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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

La Pobla recull 2.230 euros per  
La Marató de TV3
el passat diumenge dia 18 
de novembre, els veïns de la 
pobla de montornès ens vam 
tornar a ajuntar, com cada 
any, de manera solidària per a 
recaptar diners per la marató 
de TV3. Aquest any, amb un 
objectiu molt proper a molta 
gent avui dia: recollir diners 
per a la investigació del càn-
cer. es van recaptar 2.230 
euros.

no vam dubtar, una vegada 
més, a organitzar un acte per 
a tot el poble. Aquesta vegada 
seria una tarda d’espectacle al 
poliesportiu municipal en què 
van participar petits i grans i 
també hi van col·laborar una 
vintena d’establiments i asso-
ciacions. A les sis de la tarda 
començava l’espectacle. més 
de 300 persones omplien el 
pavelló, i tot a punt van anar 
sortint els actors i actrius; 

grup de nenes del poble de 
dansa, grup de nenes de dan-
sa d’Altafulla, actors amateurs 
del poble i la col·laboració 
d’actors professionals com “la 
megapubilla”, tots reunits per 
una bona causa: la marató de 
TV3!!!

A la mitja part es va fer un 
berenar solidari amb coca i 
xocolata desfeta i seguida-
ment la part final de l’espec-
tacle, que es va tancar amb 
una actuació en honor de la 
recentment difunta montser-
rat caballé i freddie mercury, 
barcelona.

un any més, els veïns de la 
pobla de montornès estem 
molt contents perquè hem 
aportat el nostre granet de 
sorra, aquest any, 2.230 eu-
ros que ja s’han ingressat per 
aquesta bona causa.
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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

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BARESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

Pg. de l’Estació 86-88 · 977 648 554
estanclapobla@hotmail.com

3a Competició  
de Detecció 
Metàl·lica Esportiva 

la pobla de montornès va aco-
llir el passat mes d’octubre la 3a 
competició de detecció metàl-
lica esportiva, organitzada per 

l'Associació detectoristes im-
perial Tàrraco (AdiT). Hi van  
participar una seixantena de per-
sones.

Millores al  
cementiri municipal

Aquesta tardor l’Ajuntament de la 
pobla de montornès ha portat a ter-
me una sèrie d’actuacions de millo-
ra del cementiri municipal. s’ha tret 
un parterre per ampliar el pas dels  
visitants. s’ha tallat un arbre, s’hi ha 
posat un banc, a més de pedreta per 

tot arreu i escorça de pi a totes les jar-
dineres grans.

A més, s’ha adaptat una caseta amb 
llum, aigua, pica i prestatge perquè 
la gent pugui rentar el que necessiti i 
resguardar-se de la pluja.
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Arroz caldoso con sepia,  
mejillones y langostinos
Ingredientes  
 mejillones y langostinos

 pimiento verde y rojo, sepia, 
tomate, ajo, cebolla, perejil, sal, 
pimienta y una hoja de laurel

 Arroz bomba o similar y vino 
blanco.

 Aceite de oliva

Preparación:
 poner en la cazuela (o en cazuela 
de barro) el aceite, rehogar los lan-
gostinos enteros y apartarlos. en 
el mismo aceite sofreír la cebolla y 
el ajo con la hoja de laurel, y cuan-
do la cebolla se esté blanquean-
do, sin dorarse, añadir la sepia en 
taquitos pequeños (a ser posible 
de playa), añadir la pimienta mo-
lida (hay unos tarros molinillos de 
mezcla de pimientas que van muy 
bien), seguir rehogando y añadir 
el pimiento verde y rojo cortados a 
trozos, un poco de perejil picado y 
seguir rehogando. Añadir un vasi-
to de vino blanco y dejar evaporar. 
mientras, pelamos los langostinos 
y hervimos las cabezas y las cas-
caras en agua durante 5 minutos. 
colamos y reservamos el caldo.
Hacemos los mejillones al vapor 
añadiendo un poco de agua, y 
cuando se abran colamos el caldo 
y reservamos.
Al caldo de los mejillones añadi-
mos agua al gusto para bajar el 
salado. (También se puede hacer 
el arroz con un fumet.)
una vez evaporado el alcohol del 
vino, añadimos el tomate rayado 
o triturado y seguimos rehogando. 
si hace falta se le añade un poquito 
de caldo.

utilizar entre 80 y 100 gramos de 
arroz por comensal y aproximada-
mente 4 partes de caldo por cada 
parte de arroz.
en el sofrito, con algo de caldo, 
rehogar el arroz para que coja el 
gusto de los ingredientes. Añadir 
el caldo caliente de las gambas y 
de los mejillones, rectificando de 
sal. sobre todo, es importante ir 
probando hasta dar con nuestro 
gusto.
el arroz, a fuego medio, estará en 
15 minutos aproximadamente. 
Añadir los langostinos pelados y 
decorar con los mejillones.
dejar reposar otros 5 minutos 
tapado con un paño de cocina. 
Acompañarlo con un blanco de 
garnacha de la do Terra Alta o 
un buen cava. A disfrutarlo. Bon 
profit.

Autor:  
Asociación gastronómica i cultu-
ral. la pobla de montornès. sep-

tiembre 2018. Joaquín garcía.

Si vols que publiquem la 
teva recepta la pots enviar a: 

pigota.pobla@gmail.com 

Castanyada de  
l’Associació de Gent Gran 
de la Pobla de Montornès

Festa de la Pigota 2018

el passat 3 de novembre l’Associació 
de gent gran de la pobla de montor-
nès va organitzar la castanyada 2018 
amb la participació dels socis i sòci-
es de l’entitat. Hi va haver panellets, 
castanyes i moniatos, tot regat amb 
moscatell.

la pobla de montornès va celebrar la 
festa de la pigota del 12 al 14 d’octubre. 
el primer acte va ser la caminada a la 
mola, que es consolida any rere any. els 
partits amistosos de futbol entre solters 
i casats i solteres i casades va animar 
també el primer dia de festa. També hi 
va haver sessió de dJ’s a la nit. 

el dissabte va ser el dia de la festa po-
pular, amb la Tabalada, l’actuació de 
la bèstia pigota, i també el sopar i el 
ball al poliesportiu. diumenge es va fer 
la tradicional processó del pa beneït, 
la missa solemne i l’aperitiu a l’ermi-
ta de la mare de déu de montornès.  
A la tarda es va fer la Tercera baixada 
de Trastos i baixada infantil de pati-
nets.

Tel. 977 64 83 56 / 669 63 64 78 • Av. Catalunya, 2. 
43761 La Pobla de Montornès
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Fruiteria 
“La Tasca”

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

la Pobla de Montornès

acabem 

d’obrir!

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

TEL. 977 64 83 95
Passeig de l'estació 62, 64

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

Espai de llibres

aLíCia soLé

Ashford Park és una novel·la de 
l’escriptora nord-americana lau-
ren Willig que es desenvolupa en 
tres llocs ben diferents com són An-
glaterra, Kenya i nova York, i en 
dues èpoques força distants, des 
dels anys que van precedir la pri-
mera Guerra Mundial fins a l’època 
actual. 

la protagonista de l’època contem-
porània és una jove advocada d’una 
important empresa de manhattan, 
la clementine evans. gran part 
de la seva joventut l’ha dedicada 
a preparar la seva carrera, per tal 
d’assolir l’èxit desitjant per ella i 
per la seva família. però les llargues 
jornades laborals i els seus horaris 
desordenats han fet que les seves 
relacions sentimentals se’n ressen-
tissin, i s’adona que la seva vida ja 
no és tan bonica i perfecta com es 
creia que era. 

casualment li arriba una misteriosa 
informació de la seva família, que 
formava part de la tancada societat 
britànica de l’època de la primera 
gran guerra. Tot d’una sent la ne-
cessitat de descobrir aquell gran 
secret que durant anys li ha estat 
amagat, la història de la seva àvia 
Addie, just ara que acaba de morir 
al 99 anys, del seu avi frederick i 
la de la “misteriosa” bea, que són 
els tres protagonistes de la histò-
ria familiar que transcorre primer 
a Anglaterra i després a la llunyana 
Kenya. 

la misteriosa, extravertida i va-
lenta bea i la seva cosina Addie 
van créixer juntes a la mansió 
d’Ashford park, a Anglaterra. Tot 
i compartir gairebé totes les hores 
del dia, l’educació que van rebre 
(durant la seva infantesa i la seva 
joventut) va ser substancialment 
diferent, com igual de diferents 
eren els seus caràcters i les seves 
visions de la vida i de l’amor. l’al-
tre gran protagonista és l’avi de 
la clementine, en frederick. Tots 
tres compartiran molts moments a 
la vermellosa terra kenyana, com-
partiran dies i nits, moltes festes, 
i també un safari que esdevindrà 
l’inici d’un sorprenent desenllaç. 
el gran secret compartit entre la 
bea, l’Addie i en frederick serà 
descobert molts anys després, 
gràcies a la insistència de la cle-
mentine.

les bones descripcions dels paisat-
ges, de la societat i dels sentiments 
dels protagonistes que fa la novel-
lista i la seva escriptura enginyosa 
permeten una lectura agradable i 
entretinguda. els girs inesperats 
que ens trobem en aquesta història 
converteixen aquesta novel·la en 
un llibre molt entretingut i reco-
manable.

Ashford Park

Consumiu  
productes locals i doneu vida al nostre poble
 Els comerços que els venen són atesos pels vostres veïns i veïnes
 El tracte és més proper i persona-litzat
 Consumir o 
comprar al teu 
poble genera més feina
 Estalvieu en 
desplaçaments

Consumiu amb 
responsabilitat

 Recordeu que 
els animals no són 
una joguina. Du-
rant aquestes festes 
es regalen mol-
tes mascotes que 
acaben abandona-
des al cap de pocs 
mesos

 I també que a les 
protectores d’ani-
mals hi ha milers de 
gossos i gats que 
esperen un propie-
tari i, sobretot, algú 
que els estimi

aquestes festes de nadal us 

demanem dues coses quan 

consumiu o compreu
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EL ConsELL DE saLuT

A l’hivern tots notem el 
fred, ens abriguem però 
la pell acaba patint igual. 
i la pell és un dels òrgans 
principals del nostre cos, 
ja que és l’encarregada de 
mantenir el contacte amb 
l’exterior i amb el medi que 
ens envolta. el més comú 
és que a l’hivern la pell es-
tigui més tibant i apagada. 
Això són signes de què pot 
estar deshidratada. A part 
del fred, el vent, la cale-
facció i els ambients secs 
també fan que la pell esti-
gui més sensible. Tot això 
provoca que notem la pell 
seca i que se’ns descami.

nosaltres podem fer al-
guna cosa per evitar-ho? 
doncs podem preparar 
la pell quan veiem que 
s’acosta aquesta època de 
l’any. la paraula clau és hi-
dratar-nos. És important 
que augmentem l’aporta-
ció d’aigua i nutrients per 
aconseguir hidratar, pro-
tegir i afavorir la regene-
ració de la pell a l’hivern. 
d’aquesta manera conser-
vem la funció barrera, tan 
important per controlar el 
contacte amb l’exterior i 
com a sistema de defensa, 
i així evitarem un envelli-
ment prematur de la pell.

com ho fem per conservar 
aquesta protecció natu-
ral que ens aporta la pell? 
Aplicant-nos productes 
emol·lients hidratants 2-3 
vegades al dia, sobretot a 
les zones més sensibles i 
exposades (mans, cara i 
llavis). A més a més, caldrà 
aportar nutrients, vitami-
nes i derivats del col·lagen 
per ajudar a la regeneració 
cel·lular de la pell.

També cal dir que hi ha la 
possibilitat de preparar la 
pell per al fred seguint una 
bona rutina de neteja, per-
què puguin penetrar millor 
els tractaments d’hidrata-
ció sobretot a les zones 
més sensibles (mans, cara 
i llavis). cal protegir-les 
amb productes amb una 
hidratació extra, és a dir, 
amb emol·lients amb alt 
contingut de glicerina i 
urea.

per últim, cal parlar més 
específicament de les mans 
i el llavis. en el cas de les 
mans, primer de tot és ne-
cessari netejar-les correc-
tament amb aigua i sabó, 
exfoliar-les per estimular 
la circulació i el creixement 
de les ungles, i a continua-
ció utilitzar una crema amb 
protecció solar per evitar 
l’aparició de taques i arru-
gues a les mans.

en el cas dels llavis, cal evi-
tar humitejar-los, ja que la 
saliva conté productes que 
els poden malmetre, i nete-
jar-los després d’un menjar 
àcid o salat, ja que aquest 
tipus de menjar pot con-
tribuir a la irritació de la 
zona. També és necessari 
seguir una bona rutina de 
cura, neteja i massatge per 
augmentar la seva circu-
lació sanguínia. Al matí 
podem hidratar-los amb 
labials amb protecció so-
lar i antioxidants (Vit. e) i 
a la nit amb productes amb 
agents reparadors com la 
rosa de mosqueta.

Així ja estarem a punt per-
què el fred sigui el nostre 
aliat i no l’enemic que ens 
fa perdre la millor defensa 
que tenim: la nostra pell!

El fred i la pell!

Esports

Gerard Bailo conquereix 
la Copa Rodi Michelin

el pilot de la pobla gerard bai-
lo s’ha proclamat aquest mes 
de novembre a Alcarràs cam-
pió de la copa roda michelin 
en la màxima categoria, elit. 
bailo va acabar segon a l’últim 
prova del campionat, darrere 
de ferran cardús. l’any passat 
ja havia quedat subcampió de 
la copa rodi michelin.

Aquest títol l’ha sumat al de 
subcampió del món de flat 
track —obtingut el mes de 
setembre al circuit italià de 
missano— i el subcampionat 
de dirt track de la gran bre-
tanya, el british flat Track. 
el superprestigio dirt Track 
que s’havia de disputar aquest 
desembre a parís s’ha suspès. 
el pilot poblenc ha completat 
la seva millor temporada i ara 
ja comença a entrenar amb la 
seva nova moto per afrontar 
la seva segona campanya en el 
Kawasaki català racing. 

l’Ajuntament de la pobla de 
montornès ha continuat en-
guany amb el patrocini a ge-
rard bailo, que aquesta tempo-
rada llueix l’escut de la pobla al 
casc, el mono i la moto en les 
competicions en què participa, 
no només a l’estat sinó també 
en altres països com la gran 
bretanya, frança i itàlia.

Debut a la ‘100 Km Dei 
Campioni’
el colofó final d’aquest any 
2018 de somni ha estat el sisè 
lloc en la prestigiosa prova de 

flat track 100 Km Dei Campi-
oni, organitzada per Valentino 
rossi en el seu motoranch. Ha 
estat el primer cop que gerard 
bailo participa en aquesta pro-
va, la sisena edició que orga-
nitza el mític nou cops campió 
del món, i ho ha fet fent parella 

amb el campió de 125 cc nico 
Terol i fregant el cinquè lloc. 
s’hi van imposar Valentino 
rossi i franco morbidelli, per 
davant de lorenzo baldassarri-
mattia pasini i dennis foggia-
federico fuligni. Van partici-
par-hi 28 pilots.
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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

El Pessebre Vivent de la Pobla de 
Montornès celebra la 43a edició
si s’acosta nadal vol dir que 
torna el pessebre Vivent de la 
pobla de montornès, que en-
guany celebra la 43a edició. 
manté els sis dies de repre-
sentació de la passada edició, 
però concentrats en un perí-
ode de temps més curt: del 23 
de desembre al 6 de gener. el 
president de l’Associació del 
pessebre Vivent de la pobla 
de montornès, Alfred rofes, 
explica que mantenen l’1 de 
gener com a dia de represen-
tació després del bon registre 
de públic dels darrers anys i 
descarten el diumenge des-
prés de Reis per la poca aflu-
ència de visitants.

concretament els dies i hores 
de representació seran els se-
güents:

23, 25, 26 i 30 de desem-
bre:  
18.15, 18.55, 19.35 i 20.15 
hores

1 i 6 de gener:  
18.30, 19.19, 19.50 i 
20.30 hores

com els darrers anys, els vi-
sitants podran degustar un 
got de caldo Aneto abans de 
la representació i pa torrat i vi 
a la sortida. Aquesta segona és 
una tradició més antiga.

la darrera setmana de no-
vembre i els inicis de desem-
bre ha estat una època de 
feina intensa per a la posada 
al dia dels quadres i la instal-

lació de diferents coses, com 
l’estrella de l’anunciació, que 
requereix la intervenció del 
tractor de l’Ajuntament. Tam-
bé s’han omplert els espais 
on hi ha aigua, s’han posat en 
marxa les fonts, revisat l’equip 
de so, netejat els espais... Tot 
preparat perquè els centenars 
de visitants puguin gaudir de 
la visita d’un dels pessebres 
vivents més antics de cata-
lunya. s’ha fet una campanya 
de repartiment d’invitacions 
a infants menors de vuit anys.
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Associació de Comerços  
i Serveis de la Pobla  
de Montornès

la raquel gutiérrez havia treba-
llat vint anys en els supermercats 
suma. Quan fragadis va absorbir 
suma va veure com la seva qualitat 
de vida baixava a causa de canvis 
en el seu horari laboral i la càrrega 
de treball. Va ser llavors quan va 
decidir aprofitar l’experiència ad-
quirida i muntar el seu propi negoci 
per recuperar aquesta qualitat de 
vida perduda. es va establir en un 
petit local de l’avinguda catalunya, 
que després ha ampliat amb el local 
del costat.

A diaris i Queviures la pobla es pot 
trobar premsa, papereria, servei de 
fax, supermercat i servei a domicili. 
la raquel considera que és el com-
plement ideal de la gran compra 
que la majoria de famílies fan als hi-

inmo montornés cuenta con una 
experiencia de 18 años dedicada a 
la venta y alquiler de pisos, casas, 
chalets de obra nueva y segunda 
mano, locales comerciales, parce-
las urbanizables y terrenos rústicos. 

dispone de una amplia cartera de 
inmuebles situados entre “mar y 
montaña” por la zona de la costa 
daurada, principalmente en la co-
marca del Tarragonès: la pobla de 
montornès, urbanizaciones pobla-
mar, el castell i flor del Almendro, 
Torredembarra, Altafulla, brises 
del mar, la riera de gaià, bonastre 
i roda de berà. ofrece viviendas en 
zonas muy bonitas para primera y 
segunda residencia ubicadas a ocho 
minutos de la playa, con parques, 
jardines y zonas deportivas y de 

Diaris i Queviures La Pobla Inmo Montornés

permercats i grans superfícies, per-
què sempre falta alguna cosa i una 
botiga com la seva cobreix aquestes 
necessitats. està satisfeta d’aquests 
quatre anys de diaris i Queviures la 
pobla i com l’han acollit els veïns 
del nucli de la pobla, que ja que ella 
viu a poblamar.

l’horari d’obertura és de dilluns 
a dissabte de 8 a 13.30 i de 16.30 
a 20.00 hores i diumenge al matí. 
durant la temporada d’hivern, el 
dissabte a la tarda tanca. en el ne-
goci hi treballen dues persones.

Diaris i Queviures La Pobla
avinguda Catalunya, 4
Tel. 977 64 87 32
queviureslapobla@hotmail.com

ocio, restaurantes, colegios y centro 
médico, con muy buenas comunica-
ciones (transporte escolar y autobu-
ses en las mismas urbanizaciones).

el objetivo de inmo montornés 
es proporcionar a los clientes su 
experiencia, asesoramiento en ta-
saciones, certificados energéticos, 
cédula de habitabilidad y ofrecer el 
mejor servicio integral de sus pro-
fesionales, agentes inmobiliarios, 
tanto en gestión hipotecaria como 
financiera, para ayudar a encontrar 
su “hogar soñado”.

inmo Montornés
www.inmo-montornes.com
av. Mas solé, 6 C-2 (urb. El Castell)
43761 La Pobla de Montornès

Estela Cristino, escollida nova presidenta  
de l’Associació de Comerços i Serveis (aCis)
l’Associació de comerços i serveis 
(Acis) de la pobla de montornès 
ha renovat la seva junta directiva 
aquest mes de novembre. estela 
cristino ha rellevat oriol maymó 
en la presidència de l’entitat. la 
junta directiva la completen José 
gabriel santiago (tresorer), manel 
luna (secretari), sílvia giner (vo-
cal primera) i daniel olivé (vocal 
segona).

“el nostre objectiu és atraure més 
clients als nostres comerços”, afir-
ma la nova presidenta de l’Acis, 
que es marca com un altre objectiu 
recuperar la fira que es va celebrar 
l’any 2017, a més de ser presents 
a fires d’altres municipis del baix 

gaià. També considera vital per al 
municipi l’impuls de la Via Verda, 
que està encallada des de fa anys i 
permetria a la pobla fer un salt des 
del punt de vista turístic. 

l’Acis, que actualment comp-
ta amb una trentena d’associats, 
s’ha incorporat a la federació de 
comerç del baix gaià, on hi ha 
agrupacions comercials de Torre-
dembarra, Altafulla i roda de berà, 
amb l’assessorament de pimecco-
merç. “Volem sumar esforços amb 
altres associacions de comerciants 
del baix gaià per impulsar un pro-
jecte comú. estem oberts a am-
pliar-lo als altres pobles del baix 
gaià”, explica cristino. 

Diaris i  

Queviures  

La PobLa



11LA PIGOTA

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Passeig de l’Estació  
(al costat de “la Caixa”)
La Pobla
977 647 044

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

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

torredeMbarra - la Pobla de Montornès

Al protectorat espanyol del 
marroc eren continus els 
conflictes armats des de la 
meitat del segle XIX fins al 
1931. el 21 de juliol de 1921 es 
produí un atac per les Kabiles 
liderades per Abdel-krim (el 
primer líder del l’anticolo-
nialisme africà) a la posició 
d'Annual que provocà la reti-
rada de l’exèrcit espanyol fins 
a la posició de monte Arruit 
(nador) i acabà amb la mas-
sacre més gran de l’exèrcit al 
segle XX fora de la península.

el següent objectiu era me-
lilla, calien reforços i el regi-
ment Almansa de Tarragona 
es va mobilitzar. soldats de 
quota poblencs que pertanyi-
en al regiment eren:
◗ pere parera casas
◗ Josep Vallverdú nin (pepet 
del po)
◗ Josep orpinell figuerola 
(de cal pastisser)
◗ eloi romeu (de cal peixa-
rinu), sergent
◗... de cal pep Xic?
◗ Josep miracle (de ca la boi-
xona)
◗ silvestre soler (de cal du-
rus)
◗ pere fortuny ( de la ca Qui-
ca).

pere parera, Josep Vallverdú 
i eloi romeu foren al front. 
els dos primers estaven al 
blokau mezquita manats per 
l’alferes magiori a primera lí-
nia de defensa de melilla. un 
furiós atac dels rifenys i la 
manca de munició ocasionen 
la mort de Josep Vallverdú 

Una mirada enrere ( i endavant)

No s’ha d’oblidar la història
nin. i que l’alferes donés l’or-
dre de “sálvesequienpueda”. 

pere parera es va salvar per 
les monedes de plata que duia 
al cinturó, que va aturar una 
bala, però la metralla el va fe-
rir al cap. només es va salvar 
pere parera, un altre soldat, 
i l’alferes, que es va suïcidar 
desprès, abans del judici pel 
Tribunal militar. la defensa 
del blokau va tenir repercus-
sió nacional, comentat fins i 
tot per Alfons Xiii. 

l’alcalde de la pobla va re-
bre el telegrama habitual co-
municant la mort d’en pere 
parera, i ho va haver de des-
mentir l’endemà dient que la 
víctima era Josep Vallverdú. 
les dues famílies van tenir 
un trasbals terrible. pere pa-
rera va passar per hospitals 
de sang i el 15 de novembre 
arribà a la pobla i va ser rebut 
per una multitud, però va do-
nar poques explicacions dels 
fets. una vegada restablert va 
retornar al marroc.

per la festa major de 1923 
es va inaugurar la font de la 
mina de la gavatxa , varen 
canviar els noms del carrers 
(el guix per indústria i la 
bassa per girona). Va venir 
el governador civil i molts 
militars, i en un escenari a cal 
peixarinu, a la plaça de dalt, 
hi feren danses en lloança 
a Josep Vallverdú nin i col-
locaren una placa en honor 
seu (que encara hi és). 

les bandes militars van re-
córrer els carrers del poble 
tocant cançons patriòtiques 
com “banderita”, “la cruz de 
guerra”, “la bejarana”... A 
pere parera li varen atorgar la 
medalla de patiments per la 
pàtria, pensionada i una creu.

Altres soldats mobilitzats de la 
pobla i que moriren per malal-
ties, no per ferides de guerra, 
foren:
◗ Josep miracle (de ca la boi-
xona)
◗ silvestre soler (de cal du-
rus) 
◗ pere fortuny (de ca la Qui-
ca)
◗ Josep romeu (fet presoner 
i desaparegut)

en pere parera cases era un 
home compromès amb la so-
cietat, estava afiliat al sindicat 
ugT i al partit polític, suma 
de quatre partits, partit soci-
alista Unificat de Catalunya.

en aixecar-se l’exèrcit el 1936 
va ser el president del comi-
tè local Antifeixista i regidor 
de l’Ajuntament que va, com 
a tot arreu, intentar mantenir 
l’ordre i evitar més revoltes. 
lamentablement, a la pobla 
patrulles d’altres pobles van 
cremar l’església i l’ermita i 
van assassinar sense judici 
tres vilatans. Al novembre es 
van formar els tribunals po-
pulars i l’anarquia es va apai-
vagar.

en el llibre d’actes de l’Ajun-
tament consta que els ajunta-

ments s’havien d’organitzar 
com el consell de la genera-
litat el 22 d’octubre del 36 i 
per votació:
◗ pere parera casas va tenir 7 
vots (psuc)
◗ manel nin fortuny 1 vot 
(cnT)
◗ Josep mateu coch 1 vot 
(psuc)
◗ Josep soler romeu 1 vot 
(unió de rabassaires)
◗ per segon alcalde sortí esco-
llit Josep mateu coch.

en els llibres d’actes del 36 al 
39 en els períodes en què pere 
parera va ser alcalde, no s’hi 
troba objectivament cap tipus 
de delicte, ans al contrari, es 
va dedicar al poble, als refugi-
ats, a l’abastament de vivers, 
inclús va protegir l’ermita i 
controlà les despeses abusi-
ves del milicians. Tot i així, i 
vista la repressió que feien els 
feixistes, va anar a viure a bar-
celona, on va ser denunciat i 
ingressat a la model.

la família no va poder pre-
sentar tres avals necessaris, 
un del rector de la parròquia 
i dos més de gent addicta al 
règim. A la causa general nos 
es van poder identificar els au-
tors dels crims de la pobla el 
1936, però tot i així, li feren un 
judici sumaríssim per “auxilio 
a la rebelión” i fou afusellat al 
camp de la bota de barcelona.

Aprofitem aquest escrit per 
desitjar bones festes a tot el 
veïnat. 

Josep Maria  
santaMaria i puig
Alcalde de la  
Pobla de Montornès
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ManEL BonanaD
Aquest indret té una conno-
tació emotiva per a mi i la 
meva mare. Aquí hi veníem 
cada estiu tots dos amb la 
meva àvia, la iaia dora, per-
què a ella li agradava molt 
agafar glans (el fruit de l’al-
zina). ella sempre deia que 
anàvem al "belloter", que és 
com li deia a l’alzina. Va mo-
rir fa quatre anys i va deixar 
un gran buit entre nosaltres. 
Aquest article va dedicat a 
ella!

iniciem la caminada a la pla-
ça de la bassa, i agafem el 
camí de l’ermita. És el sen-
der de gran recorregut gr-
92. el seguim 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 7 minuts 
caminant, ens trobem amb 
un altre camí que va cap a 
la dreta, direcció nord. A 
un costat hi ha una petita 
imatge de la Verge. Hem 
de seguir aquest camí cap 
el nord. fixeu-vos en el rè-
tol. A partir d’ara deixem 
el gr-92, què és el que ens 
portaria a l’ermita i el castell 
de montornès, i continuem 
pel camí de la ruta dels cas-
tells del baix gaià, en di-
recció al poble de la nou de 
gaià. continuem caminant 
entre conreus d’oliveres i, 
sobretot, garrofers. Aviat el 
camí gira cap a l’esquerra 
i, a uns 100 metres, torna 
a girar, ara cap a la dreta. 
des d’aquí, a l’est, s’hi veu 
el turó de les forques (92 
metres d’alçada), envoltat 
de pins, i darrere de la nos-
tra posició, el turó de l’er-
mita (93 metres d’alçada). 
També veiem conreus de 
blat, oliveres i garrofers. el 
garrofer (Ceratonia siliqua) 
és un arbre molt conreat al 
nostre terme municipal. de 
fet, se n’hi troben exemplars 
escampats per tot arreu. 
Juntament amb el pi blanc 
(Pinus halepensis), és l’ar-
bre més abundant a la pobla. 
parlo d’arbres. si ens refe-
rim a l’arbust, el més abun-
dant és el llentiscle (Pistacia 

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

sortida: plaça de la bassa 
(nucli urbà de la pobla de 
montornès).

arribada: al mateix lloc 
de la sortida.

Durada: 1 h i 30 min (de-
pendrà de les parades 
que fem).

Distància: 2,2 km aproxi-
madament.

Dificultat: baixa.

aspectes d’interès: antiga 
via de tren roda de berà-
reus (en desús); cabanes 
i marges de pedra seca; 
conreus; grup d’alzines.

observacions: camina-
rem entre diversos con-
reus, pel costat de vesti-
gis de les construccions 
de la pagesia del passat 
(cabanes i marges de 
pedra seca), fins a arri-
bar al grup d’alzines més  
ben conservat de tot el 
terme.

Caminant per la Pobla

Les alzines del sud-oest del terme 

de la Trunyella, al peu de la 
muntanya de la mola. en-
cara hi són allà; van sobre-
viure a l’incendi que cremà 
bona part dels boscos del 
nord de la pobla l’estiu de 
l’any 2016. També n’hi ha 
altres exemplars escampats 
pel terme; de fet, a uns me-
tres d’aquí, seguint el camí, 
just on gira, n’hi ha un de 
gran. però les agrupacions 
més importants, tot i ser 
molt modestes, són les dues 
que he citat. cal conservar 
aquests arbres.
d’antuvi, l’alzina formava 
boscos extensos per tota la 
mediterrània, però la des-
forestació causà estralls. 
fixeu-vos-hi: des del punt 
on ens trobem ara fins al 

grup d’alzines del nord hi 
ha uns 4,4 quilòmetres en 
línia recta. doncs ara imagi-
neu-vos aquí, fa molts segles 
enrere, sobrevolant aquesta 
distància en dron (s’hi ha 
de posar molta imaginació, 
ho sé!). el que observaríeu 
seria un gran bosc frondós 
ple d’alzines. el pi blanc 
només ocuparia aquelles 
zones més seques i amb un 
sòl més degradat. molt pocs 
espècimens en queden, d’al-
zina, avui en dia. Han estat 
substituïdes pel pi blanc 
(Pinus halepensis), allà on 
les condicions ecològiques 
ho han permès; i també, cal 
dir-ho, pels conreus. l’alzi-
na i el pi blanc són espècies 
arbòries característiques 
del clima mediterrani. Amb 
fulles petites per no perdre 
grans quantitats d’aigua per 
evapotranspiració, i llargues 
i profundes arrels per cap-
tar tota l’aigua possible del 
subsol. Amb unes precipita-
cions que no passen dels 550 
mil·límetres a l’any, s’entén 
aquesta predisposició dels 
arbres a emmagatzemar ai-
gua. els estius són molt secs 
i els cal disposar de reserves 
d’aigua.
fixeu-vos que hi ha un parell 
de pedres grans al marge del 
camí. si voleu anar caminant 
al poble veí, la nou de gaià, 
o fer altres excursions pel 
voltant, aquest lloc és molt 
bo per descansar una mica i 
fer un àpat. podeu asseure-
us a les pedres. estar-s’hi 
aquí una estona, a l’ombra 
de les alzines, és reconfor-
tant.

lentiscus), que creix al sota-
bosc del pi blanc. no sé si 
ho sabeu, però una manera 
de diferenciar un arbre d’un 
arbust és pel tronc. l’arbre 
té un sol tronc i ramifica a 
certa alçada del sòl. l’arbust 
comença a ramificar des del 
sòl mateix. 
continuem i arribem a un 
pont, que passa per dalt de la 
via fèrria roda de berà-reus , 
en desús des de 1992. la vege-
tació l’ha envaït. el llentiscle 
i la ginesta (Spartium junce-
um) són les espècies arbusti-
ves dominants als marges de 
la via del tren abandonada. si 
hi veniu a la primavera, veu-
reu que el color de les flors de 
la ginesta tenyeixen de groc el 
paisatge.

seguim. en poca estona 
passem pel costat d’una 
empresa agroalimentària i, 
just davant, a l’altra banda 
del camí, veiem una cabana 
de pedra seca en bon estat 
de conservació. continuem 
i baixem un petit pendent, i, 
en girar cap a l’esquerra, ens 
trobem amb el grup d’alzines 
que hem vingut a visitar. es 
localitzen al marge esquer-
re del camí, disposades en 
línia. els arbres són grans i 
frondosos. si veniu cap a la 
primavera en dies calorosos 
o a l’estiu, agraireu l’ombra 
que fan. es tracta del grup 
d’alzines (Quercus illex) més 
important del terme. exis-
teix un altre grup d’alzines 
al nord del terme, al mas 
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la gemma recorda que en 
els primers anys va haver 
d’actuar com a jutge de pau 
en conflictes veïnals, però 
que ara aquests casos els 
absorbeixen els jutjats del 
Vendrell després del darrer 
canvi de la llei. “em venien 
dos veïns que tenien algun 
problema de convivència, 
per exemple en els seus 
jardins, escoltava les seves 
versions i decidia. era una 
mena de tasca de mediació. 
Ara aquests judicis de fal-
tes m’arriben i, com a molt, 
passem informació al Ven-
drell”, comenta.

per la seva feina com a jut-
gessa de pau, la gemma 
rep una indemnització de 
poc més de 400 euros cada 
trimestre, una xifra que és 
pública. “És una quantitat 
simbòlica, però m’agrada 
fer aquesta tasca perquè 
mantinc el meu lligam amb 
la pobla. Alguns migdies 
que vinc, quan després no 
tinc classe, aprofito per 
anar a veure la meva famí-
lia o amics”, explica. A més, 
el fet d’ocupar aquest càr-
rec té algunes incompatibi-
litats, com no poder anar a 
cap llista electoral o estar 
afiliada a un partit polític o 
sindicat. Va haver de dema-
nar la compatibilitat al de-
partament d’ensenyament. 
la gemma barceló vol se-
guir fent de jutgessa de pau 
mentre tingui la confiança 
del ple municipal perquè és 
una feina que li agrada. 

tornès i va viure al poble 
fins fa cinc anys, quan va 
anar viure a Tarragona, però 
manté forts lligams amb el 
municipi, on té la família i 
molts amics. continua em-
padronada a la pobla. pro-
fessionalment es dedica a 
l’ensenyament i és mestra en 
una escola de roda de berà.

per ser jutge de pau no cal 
tenir coneixements en dret 
sinó només saber llegir i es-
criure i “tenir sentit comú”, 
segons la gemma, que s’ha 
anat formant en els semina-
ris organitzats anualment 

Personatges

gemma barceló fa deu anys 
que és jutgessa de pau de la 
pobla de montornès. li va 
proposar el càrrec l’alcalde, 
Josep maria santamaria, en 
la seva primera etapa com a 
batlle torrenc. “em va sor-
prendre i afalagar molt que 
amb 25 anys haguessin pen-
sat en mi. m’ho vaig pensar 
una mica, vaig parlar amb el 
jutge de pau de Torredem-
barra, que coneixia, perquè 
m’expliqués com funciona-
va i vaig acceptar”, recorda 
la gemma. el ple municipal 
va aprovar la seva candida-
tura per majoria absoluta. 
cada quatre anys el ple ha 
de renovar-li el càrrec, cosa 
que ha fet fins ara.

Hi ha jutjat de pau a tots els 
municipis on no hi ha jutjat de 
primera instància i instrucció, 
com és el cas de la pobla de 
montornès. els jutjats de pau 
són òrgans unipersonals amb 
jurisdicció al terme munici-
pal. A catalunya hi ha actu-
alment 898 jutjats de pau. Al 
capdavant del jutjat de pau hi 
ha el jutge de pau —o una jut-

Gemma Barceló,  
la jutgessa de pau de la Pobla

“En els 
seminaris de 
formació em 
trobava que era 
l’única noia. 
La majoria de 
jutges de pau 
eren homes i 
grans”

gessa, com a la pobla—, que 
és elegit per l’Ajuntament del 
municipi i nomenat pel Tri-
bunal superior de Justícia 
de catalunya per un període 
de quatre anys. per ser jutge 
de pau només cal ser major 
d'edat, tenir la nacionalitat 
espanyola i no estar immers 
en cap causa d'incapacitat, 
ni d'incompatibilitat per a 
l'exercici de les funcions juris-
diccionals (s'exceptuen les re-
latives a l'exercici d'activitats 
professionals o mercantils).

la gemma barceló solé és 
nascuda a la pobla de mon-

pel centre d'estudis Jurí-
dics i formació especialit-
zada, per tal de donar-los la 
informació més actualitzada 
sobre les seves competències 
així com d'altres matèries re-
lacionades amb l'exercici del 
seu càrrec. “Allà em trobava 
que era l’única noia. la ma-
joria de jutges de pau eren 
homes i grans”, recorda.

Com és la feina 
de jutgessa de pau?
Al seu despatx de l’ajunta-
ment, la gemma hi va un o 
dos cops a la setmana al mig-
dia, quan s’ho pot combinar 
amb la feina. en la seva tas-
ca l’ajuden l’Anna busquets, 
secretària judicial, i la pilar 
Velardiez com a administra-
tiva. la seva principal tasca 
és el registre civil, amb els 
naixements, les defuncions, 
els certificats per al DNI, les 
fes de vida... i els casaments 
civils. Aquesta és una de les 
tasques que més li agrada i 
explica que n’hi ha de tota 
mena. “Algunes bodes són 
un simple tràmit i en altres 
venen molts convidats i fan 
una celebració. A mi em 
toca, sigui com sigui el ca-
sament, llegir uns articles de 
la constitució i el codi civil”, 
explica. Algun cop li arriba 
l’ordre del jutjat del Vendrell 
de fer algunes preguntes als 
nuvis per comprovar que no 
és un matrimoni de conve-
niència: “per ara mai m’he 
trobat amb cap d’aquests 
casos.”
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Té 54 anys i NECESSITA MEDICACIÓ
Vestia jaqueta negra amb caputxa de 
pell marró i texans. Desaparegut a 
prop del castell de Montornès.
Si en sabeu alguna cosa  
o teniu alguna pista:
Policia, 112 o info@qsdglobal.com

Continuem buscant el nostre veí RAMÓN GARCÍA
Desaparegut el 25/12/16 a la Pobla de Montornès

URGENT

Esports

Se presentan los equipos del CFs La Pobla 
de Montornès para la temporada 2018-2019
el pasado 24 de noviembre en 
el polideportivo municipal la 
pobla de montornès tuvo lu-
gar la presentación de la Junta 
directiva y todos los equipos 
formados para la temporada 
2018-2019 del club futbol 
sala la pobla de montornès. 
desde el equipo prebenjamín 
hasta el equipo amateur pu-
dieron disfrutar de una gran 
tarde donde ellos eran los 
protagonistas. el único equi-
po que no pudo ser presen-
tado fue el femenino, porque  
no se ha podido formar final-
mente debido a falta de juga-
doras.
después de la gran fiesta, 
el equipo cadete disputó su 
partido, y demostró por qué 
es el equipo revelación de la 
categoría división de Honor. 
consiguió un empate impor-
tantísimo con sabor a victoria 
frente a un equipo experto 
como es el club natació sa-
badell.
el resto de categorías están 
también obteniendo grandes 
resultados en sus respectivas 
ligas, que hacen que el cfs la 
pobla de montornès esté en 
lo alto de las clasificaciones, 
todo ello gracias al esfuerzo de 
jugadores y entrenadores, que 
trabajan día a día para el club.

el cfs la pobla de montor-
nès aprovecha estas lineas 
para agradecer nuevamente 
a todos sus colaboradores 
que otra temporada más 

confían en ellos y les dan 
su aportación para que 
este pequeño club llegue a 
ser un gran club y un club 
de todos!!!

la Junta directiva y todos 
los miembros que forman el 
cfs la pobla de montornès 
os desean unas felices fies-
tas.
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L’equip B del Club Petanca de la Pobla de 
Montornès es proclama campió de la Lliga 
Provincial de Tarragona 2018

Esports

l’equip b del club petanca 
de la pobla de montornès 
s'ha proclamat campió de 
la lliga provincial de Tar-
ragona 2018.

els equips del club pe-
tanca de la pobla de mon-
tornès han estat els més 
guardonats de la província 
de Tarragona. la tempo-
rada de l’equip poblenc 
ha tornat a demostrar l’alt 
nivell dels integrants de la 
seva plantilla. Hi destaca 
l’equip b, que s’ha pro-
clamat campió de la lliga 
provincial de Tarragona 
2018.

Aquest any el club petanca 
de la pobla de montornès 
ha participat en els torne-
jos més importants:
 national Agde (frança)
 national 12 Hores boug 
 st. Andeol (frança)
 Torneig major 55 anys 
boug st. Andeol (frança)
 international Andre-
zieux-boutheon (frança)
 europetanque fer-
miny (frança)
 europetanque nice 
(frança)
 internacional ciutat 
de mataró
 internacional ciutat 
de salou
 internacional KTK 
(salou) 
 internacional ciutat 
del prat de llobregat 
 sub-21 a boug 
st.Andeol (frança)
 nacional ciudad de 
monzón (osca)
 12 hores Torregrossa 
(lleida)
 nacional ciutat de 
calafell
 nacional ciutat de 
lleida
 open internacional la 
pobla de montornès
 1r torneig ciutat de 
cunit.

(en alguns d’aquests tor-
nejos l’equip poblenc ha 
estat invitat a participar).

CAMPIONATS ACONSEGUITS 
L’ANY 2018

CAMPIONATS CLASSIFICATS

fAse prèViA Al cAmpionAT d’es-
pAnYA TripleTes 

dos eQuips: cAmpions i Tercer 
lloc

fAse prèViA Al cAmpionAT de 
cATAlunYA TripleTes 

dos eQuips: cAmpions i Tercer 
lloc 

fAse prèViA Al cAmpionAT de 
cATAlunYA dupleTes

dos eQuips: cAmpió i subcAm-
pió 

fAse prèViA Al cAmpionAT d’es-
pAnYA 2a cAT.

dos eQuips: cAmpió i Tercer 
lloc

FASE PRÈVIA AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL 
DOS EQUIPS: CAMPIÓ I TERCER LLOC

fAse prèViA Al cAmpionAT de 
cATAlunYA Trip. fem.

cAmpiones

fAse prèViA Al cAmpionAT d’es-
pAnYA Trip. fem. 

subcAmpiones

fAse prèViA Al cAmpionAT d’es-
pAnYA ind. fem.

cAmpiones, subcAmpiones i 
Tercer lloc

cAmpionAT de cATAlunYA de 
seleccions Trip. 

cAmpionA TArrAgonA

TripleTA ÍnTegrA de lA poblA 
monTornès
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us desitja  
Bon Nadal i feliç any nou

Dissabte 29 de desembre
De 17 a 20 hores, al Pavelló Poliesportiu, 
Parc de Nadal
A les 17.30 h, 
exhibició de ball a càrrec de Marta raMos
A les 19.15 h, 
arribada del Patge reial

Dilluns 31 de desembre
caP d’aNy 2018

A les 21.00 hores al Poliesportiu Municipal, 
soPar de gala
Menú Cap d’Any adults: 58 €  
(Elaborat pel xef Xavier Fernández)
Còctel de benvinguda
Salmorejo de pebrot rostit amb encenalls de pernil ibèric 
Caviar d’oli
Mousse de foie amb gelatina de pedro ximenes
Pop a la gallega amb perles d’oli i pebre vermell de La Vera
Caneló fred de llamàntol amb vinagreta de ceps i pinyons
Tàrtar de salmó amb caviar i reganya d’algues
Caprese sobre gofra salada
Plat principal (a escollir)
Suquet de lluerna amb gamba vermella
o
Pollastre de pagès rostit, farcit de carn, foie i mucosa negra
Postres 
Mascarpone amb sopa de fruits vermells i gerds crispi
Bodega
Negre de Folls, vins de pedra de la Conca de Barberà
Blanc de Folls, vins de pedra de la Conca de Barberà
Cava Adala Penedès 

Menú Infantil Cap d’Any: 25 €
Fingers de pollastre amb salsa barbacoa
Minihamburguesa i patates de rostit
Plat principal
Mandonguilles de secret ibèric i pernil amb llit d’espaguetis 
i salsa bolonyesa
Postres
Gofra fina d’any (gofra amb gelat de vainilla i xocolata ca-
lenta)
Raïm i cotilló

Viu el Nadal a la Pobla

L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

23.45 hores
graN rebuda del 2019 a la Plaça 
de l’església

00.30 hores
ball aMb l’orquestra slogaN

A la matinada, 
coca aMb xocolata

Dissabte 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 poliesportiu en sortir de 
l’església. Després Melcior, Gaspar 
i Baltasar, com cada any, repartiran 
els regals.
Encàrrecs al poliesportiu  
el dia 4 de gener, de 21 a 22 hores.

Venda de tiquets i reserva de taules  
del Sopar de Gala  
fins al 21 de desembre al Poliesportiu  
o trucant al telèfon 667 88 01 48.

Ven a probar nuestra pizzas artesanas!! 977 648 356
Para llevar o reservar tu cena aquí.

Avinguda Catalunya, 2 - 43761 Pobla de Montornés

www.facebook.com/
lpequenoplacer


