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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
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Funerària selva  977661075

Tanatori de Torredembarra  900506712

Atenció 24 hores contra  
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EsCoLEs 
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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
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Pizza para llevar - Espacio para celebraciones
Especialidades italianas, cocina mediterránea

calçotadas, banquetes, celebraciones
comidas de empresa, comidas familiares

PEdir PrEsuPuEsto sin comPromiso

Los miércoles: 

pizza+refresco 

9€

Av. Montornés, 21 - Urb. Pobla Mar • 43761 La Pobla de Montornés -  il.giullare.es@gmail.com

602452 930 - 642 065 519

Gerard Bailo inicia una nova 
temporada en què aspira a tot
el pilot de la pobla de mon-
tornès gerard bailo posa en 
marxa el proper 14 d’abril 
una nova temporada amb 
la primera prova del cam-
pionat d’Anglaterra de dirt 
track, el british Flat Track. 
l’any passat va aconseguir 
el subcampionat i l’objec-
tiu d’enguany és pujar al 
lloc més alt del podi. També 
participarà a partir del maig 
a la copa rodi michelin, on 
defensarà el títol obtingut la 
temporada passada.

però la temporada 2019 del 
pilot poblenc serà molt inten-
sa i suma un nou campionat 
al calendari: el campionat 
d’europa de dirt Track. se-
ran tres proves a Holan-
da, Anglaterra i bilbao. la 
primera cursa serà a terres 
holandeses el 5 de maig. el 
campió anirà una setmana 
als estats units, on correrà 
una cursa. És un repte que a 
bailo el motiva molt. També 
aspira a superar el subcam-
pió del món de flat track, ja 
que el 2018 va acabar segon.

el pilot poblenc està en-
trenant des de fa setmanes 
amb la seva nova moto per 
afrontar la seva segona cam-
panya en el Kawasaki català 
racing. l’Ajuntament de la 
pobla de montornès conti-
nuarà enguany amb el pa-

Bailo
disputarà
enguany
una nova prova: 
el Campionat 
d’Europa de 
dirt track

El pilot va
rebre un calorós 
homenatge 
per part de la 
resta de veïns  
de la Pobla 

trocini a gerard bailo, que 
novament lluirà l’escut de la 
pobla en el casc, el mono i 
la moto en les competicions 
en què participa.

bailo se sent estimat a la po-
bla, on viu des que era un 

nen, i el passat 22 de desem-
bre ho va notar en l’home-
natge per la gran temporada 
2018 que ha completat que 
li van fer al pavelló polies-
portiu abans del partit del 
cadet de futbol sala de divi-
sió d'Honor contra el barça.
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Els més petits gaudeixen 
del Parc de nadal

el poliesportiu va acollir el darrer dissabte 
de desembre el parc de nadal 2018, on hi 
havia inflables, vehicles a pedals i un toro 
mecànic, entre altres atraccions. També 
hi va haver una exhibició de ball a càrrec 

del grup de ball marta ramos i amb la col-
laboració d’Amics de montornès. el mo-
ment més emocionant va ser, però, l’ar-
ribada del patge reial, que va recollir les 
cartes els més petits per als reis d’orient.

Enguany augmenten  
considerablement  
les visites al Pessebre vivent

el pessebre vivent de la pobla de 
montornès ha tancat una tempora-
da 2018-2019,que ha estat valorada 
per l’organització com a excel·lent. 
i és que les xifres són clares: més 
de 4.400 persones van veure el 
pessebre de la pobla, cosa que re-
presenta un 77% més respecte a la 
temporada passada. l’any passat 
van passar per les representacions 
2.538 persones.

els factors que han determinat 
aquest augment són, segons l’or-
ganització, bàsicament tres: s’han 
tornat a tenir 6 dies de representa-
ció, en lloc dels 5 dels anys anteri-
ors; el temps ha acompanyat, tots 
els dies de representació amb una 
temperatura excel·lent, sense pluja 
ni vent, i la campanya que es va fer 
unes setmanes abans de començar 
les representacions del pessebre a 
la majoria de col·legis del àrea del 
baix gaia.

uns dels punts destacables és l’in-
crement de la venda d’entrades  per 
internet. s’ha passat de les 67 de 
la temporada 2017-2018 a les 310 
d’aquesta darrera 2018-2019. Això 
representa un 360% d’augment en 
un any.

millores contínues
un canvi substancial que s’ha vist 
obligada a fer l’organització és el del 
subministrament de l’electricitat. 
les temporades passades havien 
tingut diversos problemes i talls 
durant les representacions. Això 
s’ha pogut solucionar llogant un 
grup electrogen que ha donat un re-
sultat excel·lent. Aviat començarem 
les millores imprescindibles per a la 
nova temporada: l’arranjament de 
la bassa de les rentadores, que perd 
aigua de forma continuada, i també 
de la xemeneia de l’estufa del bar, i 
s’han de canviar els tubs, que amb 
els anys s’ha fet malbé. 

Festa de la Igualtat: dones i esport

el 10 de març es va celebrar al pave-
lló poliesportiu de la pobla la Festa 
de la igualtat: dones i esport, amb 
una gran participació. es va dispu-

tar un partit de bàsquet mixt i, en 
acabar, es va fer una sessió de zum-
ba amb  Jordi giralde. es va acabar 
amb un berenar per a tothom.
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Calçotada de  
l’Associació Gastronòmica 
per celebrar el Carnaval

El Drac La Pigota  
acompanya els nens 
i nenes de l’escola  
en el Carnaval

La Pobla guanya  
33 habitants  
el darrer any

Localitzen les restes 
de ramón García

l’Associació gastronòmica i cul-
tura de la pobla de montornès va 
celebrar el carnaval el 23 de fe-
brer. Ho van fer amb una calçotada 
que va comptar amb la participa-
ció d’un gran nombre de socis. 

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR

els nens i nenes de l'esco-
la els Ametllers van cele-
brar el carnaval acompa-

nyats del drac la pigota 
de la pobla i les seves es-
purnes.

el darrer padró municipal, a 
1 de gener de 2018, registra 
un augment de la població de 
la pobla de montornès d'un 
1,17%, 33 habitants més, i 
se situa en 2.828 habitants. 

l'institut nacional d'estadís-
tica (ine) ha fet públiques les 
dades oficials del padró de tots 
els municipis de l'estat espa-
nyol, tancades a la data d'ara 
fa un any, l'1 de gener de 2018.

després de dos anys de recer-
ca, a finals del mes de gener es 
van localitzar les restes òssies 
de ramón garcía. Aquest veí 
de la pobla havia desaparegut 
el 25 de desembre de 2016, 
dia de nadal. els mossos 
d'esquadra van confirmar 
que les restes localitzades en 
una zona boscosa entre roda 
de berà i creixell pertanyen a 
la persona desapareguda. les 
restes es van trobar el passat 
mes d'octubre, però no es va 
saber fins tres mesos després 

que es tractava dels ossos de 
ramón garcía. l’Ajuntament 
de la pobla de montornès 
s’uneix en el dol a la família 
i els amics per la pèrdua del 
ramón.

Guanyadors del Concurs de 
Pessebres de la Pobla
l’Associació Amics de mon-
tornès ha organitzat un any 
més el guanyador del con-
curs de pessebres de la po-
bla. van lliurar els premis 
una membre del jurat (As-
sumpció mañé), l’alcalde, 
Josep m. santamaria; el pri-
mer tinent d'alcalde, daniel 
escudero, i el president de 
l'entitat, daniel olivé.

Primer premi: esther gi-
ralt
Segon premi: Xavier sar-
dà i mònica Asensio
Menció especial del ju-
rat: Josefina Rovira
Categoria infantil (fins 
a 12 anys): premi a la ge-
olocalització: max i Arlet 
ciuraneta

Premi a la naturalitat: Jan 
sardà
van rebre diploma de partici-
pació i obsequi
Categoria familiar: diploma 
de participació i obsequi:  
Jordi Fortuny
Jan Fortuny i estela cristino
carmeta Farré i Andrea  
olivé

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
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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!

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

Espai de llibres

aLíCia soLé

El caçador de bruixes. Aquest és el llibre 
que us recomano en aquesta ocasió, de 
l’escriptor david martí, que es desenvo-
lupa, en part, per terres tarragonines.
en aquest llibre, l’autor ens presenta un 
dels personatges més sinistres de la histò-
ria de catalunya, en Joan malet, nascut a 
Flix al segle Xvi. era pobre i coix, feia de 
fuster i, al llarg del temps, es va convertir 
en un personatge malvat i pervers. va vo-
ler sortir de la seva situació precària fent 
fortuna com a caçador de bruixes, i ho va 
aconseguir, cobrant gran honoraris pel 
sol fet d’acusar suposades bruixes.
Aquest personatge és considerat el pri-
mer caçador de bruixes de catalunya, 
anava d’un poble a l’altre a la recerca de 
dones que ell considerava bruixes, les 
acusava i, a algunes, les feia sacrificar 
enviant-les a la forca en nom de déu, i 
va deixar un rastre desolador, una ruta 
de terror que va anar des de Flix, passant 
per Horta de sant Joan, calaceit, Alcover, 
montblanc, Tarragona, i que acabava a 
barcelona.
el mestre malet, tal com era conegut, va 
ser cridat per alguns ajuntaments i altres 

institucions 
per tal que 
trobés aque-
lles dones 
que, segons 
les superstici-
ons d’aquella 
època, eren les culpa-
bles de tots els mals que patien aquelles 
poblacions, mals com el fred rigorós i ex-
trem que provocava la mort del bestiar i 
de les collites, que ocasionaven la mort 
d’aquella gent, que no podien sobreviure. 
però no sempre li van sortir bé les coses. 
en alguns pobles hi va haver revoltes en 
contra, trobaven molt dubtós que les do-
nes escollides sempre eren dones pobres 
i solitàries, dones que no havien fet cap 
mal en la seva vida, però ell les acusava, 
i mentrestant anava enriquint-se. 
A montblanc hi va haver una dona que 
s'hi va enfrontar, la magdalena reynera, 
filla de l’alcalde de la població. Ella, jun-
tament amb la seva amiga Tecla prats, 
van patir severament les accions del mes-
tre malet, accions que es van traslladar, 
posteriorment, a barcelona. i és allà on 
la inquisició es veurà obligada a inter-
venir per desencadenar el final d’aquest 
personatge tan macabre.
Aprofito per recomanar-vos alguns dels 
altres llibres de david martí, com La met-
gessa de Barcelona, Les dones sàvies de 
la muntanya i Les bruixes d’Arnes.

El caçador  
de bruixes
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És una malaltia molt comú 
que afecta un 8% de la po-
blació. consisteix en un ex-
cés de sucre en sang i orina 
que el cos no pot assimilar 
correctament. Aquests ni-
vells de sucre en sang estan 
regulats per una hormona 
anomenada insulina. la 
diabetis es produeix quan 
no creem prou insulina o 
quan aquesta no actua de 
la manera adequada.
Hi ha diversos tipus de 
diabetis: la tipus 1, que 
apareix en la infància de 
forma brusca a causa de la 
destrucció de les cèl·lules 
del pàncrees que deixen de 
generar insulina; la tipus 2 

és la més comú i està cau-
sada pel fet que el cos no 
utilitza la insulina de forma 
adequada, i també hi ha la 
diabetis gestacional o indu-
ïda per medicaments.
els símptomes més comuns 
són: necessitat d'orinar, de 
beure aigua, molta gana, 
debilitat, pèrdua de pes, 
visió borrosa... el metge de-
cidirà quin tractament és el 
més adequat per a cada cas. 
però s'ha de tenir en
compte que hi ha risc de pa-
tir complicacions, sobretot 
circulatòries i neurològi-
ques (augment del risc de 
malalties cardíaques, dany 
a la retina que pot derivar 

en ceguera, insuficiència re-
nal...). per tant, és necessari 
seguir un control del sucre 
en sang. però també cal fer 
un control de la tensió arte-
rial, del pes i del colesterol 
per poder prevenir aquestes 
complicacions.
per tant caldrà controlar 
el sobrepès, el consum 
d'alcohol, seguir una dieta 
saludable i variada, deixar 
de fumar i realitzar exercici 
durant 30 minuts al dia.
per seguir una dieta ade-
quada cal portar una ali-
mentació equilibrada, men-
jar diverses vegades al dia 
(4-6 cops) de manera mo-
derada, consumir aliments 
rics en fibra, aliments amb 
hidrats de carboni d'ab-

sorció lenta (pas-
ta, patates, arròs, 
verdura), beure 
abundant aigua, 
disminuir el con-
sum de greixos, 
aliments
d'origen animal i sucres 
d'absorció ràpida. la pres-
sió arterial caldrà mante-
nir-la entre 130/80 mmHg 
i el colesterol per sota de 
200 mg/dl.
un problema molt comú i 
important al mateix temps 
és la neuropatia perifèrica. 
es produeix per una reduc-
ció del flux sanguini cap als 
peus i causa una pèrdua 
de sensibilitat, i això pot 
comportar que les lesions 
als peus no es curin correc-

tament i que no 
es noti si el peu està ado-
lorit o té alguna ferida. per 
tant, és necessari tenir cura 
del peu diabètic, no portar 
sabates ajustades, tallar-se 
les ungles correctament i 
hidratar-lo amb cremes es-
pecials per a aquest tipus de 
patologia.
en conclusió, la diabetis 
és una malaltia que afecta 
tota la família, però si l’ac-
ceptem i adaptem el nostre 
estil de vida, segur que la 
podem tenir sota control.

Què cal saber sobre la diabetis?

Carnaval de la gent 
gran de la Pobla

l’Associació de gent gran de 
la pobla de montornès va or-
ganitzar el passat 16 de febrer 
la festa de carnaval. es van 
repartir premis entre les dis-
fresses participants. el primer 
premi va ser per a l’Africà i el 
segon, per a les col·legiales.
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El Baix Gaià al segle XX

 

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

Acaba d’aparèixer un llibre editat 
pel centre d’estudis d’Altafulla 
que parla del passat més recent de 
la pobla de montornès i dels mu-
nicipis de la rodalia. El Baix Gaià 
al segle XX, així es titula el llibre, 
que parla d’història, de cultura po-
pular, d’avenços tecnològics i de 
canvis socials i culturals. més enllà 
del conflicte bèl·lic, l’autor, el tor-
renc Jordi suñé, tracta temes ben 
diversos que van des de l’arribada 
de l’electricitat fins a la instal·lació 
dels càmpings, des dels pomells de 
Joventut fins als aplecs de sardanes 
del dilluns de pasqua. els protago-
nistes d’aquest treball són dones i 
homes cooperativistes, caramellai-
res, emprenedores, artistes, mes-
tres, pagesos, boters, pescadors, 
esportistes, etc. 

de la pobla de montornès s’esmen-
ta a l’empresari eusebi mercader, 
al futbolista pere gibert, l’arriba-
da de l’electricitat a l’època en què 
estanislau recasens era l’alcalde, 
la instal·lació del primer telèfon, 
la portada d’aigua de la Font de la 
gavatxa de l’any 1923, el cinema, 

estamos en tiempos de tribulación. el es-
tado, la generalitat y la pobla de mon-
tornès no tienen aprobados, ni en nues-
tro caso hechos los presupuestos para el 
ejercicio 2019.

vamos con presupuestos prorrogados de 
2018, que obliga a hacer equilibrios finan-
cieros que retrasan actuaciones proyec-
tadas y otras prometidas electoralmente.

A día de hoy, la gobernabilidad de la po-
bla de montornès tiene un futuro incierto.

Al igual que en el parlamento de madrid 
y barcelona, el equipo de gobierno está 
profundamente dividido. no tenemos 
dialogo, vamos al “ralentí” políticamen-
te. esta situación no oculta y conocida, 
estimula a otras formaciones políticas a 
presentar candidaturas con más optimis-
mo, y esto conduce a la alternancia, pilar 
fundamental de la democracia.

Hemos constatado ya un cabeza de lista 
de erc, el psc continuará sin el apoyo 
del Alcalde. ciudadanos y podemos me 
consta siguen movilizándose y otros 
partidos habituales no faltaran, y alguno 
nuevo como centrats en catalunya pre-
para listas en muchos municipios del 
Tarragonès, en especial en el baix gaià 
y el penedès, al que se le augura un buen 
resultado por su ideario.

en las elecciones municipales es habitual 
que en los municipios medianos se elija 
en función del perfil humano de los can-
didatos, a los que es muy probable que 
directamente se les conozca,así como su 
dedicación y promesas cumplidas.

corresponderá a la campaña electoral ver 
que proyectan las candidaturas para me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas, y los proyectos de futuro 
que por las obligaciones del pla Territo-
rial de la provincia de Tarragona, de la 
falta de plan de ordenación urbanística 
(poum) y de los proyectos Ferroviarios 
del ministerio de Fomento, afectaran 
indudablemente a nuestro futuro como 
pueblo.

el futuro depende de los votantes.

Josep M. santaMaria i puig
Alcalde de La Pobla de Montornès

l’evolució de la fàbrica recasens, 
l’abandonament de rubials, la 
protectora Agrícola, l’Agrupació 
republicana de la cultura, la coope-
rativa, lo pensament, el sometent, 

els rabassaires, la proclamació de 
la república, els Fets d’octubre, la 
guerra civil, els refugiats, el fran-
quisme, les Filles de maria,  les es-
coles noves, etc.

es tracta d’una oportunitat per des-
cobrir el paisatge humà d’aquests 
pobles i per reflexionar sobre els 
canvis accelerats del darrer segle. 
un llibre per fer memòria i per ex-
plicar aquest tros de món a qui vul-
gui conèixer-nos.

Actes de setmana santa 
a la Pobla de Montornès

Han pasado  
cuatro años

Dijous 18 d'abril: missa a la 
tarda

Divendres 19 d'abril: al matí 
viacrucis i Hora santa, i a la tar-
da celebració del divendres sant 
i a continuació, processó del sant 
enterrament amb els personatges 
bíblics i banda de Timbals d'Amics 
de montornès .

Dissabte 20 d'abril: nit vetlla 
pasqual

Diumenge 21 d’abril: missa de 
pasqua

Dilluns 22 d’abril: 40è Aplec de 
pasqua: missa a l'ermita de la mare 
de déu de montornès
2n concurs de fotografies

sardanes al matí i a la tarda amb les 
cobles sant Jordi i sabadell
sorteig de moltes coses al llarg del 
dia, entre elles la típica mona de 
pasqua
A la tarda, xocolata amb coca

els horaris dels actes es concretaran 
properament i els podreu consultar a 
la pàgina Facebook de l’Ajuntament.
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La Pobla torna a engegar amb molta gresca i color els Carnavals del Baix Gaià
la pobla de montornès va 
celebrar el 23 de febrer el 
carnaval, com ja és tradicio-
nal els darrers anys, el cap de 
setmana abans de la data en 
què la majoria de municipis el 
celebren. el de la pobla és el 
primer carnaval del baix gaià 
i aplega molts visitants de les 
localitats veïnes amb ganes de 
gresca. van participar-hi tres 
carrosses i quatre comparses, 
que van fer una desfilada pel 
centre del poble, presenta-
da per la megapubilla, i van 
acabar al poliesportiu, on es 
va fer la presentació infantil i 
les coreografies de carrosses i 
comparses . després es van re-
partir els premis i es va tancar 
la jornada amb dJ romà. 

un jurat les va valorar i les 
classificacions van ser les se-
güents: 

Carrosses
1r els salats (carrossa 1)
2n eksi (carrossa 3)
3r disbauxa (carrossa 2)

Comparses
1r els reciclats (núm. 1) 1r
premi compArsA guA-
nYAdorA 2019
2n marshmello (núm. 4)
3r els Animats (núm. 3)

Individuals
1r guifré Alomà i guiomar 
Alomà (bert i mary poppins)
2n Aran solé (mary poppins)
3r ivan Torres i Hugo Torres 
(bombers) 
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La Pobla torna a engegar amb molta gresca i color els Carnavals del Baix Gaià
Puntuació carrosses 2019

Carrossa número 1 • ElS SalatS

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

carrossa 10 9 9 9 9,25 60,00 5,55

disfressa 10 9 7 9 8,75 20,00 1,75

ball 10 7 7 7 7,75 20,00 1,55

8,85

Carrossa número 2 • DISbauxa

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

carrossa 10 7 10 8 8,75 60,00 5,25

disfressa 4 7 7 9 6,75 20,00 1,35

ball 7 8 8 10 8,25 20,00 1,65

8,25

Carrossa número 3 • EkSI

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

carrossa 7 9 10 10 9,00 60,00 5,40

disfressa 6 7 6 8 6,75 20,00 1,35

ball 5 9 8 10 8,00 20,00 1,60

8,35

Resum comparses 2019

Comparsa 1 • ElS RECIClatS

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

disfressa 7 8 8 9 8,00 75,00 6,00

ball 10 10 9 10 9,75 25,00 2,44

8,44

Comparsa 2 • la Ruïna 

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

disfressa 6 6 6 4 5,50 75,00 4,13

ball 7 9 6 7 7,25 25,00 1,81

5,94 

Comparsa 3 •  ElS anIMatS

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

disfressa 5 7 5 10 6,75 75,00 5,06

ball 7 6 8 8 7,25 25,00 1,81

6,88

Comparsa 4 • MaRChMEllo

jurat 1 jurat 2 jurat 3 jurat 4 total % resulTATs

disfressa 6 7 5 9 6,75 75,00 5,06

ball 10 8 7 10 8,75 25,00 2,19

7,25



LA PIGOTA10

la bodega del sol compleix enguany 
quinze anys de la seva obertura i el 
passat 23 de març va  oferir una festa 
oberta a tots els seus clients per a ce-
lebrar-ho.  i és que des que va obrir, 
aquest establiment que ofereix una 
selecció de vins, vins a granel, cava, 
vermut, licors i conserves per a ape-
ritius, ha consolidat una clientela fixa 
i ha exportat aquesta manera de fer 
als establiments que ha obert a Tor-
redembarra i reus. 

A la bodega del sol, que es troba al 
carrer del qual agafa el nom, només 
arribar a la pobla des de Torredem-
barra, va apostar des del primer mo-

eduard ciuraneta treballava en el sec-
tor agrari i estava acostumat a fer ser-
vir tractors. El 1997 va decidir aprofitar 
aquesta experiència i va crear Tractors 
eduard ciuraneta. una de les primeres 
tasques que va fer va ser treure fans 
de l'acabada d'inaugurar depuradora 
d’aigües residuals de Torredembarra. 
Tractors eduard ciuraneta sl és una 
empresa que ofereix una àmplia cartera 
de serveis, com l’ompliment de piscines 
i altres serveis amb cuba d'aigua, nete-
ja de parcel·les, trituració de restes de 
poda, treballs forestals i agraris, escam-
pat de fems, tractaments fitosanitaris, 
serveis de tractor amb pal, serveis de 
tractor amb remolc, feines d'obra pú-

Bodega del Sol Tractors Eduard Ciuraneta SL

ment per la qualitat i també tenen una 
línia ecològica de vins i caves molt 
completa, a més d’oli, mel i els millors 
productes per fer un bon aperitiu. la 
bodega del sol obre les tardes de di-
marts a dijous de 17 a 20 hores, els di-
vendres i dissabtes de 9.30 a 14 hores 
i de 17 a 20.30 hores i el diumenges 
de 10.30 a 15 hores. A l’estiu aquests 
horaris s’amplien i també obren entre 
setmana a la tarda.

Bodega del sol
Carrer del sol, 5
Tel. 977 64 84 69
molaelvi@hotmailcom

blica, recol·lecció de cereals amb mà-
quina de segar amb picadora de palla i 
embalatge de palla i de farratge.

per portar a terme totes aquestes tas-
ques, l’eduard compta amb cinc trac-
tors de diferents mides —tres de grans i 
dos de més petits— i funcions. els seus 
clients són administracions, empre-
ses i particulars i van variant segons 
l’època de l’any. de cara a l’estiu, per 
exemple, porta a terme moltes feines 
en piscines.

Tractors Eduard Ciuraneta sL
Carrer indústria, 13, 2n
Tel. 610 426 782
eduard.ciuraneta@gmail.com

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

Estela Cristino és nomenada 
tresorera de la Federació de 
Comerç i Turisme del Baix Gaià
l’actual presidenta de l’Associació de 
comerciants i serveis (Acis) de la 
pobla de montornès, estela cristino, 
s’ha convertit en tresorera de la Fe-
deració de comerç i Turisme del baix 
gaià, entitat que s’ha constituït amb 
quatre associacions: unió de comer-
ciants i empresaris de Torredembar-
ra, Associació turística d’empresaris 
i comerciants d’Altafulla, Associació 
de comerciants i serveis de la pobla 

de montornès i l’Associació de co-
merciants i restauradors de roda de 
berà. la resta de la junta la formen:  
Josep maria lloret i gual (ATecA), 
president; victor enric Jimeno mar-
tínez (ucep Torredembarra), vice-
president; i ester periago caballero 
(Acr roda de barà), secretària.

sopar de germanor de l’aCis
l’associació organitzarà un sopar 

de germanor per als associats amb 
l’objectiu de  gaudir una bona vet-
llada amb l’objectiu de coneixes 
millor entre els comerciants i em-
presaris, crear vincles i intercanvi-
ar opinions sobre el futur de l’en-
titat. el sopar serà el 4 de maig al 
Zem de la pobla de montornès,  
a les nou del vespre. Hi haurà un 
espectacle musical obert a tots els 
veïns.

Associació de Comerços i Serveis de la Pobla de Montornès

sorTEo DE PrEmios,  
aCTuaCionEs En DirECTo

No te lo pierdas

4 de mayo, a partir de las 21h  
en el ZEM de la Pobla de Montornès
organiza: Associació de comerços i serveis (Acis)
Colaboran: bar la plaza, la cassoleta d’arròs, Fort sl

Y tu... fuiste a la EGB?
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manEL BonanaD

iniciem la caminada a la 
plaça de la bassa. Agafem el 
camí de l’ermita (sender de 
gran recorregut: gr-92). el 
seguim entre marges grans 
de pedra seca. A més del gr-
92, el camí que seguim forma 
part de la ruta dels castells 
del baix gaià.

en deu minuts arribem al peu 
del turó de l’ermita. continu-
em i veiem un sender de terra 
a mà esquerra. el passem de 
llarg. continuem caminant i 
arribem a un altre camí d'as-
falt també a la nostra esquer-
ra. És el que hem de seguir. 
caminem uns 700 metres i 
veurem que el camí gira cap a 
la dreta. des d'aquest punt hi 
ha una vista molt interessant 
de la nostra ermita i el seu 
turó. A partir d'aquí el camí fa 
pujada fins a arribar al pont 
de l’autopista Ap-7. si us hi 
heu fixat, fins aquí hem cami-
nat entre conreus d’oliveres 
i garrofers (juntament amb 
l’avellaner, són els arbres 
fruiters més conreats al nos-
tre terme). creuem el pont i 
a mà esquerra, just darrere 
d'una filera de pedres, hi ha 
un camí molt ample de ter-
ra. l’agafem i el seguim uns 
200 metres fins que el camí 
principal es desvia cap a la 
dreta i es converteix en un 
sender més estret, que és el 
que hem de seguir. Aviat de-
semboquem en un altre camí 
d'asfalt. seguim recte (dei-
xem a la dreta un pont), i pu-
gem uns 150 metres. A mitja 
pujada, cap el nord, s’hi veu 
la nostra ermita. Quan arri-
bem dalt del camí, si continu-
em uns quants metres més, 
després de fer algun revolt, 
fixeu-vos en les vistes cap al 
nord. s’hi veu la muntanya 
de la mola (317,55 metres) i, 
més a la dreta, el puig del pi 
de la gavatxa (una muntanya 
en forma de pic que pertany 
al terme de bonastre i que té 
279 metres d'alçada). Tam-
bé podem veure dues masies: 
el mas soler (al terme de la 
pobla) i, més lluny, el mas 

Localització geogràfica de l’itine-
rari: zona sud del terme muni-
cipal.

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

arribada: mateix lloc de la sor-
tida.

Durada: 2:30 hores (dependrà 
de les parades que fem).

Distància: 6 km aproximada-
ment.

Dificultat: baixa.

aspectes d’interès: cabanes i 
marges de pedra seca; conreus; 

ermita de montornès; masies; 
muntanyes del nord de la pobla; 
turó de la bigorra.

observacions: caminarem entre 
diversos conreus, pel costat de 
vestigis de les construccions de 
la pagesia del passat (alguna ca-
bana i marges de pedra seca). 
visitarem l’emplaçament (turo-
net de la bigorra) on els histori-
adors i arqueòlegs localitzaren 
un possible assentament ibero-
romà. des del turó de la bigorra 
gaudirem de vistes de l’ermita, 
les muntanyes del nord i algu-
nes construccions. 

Caminant per la Pobla

La Bigorra: presència iberoromana  
a la Pobla de Montornès (segles III-I aC)

dament no podem veure res, 
perquè totes les restes que 
s’hi trobaren es van recollir 
per fer estudis posteriors. 
Tampoc queda cap vestigi 
d’un assentament. els histori-
adors que estudiaren l’indret 
es basaren en suposicions, a 
partir de les restes trobades. 
penseu que quan s'estudien 
èpoques remotes d'abans 
dels romans i grecs és difí-
cil la interpretació històrica  
degut a la falta de documen-
tació i restes arqueològiques. 
com més remot és el passat, 
més es compliquen els estu-
dis!

de totes maneres, l'orogra-
fia del terreny (un petit turó 
des d'on es té una bona visió 
dels voltants) més el fet de la 
trobada de material ceràmic i 
de construcció d'època tardoi-
bèrica i inicis de la romana, fa 
pensar que aquí va existir un 
assentament humà entre els 

segles iii i i ac.

Fixeu-vos que ens trobem en-
tre l’autopista Ap-7 i la variant 
de la carretera n-340. si mi-
reu en direcció a Torredem-
barra, vers el mar, veureu que 
hi ha una elevació del terreny 
a l’altra banda de la carretera. 
És la continuació del turó de la 
bigorra. el turó resta tallat per 
la carretera. És possible que 
l’assentament s'estengués per 
tot el turó? no se n'han trobat, 
d'indicis, perquè quan es van 
fer les obres de la construcció 
de la variant de l'n-340 es 
remogué una gran quantitat 
de terra. probablement es 
perderen per sempre restes 
arqueològiques valuoses. no 
ho sabrem mai, però!

nota: del jaciment arque-
ològic no en queda cap, de 
resta. s'hi van trobar restes 
de ceràmica que indiquen 
la possible presència d'un 
assentament de fa més de 
2.000 anys d'antiguitat. soc 
conscient que potser us por-
tareu una decepció en no 
poder veure cap resta. de 
tota manera, només el fet de 
pensar que fa tant de temps 
el terme de la pobla va ser 
testimoni de la presència de 
pobladors humans, crec que 
justifica l'atractiu de l'iti-
nerari. penseu, a més, que 
aquest jaciment s’inclou dins 
del pla especial de protecció 
del patrimoni de la pobla de 
montornès, com a bé protegit 
urbanísticament.

gibert (al terme de creixell). 
Fins i tot veiem la part de dalt 
del campanar de la nostra es-
glésia. Fixeu-vos-hi!

Ja som al turó de la bigorra 
(també surt el nom, en alguns 
documents, de bigorro). la 
part més alta del turonet està 
a 64 metres sobre el nivell del 
mar. per tota aquesta zona, 
no he pogut concretar on, s’hi 
van trobar restes de ceràmica 
datades entre els segles iii i 
i ac, i també alguna resta de 
material arquitectònic, com 
per exemple algunes teules. 
la prospecció arqueològica 
es va fer a inicis dels anys 90 
del segle passat. segons la in-
terpretació de les restes tro-
bades, fa més de 2.000 anys 
la zona ja estava habitada, si 
més no de forma temporal, 
per una comunitat agrícola 
que pertanyia al poble iber en 
els seus inicis, però que pas-
sat el temps probablement 

rebés influència dels romans, 
els quals ja s'havien establert 
a la península ibèrica cap al 
segle i ac. Així, podem dir 
que les restes trobades són 
iberoromanes. 

els ibers constituïen un con-
junt de pobles nadius de la 
zona del llevant de la penín-
sula. Heu de saber que abans 
de la dominació romana a la 
península ibèrica hi havia 
una amalgama de pobles, 
cadascun d'ells amb els seus 
costums i la seva cultura. un 
d’aquells pobles fou l’iber. 
dins del poble iber hi havia 
molts subgrups, potser més 
de vint, alguns d’ells a l'actual 
catalunya. doncs bé, al camp 
de Tarragona els historiadors 
assenyalen la presència d'un 
grup: els cossetans. Tot sem-
bla indicar que les restes tro-
bades aquí pertanyien en un 
primer moment a aquest po-
ble iber: el cossetà. malaura-
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prés dels premis que aquest any han 
guanyat a Torredembarra”, afirma la 
rosalia, que considera que el nivell de 
la pobla ha pujat molt els darrers anys 
i s'hi poden veure carrosses i compar-
ses de molta qualitat. el fet de ser el 
primer carnaval que se celebra al baix 
gaià ajuda a aconseguir aquest alt ni-
vell. 

per la seva banda, el grup els reciclats 
ha aconseguit enguany el primer pre-
mi de comparses. no és el primer cop 
que ho aconsegueixen. Aquesta colla 
va néixer el 2013 com a comparsa amb 
13 membres, amb una disfressa de fre-
gones que va aconseguir el reconeixe-
ment del jurat tant a la pobla, on van 
quedar primers, com a Torredembar-
ra. Allí van quedar segons. després va 
venir una disfressa molt recordada, la 
de dinosaures, que també va recollir 
premis. i després van fer el salt a car-
rossa, gràcies a l’augment de membres 
del grup, amb temàtiques d’hindús, 
corsaris i zulús. Aquest any han tor-
nat als nostres orígens, apostant per 
la comparsa d’amics i família inicial i 
han tornat a triomfar.

el tema de cada any l’escullen entre 
els que formem part de la comissió i 
després cadascú s’encarrega de la seva 
feina. el Javi Tirado de la construcció i 
compra de material, la marta miras de 
les reunions, inscripcions i ajuda en la 
compra d’accessoris, i myriam usero 
s’encarrega de les disfresses de tots. 

“Aquest any, amb la disfressa d’egip-
cis, he començat al mes de desembre i 
ho he anat fent a les tardes, quan tenia 
una estona lliure. intentem reciclar 
coses que tenim per casa. Aquest any 
hem fet la coreografia aportant idees 
entre tots i cada nen que ha volgut 
a fet una coreo de carrer. ens hem 
divertit i hem rigut molt”, explica la 
myriam. És clar que, sigui amb com-
parsa o carrossa, els reciclats tenen 
una llarga vida carnavalesca.

Personatges

els salats han guanyat enguany per 
primer cop el concurs de carna-
val de la pobla de montornès i han 
triomfat també en el carnaval de 
Torredembarra, on han obtingut el 
segon premi en la categoria de car-
rosses, el primer en maquillatge i el 
tercer en la votació popular, a només 
38 vots del segon. els salats són una 
colla que porta sortint pel carnaval 
poblenc els darrers set anys, però els 
integrants més veterans ja es disfres-
saven un quart de segle abans. la 
rosalia Fortuny recorda que eren 
quatre famílies amb els seus fills i 
es denominaven “els veïns del car-
rer major.” en aquesta nova etapa 
es van rebatejar fa tres anys com 
els salats, un canvi de nom impul-
sat pels més joves, ja que ara els 
nets també formen part del grup. "i 
també s’hi han incorporat més amics 
i coneguts i aquest any ja eren 56 
membres”, explica la rosalia, que 
avança que posaran el nombre mà-
xim a 65 membres, ja que tenen llista 
d’espera per entrar al grup. 

Quan es posen en marxa els salats 
per preparar la carrossa i els vestits? 
doncs el primer dissabte després 
de Tots sants. la idea del tema de 
la disfressa ja la tenen uns mesos 
abans. “ve quan ve”, diu la rosalia. 
s’organitzen en dos grups: els que 
fan la carrossa i els que elaboren els 
vestits. les dones es dediquen a la 

Els salats i Els reciclats,  
passió pel Carnaval

Els Salats han sortit  
al Carnaval poblenc 
els darrers set anys,  
però els integrants 
més veterans ja es 
disfressaven abans

Els Reciclats han 
tornat aquest any als 
orígens, apostant per 
la comparsa d’amics i  
família inicial

costura i un grup d’homes a cons-
truir la carrossa. Alguns no es dis-
fressen però aporten el seu domini 
en fusteria o electricitat. la decora-
ció de la carrossa l’acaben fent les 
més joves de la colla. els darrers 
quinze dies abans de carnaval són 
“de bojos” i la rosalia recorda que 
molts dies surten passada la mitjanit 
de muntar la carrossa i les màquines 
de cosir treuen fum fins a la matina-
da. “som un equip i on no arriba un 
arriba l’altre”, afirma.

en els salats hi ha més dones que 
homes, com passa en la majoria de 
colles carnavalesques. només set 
nois es disfressen, i la resta són do-
nes i infants. cada membre paga una 
quantitat de diners per sufragar les 
despeses de la disfressa i la carrossa, 
que és més baix en cas de ser infan-
til. els premis econòmics obtinguts 
enguany han permès cobrir part de 
la despesa, ja que altres anys havien 
acabat en “números vermells”.

Ara a els salats els toca descansar, 
però l’espectacular vaixell i vestits 
d’aquest any es podran tornar a veure 
a Torredembarra el proper 3 d’agost 
en la Festa de la mascarada. “És una 
obligació moral que hi siguem des-

ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

el club Futbol sala la po-
bla de montornès sigue su 
temporada 2018-2019 con-
siguiendo buenos resultados 
en las diferentes categorías, 
desde los más pequeños en la 
categoría prebenjamín —que 
continúan aprendiendo e ini-
ciándose en este deporte—, 
hasta los jugadores del equipo 
amateur que, con la ayuda de 
los jugadores de la categoría 
juvenil, siguen partido tras 
partido luchando para con-
seguir su objetivo. 

los equipos benjamines, 
alevines e infantiles siguen 
trabajando semana tras se-
mana para estar por arriba 
de la tabla. el equipo cadete 
sigue demostrando porque 
está en división de Honor, 
consiguiendo valiosos pun-
tos contra grandes equipos 
de barcelona. el pasado 22 
de diciembre se enfrentó al 

Fc barcelona, y consiguió 
llenar el polideportivo y em-
pequeñecer a un grande de la 
categoría. 

el conjunto cadete sigue en la 

competición de la copa cata-
lunya, donde se encontrarán 
a los mejores y podrán disfru-
tar de un gran futsal. por otro 
lado, el equipo juvenil sigue 
con su aventura de querer 

conseguir estar en división de 
Honor la próxima tempora-
da.  el pasado mes de febrero 
quedaron subcampeones de 
la copa Tarragona, un gran 
resultado.

próximamente se harán pú-
blicas las  fechas de las puer-
tas abiertas de cara a la próxi-
ma temporada y se informará 
de las actividades de final de 
temporada.
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El Club Petanca la Pobla de Montornès  
prepara la temporada 2019 

Esports

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

CalEnDaRI ESPoRtIu 2019 

DatES CaMPIonatS tERREnY de joc

24 febrer  
i 3 de març

Fase prèvia al  
campionat d’espanya

club petanca roda de berà

17 i 24 de març
campionat de 
 catalunya individual

club petanca roda de berà

7 i 14 d’abril
campionat de  
catalunya per dupletes

club petanca calafell

26 de maig  
i 2 juny

campionat de  
catalunya de clubs 
(tripletes)

club petanca calafell

CoMPEtICIonS IntERnaCIonalS FEDERatIVES

15 i 16 de juny
open internacional  
“ciutat de barcelona”

Federació catalana 
de petanca

13 i 14 de juliol
XX Trofeu internacional  
Juvenils de seleccions

sense determinar

el passat 24 de febrer van iniciar les fases prèvies als campionats d’espanya i 
la tripleta de fèmines es va proclamar campiona regional de Tarragona

campionats en què el club petanca la pobla de montornès participarà:

Data CaMPIonat lloC

mArç nATionAl cAp d’Agde FrAnçA
m

A
ig

12 Hores A bourg sT. Andeol FrAnçA

open mAJor de 55 AnYs  
bourg sT. Andeol

FrAnçA

inTernATionAl  
AndreZieuX bouTHeon

FrAnçA

europeTAncA FirminY FrAnçA

Ju
n

Y

inTernAcionAl ciuTAT de bArcelonA bArcelonA

12 Hores les Torres de rubí rubí

europeTAncA niçA FrAnçA

nAcionAl espAlion FrAnçA

A
g

o
sT

open ciuTAT de cAlAFell cAlAFell

inTernAcionAl  
poblA de monTornès

lA poblA  
de monTornès

inTernAcionAl AndorrA
les escAldes 
(AndorrA)

ile rousse cÒrsegA

12 Hores ciuTAT de TorregrossA lleidA

se
Te

m
b

r
e inTernAcionAl ciuTAT  

del prAT de llobregAT
el prAT  
de llobregAT

12 Hores ciuTAT de monTsó oscA

inTenAcionAl boug sT. Andeol FrAnçA

o
cT

u
-

b
r

e inTernAcionAl KTK ciuTAT de sAlou sAlou

open ciuTAT de lleidA lleidA

el club poblenc també està preparant el seu open internacional, que es farà el 
9 i 10 d’agost. enguany esperen una inscripció més gran que la darrera edició, 
ja que hi participaran equips convidats d’altres països.



L’Ajuntament de la  
Pobla de Montornès 

Volem abaratir el cost  
de la recollida  
de la brossa  

als veïns i veïnes  
de la Pobla

Sabeu que...
Per fer-ho, necessitem que 
ens ajudeu i separeu bé els 
residus i acabem amb imat-
ges com aquestes.

Si als contenidors hi ha resi-
dus que no hi corresponen, 
haurem de pagar més a 
l'empresa que fa la recollida.

I recordeu...
Podeu fer servir la Deixalleria Mòbil. Es passarà a re-
collir en uns contenidors habilitats per a l'ocasió al solar 
de l'antiga estació el segon diumenge de cada mes. Les 
andròmines s'han de dipositar als contenidors solament el 
dia indicat i, sobretot, no deixar-les a terra.

També hi ha un servei de recollida a domicili de les andrò-
mines. És necessari trucar a l'Ajuntament i demanar dia i 
hora perquè un camió passi per casa seva a recollir-les.

Estimar la natura és reciclar


