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Transport públic

Agenda imprescindible SUMARI
Ajuntament /Jutjat de Pau 977648012 

Consultori de la Pobla 977648531

Consell Comarcal 977244500

Bombers 085

CAP Torredembarra 977643809

Mossos d’Esquadra 112

Autocars Penedès 977660821

Aeroport Reus 977779832

Protectora d’animals 977753616

Biblioteca de la Torre 977643175 

AQUALIA 900814081 

BASE 977642620 

Correus 900506070 

Deixalleria Comarcal 977645819

FECSA-Endesa 977130028

Patronat Antoni Roig 977644308

Funerària Selva 977661075

Tanatori de Torredembarra 900506712

Atenció 24 hores contra  
la violència masclista 

900900120

EscolEs 

Escola Els Ametllers 977648259

Llar d’infants Sol Solet 977648700 

IES Torredembarra 977640312

IES Ramon de la Torre 977642402

Farmàcia

Farmàcia La Pobla  
de Montornès  
(Anna Icart)

977648013

ambulànciEs

Creu Roja 977244769

El Vendrell 977661141

Santa Rosalia 977643434

SEM 977222222

Taxis

Taxi Aureli 616402970

Taxi Gené 977648161
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PReseNtACIÓ

COORDINACIÓ De CONtINGUts:  
Jordi Salvat 

COL·LABORADORs:  
Manel Bonanad, Alícia Solé i  
Anna Icart de Bofarull

mAQUetACIÓ  I ImPRessIÓ:  
El Vallenc

tIRAtGe:  
2.500 exemplars 

DIPÒSIT LEGAL:  
T-35-2008

Contacta amb nosaltres: 

redaccio.lapigota@gmail.com 

649 061 984 

Llegeix La Pigota en línia a 

www.lapoblademontornes.cat

www.facebook.com/ 
lapoblademontornes

la propietat de la capçalera i edició declina 
qualsevol responsabilitat sobre els continguts 
dels seus col·laboradors, que expressen lliu-
rement les seves opinions.

l’opinió de la Pigota només s’expressa en 
l’Editorial. Els articulistes i col·laboradors 
exposen criteris i posicions personals.

eDItA:  
Ajuntament de la Pobla de Montornès 

C/ Sant Antoni, 5 • 43761 La Pobla de Montornès  
Tarragona • Tel. 977 64 80 12 • Fax. 977 64 81 65

La nova revista de La Pigota, que man-
té els continguts d’informació munici-
pal, renova sobretot la seva imatge, i  
millora la maquetació i la presentació 
dels continguts. Es tracta d’un salt qua-
litatiu. 

La Pigota evoluciona el format tradici-
onal i es presenta com una publicació 
més atractiva, dinàmica, participativa 
i útil per a les veïnes i els veïns de la 
Pobla de Montornès. De periodicitat 
trimestral, es podrà consultar i descar-
regar a través del lloc de Facebook de 
l’Ajuntament, fins que es tingui en fun-
cionament el web municipal —actual-
ment en procés d’actualització per pal-
liar la situació de ser valorada com una 
de les que menys informació recollien 
del Tarragonès. No obstant, s’editarà 
també en versió impresa, per a aquells 
que s’estimen més llegir-la en aquest 
format. Amb les noves tecnologies, les 
xarxes socials, etcètera, la comunicació 
és immediata però també efímera. Per 
això apostem per la revista de caràcter 
municipal, on, d’un cop d’ull, podrem 
repassar i recuperar les informacions 
més recents i destacades. 

La revista La Pigota es manté amb l’ob-
jectiu de ser un punt més d’informació 
per als veïns i veïnes de la Pobla de 
Montornès. S’hi tracta temàtica relle-

puguin participar directament. Hem in-
corporat, per exemple, un espai on els 
grups polítics representats al ple mu-
nicipal hi poden dir la seva. Hem con-
vidat també les diverses associacions 
municipals a participar, conscients que 
són una peça clau en l’engranatge ciu-
tadà i del valor afegit incalculable que 
aporten a la Pobla de Montornès. Per 
això, La Pigota no s’entén com una pu-
blicació tancada ni completa, sinó com 
una revista en contínua evolució, ober-
ta a la participació dels veïns i veïnes, 
a les seves propostes i suggeriments. 
Així, aquells que ho desitgin podran fer 
arribar els seus comentaris a l’adreça: 
redaccio.lapigota@gmail.com.

Gemma BarceLó SoLé
regidora responsable de comunicació

‘La Pigota’ fa un 
salt qualitatiu  
quant a imatge  
i continguts
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vant relacionada amb el municipi, amb 
intenció d’oferir informació, tant de fets 
passats com programació futura, sobre 
totes les àrees temàtiques d’interès del 
municipi. 

Aquesta publicació vol ser de tots i per 
a tots i té l’objectiu d’acostar l’actualitat 
municipal a tothom, fent-los partícips 
de tot el que succeeix, de les noves 
iniciatives i dels nous acords que es 
materialitzaran en el futur. Volem oferir 
una aproximació amena i completa als 
principals esdeveniments del municipi 
i a les actuacions més destacades de 
l’Ajuntament dels darrers mesos. 

La voluntat de l’equip de comunicació 
és incorporar noves seccions i nous 
espais on la ciutadania i els col·lectius 
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NOU AJUNtAmeNt

Francesc Larios es converteix  
en nou alcalde de la Pobla de Montornès

La Pobla de Montornès té un nou al-
calde després del ple de constitució 
del nou Ajuntament el passat 15 de 
juliol. Francesc Larios, cap de llista 
d’Esquerra Republicana, la candida-
tura més votada en les eleccions del 
26 de maig, va aconseguir els vots 

Francesc Larios mercadé
alcaldia

Hisenda i Rendes, Règim Intern, Secretaria 
i Padró; Personal, Seguretat Ciutadana, 

Protecció Civil i Relacions Institucionals.

Gemma Barceló solé
Primera tinent d’alcalde

Educació, Cultura, Infància i Família, Joventut i Lleure, 
Benestar Animal, Noves Tecnologies, Informàtica, 

Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació.

Vanesa Blanco Inchaurraga
Segona tinent d’alcalde

Esports, Gestió d’Instal·lacions Esportives i Activitats Es-
portives, Serveis Socials, Polítiques d’Igualat de Gènere  

i LGTBI, Associacionisme, Promoció Econòmica, Turisme 
i Activitats, Polítiques Actives d’Ocupació, Comerç, Fires 

i Mercat Ambulant, Turisme i Llicències d’Activitats.

Òscar Ciurana i Chortó
Urbanisme, Obres Públiques, 

Habitatge, Medi Ambient  
i Sostenibilitat, Camins i Entorns 
Rurals, Agricultura, Enllumenat 

Públic, Via Pública, Mobilitat  
i Transport i Factura.

Ivan Garcia Pérez
Serveis Municipals, Urbans i Am-
bientals, Manteniment de Parcs 
i Jardins, Manteniment i Gestió 

d’Edificis Municipals, Manteniment 
d’Instal·lacions Esportives, Neteja 

Pública, Xarxa de  
Clavegueram i Xarxa d’Abastament 

d’Aigua.

El nou cartipàs municipal de la Pobla de montornès ha quedat de la següent manera:

Josep maria  
santamaria Puig

Tercer tinent d’alcalde

Salut i Recollida de Residus Sòlids 
Urbans.

dels quatre regidors del seu grup i dos 
de Centrats per la Pobla. Aquests sis 
edils sumen majoria absoluta en un 
plenari amb onze regidors i van con-
vertir en nou batlle poblenc Larios, 
que va rebre la vara d’alcalde de mans 
de Josep Maria Santamaria, que ha 

ocupat el càrrec els darrers vuit anys 
i ara formarà part del nou govern com 
a regidor. A l’oposició queden els tres 
regidors d’Alternativa Municipalista 
de la Pobla de Montornès (AM-PM) 
i un de Podem Veïnes i un altre del 
Partit Popular.
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LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA

638 124 887 / 656 890 295 / 977 648 459
Avinguda Mas Solé, núm. 6 - C-2- Casa - 8 • Urbanització El Castell - (43761) LA POBLA DE MONTORNÈS (Tarragona)

ESTEM ENTRE EL MAR I LA MUNTANYA, VISITEU LES NOSTRES OFERTES I OPORTUNITATS!!!

GESTIÓ DE LA PROPIETAT
PÈRIT JUDICIAL
WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com

VENDA I LLOGUER
· PISOS I CASES

· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS

Retribucions dels regidors 
durant el mandat 2019-2023
S’ha establert que els regidors i les regi-
dores que ocupin els càrrecs exerciran 
els seus càrrecs en règim de dedica-
ció parcial (90%) amb les retribucions 
anuals següents a partir de l’1 de juliol 
del 2019. La retribució bruta anual és 
de 22.500 euros. Aquesta retribució es 
percebrà en catorze pagues, donant-los 
d’alta al règim general de la Seguretat 
Social, i aplicant-hi el percentatge 
d’IRPF individualitzat, segons la nor-
mativa de retencions de l’IRPF vigent. 
Són dos els regidors que s’han acollit 
a aquest règim de dedicació.

Per als membres que no estiguin en 
règim de dedicació, el regim d’assis-

tència per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans col·legiats és 
la següents:

a) Per assistència a les sessions del ple, 
125 euros bruts/sessió

b) Per assistència a les sessions de jun-
ta de govern, 400 euros bruts/sessió.

Les indemnitzacions per als membres 
electes de l’Ajuntament per les despe-
ses efectivament realitzades en l’exer-
cici del seu càrrec seran les establertes 
per la legislació vigent. No obstant, cal 
fer esment que l’actual equip de govern 
ha renunciat a aquestes indemnitza-
cions.

ERC guanya  
per primer cop 
les eleccions 
municipals
Esquerra Republicana de Catalunya 
va ser la força més votada a la Pobla 
de Montornès en les eleccions munici-
pals celebrades el passat 26 de maig, 
amb 429 vots, i va obtenir 4 regidors. 
El segon lloc va ser per a AM-PM, amb 
363 i 3 regidors. Centrats per la Pobla 
va assolir dos representants gràcies a 
199 vots, mentre Podem, amb 191, i PP, 
amb 102, van aconseguir un regidor. La 
participació va superar el 61%, més de 
6 punts més que en els comicis de fa 
quatre anys.

6  
Majoria absoluta

eRC - Am
4

AmPm - CP
3

C. POBLA
2

PODem
1

PP
1

ResULtAts 
eleccions 
26 de maig 
2019

PARtIt VOts % ReGIDORs

eRC - Am 429 33,10% 4

AmPm-CP 363 28,01% 3

C. POBLA 199 15,35% 2

PODem 191 14,74% 1

PP 102 7,87% 1
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eNtReVIstA

Francesc Larios, de 39 anys, es va con-
vertir el passat 15 de juny en nou alcal-
de de la Pobla de Montornès, després 
d’encapçalar per primer cop la candi-
datura d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. És directiu d’una empresa i va 
ser el darrer capità de l’equip de futbol 
del municipi, abans que es dissolgués 
l’any 2011.

Quina valoració fa d’aquestes prime-
res setmanes a l’alcaldia?
Molt intenses. Per a sorpresa nostra ens 
hem trobat moltes coses per posar al 
dia, tot i que ja sabíem que hi havia 
un cert desordre. Ens hem trobat un 
personal molt competent, que són els 
que estaven aguantant l’Ajuntament 
dia a dia, però també moltes urgènci-
es, sobretot pel que fa a pressupostos, 
contractes que cal posar al dia i el pa-
gament de més de 25.000 euros d’una 
sentència per no complir el contracte 
de recollida de poda amb la comarcal 
del Tarragonès.

En el primer ple hem hagut de fer una 
modificació del pressupost aprovat 
aquest mes de març. Aquest pressu-
post no preveia l’increment en la fac-
turació de la recollida de residus sòlids 
urbans. Atès que aquest és un servei 
obligatori i que, per tant, cal fer front a 
les factures que se’n deriven, s’han des-
tintat petites partides del pressupost 
que no tenien cap projecte al darrere a 
garantir el pagament d’aquestes factu-
res, així com també el pagament de ser-
veis de telecomunicacions, i finalment 
per mitigar la reducció en el pressupost 
de la partida dedicada a festes.

Quines seran les prioritats del seu 
govern en aquest inici de mandat?
Tenim clar que primer hem d’endreçar 
i posar ordre per poder garantir uns 
serveis municipals de qualitat tenint 
en compte que en aquestes èpoques 

“Aquests primers mesos hem de posar ordre, retallar totes les despeses innecessàries i aprofitar molt bé els recursos”

FRANCesC LARIOs I meRCADé
alcalde de la Pobla de montornès

de l’any la població pràcticament és du-
plica. Paral·lelament, ja hem començat 
a treballar en relació amb aspectes d’in-
terès general per a tots els poblencs i 
poblenques. En aquest primer mes, ja 
ens hem reunit per posar fil a l’agulla 
amb Foment en temes de residus, amb 
Aqualia, com a empresa responsable 
del subministrament d’aigua al muni-
cipi, i amb els caps responsables dels 
Mossos d’Esquadra per temes de segu-
retat ciutadana, entre d’altres.

com serà aquest pressupost per al 
2020?
Soc el responsable de la regidoria d’Hi-
senda, per la qual cosa he parlat els 
membres de l’equip de govern perquè 
vagin definint quins són els projectes 
prioritaris per al municipi. No vull fer 
partides repartides proporcionalment, 
ni assignar partides si no hi ha un pro-
jecte darrere, sinó ajustar el pressupost 
depenent de les necessitats reals.

Hi ha algun d’aquests projectes que 
sigui urgent?
Un que hem posat en marxa és la neteja 
de la deixalleria que hi ha a Mas Solé 
i la de l’Escorxador. S’ha hagut de fer 
per salubritat. També volem establir un 
calendari d’actuació per renovar les xar-
xes de canonades i reparació dels pous 
que abasten d’aigua el municipi, per no 
haver de passar un altre estiu amb talls 
d’aigua en els mesos de més demanda.

aquest nou govern ha manifestat que 
vol tenir molt contacte amb les asso-
ciacions del municipi.
Així és, ja ens hi vam reunir quan està-
vem elaborant el programa electoral, 
que vam voler fer-lo participatiu. Intuir 
que voldrà la resta crec que és equivo-
cat, és més senzill i eficient preguntar. 
I ara ja ens hi hem reunit, a principis 
de juliol, com a govern per saber que 
necessiten, conèixer les seves inquie-
tuds i transmetre’ls la voluntat d’una 
comunicació activa.

Francesc Larios rep de mans del seu antecessor, Josep maria Santamaria, la vara d’alcalde.

Volem donar  
activitat a les  
entitats del poble, atès 
que han de ser el  
motor de l’oferta  
cultural de la Pobla
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“Aquests primers mesos hem de posar ordre, retallar totes les despeses innecessàries i aprofitar molt bé els recursos”

altra o altres forces del ple?
Abans de les eleccions vam dir que par-
laríem sempre amb tothom i així ho hem 
fet. Després de guanyar les eleccions 
vam obrir una roda de contactes amb 
tots els partits, inclosos els que tenen 
sigles oposades a les nostres, com pot 
ser el PP. La nostra idea era sumar totes 
les forces polítiques possibles en bene-
fici del poble. En general, aquest primer 
contacte va ser positiu. La nostra sorpre-
sa va ser quan l’AM-PM ens va posar com 
a condició que els cedíssim l’alcaldia i 
la primera i segona tinences d’alcaldia, 
però sense nomenar cap projecte per al 
municipi. 

En les següents converses, vam acordar 
amb el PP una col·laboració constructi-
va, però des de fora del govern. Amb Po-
dem Veïnes, tot i que les converses van 
ser positives, no vam arribar a posar-nos 
d’acord en quina era la regidoria que 
més podria sumar al nostre projecte. 
AM-PM seguia sense voler negociar res 
que no fos l’alcaldia i amb Centrats vam 
trobar molta col·laboració dels seus dos 
regidors i coincidíem en la necessitat 
de tirar endavant els nostres principals 
projectes i ens demanaven sumar-hi 
algun dels seus, com l’elaboració del 
POUM.

Vam pensar en la possibilitat de go-
vernar amb minoria, però el pacte amb 
Centrats era l’opció més estable i segu-
ra per tirar endavant el nostre projecte. 

Què volen fer per millorar la segure-
tat?
Assessorats per experts en negociació, 
tenim el projecte de creació d’un cos 
policial mixt, entre agutzils i policia lo-
cal. Vam fer una recerca en municipis 
de menys de 5.000 habitants i n’hi ha 
molts que tenen policia. No cobreix 
24 hores i els 365 dies de l’any, però 
s’intensifica en alguns moments de la 
setmana i de l’any. I trobem aquests 
models combinats, que són més eco-
nòmics i operatius. Som conscients que 
aquest projecte necessita temps, però 
amb l’estalvi que podem fer en diferents 
partides del pressupost ho podem tirar 
endavant. Ja hem demanat una reunió 
amb el subdelegat del govern per trobar 
solucions en aquest moment d’impàs, 
ja que tenim molts problemes d’inci-
visme.

si miréssim la Pobla d’aquí a quatre 
anys, què voldria que quedés de la 
seva gestió?
Un poble que estigui al dia. Necessi-
tem actualitzar-nos i hem de fer molts 
passos endavant com a municipi. Ens 
mereixem un poble més net i segur, 
millors serveis, millor transparència  
i una oferta cultural àmplia. 

Hem de veure la Pobla com un munici-
pi del segle XXI. Actualment tenim un 
web dels menys transparent del Tarra-
gonès, a part que no s’actualitza des 
de fa molt de temps. No s’inverteix a 
millorar la xarxa d’abastiment d’aigua 
ni en energies renovables. Encara més, 
hi ha anys que no s’ha invertit en res, 
tot i que el pressupost ho permetia. 

També hi ha la part que no es veu, 
però que també s’ha de posar al dia, 
com són els contractes de manteni-
ment, que n’hi ha molts de vençuts i 
d’altres que directament no s’han fet 
mai.

Quina és la previsió d’acabament de 
les obres del consultori mèdic?
El consultori està llest de fa molt de 
temps. Les obres són de l’accés al con-
sultori i del pati de les antigues escoles. 
Hem accelerat i modificat les obres, sen-
se augmentar-ne el cost, perquè sigui un 
pati obert, multifuncional i ens serveixi 
també per al centre cultural que tenim 
previst per a aquesta ubicació.

Què els ha fet decantar a pactar un 
acord de govern amb centrats i no una 

Francesc Larios rep de mans del seu antecessor, Josep maria Santamaria, la vara d’alcalde.

Tenim el projecte de 
creació d’un cos policial 
mixt, entre agutzils  
i policia local, que ja 
funciona en altres  
municipis
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ACtUALItAt mUNICIPAL

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

La bandera  
LGTBI oneja a 
l’ajuntament

Desplegament 
de la fibra  
òptica
Us informem que el 85% del terme 
municipal de la Pobla de Montornès 
ja disposa de fibra òptica. Tenim la 
previsió i el compromís de Telefónica 
d’assolir-ne el 100% abans del 31 de 
desembre vinent. No obstant, si teniu 
qualsevol incidència ens la podeu fer 
arribar al següent correu: gemmap-
montornes@gmail.com.

Comiat de l’alumnat de sisè 
de l’escola els Ametllers

El passat 21 de juny es va celebrar a 
l’escola Els Ametllers de la Pobla de 
Montornès el comiat dels alumnes de 
sisè. L’alcalde del municipi, Francesc 
Larios, va participar en l’acte acomia-
dant l’alumnat i fent entrega d’un llibre 
i del passi de temporada de la piscina 
municipal a cadascun dels alumnes. Va 
ser un dia molt especial perquè acaben 
una etapa, la de l’educació primària, per 
començar molt aviat la secundària (ha-
vent gaudit primer, això sí, de l’estiu). 
Després d’aquests anys compartits 
s’emporten molts bons records que de 
ben segur els acompanyaran sempre. 

Per primer cop, el passat 28 de juny 
es va poder veure onejar al balcó de 
l’ajuntament de la Pobla de Montor-
nès la bandera LGTBI. I és que durant 
el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Transse-
xual, Bisexual i Intersexual el consistori 
poblenc va voler simbolitzar d’aquesta 
manera el seu compromís ferm amb els 
drets de les persones LGTBI.

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

 

Festa popular que fa mes de 20 anys que es realitza, on un 
grup d’amics es va ajuntar per impartir estones d’esbarjo, 
representació i d’imitació. 

VENDA DE TIQUETS;  
Tarda del  03, 10 i 17 d’Agost a les 18:30h 

Matins del  4, 11 i 18 d’Agost a les 11:30h 

Sardines 8€, Entrepà de pernil o formatge 6€ (Taula i cadira) 

Al BAR del ZEM C/Magnòlies Urb. Castell de Montornès. 

 

                                                      

 

 
                         

 

 

 

Informació i reserva: 

Telf: 628542217 Loli 
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enim un espai infantil

Platos combinados

Hamburguesas caseras  
con pan rústico

Pollos a l’ast

Escoge los ingredientes  
y te hacemos  
la PIZZA MÁS ORIGINAL,  
artesana con  
masa casera

Un bon cafè  
per esmorzar  
o en qualsevol  
moment del dia

GELAtS  
ARtESANALS

Moments  
per  
compartir

Horari d’estiu

Obrim  
els set dies  
de la setmana

De les 8  
a les 24 hores

On som?
Passeig de l’Estació, 3
Tel. 622 32 68 45

5+1 PIZZAS
Si comes 5 de nuestras  

pizzas, la sexta te saldrá  
GRATIS 

Promoció vàlida fins al 30/9/2019
Promoció vàlida 
fins al 30/9/2019

1 2
20% DESCOMPTE

Amb aquest val  
tindràs un  

20% de descompte  
en un àpat,  

sense límit de consum

 
1
4

2
5

3
6
MARGARItA
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A ‘La Pigota’ 
estrenem  
l’Espai dels 
lectors.  
Vols dir-hi  
la teva?
Amb la voluntat de fomentar la 
participació, La Pigota ofereix la 
possibilitat de publicar escrits i 
cartes dels veïns i veïnes en un 
espai que hem creat a partir del 
proper número. Els escrits s’han 
de fer arribar al correu electrò-
nic redaccio.lapigota@gmail.
com signats amb noms i cog-
noms, DNI i telèfon de contacte. 
No poden excedir els 1.500 ca-
ràcters (incloent espais). Podeu 
enviar els escrits fins al 15 de se-
tembre per a la seva publicació 
en el proper número.

La publicació d’un escrit a La Pi-
gota ha de ser respectuós amb 
les persones, amb les opinions 
d’altres usuaris i ha de respec-
tar les lleis, normatives vigents 
i llibertats fonamentals. Així 
mateix, s’ha de tenir una cura 
especial amb el respecte i pro-
tecció de menors, persones des-
valgudes, minories, tendències i 
creences. No es podran publicar 
escrits que atemptin a la pro-
tecció del menors o que suposin 
discriminació o desqualificació. 
No s’utilitzarà aquest espai pú-
blic per fer publicitat interessa-
da o particular. L’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès es reser-
va el dret de no publicar els es-
crits que no respectin aquestes 
normes i també per problemes 
d’espai.  

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès no es fa responsable 
de l’exactitud i actualització de 
la informació que provingui d’al-
tres persones físiques o jurídi-
ques que aparegui en aquest es-
pai. Finalment, tampoc no es fa 
responsable de l’ús per tercers 
de la informació continguda.

La municipal de la Pobla de Montornès 
va ser una de les més de 600 piscines 
d’arreu de Catalunya que el diumenge 14 
de juliol van participar en la campanya 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. A la Po-
bla hem recaptat 118 euros en entrades a 
la piscina municipal i 399 euros més en 
marxandatge per a la Fundació Esclero-
si Múltiple (FEM) amb les entrades i la 
parada de marxandatge, i a les dotze del 
migdia vam participar en el salt conjunt 
amb totes les piscines de Catalunya que 
participaven en la campanya.

El “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” és 
l’esdeveniment que més ha donat a co-
nèixer l’esclerosi múltiple. El seu objec-
tiu és que durant un dia tothom pugui 
mostrar la solidaritat cap a les 9.000 
persones que tenen aquesta malaltia a 
Catalunya mullant-se en les piscines que 
participen en la campanya.

Reunió a la subdelegació del  
govern espanyol per la problemàtica 
de rotonda d’accés a l’AP-7
L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, junt amb altres alcaldes 
del Baix Gaià, va participar el passat 12 
de juliol en la reunió a la subdelegació 
del govern espanyol per tractar la pro-
blemàtica sobre la rotonda d’accés a 
l’AP-7. El subdelegat del govern central 
a Tarragona, Joan Sabaté, es va compro-
metre a estudiar una mesura alternativa 
que permeti lliurar del pas de camions 
la rotonda de Torredembarra i que, per 
tant, obri la porta a la seva reobertura, 
l’objectiu de les protestes veïnals de les 
darreres setmanes. 

Sabaté s’ha compromès a estudiar una 
solució: que la incorporació dels camions 
a l’AP-7 es faci a les sortides de Tarra-
gona o Vila-seca i que el cost del tram 
afegit els sigui retornat als transportis-
tes, de manera que els surti de franc. 
D’aquesta manera, el sector no hi perd 
i la rotonda de Torredembarra queda 
descongestionada de camions, cosa que 
en permetria la reobertura. Joan Sabaté 
ha reconegut que en cas d’acceptar-se 
aquesta solució, “aquest tràmit és lent, 
perquè cal negociar amb Abertis des 
del govern espanyol, que encara no està 

constituït”. Per tant, si bé hi ha una via 
que podria dur a una solució, el cert és 
que va per llarg.

El subdelegat i els alcaldes sí que han 
acordat millorar la senyalització i la se-
guretat en aquest tram, com una mit-
jana al tram de l’N-340 per evitar girs 
i infraccions com les que van causar 
recentment un accident. 

El tall es va adoptar, segons Foment, per 
esponjar el trànsit. Amb la gratuïtat de 
l’AP-7 entre Torredembarra i Vilafranca 
del Penedès, molts camions que venen 
des del sud prenen aquesta rotonda per 
incorporar-se a l’autopista: això genera 
uns col·lapses que el tall mira de pal·liar 
amb un recorregut extra de més de dos 
quilòmetres.

Cada any, el “Mulla’t” centra els seus 
esforços a donar visibilitat a una pro-
blemàtica en particular relacionada 
amb l’esclerosi múltiple. Aquest any, 
ens hem mullat per donar visibilitat als 
símptomes invisibles de l’esclerosi múl-
tiple que afecten a la qualitat de vida, 
com la fatiga, el dolor, la tristesa o els 
problemes sexuals.

La Pobla se suma a la campanya 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”

ACtUALItAt mUNICIPAL
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Calen voluntaris de les diferents parts 
del municipi per controlar les colòni-
es de gats. Si vols convertir-te en un 
voluntari acreditat, posa’t en contacte 
amb l’Ajuntament a través del telèfon 
977 64 80 12.

La presència de gats al carrer és habi-
tual a tots els municipis i la Pobla de 
Montornès no n’és una excepció. La 
majoria d’aquests animals són gats do-
mèstics abandonats o de descendèn-
cia salvatge que han de ser controlats 
per raons de salubritat, sobrepoblació, 
sanitat i benestar animal. Sense cap 
mena de control, són animals en un es-
tat sanitari i nutricional deficient que 
es reprodueixen amb molta facilitat. 
Els gats de carrer, també anomenats 
ferals, conviuen dins l’àmbit municipal, 
s’agrupen en colònies i formen part de 
la fauna. Com a tal se n’ha de respectar 
la forma de viure i, en la mesura que 
sigui possible, s’han de mantenir en 
l’espai que ocupen.

D’acord amb el Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, correspon als ajuntaments re-
collir i controlar els animals abando-
nats, perduts o ensalvatgits i controlar 
els animals salvatges urbans. Per de-
senvolupar aquesta tasca, l’Ajuntament 
pot comptar amb la col·laboració de 
voluntaris, associacions i entitats pro-
tectores.

control de colònies de gats
Des de l’Ajuntament volem aplicar el 

model CER (captura, esterilització i 
retorn) per controlar les colònies de 
gats naturals. Aquest model permet 
eliminar les molèsties produïdes pels 
gats ferals (orins, baralles, miols en pe-
ríodes de zel, etcètera), reduir els ris-
cos sanitaris, tant per als animals ma-
teixos com per als veïns, harmonitzar 
la convivència, gaudir de la presència 
d’aquests animals a la ciutat i, alhora, 
disminuir els problemes de sobrepo-
blació i millorar la qualitat de vida dels 
animals i de la ciutadania que hi conviu.

Únicament les persones autoritzades 
per l’Ajuntament podran alimentar les 
colònies de gats ferals. La feina dels 
voluntaris contribueix a millorar les 
condicions físiques dels gats i evita 
la presència d’aliment orgànic inde-
sitjable a la via pública, amb què es 
contribueix al sanejament de l’espai 
on habiten.

Per esdevenir un alimentador voluntari 
d’una colònia de gats de carrer és obli-
gatori disposar d’un carnet acreditatiu 

que atorga l’Ajuntament. Les persones 
voluntàries autoritzades per l’Ajunta-
ment seran responsables de les se-
güents tasques: alimentar els gats amb 
pinso sec i aigua, diàriament, en un lloc 
adient i discret que no representi cap 
perill per a l’animal ni molèstia per als 
vianants i veïns, i es tindrà molta cura 
que el lloc quedi sempre net de restes 
de menjar i objectes varis, i informar 
l’Ajuntament de l’aparició de nous gats 
a la colònia a fi de poder-los esterilitzar.

Què podem fer com a poblencs i po-
blenques?
 És important no alimentar colònies 
de gats sense l’autorització de l’Ajun-
tament.

 Les persones propietàries d’un gat 
cal que l’identifiquin amb un xip i que 
l’inscriguin en el cens msunicipal.

 Pensa en l’esterilització.

 No l’abandonis, un gat domèstic no 
sobreviu en una colònia de carrer.

ACtUALItAt mUNICIPAL

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

L’Ajuntament busca voluntaris per 
controlar les colònies de gats
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Reunió amb les  
associacions 
del municipi

Les regidores Gemma 
Barceló, com a respon-
sable de Comunicació, 
i Vanesa Blanco, com a 
responsable d’Associ-
acions, es van reunir el 
passat 4 de juliol amb les 
diferents associacions del 
municipi, amb una bona 
assistència.

Des del nou equip de go-
vern es vol iniciar un pro-
cés de comunicació i par-
ticipació amb les entitats 
i associacions del muni-
cipi, que porten a terme 

Cames cansades?
anna Icart de Bofarull

Les cames cansades són un problema de circulació en el nostre 
organisme, més concretament a les extremitats inferiors. La causa 
acostuma a ser un mal funcionament de les vàlvules venoses que 
controlen el retorn de la sang de les cames al cor. La conseqüència 
apareix en forma de retenció de líquids i la sensació de pesadesa 
a les cames. El que anomenem comunament “cames cansades”.

Les cames cansades poden estar provocades per diverses causes: 
els factors genètics com la insuficiència venosa, que empitjora 
amb la temperatura, i per tant a l’estiu; els mals hàbits com el 
sedentarisme, tabac, begudes alcohòliques...; seguir un ritme de 
vida que comporti estar moltes hores dempeus, o assegut o amb 
una mateixa postura. Per últim, cal destacar la roba, la que sigui 
ajustada o estrenyi la zona de les cames dificultarà el retorn venós 
i empitjorarà la síndrome de les cames cansades.

Però podem fer alguna cosa per ajudar a millorar aquest proble-
ma? La veritat és que sí. Per una banda, beure líquid de manera 
abundant i moure’ns ens ajudarà a millorar el nostre sistema cir-
culatori. Si hem d’estar molt de temps en una mateixa postura, 
cal realitzar estiraments de les cames i reposar posant-les en alt 
i evitar la roba ajustada.

Però, a part de fer coses per evitar problemes de circulació, també 
podem estimular-les: realitzant massatges per estimular el retorn 
sanguini, prenent dutxes d’aigua freda, que provoquen vasocons-
tricció dels vasos sanguinis i que la sang vagi en direcció al cor. 
Per un altre costat, tenim els complements alimentaris a base de 
plantes com el Ginkgo biloba, dent de lleó, cua de cavall, Uncaria 
tomentosa..., que ajuden a disminuir els símptomes, vigilant sem-
pre les conseqüències i les possibles interaccions, i consultant 
un professional. Una altra manera d’aplicar les plantes és per via 
tòpica, ja que al mateix temps realitzem massatge i apliquem el 
producte. Les cremes que tinguin efecte fred també tenen els 
seus beneficis, igual que les dutxes d’aigua freda.

Per acabar, és important cuidar el nostre sistema circulatori tot 
l’any, sobretot la zona de les cames, ja que sostenen el pes de 
tot el nostre cos.

El consell de salut 

una gran tasca/servei per 
a la comunitat des del 
voluntariat. La trobada 
va servir per intercanviar 
idees, propostes i tam-
bé per presentar el nou 
equip de govern i con-
vidar les associacions a 
participar en les eines de 
comunicació de què dis-
posa l’Ajuntament, com el 
web municipal, el butlletí 
municipal La Pigota i la 
presència en els mitjans 
de comunicació i les xar-
xes socials per difondre la 
gran tasca que fan.

Fruiteria 
“La Tasca”

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

la Pobla de Montornès

Acabem 

d’obrir!
Passeig de l’Estació  
(al costat de “la Caixa”)
La Pobla
977 647 044
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FESTA D'ESTIU
2019

LA Pobla de Montornès

Us desitgem una bona festa d'estiu!!
·

Bar la Plaza



14

juliol 2019 La pigota
ACtUALItAt mUNICIPAL

Estela Cristino  
guanya el segon Concurs de  
Fotografia Aplec de Pasqua

Teniu problemes 
amb la recepció 
de la TDT?

Poblamar ha celebrat la seva festa 
major aquest darrer cap de setmana 
amb la tradicional sardinada popular el 
dissabte com a acte central. Després es 
va poder gaudir d’una nit de ball amb el 
Grup Slogan i, en acabar, música disco. 
Divendres hi va haver havaneres amb 
el Grup Serra de Marina i degustació de 
rom cremat. Diumenge a la tarda es va 
fer una festa infantil i berenar.

La guanyadora del II Concurs de 
Fotografia Aplec de Pasqua, orga-
nitzat pels Amics de Montornès, va 
ser Estela Cristino. Els participants 
havien de fer foto durant la ballada 
de sardanes del tradicional Aplec 
que se celebrà a l’ermita de la Mare 
de Deu de Montornès el darrer dia 
de la Setmana Santa. El lliurament 
del premi es va fer el passat 9 de 
juny durant el Dia del Soci. La gua-
nyadora es va emportar 75 euros i 
el segon, 40.

Us informem que l’empresa Llega800 
gestiona les incidències en la recepció 
del senyal TDT causada per activació 
de la tecnologia 4G al municipi de la 
Pobla de Montornès de forma gratuïta 
per als seus usuaris.

Si teniu alguna incidència o informació 
relacionada amb el 4G truqueu al telè-
fon 900 833 999 o dirigiu-vos al correu 
electrònic ayuda@llega800.es. En 3-4 
dies un tècnic acreditat es posarà en 
contacte amb vosaltres per arreglar-ho 
de forma gratuïta.

Festa Major de 
Poblamar
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Berenar  
sota les moreres
alícia Solé

Aquesta novel·la que us re-
comano avui té un títol molt 
suggeridor i estiuenc, Berenar 
sota les moreres, de l’escrip-
tora reusenca Maria Lluïsa Amorós. El títol del 
llibre fa referència al retrobament, amb berenar 
inclòs, de quatre amigues que van conviure du-
rant els seus anys universitaris i posteriorment 
cadascuna d’elles va seguir un camí ben dife-
rent i per separat. Aquestes amigues, l’Olívia, 
la Pia i la Magalí de Reus, i l’Elisa de Girona, 
van compartir pis quan les quatre van anar a 
Barcelona a estudiar, cap allà als anys setanta. 

Tot comença a partir d’un fet dramàtic que viu 
l’Olívia. Es veu amb la necessitat de contactar 
amb les seves antigues amigues i quedar, en 
la mesura que sigui possible, una tarda de pri-
mavera a la finca que la família de l’Elisa tenia 
a la Costa Brava, i complir així la promesa que 
es van fer durant aquells anys de joventut...
repetir els berenars sota les moreres.

Cascuna d’elles ha tingut una vida ben diferent, 
i ara, a punt de fer seixanta anys i arran de 
la petició del retrobament, faran un repàs del 
que han estat les seves vides, per exemple com 
han afrontat la maternitat o com s’han anat 
enganyant a elles mateixes si no han assolit 
el que tenien previst. Una per una recordarà 
fets familiars que potser havien passat desa-
percebuts en els seus anys d’infantesa o de 
joventut, o que simplement els van oblidar 
en aquell mateix moment. Alguna descobrirà 
històries familiars ben tristes, fets ocorreguts 
durant la Guerra Civil espanyola que mai hau-
rien pogut imaginar. 

Quatre dones fent balanç de la seva vida, però 
que no gosaran a fer-ho en veu alta davant de 
les altres, amigues que ara ja no ho són tant, 
conegudes que ara esdevenen unes totals des-
conegudes. Parlaran, però també callaran, ca-
llaran els fracassos, callaran les tristeses... però 
aquest retrobament les haurà fet reflexionar  
i mirar el seu món interior. 

La suma de les quatre històries podria ser un 
resum de tota una generació de dones que van 
viure canvis socials molt importants, cap als 
anys vuitanta, en relació amb la sexualitat, en 
el món laboral, en la vida familiar.

En definitiva, aquesta novel·la és una lectura 
fàcil i amena, i que, a més a més, ens permet 
passejar per Reus, per Grècia o per França. 

Guanyador del sorteig 
de Reis de l’ACIS

El Pessebre Vivent  
ja té pàgina web

Actuació de desinfestació 
en diversos carrers  
del municipi

Esteve Castro va ser el 
guanyador del sorteig 
de Reis de l’Associació 
de Comerços i Serveis 
(ACIS) de la Pobla de 
Montornès. Els mateixos 
Reis Mags d’Orient van 
treure la butlleta agraci-
ada. El guanyador es va 
emportar 125 euros, que 
va gastar a la Carnissera 
Maria Dolors.

Recentment s’ha posat en mar-
xa la pàgina web del Pessebre 
Vivent de la Pobla de Montor-
nès. L’adreça és la següent: 
www.pessebreviventpobla-
montornes.cat. En aquesta 
pàgina hi podeu trobar tota 

mena d’informació sobre el 
Pessebre Vivent i també com-
prar entrades en línia per a la 
propera edició, que se cele-
brarà a partir del darrer cap 
de setmana abans de Nadal  
i fins al dia de Reis.

El passat dijous 18 de juliol, 
l’empresa Ambitec va portar 
a terme una actuació de de-
sinfestació contra paneroles 
i desratització en diversos 
carrers del municipi. El pro-
cés va durar tres hores apro-

ximadament. No va ser ne-
cessari prendre cap mesura 
sanitària, però sí que es va re-
comanar tancar les finestres  
perquè a causa del tractament 
les paneroles podien sortir vo-
lant.
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CAmINem PeR LA POBLA

manel Bonanad

Comencem a la plaça on es loca-
litzen els dipòsits d’aigua. Veiem, 
on acaba la plaça, que hi ha un 
camí de terra. Fixeu-vos que hi ha 
un senyal de color verd que indi-
ca “Ronda verda del Baix Gaià. 
La Pobla de Montornès 3,4 km”. 
L’agafem i el seguim uns 80 me-
tres. Aquí ens trobem amb una 
bifurcació. Nosaltres hem de 
seguir pel camí principal i més 
ample. A uns 40 metres el camí 
es torna a bifurcar. Continuem 
pel sender més estret que tenim 
davant nostre i que s’endinsa pel 
bosc. Fixeu-vos que a la nostra 
dreta, cap a l’oest, hi ha una peti-
ta serra: és la muntanya del Foll, 
una de les principals serres del 
terme. Seguim el nou sender es-
tret, caminem entre un bosc típic 
mediterrani (hi trobem arbustos 
com el llentiscle, el romaní, l’ar-
gilaga, i arbres com el pi blanc i 
algun que altre garrofer) i en uns 
sis minutets desemboquem en 
la carretera T-211, que és la que 
va de la Pobla de Montornès a 
la Nou de Gaià, i que passa just 
pel costat de l’antic nucli rural de 
Rubials i també de la pedrera que 
hem de visitar.

Ara hem d’ anar amb compte 
perquè s’ha de creuar la carre-
tera. Vigileu! Una vegada l’hem 
creuada, seguim pel camí. A pocs 
metres veurem una pineda for-
mada per pi blanc (Pinus hale-
pensis) molt maca. Fixeu-vos que 
en els troncs hi ha un arbust que 
s’hi enfila: és l’arítjol (Smilax as-
pera), zarzaparrilla en castellà. 

És molt típic dels boscos medi-
terranis. Malauradament també 
podem veure deixalles que algu-
nes persones amb poques neuro-
nes al cap han deixat aquí. En fi, 
l’ésser humà i la seva arrogància!

Continuem i a pocs metres ens 
trobem amb una petita esplana-
da. A la nostra dreta hi ha una 
espècie de clot gran amb pins i 
formacions rocoses. També, dins 
del mateix clot, hi ha roques sol-
tes de diferents mides a un cos-
tat. Quan vaig veure per primera 
vegada aquest lloc em vaig fer la 
següent pregunta: aquesta zona 
forma part de l’antiga pedrera de 
Rubials? És a dir, és una pedrera 
d’on es van extreure roques per 
després tallar-les en forma de 
carreus o bé el clot s’ha creat de 
forma natural? Si hi entreu (aneu 
amb compte) podreu veure que 
hi ha alguna roca que sembla ta-
llada per la mà de l’home. Aquí 
ho deixo!

Bé, al final de l’esplanada, a mà 
dreta, i envoltant el clot, hem 
d’agafar un camí que fa una mica 
de pujada (al seu dia vaig posar 
una fita per senyalar el camí). 
El seguim i arribem a una petita 
zona plana on hi ha una formació 
rocosa al terra. Des d’aquí, conti-
nuem uns 10 metres cap a la dre-
ta i ja haurem arribat a la pedrera. 
Veiem un pi que té doble tronc i 
bastant gran que ens serveix de 
guia. Fixeu-vos que n’hi ha dues, 
de pedreres. Més o menys tenen 
la mateixa grandària, tot i que 
una és més profunda que l’altra. 

La pedrera de Rubials

sErvEi 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès
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CAmINem PeR LA POBLA

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

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

Arribada: al mateix lloc de la sortida.

Durada: 1 hora (dependrà de les parades que 
fem).

Distància: 2 km. 

Dificultat: baixa.

Aspectes d’ interès: petites formacions roco-
ses; bosc mediterrani; pedrera de Rubials. 

Observacions: visitarem la pedrera d’on, se-
gons indiquen alguns estudis, es van extreure 
els carreus per construir l’església parroquial 
del poble i el seu campanar. La pedrera entra 
dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
de la Pobla de Montornès, com a BPU (bé pro-
tegit urbanísticament), què s’aprovà l’any 2013.

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR

Les roques que predominen en 
aquesta zona del terme munici-
pal són de tipus sedimentari. En 
concret, aquí s’hi troben calcare-
nites esculloses i gresos de gra 
gros barrejats amb conglome-
rats de l’època del terciari, dels 
miocens mitjà i superior. És a dir, 
roques que tenen una antiguitat 
d’uns 20 milions d’anys!

Totes les roques d’aquest indret 
(i penso que del clot que hem vist 
abans, almenys és una opinió per-
sonal, si em permeteu) van ser-
vir per fer carreus per construir 
diversos edificis del poble, com 
per exemple l’església a la dècada 
dels setanta del segle XVI. Segons 
documents consultats, el temple 
s’inaugurà el 1580. També els car-
reus de tota aquesta pedrera van 
servir per bastir la joia més em-
blemàtica del poble: el bellíssim 
campanar de l’església. Per cert, 
no sé si coneixeu aquesta dada: 
el campanar es construí gairebé 
exactament dos segles més tard, 
entre els anys 1778 i 1781 (finals 
del segle XVIII). 

Us imagineu la feina que porta-
va construir edificis en aquella 
època? Trobar la roca, exca-
var-la, tallar-la en forma de car-
reus, transportar-la al lloc de la 
construcció… i sense els mitjans 
d’avui en dia! 

Bé, aneu amb compte per la 
zona, sobretot si hi aneu amb 
criatures. Per tornar al punt de 
sortida només cal refer el camí 
fet. 
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Farmàcia  
La Pobla de montornès

Maria Pilar Solé havia 
treballat durant anys en 
perruqueries de Torre-
dembarra, fins que el 1999 
va decidir establir-se pel 
seu compte i obrir un es-
tabliment propi a la Pobla: 
una perruqueria unisex. 
La Perruqueria Mª Pilar 
va ser el primer establi-
ment que es va obrir al 
nou eixample poblenc, 
acabat de construir. En 
aquella època només hi 
havia una perruqueria 
a la Pobla i actualment 
aquell establiment està 
tancat, però fa uns anys 
en va obrir un altre. A més 
dels serveis habituals en 
una perruqueria, també 
ofereix serveis d’estètica, 
sobretot depilacions, ja 
que, a més de la titula-
ció de perruqueria, Maria 
Pilar té la d’Estètica. Re-
corda que no li va costar 
gaire aconseguir ràpida-
ment una clientela molt 

fixa, que s’ha mantingut 
durant aquests vint anys, 
a més d’incorporar nous 
clients.

A la Perruqueria Mª Pilar 
hi acudeixen sobretot cli-
entes de la Pobla, tant del 
nucli com de les urbanit-
zacions, però també gent 
de Tarragona i fins i tot 
Barcelona. La majoria de 
clients són dones, però 
també hi van homes i 
nens. En alguns moments 
d’aquests vint anys d’acti-
vitat ha tingut alguna per-
sona contractada, però 
normalment, i també ara, 
ha treballat sola. L’horari 
d’obertura s’adapta a les 
necessitats de les clientes 
i inclou caps de setmana, 
també diumenges. Sí que 
tanca els dilluns. 

Perruqueria maria Pilar
Passeig de l’estació 

62-64
tel. 977 64 83 95

La Pobla de Montornès 
té farmàcia des dels anys 
vuitanta i la va regentar 
Anna Torné fins a la seva 
jubilació. Era el 2016 i amb 
ella treballava Anna Icart, 
que va decidir succeir-la 
com a titular de l’establi-
ment. Un any després es 
va traslladar des del car-
rer Major al passeig de 
l’Estació. El nou local era, 
a més de ben situat, amb 
aparcament més proper, 
més gran, i va permetre 
a Icart ampliar la gamma 
de productes disponibles 
i els serveis que ofereix als 
poblencs i poblenques, 
com prendre la tensió ar-
terial, control dels nivells 
de sucre o dietes. Icart, lli-
cenciada en Farmàcia per 
la Universitat de Barcelo-
na, assenyala que des de 
la Farmàcia La Pobla de 

Montornès intenten millo-
rar la salut dels poblencs i 
poblenques.

L’horari d’obertura és de 
dilluns a divendres de les 
9.00 a les 13.30 hores i de 
17.00 a 20.00 hores i el 
dissabte, només en hora-
ri de matí. La Farmàcia La 
Pobla de Montornès no fa 
guàrdies i les farmàcies de 
referència són les sis de 
Torredembarra, i allí han 
d’acudir els qui neces-
sitin medicaments fora 
dels horaris d’obertura 
de l’establiment torrenc. 
Actualment a la farmàcia 
poblenca hi treballen qua-
tre persones.

Farmàcia La Pobla de 
montornès

Passeig de l’estació s/n
tel. 977 64 80 13

anna02@coft.cat

Perruqueria mª Pilar
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grups polítics

Trabajaremos por una Pobla con 
transparencia, para y por el pue-
blo. Aunque estemos en la opo-
sición, aportaremos lo mejor que  
se pueda dar.

FELIX LILLO
regidor del PP por la  
Pobla de montornès

Un tema que preocupa es la falta 
de presión del agua, tema que 
pedimos a la nueva alcaldía que 
puedan sentarse con Aqualia y 
poder solucionar, así como el 
cambio de las tuberías, que cada 
dos por tres revientan y lo único 
que hacen es parchear. Hay una 
parte que se paga en el recibo 
del agua que es para manteni-
miento. Pero no solamente es el 
Ayuntamiento el que debe po-
ner solución en el tema del agua. 
Estamos viendo como hay casas 
ocupadas por ciertas personas 
que en verano vacían y llenan las 
piscinas al menos una vez por 
semana, lavan los coches varias 
veces por semana y sin mirar en 
el gasto, así como ciertas planta-
ciones que necesitan de mucha 
cantidad de agua. Sabemos que 
hay okupas por necesidad, que 
consumen lo justo y necesario 
y okupas por... (no sabría como 
definirlos), estos últimos, como 
no pagan les da igual si los de-
más tenemos o no. 

Tenemos que pensar y acordar-
nos del verano de hace dos años, 
que tuvieron que hacer cortes 
de agua porque los pozos se 
secaron y los camiones cister-
na que hubo que movilizar para 
abastecer los pozos, ese gasto 
lo asume el Ayuntamiento, y 
sale de los impuestos que pa-
gamos todos, o sea de nuestros 
bolsillos. Seamos consecuentes 
con los recursos que tenemos a 
nuestro alcance y pensemos en 
conjunto para todo el municipio. 
Y al Ayuntamiento, necesitamos 
vuestro compromiso.

PEDRO MAESTRE
regidor de  

Podem Veïnes

Ja han passat quasi dos me-
sos des de les eleccions mu-
nicipals; és veritat que encara 
no és hora de fer un balanç de 
l’acció de govern, no ha passat 
el temps suficient per poder fer 
una valoració objectiva; però sí 
que podem tenir una primera 
impressió del que estan sent 
les primeres setmanes del nou 
consistori.

Unes setmanes de molts con-
tactes amb les diferents enti-
tats i associacions, escoltant 
les inquietuds i aportacions de 
tothom, i donant solucions als 
problemes que sorgeixen dià-
riament.

Des de la Secció Local d’ERC de 
la Pobla de Montornès, donem 
tot el nostre suport a l’actu-
al equip de govern, han sigut 
molts anys de lluita i treball i 
al final han donat els seus fruits.

A tota la gent d’ERC de la Pobla 
de Montornès que durant tots 
aquests anys, des que vam 
començar el 2003 fins ara, ha 
treballat i col·laborat en aquest 
projecte, a tots ells, moltes grà-
cies pel suport aportat.

Des de la Secció Local d’ERC de 
la Pobla de Montornès desitgem 
el màxim d’encerts i sort a tot 
l’actual equip de govern.  

ALFRED ROFES  
I ANGLèS

President Secció Local 
d’erc de la Pobla de 

montornès

El problema 
del agua

Primeres  
setmanes  
al govern

tots el grups polítics representats al ple de l’Ajuntament de la Pobla de montornès 
tenen un espai reservat en aquesta secció, del qual en poden fer ús o no.
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Montornès aprovecha la ocasión para 
agradecer a todos ellos que hayan con-
fiado una temporada más en el club, 
y también a todos los colaboradores y 
patrocinadores. El club no descansa y 
ya está trabajando para la nueva tem-
porada 2019-2020, en la cual quiere 
que sigáis con nosotros: “Porque sin 
vosotros no sería posible, somos una 
pequeña familia que entre todos de-
bemos aprender de nuestros errores y 
aciertos, y todos juntos haremos que 
nuestro Club sea un gran club.”

Si queréis información sobre el Club 
Futbol Sala La Pobla de Montornès 
para la próxima temporada podéis diri-
giros a la pagina del Facebook “Escuela 
CFS La Pobla de Montornès”.

esPORts

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

torredeMbarra - la Pobla de Montornès

ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

La temporada 2018-2019 llegó a su fin 
para el Club Futbol Sala La Pobla de 
Montornès, después de la gran fiesta 
celebrada el 1 de junio y el Séptimo 
Torneo de Verano celebrado el 15 y el 
16 de junio, donde participaron varios 
clubes de Catalunya, que hicieron del 
torneo una gran fiesta de despedida 
de la temporada. 

En el torneo, como cada año, se pudo 
ver un gran nivel de juego, rodeados 
de grandes amigos que año tras año 
acompañan al Club Futbol Sala La Po-
bla de Montornès, como es el caso del 
CFS Reus, FS Salou, Tàrrega FS, entre 
muchos otros, y con nuevos clubes 
que quisieron disfrutar de nuestra gran 
fiesta, como es el Santa Coloma Futsal. 
Todos ellos hicieron posible que el tor-
neo fuera un espectáculo y también 
se registraron momentos emotivos, 
como el acontecido en la entrega de 
las placas conmemorativas por par-
te del club a tres grandes miembros 
que, por varios motivos personales, 
esta próxima temporada no seguirán 
con nosotros. Son los místeres Ivan To-
rrent y Josep Maria Parés, y el delega-
do Santi Gil. “Tan sólo quiero deciros 
que este siempre será vuestro club y 
que esperamos volveros a ver con no-
sotros muy pronto”, afirman desde la 
directiva del club.

Las puertas del polideportivo se cierran 
a los jugadores, entrenadores y fami-
liares y el Club Futbol Sala La Pobla de 

Acaba la temporada 2018-2019 del Club Futbol Sala La Pobla de Montornès

El séptimo Torneo  
de Verano se celebró  
el 15 y el 16 de junio y 
participaron varios  
clubes de catalunya

los místeres ivan  
Torrent y Josep maria 
Parés y el delegado santi 
Gil no continuarán y se 
les ha entregado una 
placa conmemorativa
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Acaba la temporada 2018-2019 del Club Futbol Sala La Pobla de Montornès

esPORts

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

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
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El juvenils del Club Petanca La Pobla 
de Montornès han tingut un inici de 
temporada molt bo, ja que en gaire-
bé tots els campionats federatius han 
aconseguit uns bons resultats.

Campionat de Catalunya 
provincial tripletes

4t lloc 

Campionat de Catalunya 
provincial individual

2n lloc

Campionat de Catalunya 
de Clubs de dupletes

2n i 3r 
llocs

Campionat de Catalunya 
de Clubs de tripletes

1r i 2n 
llocs

Campionat d’Espanya de 
dupletes a Cantàbria

16è lloc

La dupleta formada pels jugadors 
Juan Manuel Sánchez i Pol Garcia va 
aconseguir classificar-se per jugar el 
campionat d’Espanya a Cantàbria i van 
obtenir el setzè lloc.

Gran inici de temporada dels equips juvenils del Club Petanca La Pobla de Montornès

a Bourg St. Andeol (França), on van a 
aconseguir el desè lloc d’un total de 64 
tripletes. I en les 12 hores de Petanca 
per a majors de 55 anys van aconse-
guir el quart lloc de 32 tripletes. També 
una tripleta poblenca va participar en 
l’Europetanca de Firminy (França), en 
què participaven 320 tripletes d’arreu 
de tot el món.

En l’Open Internacional d’Andrezieux 
Boutheon (França) hi van participar 
quatre tripletes masculines i una fe-

Pol Garcia

Tripleta a l’europetanca de Firminy

National agde 2019

l’open internacional  
de la Pobla  
de montornès 2019  
tindrà lloc els  
dies 9 i 10 d’agost

Per la seva banda, els equips sènior 
també van aconseguir bons resultats i 
va destacar la dupleta formada per Ma-
riano Trujillo i Roger Bouquet, que van 
guanyar del Campionat de Catalunya 
provincial en la categoria de primera, 
i l’equip format per Juan Sánchez i 
Bienvenido Gutiérrez va aconseguir el 
segon lloc del mateix campionat, però 
en segona categoria.

També l’equip del nostre poble va 
participar en les 12 hores de Petanca 

National agde 2019

José m. ramos i cristian Gil (nous jugadors)
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esPORts

campionat d’espanya de dupletes (cantàbria)

National agde 2019

José m. ramos i cristian Gil (nous jugadors)

El pilot de la Pobla de Montornès 
Gerard Bailo ha començat amb 
molt bon peu el campionat d’An-
glaterra de dirt track, el British 
Flat Track. Després de la disputa 
de les tres primeres proves, lidera 
el campionat després de quedar 
segon en la primera i guanyar les 
dues següents. El cap de setmana 
del 21 i 22 de setembre es dispu-
taran les dues darreres proves, en 
què Balio podria guanyar el seu 
primer British Flat Track després 
d’haver quedat ser subcampió la 
temporada passada.

En la Copa Rodi Michelin, el pilot 
de la Pobla està defensant el títol 
obtingut la temporada passada 
i, després de la disputa de les 
dues primeres proves, ocupa la 
tercera posició a la classificació 
general, després d’un cinquè i un 
tercer llocs. La propera cursa serà 
aquest proper 3 d’agost a la loca-
litat lleidatana de l’Albi.

Bailo també està disputant el 
Campionat Europeu de Dirt Track. 
El 13 de juliol va ser tercer a la pro-
va disputada a l’Albi i després de 
tres curses és tercer a la general. 
La doble prova de setembre del 
British Flat Track també serà pun-
tuable per al Campionat Europeu. 
Aquesta és la segona temporada 
de Bailo amb el Kawasaki Català 
Racing i compta una campanya 
més amb el patrocini de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montornès.

Gerard Bailo  
lidera el  
Campionat  
d’Anglaterra  
de Dirt Track

menina, així com dues tripletes mixtes. 
En aquest Open Internacional hi van 
participar 460 tripletes, que repre-
sentaven Bèlgica, Portugal, Croàcia, 
Mònaco, França i Espanya.

Ara ens toca organitzar l’Open Inter-
nacional La Pobla de Montornès 2019, 
que tindrà lloc els dies 9 i 10 d’agost. 
Hi participaran equips convidats de 
França, Mònaco i Andorra, i també hi 
prendran part equips de Barcelona, 
Girona, Lleida, Andalusia, València, la 
Corunya i també Tarragona.

mariano Trujillo  
i roger bouquet  
van guanyar del  
campionat de  
catalunya provincial  
en primera categoria



El bon ús de l’espai públic, el respecte al descans, la cura 
del mobiliari urbà i dels espais comuns, la col·laboració 
en la neteja dels carrers i l’entorn, el respecte als altres... 
tots aquests aspectes són necessaris per assolir una 
bona convivència. 

a la Pobla de Montornès convivim persones amb diferents 
necessitats que s’han de poder satisfer sense crear molès-
ties als altres. El civisme i la convivència són cosa de tots/
es, tots/es en som responsables.

si tens l’animal en patis, balcons o terrasses, 
pren les mesures necessàries per evitar que 
els animals puguin afectar amb les seves de-
posicons i orins els veïns o la via pública.

Quan surtis al carrer, lliga’l amb una cadena, 
posa-li un collar i porteu la identificació censal.

No l’entris a botigues ni a piscines o lavabos 
públics, zones infantils o zones enjardinades.

No el rentis al carrer ni a les fons públiques  
i evita que beguin aigua directament dels  
brolladors o les fonts.

Recull els seus excrements i llença aigua on 
hagi orinat per evitar brutícia i males olors al 
carrer

a més, si tens un animal perillós, posa-li mor-
rió per circular per la via pública i senyalitza-ho 
convenientment a l’exterior del teu domicili

L’incompliment d’aquestes obligacions 
serà subjecte de multes.

Si teNS uN aNimaL de compaNyia...  
No deixis l’animal tancat al vehicle. si et cal 
fer-ho, assegura’t que aparques en un lloc 
amb ombra, que tingui ventilació i que sigui un 
màxim de dues hores.

cuida’l, alimenta’l i tingues-lo en bones condi-
cions higièniques, de temperatura i ventilació.

No el maltractis, no l’agredeixis ni l’abandonis.

Respecta el descans dels veïns des de les 22  
a les 7 hores. no deixis l’animal sol en espais 
oberts (patis, terrasses o balcons) si borda, 
encara que sigui de dia.

censa’l a l’ajuntament. tens fins a 3 mesos després del 
seu naixement i fins a 30 dies des de la seva adquisició.

identifica’l amb microxip o tatuatge a la pell.

RecoRdeu:  
La deixaLLeRia mòbiL  
s’instal·la el segon  
diumenge de mes al pàrquing de l’estació  
amb el següent horari:  
de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores

La RecoLLida de voLumiNoSoS és  
la primera setmana sencera de cada mes. 
Els interessats heu de trucar a l’ajuntament  
i us agafaran les dades per fer-les arribar  
al consell comarcal del Tarragonès.  
Es deixen el primer dimarts de mes i el dimecres i dijous 
les passen a recollir davant del vostre domicili.

La Pobla de montornès


