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Transport públic

Agenda imprescindible SUMARI
Ajuntament / Jutjat de Pau 977648012 

Consultori de la Pobla 977648531

Consell Comarcal 977244500

Emergències, Bombers i 
ambulàncies   

112

CAP Torredembarra 977643809

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

Taxis

Taxi Aureli 616402970

Taxi Gené 977648161
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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

Amb la voluntat de fomentar la participació, La 
Pigota ofereix la possibilitat de publicar escrits 
i cartes dels veïns i veïnes. Els escrits s’han de 
fer arribar a redaccio.lapigota@gmail.com sig-
nades amb noms i cognoms, DNI i telèfon de 
contacte. No poden excedir els 1.500 caràcters 
(incloent-hi espais).

Un escrit publicat a La Pigota ha de ser res-
pectuós amb les persones, i amb les opinions 
d’altres usuaris, i ha de respectar les lleis, nor-
matives vigents i llibertats fonamentals. Així 
mateix s’ha de tenir especial cura amb el res-
pecte i protecció de menors, persones desval-
gudes, minories, tendències i creences. No es 

podran publicar escrits que atemptin contra la 
protecció dels menors o que suposin discrimi-
nació o desqualificació. No s’utilitzarà aquest 
espai públic per fer publicitat interessada o par-
ticular. L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
es reserva el dret de no publicar els escrits que 
no respectin aquestes normes i també per pro-
blemes d’espai. 

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès no es 
fa responsable de l’exactitud i actualització de 
la informació que provingui d’altres persones 
físiques o jurídiques que aparegui en aquest 
espai. Finalment, tampoc no es fa responsable 
de l’ús per tercers de la informació continguda

Espai dels lectorsEditorial
Torneu a tenir La Pigota en-
tre les mans. És el número 
que surt publicat després 
d’un estiu que és molt intens 
a la Pobla, en què els veïns i 
veïnes fem molta vida al car-
rer, ja sigui a la piscina, a les 
places o gaudint de les dife-
rents festes. La Festa Major és 
la traca final d’aquest període 
tan especial de l’any i hi de-
diquem tres pàgines, amb el 
pregó complet —que va anar 
a càrrec de l’Associació Amics 
de Montornès— i un ampli re-
cull d’imatges. 

S’han superat els cent primers 
dies de govern i és un bon mo-
ment de fer-ne un primer ba-
lanç. Un dels nous regidors de 
govern, Òscar Ciurana, és el 
protagonista d’una entrevista 
en què analitzem les diferents 
àrees de les quals és respon-
sable. No hem de passar per 
alt l’elecció de l’alcalde de la 
Pobla de Montornès, Fran-
cesc Larios, com a president 
del Consorci Turístic del Baix 
Gaià. I sobretot la posada en 
marxa d’un equipament molt 
esperat al nostre municipi, el 
nou consultori mèdic.

Hi trobareu, com sempre, 
les seccions habituals, i les 
activitats que desenvolupen 
les diferents associacions del 
nostre municipi. I tanquem la 
revista amb el programa d’ac-
tes de la Festa de Pigota, a les 
quals us animem a participar 
i allargar una mica més l’estiu 
en aquest inici de tardor. 

Agraïment per haver estat escollits 
pregoners de la Festa Major 2019
El diumenge 8 de setembre, la Pobla va 
viure un seguici popular de festa major 
amb gegants, nans, bestiari d’aigua i de 
foc, gralles, timbals i amb la participació 
del consistori. Va ser tot un èxit, perquè 
des d’un bon principi ja hi havia poblencs 
i poblenques esperant que comencés la 
festa. Es va iniciar al carrer Sant Antoni 
amb el carrer i els balcons de l’ajuntament 
plens de gent. Cada element del seguici 
feia una reverència quan passava per da-
vant del grup municipal. Acte seguit va 
continuar la festa carrer Major avall fins 
a arribar a la plaça de l’Església. Durant 
tot el recorregut, els elements participa-
tius no van parar de ballar i els músics, de 
tocar. A les 12.30 va començar la missa 

solemne en honor de la nostra Mare de 
Déu. Quan va acabar la missa, enmig de 
la plaça es va fer una gran ballada, primer 
individual i després conjunta de tot el se-
guici, que tant infants com adults espe-
raven amb molta il·lusió. Aquest acte va 
ser organitzat per la Banda de Timbals 
d’Amics de Montornès (que enguany fa 
quatre anys de la seva constitució) i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i de la 
Comissió de Festes.

L’Associació Amics de Montornès vol 
aprofitar per agrair al consistori haver-la 
escollit com a entitat pregonera de la Fes-
ta Major del 2019. Va ser un honor molt 
gratificant.

Associació Amics de Montornès
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Fem balanç

Fer una valoració dels primers 100 dies 
de govern és una tradició arrelada en 
molts països. Aquest període s’inter-
preta com una declaració d’intencions 
per als següents quatre anys. 

Aquests (intensos) primers 100 dies 
hem volgut obrir les portes de l’ajun-
tament a tothom. Hem passat els plens 
als divendres al vespre per potenciar-hi 
l’assistència, i tant els/les regidors/es 
com jo hem rebut a totes les persones 
que ens ho han sol·licitat, inclosos els 
membres de l’oposició. 

Sabíem que només arribar s’hauria de 
posar ordre i endreçar moltes qüesti-
ons, però realment cap de nosaltres 
pensàvem que trobaríem tants temes 
pendents d’ordenar. A falta d’una es-
tructura de gestió del municipi eficient, 
ens hem trobat que la majoria de con-
tractes estan vençuts o directament no 
s’han fet mai. En són un exemple con-
tractes bàsics com els de la recollida 
de poda o d’andròmines, el de mante-
niment de l’enllumenat, el de la neteja 
o el contracte de manteniment de la 

piscina. No tenir aquests contractes al 
dia alenteix molt qualsevol reparació, 
i també l’encareix. El mateix ens pas-
sa amb les ordenances municipals, la 
majoria estan desfasades o pendents 
de fer.

Durant aquests 100 dies són diverses 
les accions realitzades: hem canviat 
l’estructura de govern, professiona-
litzant les regidories i fent un control 
exhaustiu de tots els serveis; fet que 
ens ha permès reduir més de 30.000 
€/ l’any en factures innecessàries, com 
el de recollida de les runes de l’escor-
xador, que tot i que no es feien, ens 
facturaven més de 15.000 €/l’any. Ara 
el tenim net i sense cap despesa ad-
dicional i estem fent el mateix amb la 
deixalleria de Mas Soler.

S’ha desbloquejat el problema amb la 
línia de telefonia del nou centre mèdic, 
que impedia la posada en servei del nou 
consultori. També s’ha adequat l’entorn 
del centre amb fanals adquirits a través 
de l’Associació Catalana de Municipis.

El nostre govern està obert a treballar 

conjuntament els reptes pendents amb 
els altres grups municipals, per això 
hem creat una comissió de seguretat. 
En aquesta comissió s’ha convidat els 
caps de llista de la resta de partits po-
lítics, per així abordar els problemes de 
seguretat del nostre municipi de forma 
conjunta i poder informar-los dels pas-
sos que hem fet des del govern muni-
cipal amb la Generalitat de Catalunya i 
el cos policial dels Mossos d’Esquadra.

També hem fet diverses petites accions, 
però necessàries, com per exemple un 
tancat al jardí de l’escola o la substitu-
ció dels bancs del passeig de l’Estació. 
Paral·lelament estem sol·licitant tot ti-
pus de subvencions, per poder treure el 
màxim rèdit als pressupostos del 2020. 

És a dir, vam dir que ens posaríem a 
treballar al cent per cent des del primer 
dia per complir les propostes del nostre 
programa, a més d’altres iniciatives, i 
això és el que estem fent. 

FRANCESC LARIoS I MERCADÉ
Alcalde de la Pobla de Montornès
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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

Nou servei d’avisos SMS per comunicar 
avaries a la xarxa d’aigua
Aqualia, l’empresa que gestiona el 
Servei Municipal d’Aigües de la Pobla 
de Montornès, ha posat en marxa un 
servei d’avisos per SMS per comunicar 
possibles situacions d’avaria a la xarxa 
municipal d’aigua per avisar els usua-
ris afectats. A més, també s’avisa de la 
resolució de la incidència. D’aquesta 
manera, la companyia desitja millorar 
el servei prestat a tots els veïns del 
municipi, ampliant els seus canals de 
contacte i els seus horaris d’atenció, po-
sant a la disposició de tots els usuaris 
diferents formes de realitzar les seves 
gestions perquè cadascú triï la que mi-
llor s’adapti a les seves necessitats. 

A més, per evitar possibles incomo-
ditats, la companyia també avisa a 
través d’aquest sistema del possible 
impagament d’una factura, ja sigui per 
la finalització del període voluntari del 
pagament o per devolució del banc per 
qualsevol motiu.

En el text de l’SMS s’indica que Aqua-
lia ofereix la possibilitat de realitzar la 
gestió a través de l’app Aqualia Con-

tact, que permet efectuar el pagament 
a qualsevol hora de qualsevol dia de la 
setmana i des de qualsevol lloc, simple-
ment amb el mòbil o la tauleta.

A més, l’empresa recorda que també es 
pot realitzar aquesta gestió a través de 
la seva oficina virtual, accessible des de 
www.aqualia.com, o a través del telè-
fon gratuït 900 81 40 81.

aqualia ha posat en 
marxa un sistema que 
s’activa automàtica-
ment si s’ha facilitat 
el número del telèfon 
mòbil a l’empresa
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Òscar Ciurana i Chortó és regidor a 
l’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès des del 2015 i per a aquest man-
dat ha renovat l’acta després d’ocu-
par el tercer lloc de la candidatura 
d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Ciurana s’encarrega de coor-
dinar les àrees d’Urbanisme, obres 
Públiques, Habitatge, Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Camins i Entorns Ru-
rals, Agricultura, Enllumenat Públic, 
Via Pública, Mobilitat i Festes.

com han estat aquests primers me-
sos com a regidor del govern de la 
Pobla?
Han estat molt positius i molt inten-
sos, també. L’objectiu d’aquest go-
vern és millorar el dia a dia del poble. 
Ens hem trobat una mica de desordre 
i la nostra intenció ha estat posar or-
dre al més aviat possible i anar millo-
rant tant a curt termini com també 
definir una estratègia clara a llarg 
termini basant-nos en el nostre pro-
grama de govern. Cal destacar també 
que comptar amb l’experiència dels 
dos regidors de Centrats ens ha anat 
molt bé.

Quines són els principals obres 
públiques previstes, per tenir-les 
executades i també engegades al 
final d’aquest mandat?
El projecte estrella del nostre progra-
ma és la biblioteca amb el centre cul-
tural, però en tenim molts d’altres, 
com la millora de la il·luminació del 
poliesportiu amb tecnologia led o el 
projecte de remodelació de la pista 
de la plaça de la Bassa, entre d’al-
tres. Volem incidir en la millora dels 
equipaments municipals, tant en in-
fraestructura com en sostenibilitat. 
En breu canviarem la porta del poli-
esportiu, que està vella, no tanca bé 
i en pesar tant no és gens funcional, i 
també posarem una porta automàti-
ca al cementiri perquè es pugui obrir 
cada dia. Per altra banda, tenim una 

“Tenim previst, en pocs mesos, canviar tots els contenidors i potenciar una recollida selectiva”

eNtreVIstA ÒscAr cIurANA
Regidor d’Urbanisme, Medi ambient, Obres, Via Pública i Mobilitat 

demanda dels joves del municipi, un 
skatepark, projecte que ens agrada-
ria executar ben aviat.

sobre mesures mediambientals i 
de sostenibilitat, quines volen im-
pulsar?
El que necessitem és que la gent ens 
ajudi i es conscienciï sobre la impor-
tància del reciclatge. Tenim previst 
entre finals d’any i inici del proper 
canviar tots els contenidors i pro-
moure una recollida selectiva, amb 
l’orgànica inclosa. També volem im-
pulsar mesures de sostenibilitat en 
tots els equipaments i l’enllumenat 
públics. La idea principal del nostre 
projecte per a la Pobla és aprofitar 
el teixit associatiu tan ric que tenim 
i poder-lo encaminar, mitjançant la 
comunicació i la col·laboració, a fer 
una acció conjunta per la millora del 
municipi en tots els àmbits. 

Parlem d’ urbanisme i habitatge.
Estem en contacte amb la Univer-
sitat Rovira i Virgili, concretament 
amb l’Escola Tècnica d’Arquitectura 
de Reus (ETSAR), perquè els millors 
tècnics urbanístics del territori pu-
guin ajudar-nos a resoldre aquestes 
mancances urbanístiques del nostre 
municipi i que ens ajudin a tenir un 
horitzó. L’urbanisme pot ser l’eina 
que ens ajudi a cohesionar el terri-
tori disgregat que tenim i les infra-
estructures que encara ens separen 

més. En l’estratègia a llarg termini, 
que abans comentava, hi entraria 
l’habitatge. Seria desitjable poder 
arribar en algun moment a rehabilitar 
edificis existents propietat d’entitats 
bancàries i que estan en desús per 
fer habitatges de protecció oficial o 
de lloguer social.

s’han previst actuacions a la xarxa 
de camins del terme municipal?
Els camins i l’entorn rural són de les 
coses que més m’importen. És una de 
les meves àrees i hi soc molt sensible 

Volem millorar les  
voreres que estan més 
malmeses en diverses 
zones del municipi,  
sobretot al castell  
i Flor de l’ametller
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“Tenim previst, en pocs mesos, canviar tots els contenidors i potenciar una recollida selectiva”

Quines mesures tenen previstes per 
donar suport a l’agricultura?
No podem oblidar que la Pobla havia 
estat un poble principalment agrícola. 
A tot el país el sector primari ha anat a 
menys les darreres dècades, però això 
no impedeix que nosaltres el vulguem 
potenciar, perquè això pot ajudar no 
només pagesos i ramaders, sinó també 
els altres sectors, directament o indi-
rectament. La nostra intenció és teixir 
sinergies amb aquests professionals 
per ajudar a millorar el municipi. I no 
podrem fer res sense l’opinió i la col-
laboració dels professionals. Estem co-
mençant a fer els contactes necessaris 
per poder fer a la llarga projectes com 
un hort social. És també una eina de 
cohesió social i de dinamització comer-
cial i turística.

Es continuarà amb la modernització 
de l’enllumenat?
Estem estudiant diversos projectes 
de millora de l’enllumenat públic del 
municipi, per trobar la millor fórmula 
de futur des del vessant econòmic i 
de sostenibilitat. Amb relació a l’enllu-
menat, a causa de la mala planificació 
del manteniment tenim problemes de 
funcionament i ho estem solucionant 
a correcuita.

Quines actuacions a la via pública 
veurem en aquest mandat?
Volem millorar les voreres que estan 
més malmeses de diverses zones del 
municipi, sobretot a les urbanitzacions 
del Castell i Flor de l’Ametller. També 
volem pavimentar trams d’alguns ca-
mins, però tenim una manca de recur-
sos, com tots els municipis de la nostra 
mida, i hem de buscar subvencions i 
suport econòmic en organismes su-
pralocals. Volem instal·lar pipicans, 
que ens ajudaran a millorar en neteja. 
No podem consentir —i així quedarà 
recollit a l’ordenança municipal cor-
responent— que al carrer es trobin ex-
crements d’animals que no han estat 
recollits pels seus propietaris.

perquè forma part de la meva carrera 
professional. La neteja dels camins 
la comencem a treballar ara. Hem 
demanat subvencions, però hem 
entrat en una segona línia, prevista 
per al febrer; no obstant, no podem 
estar fins llavors sense netejar els 
camins. Per això estem fent una ne-
gociació urgent amb la Diputació de 
Tarragona perquè es pugui accelerar 
aquesta actuació. Si no ho aconse-
guim hi posarem mitjans propis, tot 
i la mancança de recursos humans 
que tenim.

Tenim una demanda 
dels joves del municipi, 
un skatepark,  
projecte que ens  
agradaria executar  
ben aviat
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moció que es traslladarà als plens dels 
consistoris.

En el text, els ajuntaments asseguren que 
no toleraran que s’amenacin drets bàsics a 
persones protegides per la legalitat vigent, 
amb una defensa ferma de la Llei 24/2015. 
“En cas que les subministradores elèctri-
ques facin talls a llars que estan protegides 
per llei, instem les administracions com-
petents a utilitzar les vies sancionadores 
i jurídiques de manera contundent”, ex-
pressen els alcaldes. En aquest sentit, exi-
geixen a Endesa la condonació del deute 
acumulat des de l’any 2015.

L’alcalde de la Pobla de Montornès, Fran-
cesc Larios, va participar el 6 de setembre 
en la reunió a Terrassa d’una cinquantena 
d’alcaldes catalans per abordar l’amena-
ça d’Endesa de tallar el subministrament 
a les famílies si no s’abonava la part dels 
imports pendents, que demanen a la com-
panyia que condoni el deute acumulat. Els 
batlles asseguraven no reconèixer l’exis-
tència d’aquest deute, i per aquest motiu 
insten la Generalitat a impulsar sancions 
en cas que es procedeixi al tall de llum 
anunciat a partir de l’1 d’octubre.

La reunió es va convocar després que a 
finals de juliol la companyia energètica va 
enviar una carta a uns 400 ajuntaments 
reclamant l’abonament de la meitat del 
deute de les famílies vulnerables, i en cas 
de no fer-ho, s’advertia que es tallaria el 
subministrament.

De la reunió en va sortir la Declaració 
de Terrassa, amb un seguit de punts 
rubricats pels ajuntaments partici-
pants, entre els quals el de la Pobla 
de Montornès, així com el text d’una 

INFormAcIÓ muNIcIPAL

L’alcalde de la Pobla participa en la 
reunió d’una cinquantena d’alcaldes
• Els alcaldes reunits exigeixen a Endesa la condona-
ció del deute acumulat des del 2015

Inici de curs a l’escola Els Ametllers i a la llar d’infants Sol Solet

Canvi de l’empresa 
que gestiona 
el manteniment 
de la piscina 
municipal
Per oferir un servei òptim de 
la piscina municipal, l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montornès 
ha hagut de canviar aquest es-
tiu l’empresa que fa el mante-
niment de la instal·lació, ja que 
fins ara hi havia hagut alguns 
incidents. A més, la piscina 
municipal de la Pobla ha pas-
sat amb èxit la inspecció que 
porta a terme regularment la 
Diputació de Tarragona.

El passat 12 de setembre es 
va iniciar el curs 2019-2020 a 
l’Escola Els Ametllers amb 195 
alumnes matriculats. El mateix 
dia també va iniciar seva acti-
vitat l’Escola Bressol Sol Solet 
amb 13 infants, repartits en una 
aula mixta de 4 mesos a 2 anys 
amb 4 infants i una segona aula 
de 2 a 3 anys amb 9 infants.

Concert de Zoe  
a l’ermita

El 14 d’agost es va organitzar 
un dels actes tradicionals de 
l’estiu a la Pobla: el Concert a 
l’Ermita. Va començar a dos 
quarts de deu del vespre amb 
un sopar de germanor i va se-
guir després amb l’actuació 
musical, a càrrec de Zoe, amb 
l’ermita de la Mare de Déu de 
Montornès com a teló de fons.De la trobada en  

va sortir la Declaració  
de Terrassa, amb un  
seguit de punts rubricats 
pels ajuntaments  
participants
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El delegat del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a Tarra-
gona, Òscar Peris, va realitzar 
una visita oficial el passat 27 
d’agost a la Pobla de Montornès. 
Peris va ser rebut per l’alcalde, 
Francesc Larios, i altres regidors 
del govern i també de l’oposició, 
concretament els portaveus 
dels grups municipals d’APM-
AM, Damià Bas, i del PP, Félix 
Lillo. Peris va signar en el llibre 
d’honor de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès i l’alcalde 
li va lliurar un llibre editat pel 
consistori sobre el Pessebre 
Vivent, que des de fa més de 
quatre dècades s’organitza al 
municipi.

Després, Peris va mantenir una 
reunió de treball amb l’alcalde, 
Francesc Larios, i la primera ti-
nent d’alcalde, Gemma Barceló. 

El principal tema 
que van tractar va 
ser la millora de la 
seguretat ciutadana 
al municipi

El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris,  
visita la Pobla de Montornès

El principal tema que van tractar 
va ser la millora de la seguretat 
ciutadana al municipi. “La reu-
nió no ha estat només protocol-
lària, sinó que hi hem abordat 
diversos temes, principalment 
el de la seguretat ciutadana, un 
dels prioritaris del govern mu-
nicipal. El delegat s’ha mostrat 
molt receptiu i de la reunió han 
sortit diverses línies de treball 
que anirem desenvolupant els 
propers mesos”, afirma l’alcalde 
de la Pobla de Montornès, Fran-
cesc Larios. 
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Natura). Elles van compar-
tir amb tots i totes la seva 
experiència positiva en el 
control de les colònies de 
gats que es fa a Creixell. Des 

de l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès els volem 
agrair l’ajuda i col·laboració 
a elles i a tots els voluntaris 
i voluntàries que ens ajuda-
ran a tirar endavant aquest 
programa.

INFormAcIÓ muNIcIPAL

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

Programa per gestionar  
i controlar les colònies  
de gats al carrer

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès posarà en marxa 
de cara a la tardor un pro-
grama per gestionar i con-
trolar les colònies de gats 
al carrer, seguint el sistema 
de captura-esterilització-
retorn (CER), i mitjançant la 
implicació i col·laboració de 
les persones voluntàries així 
com també de l’associació 
PoblaGat del municipi.

Per això, el passat 29 d’agost 
va tenir lloc a la sala de 
plens de l’ajuntament la 
primera reunió de treball. La 
regidora de Benestar Animal 
va exposar el funcionament 
del programa acompanya-
da per Pili Romero Gracia 
(membre de l’equip de go-
vern de Creixell Informació 
Ajuntament de Creixelll) i 
Mercè (membre responsa-
ble de l’associació Creixell 

Hi col·laboren 
persones  
voluntàries així 
com també de 
l’associació  
PoblaGat  
del municipi

Què podem fer amb el mal de cap?
Anna Icart de Bofarull

Hem començat el curs, hem tornat de les vacances i tot això 
ens porta mals de cap. Com podem actuar davant d’aquesta 
situació, el mal de cap té solució?

Per aconseguir evitar aquest problema de salut hi ha di-
verses maneres. Avui parlarem d’uns quants consells que 
poden ser útils. Es tracta de canvis en l’estil de vida.

En primer lloc, cal vigilar la forma de dormir, si tenim ten-
sions quan ens aixequem, seria útil canviar de coixí o de 
posició al dormir. En segon lloc, hem d’adoptar una bona 
posició quan treballem, llegim o escrivim, la inclinació pot 
augmentar la tensió a l’espatlla i el cap. En tercer lloc, és 
necessari realitzar exercicis d’esquena, coll i espatlla, per 
enfortir la musculatura i prevenir els futurs mals de cap. En 
quart lloc, és convenient realitzar exercici cardiovascular de 
forma moderada, com caminar, muntar amb bicicleta..., ja 
que allibera endorfines i això bloqueja els sensors del dolor 
i redueix l’estrès. En quart lloc, cal revisar-se la vista, el mal 
de cap pot venir per algun problema ocular. En cinquè lloc, 
fora bo evitar fer cruixir les dents, si ho fas durant la nit pot 
produir mal de cap; una consulta a l’odontòleg pot ser ne-
cessària i en algunes ocasions, dur una fèrula. En sisè lloc, és 
imprescindible el control de l’estrès, a través de tècniques 
de relaxació i meditació. I per últim, pot ser útil portar un 
diari dels mals de cap, amb el dia i l’hora que comencen, 
el que vam menjar i beure les últimes 24 hores i els diver-
ses factors que envolten el problema de salut per poder 
descobrir els factors desencadenants dels mals de cap. 

Seria necessari anar al metge en cas que els medicaments 
que ens havien funcionat ho deixin de fer, o bé que aquests 
fàrmacs facin algun efecte secundari, o bé que el mal de cap 
o el tipus de dolor faci algun canvi respecte als problemes 
que dona normalment, o bé que els analgèsics els hàgim de 
prendre més de tres dies a la setmana o que el dolor sigui 
més intens a l’estirar-se. 

El mal de cap és un problema molt prevalent, que a vegades 
amb alguns canvi a l’estil de vida es pot solucionar.



11

PREGÓ DE LA FEsTa maJor
La pobla de montornès
dijous 5 de setembre de 2019
Benvolgut Sr. Alcalde, Sres. Regidores 
i Srs. Regidors, poblenques i poblencs 
i amics tots:

Primer, i per proximitat temporal, vol-
dria fer arribar les meves cordials salu-
tacions al nou consistori sortint de les 
últimes eleccions amb els millors de-
sitjos per la legislatura que han iniciat.

I ara sí, vull agrair l’HoNor que es 
dona a l’eNtItAt Que PresIDeIXo 
per fer el PRIMER pregó de la Festa 
Major de la Pobla.

L’associació cultural Amics de Montor-
nès és la més antiga de la Pobla. Va 
ser constituïda el 13 d’abril de 1974 a 
“las seis de la tarde y en el Salón del 
Cine de la Cooperativa Agrícola”, per ini-
ciativa del Sr. Aleix Morera Jansà i amb 
la finalitat de promoure el nivell social, 
cultural i religiós de la Pobla, sense cap 
idealisme polític.

Aquella primera i entusiasta junta direc-
tiva estava formada per gent d’edat ben 
variada, i vull anomenar com a tribut 
del treball desinteressat dedicat a un 
poble Jordi Morant, que n’era el pre-
sident; Aleix Morera, el vicepresident; 
Josep olivé, el secretari, i Joan Virgili, 
el tresorer. A més, els acompanyaven 
dotze vocals: Cèsar Casas Griñó, Joan 
Batlle Mercadé, Josep M. Solé Castellví, 
Màrius Recasens Fontana, Martí Porta 
Magriñá. Anton Mateu Jansà, Gabriel 
Parera Fortuny, Josep M. Sardà Plana, 
Josep Solé Ivern, Maria Giralt Jansà, 
Pilar Solé Alcaine i Núria Gibert Vila.

Us heu adonat que en formaven part 
tres dones? Representaven gairebé un 
vint per cent! Per l’època, no està ma-
lament. I és que amb això es veu que la 
Pobla ja apuntava maneres. 

Van decidir que s’havia d’explicar a 
tothom que havia nascut una asso-
ciació. Avui ho publicaríem a Facebook 
o Instagram, però aleshores un punt de 
trobada era la missa, i en sortir de l’er-
mita el dilluns de Pasqua, vaig veure 
el meu pare i el Joan Virgili asseguts 
en una petita taula al mig de la plaça, 
escrivint rodejats de gent. Jo només te-
nia deu anys i no entenia el que estava 
veient. Doncs el que passava era que 
havien decidit instal·lar un punt d’ins-
cripció de socis allà on hi havia la gent, 
i van tenir tant d’èxit que van quedar 
desbordats. Ara ho faríem per correu 
electrònic o a través d’un formulari Go-
ogle, però aleshores tot va ser a mà i en 
paper. Us ho imagineu?

Després d’organitzar diverses activitats 
culturals, l’estiu del 1976 va arribar la 
idea de fer un Pessebre Vivent al vol-
tant de l’ermita per revalorar l’entorn 

i posar lla Pobla al mapa. No hi havia 
massa temps si es volia començar 
aquell mateix Nadal. Moltes hores ne-
tejant, ideant el recorregut, construint 
les escenes, cosint els vestits, cablejant 
per tenir llum i so pertot arreu... La im-
plicació de molta gent va ser clau per 
aconseguir-ho i tot per al bé comú de la 
cultura de la Pobla.

Quan, després de trenta-cinc anys, l’en-
titat va decidir que no podia continuar 
fent aquesta tasca ingent, uns altres 
van agafar el relleu i han aconseguit 
que s’hagi arribat a les quaranta-tres 
representacions. Quan un ja no pot 
més, l’altre continua. D’això se’n diu 
estimar la Pobla.

I nosaltres l’estimem, com ho demostra 
la nostra participació activa en totes 
les nostres festes, i la dèria d’organitzar 
concursos i activitats sempre intentant 
preservar les tradicions i mirant d’entre-
tenir grans i petits.

Tot això ho dic perquè vull agrair públi-
cament la col·laboració que trobem 
en tothom a qui demanem ajuda. Des 
de l’ajuntament fins a tothom que parti-
cipa en les nostres propostes. Ja sabeu 
que tant el casal com les activitats que 
organitzem estan obertes a tothom.

I anem ja per la Festa major. Quan a 
l’ambient se sent l’esperit de festa, als 
qui tenim ja certa edat ens venen al cap 
els records de la infància, ja llunyana. 
Associem aquesta felicitat temporal 
de festa amb uns records de felicitat 
permanent dels estius de la nostra 
infantesa, que segurament el cervell 
ha anat guardant de manera selectiva, 
recordant només els instants més feli-
ços. Per la Festa Major, s’acostava ja el 
retorn a l’escola, però les hores del dia 
les compartíem amb la mateixa gent; 
l’única diferència era que ens vèiem a 
l’aula en lloc d’estar pel carrer tot el dia. 
I dic l’aula perquè llavors només n’hi ha-
via una per als nens de totes les edats i 
una per a les nenes. Però això ja és una 

altra història que ara no toca.

Catalogant documentació de la bi-
blioteca, hem trobat un cartell de 
la Festa major de l’any 1923. Al dia 
7 diu “A las doce: un repique general 
de campanas y disparo de morteretes 
anunciarán el principio de las fiestas”. I 
és que una bona Festa Major ha de tenir 
sempre un bon repic de campanes. No 
com les que estan immòbils i se les pica 
des de fora. Per assenyalar festa, les 
campanes han de voltejar i que el so 
surti de dins. L’aire que passa entre els 
finestrals del campanar ja s’encarrega 
d’escampar el so per tot arreu.

I a les set de la tarda, arribava a l’esta-
ció del tren, ja desapareguda, la colla 
dels Xiquets de Valls. No podien faltar 
els castells a la nostra Festa Major! Ni 
els balls de nit, ni l’anada a ofici. També 
organitzaven un partit de futbol entre 
“los potentes equipos” de Tarragona FC 
i El Vendrell FC.

I aprofitaven per inaugurar la nova font 
d’aigua de la Gabatxa. Ja posaven ben 
orgullosos al cartell: “La Comisión or-
ganizadora no ha regateado esfuerzo 
alguno para la celebración de las so-
lemnes fiestas.”

Però d’això ja fa gairebé cent anys. Ha 
plogut molt des d’aleshores i la Festa 
major ha anat canviat. canviant de 
lloc, des de ca l’Agustinet o la Sala de la 
Cooperativa, fins a l’envelat de vela amb 
els seus palcos al voltant de la pista de 
ball que es plantava al capdamunt de 
l’actual closa nova o a la plaça de la Bas-
sa. També s’han anat incorporant ac-
tivitats noves a gust del moment. Ja 
fa uns anys que la Festa Major ha pres 
una bona embranzida amb la incorpo-
ració del seguici popular i de moltes ac-
tivitats participatives, ja siguin culturals 
o esportives o senzillament d’oci, i que 
trobaríem a faltar si no es programes-
sin. Com a mostra, aquest any podem 
trobar el despertar de la bèstia, la festa 
Holly, el vermut musical, el correfoc i 
lluïment del bestiari, l’espectacle infan-
til, la ballada de sardanes, la festa de 
l’aigua, la caminada nocturna, la Bici-
cletada, la festa a la piscina i la cantada 
d’havaneres. Tot això a part del que no 
pot faltar mai, com són els tradicionals 
balls amb orquesstra, les matinades i 
l’anada a ofici amb el seguici popular. 
I aquest any hi ha la novetat del pre-
gó, amb uns convidats seleccionats a 
l’atzar per pujar al balcó. Qui no trobi 
alguna cosa que li agradi, és perquè 
demana la lluna!

El programa podria acabar igual que 
ho feia el programa del 1923, posant: 
“Si resulta del agrado del vecindario y 
señores invitados, la comisión se dará 
por muy satisfecha”. I és que només qui 
ha estat en una comissió organitzadora 
alguna vegada sap la feinada que su-

posa mantenir la festa durant vuit dies. 
enhorabona als organitzadors!

Som un poble petit, tot i que dels 780 
habitants que hi havia els anys que jo 
vaig néixer, ara hem passat a 2.828 el 
2018, segons indica l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya. Però treballant junts 
podem fer molta feina. Nucli urbà i ur-
banitzacions tenim un únic ajuntament 
i una única escola, i hauríem de ser ca-
paços de tenir un únic projecte del qual 
sentir-nos orgullosos tots plegats.

En aquestes èpoques de consumisme 
ferotge i de mirar només per un mateix, 
és molt important tenir sentit de 
companyonia i “ser de poble”. Que 
no vol dir que no tinguem modals, sinó 
que tots remem en la mateixa direcció 
per tenir una vida millor. Els nostres ve-
ïns no són només els de la comunitat 
de propietaris o del carrer, sinó tota la 
població. Quan passegem pels carrers, 
ens saludem gairebé tothom i quan 
ens desitgem un bon dia, ho fem amb 
persones amb qui compartim una part 
d’història. És un orgull ser de poble, 
i poder fer un cafè i xerrar malgrat les 
possibles diferències. L’escalfor huma-
na que això representa no es paga amb 
diners.

Per això us encoratjo a mantenir viu 
l’esperit de la Festa major durant tot 
l’any. I això vol dir esperit d’emprendre, 
de sumar, de cooperar i de col·laborar. 
De buscar sinergies i de teixir compli-
citats. 

Amics de Montornès és una entitat 
cultural catalanista, i per tant ens 
dediquem a promoure les nostres tra-
dicions. També vol dir que no estem 
aïllats del moment polític del nostre 
país. Són moments delicats per a les 
institucions del nostre país i no volia 
acabar aquest pregó sense parlar-ne 
un moment. Tinguem les idees que 
tinguem, ens ha d’unir el sentiment de 
PobLe en majúscules, hem de poder 
expressar els nostres anhels i poder de-
cidir com volem viure en el futur tots 
junts. Els polítics han de ser capaços de 
fer la seva feina, que és trobar la manera 
de conviure en pau, com sempre hem 
volgut els catalans.

I ara sí que acabo. Que l’esperit 
d’aquesta Festa major ens acompa-
nyi com a energia en tot allò que fem 
les poblenques i poblencs, i que no és 
res més que contribuir de manera ge-
nerosa a fer la Pobla més pròspera i un 
lloc agradable per compartir. 

Que vivim tots plegats la Festa major 
amb plenitud! Visca la gent gran!

Visca el jovent!

Per la cultura i la llibertat, visca ca-
talunya i VIscA LA PobLA i la seva 
FestA mAJor.

Moltes gràcies.
Daniel Olivé Farré

President d’Amics de Montornès

FestA mAJor
La pigota  setembre 2019
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Festa Major de la Pobla 2019
La Pobla de Montornès 
va celebrar la seva Festa 
Major entre el 5 i el 14 de 
setembre. La Festa Ma-
jor va començar amb “El 
despertar de la Bèstia”, 
des de davant Casal de 
l’Associació Amics de 
Montornès, i seguida-
ment, es va fer el sorteig 
dels seleccionats per 
pujar al balcó durant la 
Festa Major, una de les 
novetats d’aquest any. 
En acabar, es va fer la 
lectura del pregó a càr-
rec precisament dels 
Amics de Montornès, al 
balcó de l’ajuntament.

El cap de setmana va 
ser molt intens, amb la 
Festa Holly; els balls, 
concerts i sessions de 
DJ; la diada castellera 
amb els Castellers d’Al-
tafulla, els Nois de la 
Torre i els Xiquets del 
Serrallo; el correfoc amb 
els Diables de Vilabella, 
el Drac de Reus, la Dra-
gonina de Constantí i el 
Drac Pigota; els actes 
més tradicionals amb 
les matinades, la mis-
sa solemne, el lluïment 
dels elements del bes-
tiari popular, l’especta-
cle Infantil Circus Show 
i la ballada de sardanes 
amb la Cobla Cossetà-
nia.

Dilluns es va celebrar 
la Festa de l’Aigua i la 
caminada nocturna 
“Una persona un arbre”, 
però els actes finals de 
la Festa Major, com el 
correbars, la bicicleta-
da popular i el vermut 
popular es van haver de 
suspendre per les males 
condicions meteorològi-
ques.

Agraïm les fotografies 
que ens ha fet arribar 
en Ricard De Aróstegui 
Bardagí.
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Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360

torredeMbarra - la Pobla de Montornès

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

Sopar informal  
de l’Associació  
de Gent Gran

L’Associació de Gent Gran de la Pobla 
de Montornès va organitzar el passat 27 
de juliol un sopar informal i un ball per-
què els seus membres s’acomiadessin 
abans de les vacances del mes d’agost.

Els passat 15 d’agost es va celebrar a la 
plaça de la Bassa la Festa dels Avis. Els 
nets i netes van escriure una poesia o 
una cançoneta als seus avis i àvies. Hi 
ha haver també un espectacle infantil 
de contacontes a càrrec d’olga Besolí.

Els membres del Pessebre Vivent de la 
Pobla de Montornès van fer el diumen-
ge 15 de setembre la tradicional excur-
sió a PortAventura. Unes 250 persones 
van gaudir d’un dia esplèndid en el parc 
temàtic de Vila-seca i Salou.

Festa dels Avis Excursió del 
Pessebre Vivent 
a PortAventura

L’Associació de la Gent Gran ofereix 
diverses activitats tota la setmana
L’Associació de la Gent Gran de la Po-
bla de Montornès posa a disposició un 
ampli programa d’activitats dirigides als 
seus socis i sòcies. Al local social, a Mas 
Solé, a més de disposar de jocs de taula 
variats i de dos ordinadors per als so-
cis per efectuar consultes, es realitzen 
classes de ball en línia els divendres a 
la tarda. 
A més, s’ha condicionat el local, al cos-
tat d’on hi ha instal·lat un billar, amb 
una petita biblioteca i un racó de lec-
tura. També hi ha disponibles pistes de 
petanca per jugar cada tarda. I tots els 
dissabtes a la tarda hi ha ball per a tots 
al saló.
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servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès

Francesc Larios, nou 
president del Consorci 
Turístic del Baix Gaià

el cant del cucut
Alícia Solé

el cant del cucut, de Robert Gal-
braith, és la novel·la que us reco-
mano en aquesta ocasió. Coneixeu 
aquest “escriptor”? Segur que sí, per-
què és el pseudònim de la famosa 
novel·lista britànica J. K. Rowling, sí, l’autora de les aven-
tures de Harry Potter. Aquesta escriptora manté aquest 
pseudònim per publicar novel·les de misteri i d’intriga, 
algunes protagonitzades pel detectiu Cormoran Strike, 
el personatge principal del llibre que us recomano.

Una nit freda londinenca, al barri benestant de Mayfair, 
apareix el cadàver d’una famosa model entre la neu. 
Aquesta jove, amb problemes emocionals provocats 
per la seva peculiar vida familiar i, també, per la seva 
vida pública, perseguida constantment pels paparazzis, 
espiada i traïda per alguna gent que l’envolta, cau des 
del balcó de la seva luxosa residència. El que conclou la 
policia és, però, que ha estat un suïcidi. Aquest fet no és 
acceptat pel germà de la model. Ell serà qui es posarà en 
contacte amb el detectiu privat Cormoran Strike perquè 
investigui aquesta mort. 

El detectiu Strike, immers en problemes sentimentals i 
també econòmics, es farà càrrec d’aquest cas, amb l’aju-
da de la seva eventual secretària. Entrarà en el complex 
món dels famosos i de la moda, de cantants i dissenya-
dors, per tal d’esbrinar el que va passar realment.

L’escriptora ens presenta un detectiu que ens atrau des 
d’un principi, per la seva història familiar, per la seva 
manera de ser i d’actuar, i, potser, per ser un veterà de 
guerra amb seqüeles importants, que suporta de la millor 
manera possible. També ens presenta una secretària molt 
curiosa, la Robin, que ens sorprendrà tant com sorprèn 
al mateix Strike, amb qui acabarà fent un bon tàndem. 

A més a més de tot això, aquesta història està ambien-
tada en el Londres dels clubs privats, dels pubs de l’East 
End, als exclusius barris de Mayfair o de Notting Hill. 
Aquests escenaris permeten a l’autora crear un ambient 
molt atractiu.

I si aquest llibre us agrada i voleu conèixer més històries 
protagonitzades pel detectiu Strike podeu llegir El cuc 
de seda i L’ofici del mal.

L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc Lari-
os, ha assumit la presidèn-
cia del Consorci Turístic del 
Baix Gaià, format pels mu-
nicipis d’Altafulla, el Catllar, 
Creixell, la Nou de Gaià, la 
Pobla de Montornès, Re-
nau, la Riera de Gaià, Roda 
de Berà, Salomó, Torredem-
barra, Tarragona i Vespella 
de Gaià. Larios agafa el 
relleu com a president de 
l’ens a Sílvia Farrero, regi-
dora de Turisme de Creixell.

El Consorci Turístic del Baix 
Gaià va néixer l’any 2007, 
quan els municipis abans 
esmentats van signar un 
conveni de col·laboració 
per a la promoció turísti-
ca del conjunt d’aquests 
municipis, que va sorgir de 
la necessitat de mantenir, 
consolidar i potenciar el tu-
risme als municipis costa-
ners i fer participar els mu-

nicipis d’interior revalorant 
el patrimoni i generant no-
ves oportunitats d’activitat 
econòmica amb el suport 
del Consell Comarcal del 
Tarragonès.

El Consell Comarcal del 
Tarragonès i els dotze ajun-
taments que formen l’Agru-
pació de Municipis Turístics 
del Baix Gaià col·laboren de 
forma conjunta en actuaci-
ons en l’àmbit turístic per 
a un millor aprofitament 
de recursos i contribuir al 
desenvolupament socioe-
conòmic de la subcomarca 
del Baix Gaià.

l’alcalde de la 
Pobla relleva 
com a president 
de l’ens sílvia 
Farrero, regidora 
de Turisme de 
creixell
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C/ Rosalí Rovira, 5 - Torredembarra - Tel. i Fax: 977 6444 601
info@rovirafusters.es • www.rovirafusters.es

Entra en servei el nou Consultori Local
El passat dilluns 30 de setembre va en-
trar en servei el nou Consultori Mèdic 
Local de la Pobla de Montornès, situat 
al número 1 de l’avinguda Catalunya, 
i que substitueix les intal·lacions del 
carrer Sant Antoni, que havien quedat 
obsoletes. ofereix els següents serveis: 
medicina de família, infermeria, tràmits 
de gestió i atenció continuada al Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP) de Torre-
dembarra. Gestiona per la Xarxa Santa 
Tecla i dona servei a un total de 2.572 
habitants assignats. L’horari d’obertu-
ra és de dilluns a divendres de 8.30 a 
15.30 hores. El telèfon de contacte és 
977 648 531.

L’obertura del nou consultori 
mèdic s’ha endarrerit més 
del previst inicialment pel 
Servei Català de Salut a 
causa d’un problema 
amb les línies telefòni-
ques per part de l’em-
presa proveïdora. Des 
del govern municipal s’ha 
aconseguit desbloquejar 
finalment el problema que 
hi havia entre la Xarxa Santa 
Tecla i Telefónica, que ha im-
pedit la posada en servei del nou 
consultori fins ara.

Les obres del nou consultori, que cons-
ta d’una àmplia planta baixa per ofe-
rir els seus serveis, han durat gairebé 

Des del govern  
municipal s’ha acon-
seguit desbloquejar el 
problema entre la xarxa 
santa Tecla i Telefónica, 
que n’impedia l’obertura

dos anys 
i  m i g . 

A b a n s 
s’havien en-

derrocat les 
antigues escoles, 

que havien quedat en 
desús des de la posada en marxa del 
CEIP Els Ametllers. Les obres han tin-
gut un pressupost de gairebé 420.000 
euros. 



La pigota  octubre 2019

17

ActuALItAt muNIcIPAL 

Crida per recuperar la memòria 
sardanista de la Pobla

Es crea la Comissió 
de Seguretat

Reunió amb Corrreus

Gimnàstica per la gent gran

La Federació Sardanista de 
les Comarques Meridionals 
de Catalunya aplega totes 
les entitats que organitzen 
un aplec sardanista a les 
comarques del sud de Cata-
lunya. Amics de Montornès 
és membre de la Federació 
des de la seva creació ara fa 
40 anys, tot i que aquesta 
ha passat per diversos noms 
segons la legislació vigent en 
cada moment. 

Les entitats membres es 
reuneixen en assemblea 
ordinària cada any l’últim 
diumenge d’octubre en una 
de les poblacions federades. 
En aquesta reunió es pre-
senta l’estat de comptes, 
es debaten les activitats 
que s’organitzaran l’any se-
güent i es parla de l’estat del 
món sardanista en general. 

La població on se celebra 
l’assemblea es tria entre les 
candidatures de les entitats 
membres i la Pobla va dema-
nar organitzar-la aquest any 
per poder commemorar el 
40è Aplec de Pasqua, que 
es va celebrar el passat 22 
d’abril a l’ermita de Montor-
nès. 

Tot i que aquest és el nom-
bre d’aplecs a la Pobla 
comptabilitzat des de la Fe-
deració, sabem que l’aplec 
ja se celebrava abans del 
1979, i aprofitem aquestes 
línies per fer una crida a 
recuperar algun document 
que mostri quin va ser l’inici 
d’aquesta trobada sardanis-
ta. Forma part de la història 
col·lectiva de la nostra ermi-
ta i hauríem de ser capaços 
de conservar-la.

L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc Larios, 
com a responsable de se-
guretat ciutadana, ha creat 
una comissió de seguretat 
que inclourà un represen-
tant de cada grup polític. 
D’aquesta manera, es vol 
definir quina és l’estruc-
tura de seguretat òptima i 
traçar una estratègia con-
junta a curt i mitjà termini 

per abordar els problemes 
de seguretat i incivisme. 

També s’aprofitarà aques-
ta comissió per informar a 
tots els grups polítics de 
les conclusions que aniran 
sortint de les diverses reu-
nions amb el Departament 
Interior de la Generalitat i 
el cos policial dels Mossos 
d’Esquadra.

Les classes de gimnàs-
tica per a la gent gran 
començaran al Pavelló 

poliesportiu el dimarts 8 
i dijous 10 d’octubre, de 
10:00 a 11:00 hores.

L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc 
Larios, es reuneix amb 
la màxima responsable 
de Correus a Catalunya 
per explicar-li els proble-
mes que han fet arribar 
a l’Ajuntament els veïns i 
veïnes de diferents urba-

nitzacions del municipi 
sobre la qualitat del ser-
vei de Correus, un servei 
bàsic per a la ciutadania 
que no depèn de l’Ajunta-
ment. Larios ha demanat 
que s’analitzin aquests 
problemes per trobar una 
solució i que el servei 

Necessitem la vostra 
col·laboració, veïnes i 
veïns de la Pobla, per-
què aquestes imatges 
no es repeteixin un i 
altre cop.

Les bosses d’escom-
braries no s’han de 
deixar fora del conte-
nidor i encara menys si 
aquest està buit (com 
veieu en la imatge).

Tornem a fer una cri-
da al CIVISME. Hem 
d’aconseguir que els 
incívics siguin cada 
cop menys! En hi aju-
des?

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
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Manel Bonanad

Comencem el nostre recorregut 
a la plaça on es localitzen els di-
pòsits d’aigua. Veiem, on s’acaba 
la plaça, a la part dreta, que hi 
ha un parell de camins de terra, 
paral·lels un amb l’altre. Podem 
agafar el que vulguem; els dos 
porten al mateix lloc. Seguim uns 
80 metres. Aquí ens trobem amb 
una bifurcació. Agafem el primer 
sender que veiem cap a la dre-
ta. Seguim el sender durant 800 
metres. El camí és bastant pla-
ner, excepte una petita pendent 
que es puja sense dificultat. El 
bosc és bastant exuberant, amb 
el pi blanc com a arbre dominant 
i amb un sotabosc dens i ric d’ar-
bustos, on domina el llentiscle. 
Fixeu-vos en una liana espino-
sa enfiladissa (que s’enfila pels 
arbres). És l’arítjol, en castellà 
zarzaparrilla. 

Quan portem caminant 800 
metres, el sender desemboca 
en un altre camí. L’agafem cap 
a l’esquerra, direcció sud. A uns 
20 metres a mà dreta, s’hi veuen 
unes formacions rocoses inclina-
des; per l’aspecte, són calcàries i 
dolomies. Els primers 90 metres 
del nou sender són de mal cami-
nar perquè el terra és molt rocós 
i amb pedres soltes.

Continuem pel mateix sender. 
Aviat, a la nostra esquerra, tro-
bem una cabana de pedra seca. 
Com sabeu, aquestes construc-
cions servien com a aixopluc al 
pagès i per guardar-hi les eines 
del camp. Aquesta cabana es 

conserva bé. Us hi podeu acostar 
i fer-hi una ullada.

Seguim el sender uns 50 metros. 
Fixeu-vos que hi ha unes tires de 
tela en una branca d’arbre. En 
aquest punt, hem de girar cap a 
l’esquerra i seguir un nou sender. 
Primer fa una petita baixada. Ca-
minem uns 15 metres entre pins 
i baixem un fort pendent; conti-
nuem uns 25 metres més i bai-
xem un altre pendent. Aneu amb 
compte amb aquestes baixades 
fortes, tant al baixar-les com en 
el moment de pujar-les. Arribem 
a una zona plana. En aquests 40 
metres de camí, a mà dreta, hi 
ha una paret de roca contínua. 
Aquestes roques són margues, 
bàsicament. Fixeu-vos en el mur 
de roca que teniu en el lloc on us 
trobeu. Acosteu-vos-hi i agafeu 
un tros de roca. Veureu que és 
friable, és a dir, s’esmicola fà-
cilment i presenta un aspecte 

El patrimoni natural de la Pobla: algunes formacions rocoses del nord-oest

terrós i un color entre bru i ver-
mellós. La marga es composa 
de minerals argilosos (caolinita; 
il·lita) i de calcita, què és un mi-
neral format per carbonat càlcic 
(CaCo3). Quan la presència de 
calcita és gran, parlem de calcàri-
es margoses, i quan és la dolomi-
ta (mineral amb carbonat de calci 
i magnesi) la que hi predomina, 
ens referim a la marga dolomíti-
ca. No és fàcil distingir-les sobre 
el terreny; els geòlegs agafen 
mostres de roques i les analitzen 
al laboratori per establir el tipus 
exacte de roca. Els diversos tipus 
de margues ocupen una super-
fície bastant important al nord i 
nord-oest de la Pobla. Pertanyen 
a la era del mesozoic, del triàsic 
superior (el mesozoic es divideix 
en tres períodes, del més antic 
al més modern: triàsic, juràssic 
i cretaci). Es formaren fa més 
de 200 milions d’anys. Són les 
roques més antigues del terme.

Bé, tornem al camí principal i 
girem cap a la dreta, cap a l’est. 
Passem un altre cop la cabana 
de pedra seca i continuem cap 
al nord. Passem de llarg el sen-
der que ens ha portat des de la 
urbanització del Castell, pugem 
una estoneta per un camí rocós, 
després baixem una miqueta i 
immediatament girem cap a la 
dreta i arribem a una gran i bo-
nica esplanada. En aquest indret 
trobem un altre mur de roca na-
tural. Les roques aquí són calcà-
ries i dolomies, bàsicament. Si us 
hi acosteu veureu la diferència 
entre les roques vistes abans, 
les margues. També pertanyen 
al mesozoic, però són més joves 
perquè pertanyen al juràssic i 
cretaci inferior. Es formaren fa 
més de 100 milions d’anys, de 
totes maneres. Les calcàries 
contenen principalment calcita 
com a mineral; les dolomies, un 
mineral denominat dolomita (ja 
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TEL. 977 64 83 95
Passeig de l'estació 62, 64

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

El patrimoni natural de la Pobla: algunes formacions rocoses del nord-oest

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: 2 hores (farem tres parades)

Distància: 2 km aproximadament.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès: boscos mediterranis exu-
berants, cabana de pedra seca i formacions 
rocoses de diferents èpoques geològiques.

observacions: es tracta d’un recorregut atrac-
tiu pel que fa al patrimoni natural. Gaudirem 
de molta vegetació durant tot el recorregut. Es 
tracta de l’indret amb més superfície de bosc 
de tot el terme; cal que es conservi! L’objectiu 
de l’itinerari, però, és visitar diverses forma-
cions rocoses. Sovint passen desapercebu-
des degut que ressalten molt més els arbres 
i arbustos que no pas les roques, però són un 
element indispensable del medi natural, que 
val la pena admirar.

NotA: en el mapa he assenyalat la localitza-
ció aproximada de les formacions rocoses que 
visitarem.

dolomia porta aquest nom en 
honor seu.

L’indret on som és mot bonic. 
Pertany a la serra de l’Hivern, que 
passa per tres termes municipals: 
la Pobla, la Nou de Gaià i Vespella 
de Gaià. 

Seguim pel camí (que fa baixada) 
durant uns 40 metres i veurem 
un rètol. Hem de seguir el camí 
que segueix cap a la dreta. El rè-
tol indica “500 metres la Pobla 
de Montornès”. Hi ha una errada 
perquè hauria d’indicar “Urba-
nització Castell de Montornès”. 
En fi, aneu amb cura perquè gai-
rebé la meitat del camí és molt 
pedregós. Les roques que hi ha 
aquí són margues, tant les que 
hi ha al terra com les que hi ha a 
les parets. El color és blanquinós-
groguenc, segurament perquè 
porten una quantitat de calcita 
i/o dolomita més elevada. La qual 
cosa vol dir que ens trobem en 
presència de calcàries margoses 
o bé margues dolomítiques. Fi-
xeu-vos que les roques estan dis-
posades en estrats i són molt fri-
ables (s’esmicolen fàcilment). Hi 
ha un indret del camí, just abans 
d’un revolt cap a l’esquerra, on 
destaca una formació preciosa. 
Acosteu-vos-hi, agafeu algun tros 
de roca i podreu comprovar-ne 
la textura.

Bé, continuem i aviat arribarem 
a la plaça dels dipòsits d’aigua, 
però per la part de darrere, que 
desemboca en una altra part de 
la plaça.

Bé, tornem al camí principal i 
girem cap a la dreta, cap a l’est. 
Passem un altre cop la cabana 
de pedra seca i continuem cap 
al nord. Passem de llarg el sen-
der que ens ha portat des de la 
urbanització del Castell, pugem 
una estoneta per un camí rocós, 
després baixem una miqueta i 
immediatament girem cap a la 
dreta i arribem a una gran i bo-
nica esplanada. En aquest indret 
trobem un altre mur de roca na-
tural. Les roques aquí són calcà-
ries i dolomies, bàsicament. Si us 
hi acosteu veureu la diferència 
entre les roques vistes abans, 
les margues. També pertanyen 
al mesozoic, però són més joves 
perquè pertanyen al juràssic i 
cretaci inferior. Es formaren fa 
més de 100 milions d’anys, de 
totes maneres. Les calcàries 
contenen principalment calcita 
com a mineral; les dolomies, un 
mineral denominat dolomita (ja 

hem parlat abans d’aquests dos 
minerals). Les dues són carbo-
natades, igual que les margues, 
perquè totes, en major o menor 
proporció, contenen carbonat de 
calci en llur composició. Per dis-
tingir una calcària d’una dolomia, 
es fa servir àcid clorhídric. Com 
més contingut de calcita tingui 
una roca més efervescència farà 
en contacte amb l’àcid. Les cal-
càries i les dolomies també són 
abundants al nord del terme. 
Com a nota curiosa, heu de saber 
que la dolomia la va descobrir un 
geòleg francès durant la segona 
meitat del segle XVIII. Comprovà 
que algunes roques que sembla-
ven calcàries i que tenien, de fet, 
calcita, també tenien magnesi en 
llur composició, però altres ro-
ques només tenien calcita. Ales-
hores va descobrir un nou tipus 
de roca i va distingir la calcària 
de la dolomia. El geòleg es deia 
Déodat Gratet de Dolomieu. La 

Generalitats:
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tots el grups polítics representats al ple de l’Ajuntament de la Pobla de montornès 
tenen un espai reservat en aquesta secció, del qual poden fer ús o no.

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

Ya han pasado dos fiestas de mi pue-
blo, la fiesta mayor ha sido larga y muy 
bien organizada. Como broche final, 
havaneres i rom cremat en la ZEM, el 
sábado 14 de septiembre, fin de fiestas. 
Ahora se está preparando el Mercado 
Medieval navideño para el mes de no-
viembre, en el cual controlaré el fun-
cionamiento. Creo que entre todo los 
concejales, tanto en el gobierno como 
en la oposición, podemos trabajar para 
un buen funcionamiento de nuestro 
pueblo. Si nos hemos presentado al 
ayuntamiento es porque tenemos 
inquietudes y es la única manera de 
poner un granito de arena para que 
nuestro pueblo cada día sea un pueblo 
mejor. Es difícil estar a gusto de todos.

Quiero recordar que esta es una gran 
casa en la que nuestra casa está den-
tro y que todos tenemos que cuidar. 
Tratemos entre todos de hacer una Po-
bla más grande para ganar en calidad 
de vida. Pido a la ciudadanía que par-
ticipe en las fiestas, ya que las fiestas 
se hacen por y para el pueblo, con las 
puertas abiertas para que pueda venir 
el que quiera y participar y ayudar en 
eventos, que se necesita ayuda.

Poblencs, pido que participéis y os im-
pliquéis más en las fiestas, tanto en 
disfraces como en participación. Vo-
sotros sois el pueblo, nosotros unos 
simples gestores que tratamos de ha-
cer un pueblo mejor.

FÉLIX LILLo
Concejal del PP por la  

Pobla de Montornès

A Podem la Pobla de Montornès se-
guim la nostra tasca d’intentar millorar 
el nostre municipi. Al juliol va recollir 
signatures per demanar a l’alcaldia si 
podíem reclamar a Correus la manca de 
repartiment a Flor d’Ametller i al Cas-
tell. El 27 d’agost vam fer l’entrada de 
la sol·licitud a l’ajuntament. Davant la 
manca de contestació i les moltes quei-
xes dels veïns, el 25 de setembre vam 
anar a les oficines de Correus de Torre-
dembarra per demanar informació de 
quina oficina s’encarregava del reparti-
ment. Ens diuen que ells no saben res 
del tema i ens envien a l’altra oficina de 
la Torre, on ens donen la mateixa con-
testació. El nostre regidor va demanar 
una reunió amb l’alcalde i aquest ens 
va informar que estava esperant que 
la persona que s’encarregava d’això es 
posés en comunicació amb ell.

També hem demanat, i amb més fir-
mes, la neteja de l’interior del Torrent 
per evitar les possibles inundacions 
en cas de pluges fortes. Sobre aquest 
tema ens comunica que estan esperant 
una subvenció que s’ha sol·licitat per 
fer aquesta neteja. Esperem que arribi 
aviat. A l’espera de la seva informació, 
seguirem reunint-nos per col·laborar en 
tot el que estigui a les nostres mans. 
Agraïm a l’alcalde que ens atengui i tin-
gui en compte les sol·licituds que els 
nostres veïns demanen per millorar 
les nostra qualitat de vida en aquest 
municipi.

PEDRo MAESTRE
Regidor de  

Podem Veïnes

La candidatura de Centrats per la Po-
bla de Montornès forma parte, con sus 
dos concejales, del gobierno de nuestra 
población. La coalición con ERC tiene 
por objetivo un gobierno estable, con 
los votos suficientes para gobernar, pero 
como todo gobierno de coalición, cada 
partido, atendiendo a los resultados, 
tiene el peso que le corresponde para 
aplicar su programa.

Nuestro programa hacía mucho hincapié 
en tener en cuenta que más de un 40% 
nuestra población tiene más de 65 años, 
y por tanto prestaba mucha atención a 
este sector y en la medida de lo posible 
habrá que poner en marcha el programa 
“Bon dia”, un sistema tutelado por gente 
profesional que esté al tanto día a día de 
la evolución y estado del colectivo más 
desfavorecido.

Hay que abrir un casal para la gent gran 
en el núcleo urbano del centro, abordar 
el problema de movilidad, para ellos una 
visita al médico es toda una odisea, o ir 
a la compra, el coste del transporte es 
muy elevado y por ello habrá que pedir 
efectividad, servicio y soluciones para 
este colectivo más desfavorecido.

Para nosotros, Centrats per la Pobla de 
Montornès, las personas son lo prime-
ro, los temas ideológicos cada uno que 
se apoye en su partido, pero queremos 
que quede al margen el consistorio, que 
tiene que ser la casa de todos, piensen 
como piensen.

JoSEP MARIA  
SANTAMARIA PUIG 

Grupo municipal de Centrats  
per la Pobla de Montornès

Trabajos 
por la Pobla

Gobernar 
para todos
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Tel. 977 648 186
www.carnsdolors.com
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Tel. 628 130 848

Nueva temporada del Club Futbol Sala  
La Pobla de Montornès con algunos cambios
El Club Futbol Sala La 
Pobla de Montornès 
empieza una nueva 
temporada con muchos 
cambios, pero con 
muchas ganas y mucha 
ilusión para seguir cre-
ciendo como club. Esta 
temporada seguirá for-
mando a nuestros en-
trenadores y próximos 
monitores. También 
continua contando con 
Antonio Gallo para for-
mar internamente a los 
futuros monitores y con 
los siguientes entrena-

dores. En la categoría 
mini estaran Joaquin 
y Sergio. En las catego-
rías alevin estarán Pozu 

y Eric, y los recién as-
cendidos de categoría 
David y Alejandro. La 
categoría infantil es-
tará guiada por Sergio. 
En la categoría cadete. 
los entrenadores serán 
Juanmi y oli y, para fi-
nalizar, la categoría se-
nior será liderado por 
Lucho y Patri.

Durante el mes de sep-
tiembre todos los equi-
pos del club poblense 
han disputado varios 
partidos amistos, y los 
equipos alevin e infantil 
participaron el pasado 
21 i 22 de septiembre en 
el Torneo Kia Tàrrega, 
organizado por el Club 
de Tàrrega FS. El 5 y 6 
de octubre empiezan 
todos sus respectivas 
ligas en la Federación 
Catalana de Fútbol.

Como novedad este 
año, el club ha llega-
do a un acuerdo con 
el AMPA Els Ametllers 
para poder realizar el 
futbol sala como una 
actividad extraescolar 
más, facilitando asi a 
los más peques de nu-
estro municipio poder 
aprender y disfrutar 
de nuestro deporte, el 
Futsal.

El club ha 
llegado a un 
acuerdo con 
el amPa Els 
ametllers 
para poder re-
alizar el futbol 
sala como una 
extraescolar 
más
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L’open Internacional de Petanca aplega una setantena d’equips a la Pobla
Els passats 9 i 10 d’agost es va jugar 
l’open Internacional que organitza el 
Club Petanca la Pobla de Montornès 
a la zona esportiva municipal (ZEM), 
en què van participar 55 tripletes de 
sèniors i 16 de dones, entre els quals 
equips de França, Mònaco, Andorra 
i de les comunitats de Catalunya, el 
País Valencià i Euskadi. El torneig va 
comptar amb el suport de diversos 
patrocinadors i l’Ajuntament de la 
Pobla. 

els equips del club poblenc van es-
tar formats per: 

Adri, Santi i David, que van aconse-
guir el tercer lloc de la classificació 
general.

Toni, Domingo i Jose, que van assolir 
el primer lloc de la classificació com-
plementària.

Vicky, Mari Carmen i Manuela, que 
van obtenir el primer lloc femení de 
la classificació general.

Aquest any el Club Petanca la Pobla 
de Montornès ha participat per pri-
mera vegada en el torneig interna-
cional L’ille-Rousse, a Còrsega, amb 
una tripleta com a equip invitat a la 
seva competició. La tripleta va estar 
formada per Juan Carlos, Suso i Toni, 
i van quedar fora en l’eliminatòria per 
passar al 16è lloc, de 420 tripletes.

Aquest any només els falta una última 
sortida fora de les nostres fronteres 
per participar en l’open Internacio-
nal Bourg St. Andeol, en què prendran 
part dues tripletes de sèniors i una 
femenina. En aquest open hi partici-

paran 440 tripletes d’arreu del món.

El Club Petanca la Pobla de Montor-
nès ha començat la Lliga Provincial de 
Tarragona amb tres equips inscrits: 

un a primera divisió i dos a segona 
divisió. I ho ha fet amb victòries dels 
tres equips.
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El pilot de la Pobla de Montornès Gerard 
Bailo s’ha convertit aquest estiu en el 
segon estranger a proclamar-se cam-
pió d’Anglaterra de dirt track, després 
de guanyar el British Flat Track amb la 
segona posició assolida en la penúlti-
ma prova, celebrada a Middlesbrough 
el darrer cap de setmana d’agost.

Bailo, que la temporada passada ja va 
ser subcampió del British Flat Track, ha 
estat el més regular de la competició 
amb dues victòries, tres segons llocs i 
un tercer en les sis proves disputades. 
Això li ha permès adjudicar-se el títol i 
convertir-se en el segon estranger que 
ho aconsegueix després de l’italià Marco 
Belli, ara fa onze anys. 

En la penúltima i decisiva prova del 
campionat el pilot de la Pobla va haver 
de lluitar contra el seu company d’equip 
Ferran Sastre. Bailo tenia ben clar que 
el segon lloc li servia per ser campió 
encara que Sastre quedés primer, i va 
fer un pilotatge conservador per asse-
gurar-se el segon lloc del podi i no posar 
en perill el títol. 

Gerard Bailo es proclama  
campió d’Anglaterra de dirt track

Bailo s’ha convertit 
aquest estiu en el segon 
estranger a guanyar el 
British Flat Track

Gerard Bailo encara ara el darrer tram 
de la temporada 2019 amb la disputa 
de les últimes quatre proves de la Copa 
Rodi de Dirt Track, que va quedar atu-
rada després de la prova a Alcarràs el 
24 d’agost, on el pilot poblenc va ser 
segon, per darrere del campió, Ferran 
Cardús. El pilot de la Pobla buscarà 
revalidar el títol guanyat la temporada 
passada. El seu principal objectiu con-
tinua sent competir als Estats Units, 
on, segons ell, hi ha el millor nivell 
d’aquesta modalitat. Espera que l’èxit 
en el campionat britànic l’ajudi a derro-
car els últims obstacles que el separen 
del seu objectiu.
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Dissabte 12 d'octubre

09:00 I  CAMINATA POPULAR SOLIDÀRIA A BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3

 
18:00 TABALADA

 
21:00 SOPAR DE GERMANOR AL POLIESPORTIU

Diumenge 13 d'octubre

09:00 BICICLETADA POPULAR

 
17:00 BAIXADA DE TRASTOS
 

19:00 PRIMER PARTIT DE LLIGA DEL SÈNIOR

 Dilluns 14 d'octubre

11:30 PROCESSÓ DEL PA BENEÏT, A L'ERMITA DE MONTORNÈS. ACTE SEGUIT MISSA SOLEMNE. 

Dissabte 5 d'octubre
10:30 COMPETICIÓ DE PRESS BANCA ( FORÇA I RESISTÈNCIA) 
12:00 MASTER CLASS DE FITDANCE


