
Montornès ha obert la inscripció 
per al seu Torneig Internacional, 
que es farà els dies 11 i 12 d’agost. 
S’espera que hi participin equips 
de les comunitat de Catalunya, 
País Basc, País Valencià, Anda-
lusia i també equips de França, 
Mònaco, el Marroc i Andorra. En 
total hi prendran part 64 equips 
de sènior masculí i 16 de feme-
nins.

Expedició a Andrezieux  
boutheon (França) 
L'equip de petanca de la Pobla 
de Montornès va participar els 
dies 25, 26 i 27 de maig al Tor-
neig Internacional Andrerzieux 
Boutheon, amb cinc tripletes de 
sèniors i una de dones.
Per altra banda, els dies 13 i 26 
de maig el club poblenc va parti-
cipar en la fase prèvia del Cam-
pionat d’Espanya, que es va jugar 
a les instal·lacions del Club Pe-
tanca Roda de Berà. En aquesta 
competició va aconseguir el pri-
mer, segon i tercer llocs a la 1a 
Categoria i el tercer lloc a la 2a  
Categoria.
Com a novetat, s’han incorporat a 
equip Manuel Alberto, Juan José 
Garcia i Ángel Heras per reforçar 
l'equip de la Lliga Catalana.

Antonio Roca, amb el campió del mon 
Dylan Roucher.

Els tres darrers reforços de l’equip: Manuel Alberto, 
Juan José Garcia i Ángel Heras.

L'Hípica RW Ranch, situada ben a 
prop de l’ermita de la Mare de Déu 
de Montornès, acollirà la tardor 
vinent el Campionat de Catalunya 
de Trail Class. La data es concre-
tarà les properes setmanes. L’any 
passat, RW Ranch ja va ser la seu 
d’aquest campionat, amb una de les 
disciplines que estan dins del catà-
leg de les disciplines oficials de la 
Munta Western i que es desenvo-
lupa saltant diferents obstacles en 
un recorregut marcat pel jutge de 
la prova. Aquests obstacles repro-
dueixen situacions que es troba el 
cowboy en el seu treball diari amb 
el ramat: obrir i tancar un tancat, 
passar uns troncs o portar alforges. 
és una disciplina que està guanyant 
popularitat els darrers anys i exi-
geix un important nivell de doma 
i preparació dels cavalls, així com 
una bona pràctica d’equitació per 
part del genet.

El RW Ranch de 
la Pobla tornarà 
a ser la seu del 
Campionat de 
Catalunya de 
Trail Class
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Esports

Gran temporada de todos los equipos del 
CFS La Pobla de Montornès
La temporada 2017-2018 llega 
a su etapa final. Podemos es-
tar orgullosos de los resultados 
obtenidos en todas la catego-
rías por el Club Futbol Sala La 
Pobla de Montornès. Los mi-
nis y prebenjamines han evo-
lucionado en su aprendizaje 
del futbol sala, para demostrar 
que la próxima temporada da-
rán guerra en sus respectivas 
competiciones. La categoría 
benjamín también nos ha dado 
muchas alegrías. El benjamín 
B ha conseguido un merecido 
cuarto puesto en su liga y han 
jugado la semifinal en la Copa 
Tarragona, mientras el benja-
mín A consiguió el pasado mes 
de marzo el Campeonato de la 
Liga, i acabó su gran tempora-
da con el primer puesto conse-
guido el pasado 26 de mayo en 
la Copa Tarragona. 

El alevín ha tenido una fan-
tástica temporada, y ha con-
seguido a falta de una jorna-
da la segunda posición y a las 
puertas de haber podido con-
seguir el ascenso a División 
de Honor, categoría por la 
que lucharán reforzados en la 
próxima temporada. El infan-

otra temporada más hayan 
apoyado el club con sus apor-
taciones. También agradece a 
todos los papas y mamas que 
una temporada más han con-
fiado en ello y a todo el cuerpo 
técnico el tiempo dedicado a 
nuestros jugadores, y la pre-
sidenta también agradece a 
todos los miembros que com-
ponen la junta por su ayuda y 
trabajo incondicional a nues-
tro Club. Gracias a todos!!! 1, 
2, 3, Pobla de Montornès!

til ha conseguido una séptima 
posición muy importante y tra-
bajada tras una segunda vuelta 
espectacular de los chicos. El 
equipo cadete ha finalizado su 
temporada consiguiendo su 
meta de principio de tempora-
da, quedar campeones de Liga 
y conseguir su merecido as-
censo a División de Honor tras  
varias temporadas luchando 
por ello. 

El equipo juvenil también ha 
conseguido su meta inicial, su-
bir a Primera y, tras empatar 
en su último partido, quedar 
segundos en la clasificación. 
Por otro lado nuestro equipo 
sénior consigue una sépti-

ma posición, muy merecida 
tras pasar la temporada con 
muchas lesiones y teniendo 
que ser reforzados en varios 
partidos por nuestra cantera 
juvenil.

La temporada acabará el 
próximo 30 de junio, pero 
antes realizamos la Fiesta de 
Final de Temporada, donde 
todos nuestros jugadores dis-
frutaron de un gran día, y con 
la celebración de nuestro VI 
Torneo de Verano, que tuvo 
lugar el 10 de junio (categoría 
mini y prebenjamín), sábado 
16 (categoría benjamín, ale-
vín e infantil) y domingo 17  
(categoría cadete, juvenil y 

sénior), donde varios clubs 
de Catalunya y de Valencia 
participan.

Durante todo el mes de junio 
se realizan puertas abiertas 
para que los niños del muni-
cipio prueben nuestro deporte 
y conozcan de primera mano 
nuestro club, para preparar así 
ya la próxima temporada.

La junta directiva agradece a 
todos los patrocinadores que 

Ens hEm TRaslladaT
ara ens pots trobar  
al Passeig de l’Estació  
(al costat de “la Caixa”)
la Pobla
977 647 044

Gerard Bailo arrenca la temporada triomfant al Regne Unit
El pilot de la Pobla Gerard 
Bailo ha començat la tempo-
rada 2018 de la millor ma-
nera possible: sumant tres 
podis, inclòs un primer lloc, 
al British Flat Atrack, el cam-
pionat britànic de dirt track. 
Bailo s’ha adaptat molt bé a la 
nova moto, una Kawasaki, tot 
i que no ha canviat d’equip. 
En les dues primeres proves 
Bailo va aconseguir la segona 
posició, i en la darrera, el 9 
de juny, va assolir el títol a 

situat amb opcions molt seri-
oses de lluitar pel campionat.
Però a partir d’ara, el pilot del 
Suzuki Català afronta nous 
reptes, com la Copa Rodi, 
que 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. La Copa Rodi és clas-
sificatòria per al Superpres-
tigio Dirt Track, que enguany 
es disputarà a París Bercy el 
desembre. 

la pista de Middlesbrough, 
després de guanyar totes les 
mànegues. Ara es troba a la 
classificació general a només 
dos punts del líder, Toby Ha-
les, que va ser tercer.
El proper 7 i 8 de juliol el pilot 
poblenc afrontarà una doble 
prova que podria situar-lo 
com a líder del British Flat 
Atrack. En total, resten qua-
tre curses. Finalment Bailo 
les disputarà totes, després 
d’aquest bon inici, que l’ha 

Equipo juvenil, que ha conseguido el ascenso a Primera.

Benjamí A, campeón de Liga y de la Copa Tarragona.
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Ya hemos abierto
En breve os esperamos 
en la fiesta de inauguración
Av. Catalunya, núm. 2
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