
La pigota
desembre 2019 • Núm. 29

Indústria, 14
43761 La Pobla de Montornès

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

Pg. de l’Estació, 3, local 2
43761 La Pobla de Montornès
Tel. 977 647 064
Mòbil: 667 880 148 / 610 023 602
e-mail: info@forsol.cat
 jfortuny68@gmail.com

La Pobla tornarà a ser 
un PLató de ciNema

La pobLa de montornès

Les antigues  
escoles  
acolliran  
la biblioteca 
municipal
Pàgina 5

Novetats en el 
carnaval 2020 
Pàgina 4

entrevistem  
el regidor de 
serveis  
municipals, 
manteniment i 
Neteja Pública, 
ivan García
Pàgines 6 - 7



2

desembre 2019  La pigota
iNFOrmació

agenda imprescindible 
/ transport públic

2

editorial /  
espai dels lectors

3

actualitat municipal 4-5

entrevista 6-7

actualitat municipal / 
el consell de salut

8-11

Festa de la pigota 12-13

actualitat municipal / 
espai Llibres

14-16

nadal a la pobla 17

Grups polítics 18-19

Caminant per la pobla 20-21

esports 22-23

pessebre Vivent 24

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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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 partici-
pació, La Pigota ofereix la possibilitat 
de publicar escrits i cartes dels veïns 
i veïnes. Els escrits s’han de fer arri-
bar a redaccio.lapigota@gmail.com 
signades amb noms i cognoms, DNI i 
telèfon de contacte. No poden excedir 
els 1.500 caràcters (incloent-hi espais).

Espai dels lectorsEditorial
La Pobla de Montornès és un po-
ble dinàmic i participatiu. Ho va de-
mostrar fa gairebé tres anys durant 
el rodatge del curtmetratge de La 
Pobla de la bèstia, quan molts veïns 
i veïnes es van bolcar a aparèixer en 
aquest film que volia promocionar 
un element que s’incorporava al Se-
guici popular del nostre municipi. 
Doncs aquest 2020 la història es 
repeteix i la Banda de Timbals dels 
Amics de Montornès estan prepa-
rant un segon element festiu i han 
contactat amb en Jordi Pardo i el 
seu equip perquè s’encarreguin de 
rodar aquest nou curtmetratge. Us 
n’avancem alguns detalls a la pàgi-
na 16 i us convidem a participar-hi.

També us animem a prendre part 
en els diferents actes de Nadal que 
s’organitzen a la Pobla de Montor-
nès, que van començar amb l’en-
cesa dels llums nadalencs, que va 
comptar per primer cop amb ani-
mació infantil. En aquest número 
de La Pigota us detallem totes les 
activitats. Hi trobareu molta infor-
mació sobre l’activitat de l’Ajunta-
ment i una entrevista a un dels nous 
regidors poblencs, l’Ivan García, 
que aprofundeix en les àrees que 
gestiona

L’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès us desitja Bon Nadal i Felic 
any 2020.

Promocionant la Pobla  
a través de la sardana
El diumenge 27 d’octubre, la Pobla va 
acollir l’assemblea ordinària anual de 
la Federació Sardanista de les Comar-
ques Meridionals de Catalunya, formada 
per trenta-dues entitats organitzado-
res d’aplecs de sardanes de les nostres 
comarques, des de les nostres veïnes 
Torredembarra i Altafulla fins les llunya-
nes Benissanet o Flix. L’entitat Amics 
de Montornès, membre de la Federació 
des dels seus inicis, va voler acabar l’any 
de celebració del 40è Aplec de Pasqua 
posant la seva seu del carrer Major a 
disposició per a l’organització d’aquesta 
trobada. 

El dia va començar a dos quarts de deu 
amb la benvinguda i un fantàstic esmor-
zar, preparat per voluntàries i amb la 
col·laboració del Forn Virgili. Més tard, 
mentre els representants dels aplecs 
celebraven l’assemblea al mateix Ca-
sal, les persones que els acompanyaven 
van poder gaudir d’una visita guiada per 
l’església parroquial i per l’ermita i els 
seus voltants, amb explicacions acura-
des tant de la seva història com de la 
representació del Pessebre Vivent des 
de fa més de 40 anys. També estava 
prevista una visita als refugis antiaeris 
de la Guerra Civil que hi ha prop de la 
desapareguda estació de tren, però els 
recents episodis de pluja en van inundar 
l’entrada i ho van fer del tot impossible.

Acabada l’assemblea, la cobla La Prin-
cipal de Tarragona va interpretar de 
manera molt lluïda nou sardanes, que 

van ser ballades a l’avinguda Catalu-
nya pels participants a la trobada i per 
totes aquelles persones que van voler 
afegir-s’hi. Del programa, cal destacar 
la sardana “Als Amics de Montornès”, 
estrenada el passat dilluns de Pasqua 
i composta, com a felicitació pel 40è 
aniversari de l’aplec, pel compositor 
Alfred Abad, guanyador del concurs La 
Sardana de l’Any 2018, convocat per la 
Confederació Sardanista de Catalunya 
per premiar la millor sardana estrenada, 
en aquesta ocasió, l’any 2018.

En acabar la ballada i per clausurar la 
trobada, es va gaudir del dinar de ger-
manor al restaurant La Cassoleta d’Ar-
ròs. Tot plegat, un acte més de promoció 
de la Pobla més enllà del nostre entorn 
més immediat, i una demostració de la 
feina ben feta quan hi ha col·laboració 
desinteressada per part de tothom.

Un cop més volem agrair al nostre Ajun-
tament la seva col·laboració i a l’Associ-
ació del Pessebre Vivent.

Associació Amics de Montornès



4

desembre 2019  La pigota
actUaLitat mUNiciPaL

L’Obra Social “la Caixa” col·labora amb els programes 
socials de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès i 
l’Obra Social “la Caixa” van signar el pas-
sat 27 de novembre un acord a través 
del qual La Caixa col·laborarà amb els 
programes socials del consistori, con-
cretament els que se centren a donar 
resposta a les necessitats dels infants 
del municipi. Per part de l’Ajuntament, 
va signar el document l’alcalde, Francesc 
Larios, acompanyat per la regidora Va-
nesa Blanco, responsable de Serveis So-
cials, i per part de l’Obra Social “la Caixa” 
la directora de l’oficina de CaixaBank a la 
Pobla de Montornès, Marian González, 
i la Gestora Banca d’Institucions, Ana 

Buqueras.
L’aportació de l’Obra Social “la Caixa” es 
destinarà a dues línies d’actuació. La pri-
mera és el Casal d’estiu, concretament 
a cobrir el cost del servei per a aquelles 
famílies que presentaven risc d’exclusió 
social prèvia selecció i derivació feta pels 
serveis socials i que va finançar l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montornès. La se-
gona línia se centra en els alumnes del 
Col·legi Els Ametllers per a les necessi-
tats inherents a l’escolarització, com són 
els diversos materials escolars, llibres de 
text, a més de transport per a excursions 
i reforç educatiu.

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

Els més petits tindran enguany  
el seu Carnaval el 15 de febrer
Enguany la Pobla també celebrarà un 
Carnaval infantil on els protagonistes 
són els més petits. Aquest Carnaval es 
portarà a terme el divendres 21 de febrer 
i l’organitzen conjuntament l’Ajuntament 
i l’AMPA de l’Escola Els Ametllers. Des-
prés de la festivitat nadalenca farem 
difusió de dates, terminis i requisits per 
poder formalitzar la inscripció de tots 
aquells que vulguin participar-hi. 

La rua de Carnaval de la Pobla de Mon-
tornès es realitzarà el dissabte 15 de 
febrer i consistirà, com cada any, en 
la desfilada de carrosses i comparses 
d’acord amb el recorregut. La novetat és 
que s’incorpora al Carnaval de la Pobla, 
el 15 de febrer, un petit recorregut a peu, 
“rua caminant”, pels següents carrers:  
carrer del Vent, plaça de l’Església, Car-
rer major i avinguda Catalunya. 

Hi haurà subvencions per a compar-
ses —amb un mínim de 10 persones i 
vehicles auxiliars, en cas que es portin, 
que no hauran de superar el màxim de 
3,90 metres de llargada per 2 d’ampla-
da— i carrosses —amb un mínim de 15 

com a novetat  
s’incorpora  
al carnaval  
de la Pobla  
un petit  
recorregut  
a peu, “rua 
caminant”

persones i  plataformes que tinguin un 
mínim de 4 metres de llargada per 2 me-
tres d’amplada amb un màxim de 4,50 
metres d’alçada, 3 d’amplada i 8,50 de 
llargada útils.

El recorregut de carrosses i comparses 
serà el següent: sortida de l’aparcament 
de l’Antiga Estació, passeig de l’Esta-
ció, Eixample i avinguda Catalunya, on 
s’aparcaran les carrosses. S’establirà un 
punt on les carrosses que no es quedin 
al municipi podran marxar; en aquest 
punt s’iniciarà la rua caminant. A l’arri-

bada al Poliesportiu Municipal es farà les 
coreografies de comparses i carrosses. 
El lliurament de premis es realitzarà a 
les 22.30 h al poliesportiu.

S’estableix un límit màxim de 7 carros-
ses inscrites i un màxim de 6 comparses 
inscrites. El període d’inscripcions serà 
del 3 al 7 de febrer de 2020, ambdós 
inclosos. Les inscripcions es poden re-
alitzar presencialment a l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès i de forma tele-
màtica a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
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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

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès aposta per 
construir una biblioteca a les antigues escoles
La nova biblioteca s’emmirallarà en 
les biblioteques dels municipis veïns, 
ja que la Pobla de Montornès és un dels 
pocs municipis sense biblioteca muni-
cipal del Baix Gaià i es vol que sigui un 
espai on a part d’agafar llibres en prés-
tec i desenvolupar-s’hi activitats lite-
ràries també sigui un punt de relació 
ciutadana, creació cultural i formativa. 
El nou edifici ha d’exercir com a motor 
de cohesió social del municipi, obrint-
se a col·lectius i persones individuals 
amb espais per a nadons, famílies, avis, 
entitats, espais de creació i on els ciuta-
dans autogestionin aquelles activitats 
que volen fer. La nova biblioteca ha de 
ser un punt de trobada dels poblencs 
i poblenques. 

Donar resposta a totes aquestes ne-
cessitats incideix directament en el 
concepte d’accessibilitat, i no només 
accessibilitat al coneixement, a la cultu-
ra i als darrers avenços tecnològics (bi-
blioteca per a tothom), sinó també ens 
referim a l’accessibilitat que té incidèn-
cia directa en l’edifici, els equipaments, 

la Xarxa de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya, per poder així gaudir 
de tots els avantatges i beneficis que 
suposa. 

No obstant, per formar-ne part també 
cal complir uns requisits difícils d’acon-
seguir a l’antiga ubicació. Per aquest 
motiu la Generalitat ha redactat un in-
forme desfavorable, tant per accessibi-
litat com per disponibilitat de metres 
quadrats a l’antiga biblioteca municipal. 

La biblioteca va néixer a la Pobla, vin-
culada al llibre, però s’ha d’adaptar als 
canvis de l’entorn de manera que sense 
oblidar el llibre ampliï els seus suports, 
i amb això, els sectors culturals amb qui 
estigui vinculada. La música, el cinema 
i el teatre també formen part de les bi-
blioteques actuals.

La cultura, l’educació i el coneixement 
són les principals armes per fer front als 
reptes de la nostra societat. Les biblio-
teques, per tant, com a “centre d’accés 
bàsic a la cultura” s’han de repensar, i 
en aquesta línia estem treballant. 

els horaris i els serveis, entre d’altres; 
per això s’ha desestimat la utilització 
de l’espai de l’antiga biblioteca munici-
pal. Cal també tenir en compte que la 
col·laboració entre les mateixes biblio-
teques és bàsica; cooperar i coordinar 
accions amb els agents que treballin 
en la mateixa direcció és essencial per 
augmentar els beneficis generats. Per 
això un element clau és formar part de 

El nou edifici  
ha d’exercir com  
a motor de cohesió  
social del municipi
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Ivan García Pérez va ser el nú-
mero dos de la candidatura 
de Centrats per la Pobla i for-
ma part del govern municipal. 
Les seves àrees són serveis 
municipals, urbans i ambien-
tals, manteniment de parcs i 
jardins, manteniment i gestió 
d’edificis municipals, manteni-
ment d’instal·lacions esportives, 
neteja pública, xarxa de clave-
gueram i xarxa d’abastament 
d’aigua.

com han estat aquests pri-
mers mesos com a regidor?
Han estat durs, però molt pro-
ductius a la vegada. Venim de 
diferents pensaments i fer la 
unió ha costat una mica, però 
hem arribat a una bona entesa. 
S’està fent molt bona feina. En 
el mandat anterior estava tot 
deixat i no s’estaven fent les 
coses amb els passos correctes. 
Voler posar-ho tot en ordre en 
aquest mig any i que la gent del 
poble entengui aquesta nova 
manera de treballar, que és la 
correcta, ha estat i està sent 
molt difícil.

Una de les seves àrees és la 
neteja.
Un tema important per al nos-
tre municipi és la brossa i s’està 
cooperat molt des de l’Ajunta-
ment. Anteriorment, teníem els 
mitjans digitals força abando-
nats, ara ho estem publicant tot, 
així com també els casos d’inci-
visme. En les darreres setmanes 
s’ha notat. Fa dos anys que em 
dedico a revisar els contenidors, 
abans com a treballador munici-
pal, i la feina d’aquells anys no 
ens va servir per a res. Ha estat 
ara que veiem resultats, invo-
lucrant-hi la gent. Hi ha menys 
brossa que temps enrere.

“Ens hem presentat a les subvencions del PUOSC per arreglar les canonades d’aigua més crítiques”

eNtreVista iVaN García
Regidor de Serveis Municipals, Manteniment i Neteja Pública

com es notarà a la Pobla el 
nou contracte comarcal de 
recollida de la brossa?
Aquest nou contracte de 
la brossa serà molt positiu. 
Aquests mesos de novembre 
i desembre s’haurien d’haver 
posat els nous contenidors, 
però finalment serà per a gener 
o febrer. La gent ho veu bé i ja 
fa mesos que esperen els nous 
contenidors, que seran d’una 
mida més gran, de dos metres 
cúbics, i si algun cop, esperem 
que no gaires, no es fa la recolli-
da, l’espai quedarà més net. Hi 
haurà més zones de recollida i 
s’anul·laran algunes que moles-
taven als veïns i no estaven en 
àrees estratègiques. Seran ba-
teries senceres, on es recolliran 
orgànica, vidre, cartró, envasos 
i rebuig.

i la poda?
Igual que en el tema dels volu-
minosos il·legals, també s’està 
solucionant. Les darreres set-
manes no hem trobat els con-
tenidors plens a vessar de poda 
fins a terra, i això ha estat grà-
cies a les denúncies i al control.

Què fareu per millorar la xarxa 
de subministrament d’aigua i 
clavegueram?
Ens hem presentat a les subven-
cions del PUOSC de la Genera-

Estem publicat tot  
els casos  
d’incivisme  
als mitjans digitals  
i en les darreres  
setmanes s’ha notat 
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“Ens hem presentat a les subvencions del PUOSC per arreglar les canonades d’aigua més crítiques”

Estem mirant de fer una nova 
teulada al pavelló poliesportiu. 
Deixarem la base de teulada 
actual i en posarem una nova a 
sobre per evitar les goteres. La 
teulada té 20 anys i mai s’hi ha 
fet cap tipus de manteniment. 
Està molt malmesa. Al ZEM te-
nim una previsió d’actuacions 
però encara no estan definides.

Pel que fa a edificis munici-
pals, quines actuacions tenen 
previstes?
Com a gran projecte tenim la 
construcció de la Biblioteca 
Municipal, però també és impor-
tant la millora dels altres edi-
ficis, que també estan bastant 
precaris. Volem fer una renova-
ció general d’aquestes edificis. 
A l’antic consultori mèdic ara 
estem estudiant com repartim 
els espais per tal de donar-los 
una nova i necessària utilitat.

Hi ha algun canvi previst en 
altres serveis municipals?
Estem ampliant l’espai de reco-
llida d’animals i es deixarà un 
accés per a l’associació de pro-
tecció dels animals de la Pobla 
per entrar-hi i treure’n animals 
sense dependre de la brigada 
municipal. També desfarem 
l’antiga deixalleria del Castell 
per crear una zona verda, que 
encara s’ha d’acabar de con-
cretar.

litat per arreglar les canonades 
més crítiques, que són a la ur-
banització El Castell, concreta-
ment les del carrer Avellaners 
i carrer Tarongers. Les canona-
des estan molt deteriorades i ho 
vam presentar al PUOSC per po-
der fer-ne renovació. Després hi 
ha les millores dels pous. Tenen 
molts anys i estan malmesos i 
això fa que treguin menys me-
tres cúbics d’aigua, i amb una 
subvenció de l’ACA en farem una 
renovació. D’aquesta manera 
podrem extreure’n més aigua.

l’estiu que ve pot canviar 
aquesta situació?
L’estiu que ve podem arribar a 
tenir algun tall fins que no ar-
ribem a fer la inversió del PU-
OSC, que està prevista per a 
l’any 2021. El 2020 sabrem de 
quants diners de subvenció dis-
posarem.

Està prevista alguna campa-
nya d’estalvi d’aigua?
Està previst fer-ne, però la gent 
ja està conscienciada a gastar 
poca aigua. No obstant, tenim 
un problema: molta ocupació 
il·legal d’habitatges. Enguany i 
l’any vinent s’està fent i es farà 
una actuació per trobar aques-
tes cases —ocupades o no— que 
tenen l’aigua punxada. Notem 
que hi ha unes grans pèrdu-
es d’aigua i la majoria no són 
perquè les canonades estiguin 
malament, sinó perquè la gent 
està punxant l’aigua. Ja tenim 
una llista d’infractors.

Quines actuacions han fet o 
faran a les instal·lacions es-
portives?
Una actuació serà canviar la il-
luminació a led i estalviar entre 
un 60% i un 70% del consum. 

Estem mirant  
de fer una nova  
teulada al pavelló  
poliesportiu per  
evitar les goteres
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de Montornès, Francesc Larios. La tro-
bada va comptar amb la presència de 
diputats i diputades de la institució, i 
també de l’equip tècnic especialitzat 
que, utilitzant la metodologia del dià-
leg apreciatiu, n’extraurà els continguts i 

La presidenta de la Diputació de Tarra-
gona, Noemí Llauradó, ha iniciat reuni-
ons amb els alcaldes i alcaldesses dels 
184 municipis i entitats municipals des-
centralitzades del Camp de Tarragona, 
les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, i els 
presidents i presidentes dels 10 consells 
comarcals, per dissenyar conjuntament 
les principals línies estratègiques del 
mandat 2019-2023. Les trobades per-
meten debatre i conèixer de primera mà 
inquietuds, objectius i reptes del món 
local. En aquest sentit, la participació 
dels seus representants esdevé un eix 
fonamental del mandat, que se sustenta 
en el lema “Diàleg, col·laboració i opor-
tunitat”.

La reunió del 19 de novembre amb els 
alcaldes i alcaldesses dels municipis 
del Tarragonès es va dur a terme al Pa-
lau de la Diputació i va comptar amb 
la participació de l’alcalde de la Pobla 

iNFOrmació mUNiciPaL

L’alcalde de la Pobla participa en una reunió  
per dissenyar les línies estratègiques del mandat 
2019-2023 de la Diputació

Es canvia la  
porta del pavelló 
poliesportiu

Pla de seguretat 
en relació amb els 
arbres del municipi

ERC, força més 
votada a les 
eleccions  
espanyoles del 
10-N a la Pobla 

La porta que teníem fins ara al pavelló 
poliesportiu era molt pesada i gran i 
no tenia un mecanisme suficient i rà-
pid per a la seva obertura i havia patit 
nombroses reparacions. Tot plegat ha 
fet decidir al govern municipal d’instal-
lar una nova porta seccional, amb ober-
tura vertical i que optimitza d’aquesta 
manera millor l’espai. A més, la porta té 
un motor més silenciós i autobloqueig 
antirobatori.

Amb 348 vots, Esquerra Re-
publicana va ser la candida-
tura més votada a la Pobla de 
Montornès en les eleccions 
espanyoles del 10 de novem-
bre, al davant de PSC i ECP. La 
participació en els comicis va 
ser del 66,3%.

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
impulsa un pla de seguretat en relació 
amb els arbres de diversos punts del 
municipi. En primer lloc ha calgut treure 
quatre arbres de la plaça de la Bassa per 
motius de seguretat. Estaven podrits i 
només s’aguantaven per l’escorça. Po-
dien caure en qualsevol moment. Està 
previst fer-hi una nova plantació de 
moreres.
Per altra banda, a la zona del Poblado, 
a la urbanització Castell de Montornès, 
cal treure uns pins també per motius de 
seguretat. Seguirem revisant l’estat dels 
arbres en altres punts del municipi per 
garantir la seguretat dels veïns i veïnes.

les propostes que es tindran en compte 
a l’hora de dissenyar el Pla de Mandat, 
juntament amb altres fonts d’informació. 
El procés participatiu també s’estendrà 
a altres grups, com els empleats i em-
pleades de la Diputació.
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La Pobla de Montornès va orga-
nitzar el cap de setmana del 15 
al 17 de novembre el seu primer 
Mercat Medieval Bruixes i Dracs. 
L’ambient medieval i esotèric va 
envair diversos carrers i places 
de la vila, amb parades de pro-
ductes artesans i de proximitat 
però també de l’àmbit màgic, de 
tarot i vidència, diferents activi-
tats i una exposició d’aparells de 
tortura de la Santa Inquisició. 
També hi va haver atraccions 
ecològiques, una taverna me-
dieval, creperia i xurreria, entre 
d’altres. 

Els visitants van poder gaudir 
de la cercavila musical amb 
Musicam Turba i una altra am-
bientada en la caça i la captura 
del drac. La taverna va acollir un 
gran sopar medieval sense co-
berts el divendres a la nit. Durant 
tota la fira hi va haver tallers in-
fantils gratuïts i actuacions dels 
Timbalers Amics de Montornès.

Primera edició del Mercat Medieval Bruixes i Dracs
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www.pessebreviventpobla-
montornes.cat.
Els preus de les entrades es 
mantenen igual que ja fa uns 
anys.
 Nens fins a 8 anys entren 
gratuïtament.
 Els nens que siguin socis 
del Club Super3, fins a 14 
anys i amb el carnet, també 
entren de forma gratuïta.
Nens de 8 a 14 anys: 4 €
Majors de 14 anys: 7 €

iNFOrmació mUNiciPaL

El diumenge 22 de desembre arrenquen 
les representacions del Pessebre Vivent 

Activitats de l’Associació 
Gastronòmica i Cultural

Un any més arriba el Pessebre 
Vivent de la Pobla de Montor-
nès i ja van 44 anys seguits 
de representacions, que en-
guany arrencaran el proper 
diumenge 22 de desembre. 
En total hi haurà cinc dies 
més de representació: dime-
cres 25, dijous 26 i diumenge 
29 de desembre, amb passis 
a les 18.15, 18.55, 19.35 i 20.15 
hores; i dimecres i dilluns 6 de 
gener, amb passis a les 18.30, 
19.10, 19.50 i 20.30 hores. 

El Pessebre Vivent intenta mi-
llorar any rere any i, al mateix 
temps, també vol conservar 
tots aquells elements que 
l’han fet ser la icona del po-
ble i de la comarca del Baix 
Gaià. Aquest any, igual que 
els amb últims, els visitants 
podran continuar degustant 
el brou ben calent, gràcies 

L’Associació Gastronòmica i Cultu-
ral per a la Gent Gran de la Pobla 
de Montornès ha portat a terme di-
verses activitats els darrers mesos. 
El setembre van celebrar la festa 
de l’Associació amb sopar, hava-
neres i degustació de rom cremat. 
L’entitat ha celebrat també l’Olla 
Podrida i la Castanyada. 

Enguany ja es 
poden comprar 
les entrades a la 
mateixa pàgina 
web del Pessebre 
Vivent

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

a la gentilesa del nostre col-
laborador Caldo Aneto.

Durant els darrers mesos 
s’han realitzat tasques de 
manteniment i millora en 
els espais de representació. 
S’ha condicionat la cova dels 
pastors, amb un tancament 
pràcticament tot renovat; a la 
bassa de les rentadores s’ha 
refet tota la impermeabilitza-
ció, ja que tenia pèrdues d’ai-

gua degut a les arrels dels ar-
bres que l’envolten, i s’hi han 
col·locat uns bancs per poder 
fer més còmoda l’espera dels 
visitants.

Com en els últims anys els 
visitants podran adquirir les 
seves entrades a la taquilla 
del propi pessebre o per in-
ternet. Enguany ja les podran 
comprar accedint a la matei-
xa pàgina web del Pessebre 



Els alumnes de quart de Pri-
mària de l’Escola Els Amet-
llers de la Pobla de Montor-
nès van lliurar a l’Ajuntament 
una instància sol·icitant al 
consistori la possibilitat de 
disposar de contenidors 
de reciclatge. Els va rebre a 
l’ajuntament el regidor de 
Medi Ambient, Òscar Ciura-

na, i els va explicar el funci-
onament de la recollida de 
residus i el seu reciclatge a 
la Pobla de Montornès.

tens acidesa a l’estómac??
Anna Icart de Bofarull

L’acidesa és una sensació de cremor que apareix a la boca 
de l’estómac i se situa just darrere de l’estèrnum. Pot irradiar 
a la gola i al coll i acostuma a anar acompanyat de diversos 
símptomes com cremor al pit, presència de gust àcid a la 
boca, retorn del contingut gàstric, tos i dolor de gola sense 
causa aparent.

Però, què és el que propicia que aparegui aquesta acidesa? 
Doncs són diversos factors. Els més comuns són les men-
jades copioses, riques en greixos, picants, alcohol, begudes 
amb gas i cafè. Però podem seguir una sèrie d’hàbits que 
ens ajudaran a evitar-ho. 

Les menjades copioses produeixen un excés d’àcid a l’es-
tómac que allarga la duració de la digestió. Per tant, es 
recomana fer cinc menjades al dia repartides i de petites 
quantitats. Cal tenir en compte que els menjars picants i es-
peciats poden irritar la mucosa gàstrica i fer-ne aparèixer els 
símptomes, millor consumir-les en poca quantitat. A més 
a més, hi ha menjars que afavoreixen el reflux gàstric com 
la cafeïna, els cítrics, la xocolata, la menta o el tomàquet, 
també cal vigilar amb les begudes gasoses, que augmen-
ten la pressió de l’estómac. Per altra banda, l’estrès també 
pot provocar acidesa, cal menjar a poc a poc i mastegar 
bé els aliments. També és necessari evitar el tabac, ja que 
disminueix la producció de saliva que ajuda a neutralitzar 
l’àcid, i al mateix temps la nicotina augmenta la secreció 
d’àcid i disminueix la motilitat gàstrica. És molt important 
no estirar-se després de les menjades, sinó deixar un mínim 
de dues hores entre menjar i anar a dormir, per evitar que 
el contingut de l’estómac avanci a l’esòfag. I per últim tenir 
en compte el sobrepès, que augmenta la pressió abdominal 
i afavoreix la cremor. 

Els símptomes de l’acidesa es poden combatre amb un 
antiàcid recomanat pel farmacèutic si són ocasionals. Però 
si passen a ser una cosa habitual caldrà anar al metge.

Alumnes de quart de 
l’Escola Els Ametllers 
visiten l’ajuntament

Canvis en la recepció dels  
canals de la TDT al municipi
Amb la posada en marxa del 
Segon Dividend Digital a Ca-
talunya, alguns dels canals 
de TDT que es reben al nos-
tre municipi canviaran pro-
gressivament de freqüència 
els propers mesos. La data 
exacta en què es produirà 
l’encesa dels nous canals 
està condicionada al centre 
emissor al qual està orienta-
da cada antena.
Per tal de poder continuar 
veient correctament tots els 
canals de TV, els veïns i veï-
nes del municipi haurem de 
portar a terme determinades 
accions:
 Als habitatges unifamiliars 
o edificis de fins a 3 o 4 habi-
tatges, un cop s’hagi produït 
l’encesa dels nous canals, 
només caldrà fer una resin-
tonització a través del co-
mandament a distància del 
televisor.
 En el cas dels edificis més 

grans, de més de 3 o 4 ha-
bitatges, en canvi, serà ne-
cessari contactar amb una 
empresa instal·ladora de 
telecomunicacions homolo-
gada perquè facin les adap-
tacions necessàries a l’ante-
na. Un cop fet això, cada veí o 
veïna haurà de resintonitzar 
els canals al seu televisor.
El Segon Dividend Digital 
és un procés que es porta a 
terme a tota la Unió Europea, 
amb l’objectiu d’alliberar part 
de l’espai radiolèctric per 
permetre el desplegament 
de les futures xarxes de co-
municació 5G. Aquest procés 
ha d’estar completat el 30 de 
juny de 2020.

iNFOrmació mUNiciPaL
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OBITUARI 
Joan Morant  
i Clanxet
El passat 7 d’octubre va traspas-
sar el bon amic Joan Morant i 
Clanxet, notable historiador em-
parentat a la Pobla de Montor-
nès amb la nissaga dels Rovira, 
documentats a la Pobla des de 
la carta de població. Va dedicar 
tota la seva vida a la investigació 
històrica diversa en l’àmbit tarra-
goní, i junt amb el tan amic Sal-
vador Rovira, li devem tot el que 
d’antuvi coneixem de la Pobla.

Morant va ser impulsor de moltes 
institucions, entre d’altres Amics 
de Montornès i la del Pessebre Vi-
vent. Recollí quasi tota la docu-
mentació medieval extraviada el 
1936 comprant-la a un antiquari 
de Figueres i dipositada a la bibli-
oteca d’Amics de Montornès. L’al-
tra part la recuperà l’Ajuntament 
l’any 2014 i és a l’arxiu històric de 
Tarragona digitalitzada.

Amb Jordi vàrem fer el primer 
llibre del nou centre d’estudis de 
la Pobla, que explica minuciosa-
ment els inicis del Pessebre i la 
construcció i història de l’església 
parroquial.  Per ell tenim l’inven-
tari i nom de les barraques de 
pedra seca del terme, descripció 
de la mina de “La Gavatxa”, les 
fonts del poble, els acord muni-
cipals amb la senyora Maria Ven-
tosa, propietària dels voltants de 
l’ermita; la història de l’estació de 
la línia MZA, la descripció de les 
carrerades i fites al 1718 actual-
ment en vigor, important per re-
introduir la ramaderia pel comerç 
i neteja de boscos, i tantes coses 
més que anirem publicant en ho-
nor de la seva memòria.

Acabo donant el meu sincer con-
dol, que no vaig poder expressar 
a la Catedral a la seva dona, la 
senyora Maria Lluïsa, que tant el 
va acompanyar al llarg dels anys, 
i als seus fills Jordi, Carles i Núria. 

Josep Maria Santamaria i Puig
REGIDOR DE LA POBLA  

DE MONTORNèS

Espai dels lectors
Ara i sempre serà...la 
barberia del Sebastià
Sóc la Maria Lluisa Marimon, poblen-
ca de naixement, tot i que a la Pobla 
tothom em coneix com la Isa. 

De ben joveneta no m’agradava mas-
sa estudiar i només vaig acabar l’an-
tiga EGB, anomenada actualment 
Educació Primària. Quan jo tenia 14 
anys, la Mari Carme Busquets, la jove 
de cal Cosme, em va introduir al món 
de la perruqueria oferint-me l’opor-
tunitat de començar a treballar en 
la prestigiosa perruqueria Antonieta 
Agustí de Tarragona. Allí vaig comen-
çar a formar-me  professionalment 
en el món del que seria la meva gran 
passió: la perruqueria. De cop, gai-
rebé sense adonar-me’n ( sensació 
que experimentes quan fas allò que 
t’agrada) vaig tenir durant 25 anys, 
l’oportunitat d’aprendre de la millor: 
l’Antonieta. Sempre li estaré agraïda 
per l’oportunitat que va suposar per 
a mi.

Llavors,va venir la mort sobtada del 
meu pare: el Sebastià. I tot i tenir una 
certa veterania en l’ofici de viure, jo 
no estava preparada per això. Sabia, 
per descomptat, que el meu pare al-
gun dia es moriria, però no sospitava 
què significava per a una filla que es 
mori el teu pare. Ell era l’aguatzil del 
poble, el carter, el barber i una per-
sona estimada per tots i totes a la 
Pobla. Recordo com si fós ahir, quan 
em deia una i altra vegada que arre-
glés la barberia i obrís el meu propi 
negoci al meu poble natal; fet que 
vaig acabar prometent-li que faria al-
gun dia o altre. I així va ser com, ara 
ja farà 13 anys, vaig arriscar-me per 
una nova aventura: complir la meva 
il·lusió, la del meu pare i la promesa 
que un dia li vaig fer. Vaig deixar la 
meva feina a Tarragona i vaig obrir 
el meu propi negoci,  La perruqueria 
Isa, deixant ben clar des de l’inici que 
ara i sempre serà...la barberia del Se-
bastià.

Vaig iniciar aquesta nova aventura 

amb la il·lusió de treballar a la Po-
bla i amb el record del meu pare i 
desitjo poder seguir treballant amb 
salut fins jubilar-me i ser més feliç 
del que ja sóc ara. 

Per acabar vull donar les gràcies a 
tots i totes per la vostra confiança, 
desitjo poder seguir creixent a nivell 
professional per poder seguir oferint 
uns serveis de màxima qualitat com 
sempre he fet. 

I finalment no m’agradaria acabar 
sense donar les gracies a la meva 
família, a la meva mare per estar 
sempre al meu costat i donar-me el 
seu suport en tots els moments de 
la meva vida, al meu marit Carlos,  
per deixar-me compartir la seva vida 
amb mi i fer-me cada dia més feliç i 
als meus fills. I aprofito l’ocasió per 
desitjar-vos unes bones festes nada-
lanques a tots i totes.

Maria Lluisa Marimon
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restes mortals
Alícia Solé

Donna Leon. Aquesta és l’autora 
del llibre que us recomano, restes 
mortals, però d’ella us en podria 
recomanar molts més, com la pri-
mera novel·la protagonitzada pel 
comissari Brunetti (de les 28 publicades), Mort a la 
Fenice.

És una de les escriptores de novel·la negra més llegides 
del món, i una de les meves preferides. Nord-americana 
de naixement i una gran amant de l’òpera i de la música 
en general, resideix a Venècia des dels anys 80, i és la 
creadora de les històries protagonitzades pel comissari 
Guido Brunetti, que pertany a la prefectura de Venècia.

El protagonista principal és en Brunetti, sempre envol-
tat dels mateixos personatges, tant a nivell personal 
com professional: la seva dona Paola, els seus fills ado-
lescents, el seu cap (el vicequestore Patta), la secretària 
de Patta (la signorina Elettra, de gran ajuda perquè en 
Brunetti pugui resoldre els diferents casos), el tinent 
Scarpa, el forense Rizzardi... però la seva ciutat, Venè-
cia, també es pot veure com la gran protagonista. El 
comissari ens endinsa en la seva ciutat, envaïda pels 
turistes, la ciutat de l’acqua alta, de les males olors, de 
les placetes i racons desconeguts, dels canals bruts i 
palaus que cauen, dels polítics corruptes.

En el llibre Restes mortals l’autora ens parla precisa-
ment del deteriorament de la llacuna veneciana. Des-
prés d’uns petits problemes de salut, Brunetti s’agafa 
uns dies de vacances per reposar en una petita illa 
dins de la llacuna. Allà coneix un home, d’avançada 
edat, amb qui surt a vogar, fet que li permet distreure’s 
i desconnectar dels darrers casos policials que el van 
saturant. Aquest senyor, en Davide, amb qui passa for-
ces hores, és criador d’abelles, però últimament se’l veu 
molt preocupat pel gran augment d’insectes morts que 
es va trobant, així com el ràpid deteriorament de l’en-
torn natural de Venècia. Després d’un accident mortal 
dins de la llacuna, el comissari es veurà amb l’obligació 
d’investigar-ho, i així anirà estirant el fil que el portarà 
a descobrir l’anterior vida d’en Davide.

Estic segura que, si no la coneixíeu, aquesta autora i 
Venècia us captivaran. I ja us animo a llegir les dues úl-
times novel·les d’aquesta sèrie, La temptació del perdó 
i El nom del fill, que són les que van darrere del llibre 
que aquí us recomano.

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès va tancar 
l’any 2018 amb un deute 
de 311.426.38 euros, repar-
tit en tres crèdits bancaris. 
Aquest crèdits es van de-
manar al 2005 (75.000 €), 
al 2012 (459.214,22 €) i al 
2013 (84.808€), tots per fer 
front a factures pendents 
de l’Ajuntament. Ara, a les 
portes de finalitzar el 2019, 
el deute del municipi és de 
253.967,98 €.

La llei d’Estabilitat Pres-
supostària i Sostenibilitat 
Financera no permet in-
vertir més del que es pot 
recaptar en l’any natural, 
per això, tenir un deute 
bancari genera, per un 
costat, haver de pagar uns 
interessos innecessaris 
(prop de 7.000 €/any), i 
per altra banda, condicio-
na el pressupost, limitant 
les inversions.

Per això, des de l’equip 
de govern —després de 
negociar amb les entitats 
bancàries una cancel·lació 
del crèdit al 0% d’interès— 
hem decidit liquidar el deu-
te abans de finalitzar l’any, 
i així tenir més marge per 
invertir i millorar el nostre 
municipi. Aquesta proposta 
es va aprovar el passat 4 de 
desembre al ple extraordi-
nari per majoria absoluta.

L’Ajuntament de la  
Pobla liquida el deute 
per tenir més marge  
per a inversions

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR  

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

El 2018 es  
va tancar amb 
un deute de 
311.426.38 €  
i a les portes  
de finalitzar  
el 2019 ha baixat  
a 253.967,98 €
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Pinturas
Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

C/ Closa Nova, 8
43761 La Pobla de Montornès
pinturas-sgm@hotmail.es

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372

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

actUaLitat

Aquest 2020 es rodarà  
un nou curtmetratge a la Pobla
L’impulsa la banda de 
timbals d’amics de mon-
tornès i se n’encarrega-
ran novament en Jordi 
Pardo i el seu equip

La Banda de Timbals 
d’Amics de Montornès està 
preparant un nou element 
per al seguici festiu de la 
Pobla, que volen tenir en-
llestit el proper estiu. Per 
a la seva presentació han 
decidit rodar un curtme-
tratge, com ja van fer amb 
la bèstia Pigota el 2017. I per 
això han contactat amb en 
Jordi Pardo, que ja va estar 
al capdavant del rodatge 
de La Pobla de la bèstia. El 
curtmetratge ja té títol, Po-
llastre, i estarà ambientat a 
la Pobla. Dolors Figuerola i 
Marta Massó com a produc-
tores i Robert Mora com a 
càmera acompanyen el di-
rector del projecte, Jordi 
Pardo.

La Banda de Timbals 
d’Amics de Montornès tin-
drà un protagonisme espe-
cial en el film, ja que un dels 
infants que integra la ban-
da en serà el protagonista, 
perquè haurà de saber to-
car l’instrument. La infàn-
cia i la màgia tindran molt 
protagonisme a Pollastre, 
però hi sortiran actors i ac-
trius de totes les edats. El 
rodatge serà els mesos de 
març, abril i juny i la presen-
tació per la Festa d’Estiu, a 
l’agost. Una de les novetats 
respecte a La Pobla de la 

El rodatge es 
farà els mesos de 
març, abril i juny 
i el nou film s’es-
trenarà el proper 
estiu

bèstia serà que disposaran 
d’una càmera professional i 
no les casolanes i els mòbils 
de llavors. 

Pardo està molt il·lusionat 
amb el nou projecte: “Visc 
a Reus des de fa uns anys 
i és una sorpresa que em 
tornin a trucar. La nova 
pel·li no tindrà res a veure 
amb l’anterior. Deixem la 
conya i serà una història de 
nens, més sentimental.” El 

director de Pollastre avança 
que “el protagonista serà un 
nen amb un gran sentit de 

la justícia i amb una gran 
imaginació. A la seva ment 
ell es torna un superheroi 
en forma de pollastre quan 
veu situacions d’injustícia. 
Serà una història molt boni-
ca en una Pobla més rural”, 
afirma. Els rodatges seran 
en cap de setmana i el 14 de 
desembre ja es farà la pri-
mera reunió per preparar el 
repartiment. Ja hi ha força 
gent apuntada per aparèi-
xer al curt.
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Acabem 

d’obrir!

NadaL 
a la  
Pobla

andrea rodríguez león, autora 
de la postal amb què  
l’Ajuntament felicita el Nadal

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès felicita enguany les 
festes nadalenques amb una 
postal de l’alumna de sisè de 
primària de l’Escola Els Amet-
llers Andrea Rodríguez León. 
L’Andrea ha estat la guanya-
dora del concurs organitzat 
per l’Ajuntament per primer 
aquest any.
Els alumnes de 6è de primària 
de l’Escola Els Ametllers han 
fet aquest any unes postals de 
Nadal que van estar exposades 

entre dilluns 25 i divendres 29 
de novembre al vestíbul de 
l’ajuntament. Els empadronats 
a la Pobla majors de 6 anys van 
poder votar quina era la postal 
que els agradava més. Cada 
postal tenia un número (no sé 
sabia qui n’era l’autor), que és 
el que es dipositava a l’urna, 
instal·lada a les oficines d’aten-
ció al ciutadà, al primer pis. La 
guanyadora va rebre un lot de 
les postals amb el seu dibuix 
per poder felicitar les festes.
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Ja han passat 100 dies de mandat del 
nou equip de govern, i des de el grup 
AM-PM considerem que és hora de fer 
la nostra reflexió, i no vull deixar pas-
sar l’ocasió d’expressar-la, en la nova 
tasca d’oposició que ens heu encarre-
gat. Som aquí per agrair i escoltar els 
nostres votants. 

Transcorreguts aquests 100 dies i 
després de diferents converses amb 
el grup de govern, la nostra posició 
és de col·laboració en els temes fona-
mentals que afecten al nostre poble. 
Un dels aspectes tractats amb l’equip 
de govern ha versat sobre la segure-
tat del nostre poble, aconseguint que 
comparteixin el nostre projecte dels 
guàrdies municipals, que vam impulsar 
en la campanya des d’AM-PM.

Davant de les darreres crítiques de 
l’actual equip de govern, voldria posar 
en valor la nostra gestió en el passat 
mandat, que ha permès, entre d’altres 
coses, deixar l’Ajuntament amb deu-
te zero. Aspecte que esperem que es 
mantingui en l’actual mandat.

Estarem allà on faci falta per seguir 
treballant pel nostre poble. La nostra 
feina és la de construir sense haver de 
destruir la tasca dels altres.

DAMIà BAS
AM-PM “SOM-HI”

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.

Carta de una votante: “Después del 10N 
me he dado cuenta de que en los cole-
gios, hoy día, no se enseña historia de 
España, que los padres y abuelos no le 
hablan a sus descendientes del golpe 
de estado de Franco y sus consecuen-
cias (hambre, miseria, racionamientos 
de comida, muerte y desaparición de 
familiares y amigos, huérfanos envia-
dos al extranjero, etc.). Ni tampoco de 
lo que hemos tenido que luchar por 
los derechos de la mujer, del colectivo 
LGTBI, de los trabajadores. Lo digo por 
ese partido tan franquista cuya mayo-
ría de votantes son jóvenes y que en 
estas elecciones han sacado tantos 
escaños. Yo creo que si obligaran a to-
dos sus votantes a hacer la mili como 
antes y a pasar todo lo que han pasado 
nuestros ancestros (repito: solo a sus 
votantes) resultaría que ningún joven 
les ha votado. ¿Se creen que por echar 
a los sin papeles y por poder llevar una 
arma en el bolsillo vamos a vivir mejor? 
Viviríamos mejor si en lugar de echar a 
esas personas, todo los gobiernos mun-
diales nos uniéramos para garantizar 
que tuvieran una buena vida en su país 
sin tener que huir por guerras y geno-
cidios. Si no hubiera tanta corrupción 
entre nuestros políticos. Si los sueldos 
de los políticos fueran equivalentes al 
resto de trabajadores , que trabajen el 
mismo tiempo que el resto por la jubi-
lación. Si Felipe cobrara como el resto 
de españoles, y el resto de su familia 
trabajase para ganarse el pan. Y mu-
chas otras cosas más. No volvamos a 
cometer los mismos errores.”

PEDRO MAESTRE
Regidor de  

Podem Veïnes

Ja ha passat gairebé un mes de les 
eleccions generals i els resultats que 
s’han donat conviden a la reflexió. Con-
vocades exclusivament per millorar els 
resultats d’un partit que va ser incapaç 
de formar govern havent guanyat les 
anteriors eleccions del 28 d’abril i no 
va voler governar junt amb els qui ara 
es fan abraçades i petons.

Doncs bé, la jugada no li ha sortit del 
tot rodona i els resultats han estat pit-
jors dels que va obtenir amb l’anterior 
cita electoral i de retruc això també 
afecta el nostre partit.

Hem passat de ser gent de poc fiar, per 
dir-ho amb paraules suaus, i ser rebut-
jats en tots els sentits per poder parlar 
i facilitar la investidura a ser la clau de 
volta per poder tenir nou president.

El dia 25 d’aquest mes de novembre, 
la militància d’ERC va votar per exigir 
al nostre partit que l’abstenció en la 
investidura ha ser a condició que s’ac-
cepti una taula de negociació per po-
der afrontar i resoldre la situació que 
es dona a casa nostra.

La major part de les bases d’ERC no 
entendria que es facilités la formació 
d’un nou govern a canvi de res i em 
temo que el compromís dels dirigents 
del PSOE només durarà el just per a la 
presa de possessió del nou president 
i després, com diuen ells, “donde dije 
digo, digo Diego”. M’agradaria que el 
nostre partit reflexionés molt a fons, 
abans de donar qualsevol suport als 
partits d’àmbit nacional espanyol. Ja 
son massa les vegades que no com-
pleixen amb les promeses fetes.

ALFRED ROFES  
I ANGLèS 

President de la  
Secció Local d’ERC 

de la Pobla de Montornès

Eleccions  
generals 2019... 
Les segones    
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Quiero comunicar que por razones 
personales he pasado a regidor no 
adscrito. Siempre he trabajado por 
el bien de la comunidad, antes lo 
hacia por Torredembarra. Al final 
decidí intentar trabajar por mi pue-
blo, presentándome con las siglas 
del PP. Gracias a los votantes que 
me dieron su confianza, he salido 
regidor. La razón de pasar al no 
adscrito es que por diferencias de 
siglas no puedo trabajar de pleno 
por mi pueblo. Sin embargo como 
persona, sí.

Creo que no se tendría que coar-
tar el trabajo de un consistorio, mis 
ideas y las que forman el partido. 
Aunque ya lo expliqué, siguen sien-
do las mismas aunque no esté en 
el PP. Pido a mis votantes que 
sigan confiando en mi persona. 
Gracias.

FÉLIX LILLO
Regidor no adscrit

Voleu col·laborar amb Poblagat?
Des del passat mes d’agost, l’Associa-
ció d’Amics dels Gats de lña Pobla de 
Montornès – Poblagat treballa conjun-
tament amb l’Ajuntament per garantir 
el benestar dels gats i gates que viuen 
als carrers de la vila, evitar el creixe-
ment descontrolat de les colònies fe-
lines i millorar la convivència entre els 
animals i el veïnat.
L’associació Poblagat està formada per 
persones voluntàries que desenvolu-
pen diverses tasques al municipi. Actu-
alment som 16 voluntaris i voluntàries.
D’una banda, ens encarreguem de 
l’aplicació del mètode CER (Captura-
Esterilització-Retorn) per tal de mi-
llorar la qualitat de vida dels animals 
i controlar les colònies limitant el 
seu creixement. A través 
d’aquest mètode, les 
gates i els gats 
són capturats i 
traslladats al 
centre veteri-
nari. Allí són 
esterilitzats 
per evitar 
que es re-
produeixin 
descontro-
ladament i, 
després, són 
retornats a la 
seva colònia de 
forma segura. Quan 
es capturen també 
s’aprofita per desparasi-
tar-los.
D’altra banda, ens encarreguem de la 
seva alimentació controlada i del bon 
estat i neteja dels espais on es troben 
els animals, per tal de procurar la co-
moditat del veïnat i fer que les colò-
nies no suposin una molèstia. Així, hi 
ha una persona a càrrec de cadascuna 
de les colònies, autoritzada per l’ajun-
tament, que és l’única responsable 
d’alimentar els gats i gates de la seva 
colònia, així com de mantenir l’espai 
net i en bones condicions. Ens els pro-
pers mesos, l’Ajuntament s’encarregarà 
de senyalitzar els espais habilitats per 
posar el menjar i l’aigua dels gatets. Cal 
recordar que només aquestes perso-
nes autoritzades pel consistori poden 
alimentar-los.
Finalment, si es detecten colònies que 
poden suposar una molèstia per la seva 
ubicació o un perill per als animals, es 

treballa per canviar-les de lloc i esta-
blir-les en espais més adients.
Totes les persones que col·laboren en 
aquest projecte ho fan de manera vo-
luntària i els mitjans econòmics per fer 
front a les despeses de menjar, esteri-

litzacions, captures (gàbies, 
guants...), medicació, 

etc. provenen de 
subvencions de 

l ’A juntament 
de la Pobla de 
Montornès, 
de la Dipu-
tació de Tar-
ragona i de 
donatius.
Actualment 
s’està tre-

ballant en la 
identificació de 

totes les colònies 
existents al muni-

cipi i en l’esterilització 
del màxim nombre de gates 

i gats per controlar el seu creixe-
ment. Durant els mesos d’octubre i 
novembre s’han esterilitzat ja un total 
de 40 gatets i gatetes, 14 a través dels 
recursos propis de l’Associació i 26 amb 
recursos aportats per l’Ajuntament de 
la Pobla.
Des d’aquí aprofitem per demanar la 
col·laboració de tots els veïns i veïnes, 
tant si voleu col·laborar com a volunta-
ris i voluntàries com simplement dema-
nant-vos que no feu mal als animals ni 
dificulteu la nostra tasca, en benefici de 
la nostra convivència. També s’accep-
ten donacions de menjar, etc. i dona-
tius que podeu fer arribar al bar Le Petit 
Plaisir i el Forn S. Virgili, establiments 
col·laboradors de l’associació Poblagat.
Si voleu contactar amb nosaltres po-
deu trobar-nos a Facebook associa-
ció d’amics dels Gats de La Pobla de 
montornès. 

Poblagat està  
formada actualment  
per 16 voluntaris  
i voluntàries que  
desenvolupen diverses 
tasques al municipi
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Manel Bonanad

L’article el vull dedicar a 
totes aquelles persones 
que vinguéreu a la i cami-
nada Popular solidària en 
benefici de La marató de 
tV3, el dissabte 12 d’oc-
tubre, dins els actes de la 
Festa de la Pigota. Gràcies  
per la vostra companyia. 
Gràcies a tots per la vostra 
solidaritat i el vostre amor 
per la natura!

Comencem al final de la pla-
ça, on es localitzen els dipò-
sits d’aigua. Hi ha dos camins 
que en pocs metres s’uneixen. 
A uns 80 metres hi trobem 
una bifurcació. Agafem el pri-
mer sender que veiem, cap a 
la dreta i que entra dins del 
bosc. El seguim durant 800 
metres. El camí és planer, ex-
cepte un petit pendent que es 
puja sense dificultat. El bosc 
és exuberant, amb el pi blanc 
(Pinus halepensis) com a ar-
bre dominant, acompanyat 
d’un sotabosc dens d’arbus-
tos, com el llentiscle (Pistacia 
lentiscus) i l’arítjol, en caste-
llà zarzaparrilla (Smilax as-
pera), una liana enfiladissa i 
espinosa. En alguns punts del 
recorregut veurem margalló 
(Chamaerops humilis), l’única 
palmera autòctona d’Europa, 
i també bruc d’ hivern (Erica 
multiflora), en castellà brezo, 
un arbust que floreix entre 
octubre i març i que presenta 
unes flors petites en forma de 
campana i de color rosa que 
tenyeixen de color el sota-
bosc a l’hivern.

Quan arribem al final del sen-
der, desemboquem en un de 
més ample. El seguim cap a 
la dreta, cap al nord. A uns 
60 metres arribem a un rètol 

de color verd. Seguim cap al 
nord, en direcció a Salomó. 
Al cap de poca estona, a la 
vostra dreta, veiem una ma-
sia a la llunyania: és el mas 
Barral, documentat en un 
capbreu de l’any 1615. S’hi veu 
bé perquè l’incendi del 2016 
va cremar la vegetació que 
l’envoltava. Continuem i al 
cap de pocs minuts arribem 
a l’entrada d’ un sender que 
es troba a la nostra esquer-
ra. En aquest punt s’hi veuen 
pins cremats. Hi ha una fita 
de pedra, un pi gran cremat i 
que va caure i tres pins vius i 
grans que ens indiquen l’en-
trada al nou sender. L’aga-
fem i caminem un parell de 
minuts fins que ens trobem 
al terra un senyal en forma 
de fletxa que ens indica cap a 
l’esquerra. I què hi ha? Doncs 
un amagatall, fixeu-vos-hi bé. 
Hom pot pensar en un lloc 
utilitzat durant alguna de 

El mirador del nord-oest del terme de la Pobla

les guerres que els nostres 
avantpassats patiren durant 
els segles XIX i XX: la guerra 
del Francès i les tres guerres 
Carlines del segle XIX; o bé la 
Guerra Civil del 1936-39 (al 
segle XX). O fins i tot d’ algun 
segle anterior. Pot ser l’utilit-
zaren per amagar-se de l’ene-
mic o per fer emboscades. En 
fi, és un misteri. El que sembla 
clar és que, al menys en part, 
és una construcció humana: 
observeu la paret de l’esquer-
ra, amb pedres perfectament 
sobreposades. 

Continuem durant un minut 
més. Deixem el bosc enrere 
i caminem entre oliveres, la 
majoria abandonades. Hem 
arribat a la part més alta del 
recorregut. A partir d’ara bai-
xarem fins a desembocar al 
peu de la muntanya del Foll. 
Durant la baixada, fixeu-vos 
que en un punt del recorregut 

hi ha un pou i darrere una ca-
bana de pedra seca. Fins aquí 
hem caminat tota l’estona 
per la serra d’Hivern. Mentre 
baixem davant nostre veiem 
la muntanya del Foll (la que 
queda més a la vora i que pre-
senta forma de piràmide co-
berta de pins). Aquest indret 
és una mena de pas natural 
entre ambdues muntanyes. 

A la vostra dreta, al nord i 
nord-oest, s’observa l’arc de 
muntanyes que envolta el 
Camp de Tarragona: és part 
de la Serralada Prelitoral 
Catalana. El punt més alt és 
la Baltasana, a Prades, amb 
1.202 metres d’ altura. Aques-
tes muntanyes s’aixecaren 
durant l’era cenozoica (època 
del terciari), fa més de 30 mili-
ons d’ anys. I el procés encara 
continua, però la formació de 
muntanyes és tan lenta que 
no ens n’adonem! Penseu que 
els fenòmens geològics a gran 
escala es comptabilitzen en 
centenars de milers o milions 
d’anys. Aquesta zona és un 
preciós mirador! Admireu les 
precioses vistes de la natura!
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camiNem Per La PObLa

El mirador del nord-oest del terme de la Pobla

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 30 minuts (depenent de les parades que 
fem)

distància: 3 km aproximadament (itinerari circular)

dificultat: baixa 

aspectes d’ interès: bosc mediterrani; cabanes de pe-
dra seca; sòls; amagatall; panoràmica de la Serralada 
Prelitoral; serres del nord-oest.

Observacions: es tracta d’un itinerari que fa de nexe 
d’unió entre les dues serres muntanyenques més impor-
tants del nord-oest de la Pobla. Gaudirem de magnífiques 
vistes de l’arc de muntanyes que envolta pel nord i nord-
oest el Camp de Tarragona. A més, durant la major part 
del recorregut caminarem entre frondosos boscos de pi 
blanc. També aprendrem alguna cosa sobre els diferents 
tipus de sòls que trobem al terme.

a vegades pedregoses. La 
tonalitat blanquinosa és de-
guda que els sòls estan car-
bonatats, perquè les roques 
del terme contenen carbonat 
de calci en llur composició, 
en major o menor proporció. 
Les formacions vegetals són 
pobres (ara ja sabeu per què 
el margalló que tenim aquí 
està molt poc desenvolu-
pat!). En canvi, als llocs més 
humits i on hi ha molta vege-
tació (al bosc), el sòl és més 
profund, més ric en substàn-
cies minerals i orgàniques, i 
d’un color bru. És el sòl bru 
càlcic mediterrani (càlcic 
pel motiu esmentat abans: 
presència de carbonat de 
calci a les roques que li fan 
de suport). A més, com hi ha 
coberta vegetal, l’aigua i el 
vent no erosionen tant el sòl 
i es manté bastant estable. 
I quan plou, l’evaporació de 
l’aigua líquida no és tan acu-
sada com passa en els llocs 
descoberts d’arbres, perquè 
la llum i la calor del sol no 
arriben tan bé al sotabosc i 
al terra, i així la vegetació pot 
créixer frondosament perquè 
es reté més l’humitat.

Bé, seguim pel camí que 
hem dit, el que va de Rubi-
als a Salomó, cap el nord (no 
hem de fer cas del rètol groc 
que hi ha, no indica bé les 
direccions). Pel camí veiem 
una cabana de pedra seca 
a la nostra dreta. En uns 5 
minuts ens trobem un sen-
der també a la nostra dreta. 
El seguim durant uns 800 
metres i haurem arribat a la 
plaça dels dipòsits d’aigua, 
però per la part de darrere, 
que desemboca en una altra 
part de la plaça.

Seguim i en poca estona arri-
bem a una esplanada on ens 
dona la benvinguda una es-
pècimen de margalló. Hi ha 
un encreuament de camins. 
El que queda davant nostre, 
estret i que s’endinsa al bosc, 
puja a la muntanya del Foll. 
El de la dreta va a parar a la 
carretera que va de la Nou 
de Gaià a Salomó. El de l’es-
querra, més ample i que fa 
baixada, desemboca en el 
sender que va de Rubials 
a Salomó, i és el que hem 
d’agafar. 

Aquí és un bon lloc per parlar 
una mica del sòl. N’hi ha de 
diferents tipus al terme de la 
Pobla. Els més pobres, amb 
molta sequedat, poc pro-
funds i molt exposats a l’ero-
sió (com al lloc on estem ara, 
a les zones aclarides, sense 
gaire vegetació i exposades a 
la pluja o al vent), són xero-
rendzines, de color ocre, gro-
guenques o blanquinoses, i 

Generalitats:
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Campions!!!
El Club Petanca la Pobla de 
Montornès s’ha proclamat 
matemàticament campió 
de la Lliga Provincial de 
Tarragona de Primera Di-
visió, a falta de tres partits 
per acabar la lliga. El segon 
equip, que juga a la lliga a 
Segona Divisió, es manté 
líder a falta de dos partits. 

Per altra banda, els juga-
dors del club poblenc Juan 
Carlos Mostajo i Antonio 
Roca, amb Juan Carlos Ni-
eto del Club Petanca Vila-
seca, van ser seleccionats 
per la Federació Catalana 
de Petanca per participar 
en el Torneig Ciutat de Va-
lència, de què es van pro-
clamar campions. 

El passat 16 de Novembre, 
la Federació de Petanca de 
La Rioja va invitar el Club 
Petanca la Pobla de Mon-
tornès a participar en el 
Torneig Intercomunitats . 
Es van inscriure dues du-
pletes, formades per Ma-
riano Trujillo, Juan Carlos 
Mostajo, Amador Joval i 
Amador Morales. La duple-
ta formada por Juan Carlos 
i Mariano es van proclamar 
campions de La Rioja. 

Actualment ja estan prepa-
rant el seu torneig social, on 
participaran tots el socis i 
acompanyants que vulguin 
passar un bon dia de petan-
ca. La fi de festa s’acabarà 
amb un dinar especial al 
restaurant Braseria Paco. 

El club participarà en els 
tallers que està organitzant 
l’Ajuntament, en què inten-
taran potenciar la petanca 
entre els nens i nenes que 
ho desitgin. Se’ls explicarà 
com es juga i participaran 
en un concurs on els gua-
nyadors tindran un premi 
relacionat amb la petanca. 

eL cLUb de PetaNca Us 
desitJa UNes bONes 
Festes
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Se presentan los equipos del CFS La Pobla  
de Montornès para la temporada 2019-2020

Gerard Bailo, subcampió de la Copa Rodi 2019

El pasado 30 de noviembre en el poli-
deportivo municipal tuvo lugar la pre-
sentación de los equipos para la tem-
porada 2019-20 del Club Futbol Sala 
La Pobla de Montornès. Antes de co-
menzar la presentación, la entrenadora 
Patricia San Roman, acompañada por 
junta directiva y cuerpo técnico, leyó un 
manifiesto sobre la violencia dentro del 
deporte hacia las mujeres en conme-
moración al pasado 25 de noviembre, 
Día Mundial en contra de la Violencia 
Machista. 

A continuación comenzó la presenta-
ción, empezando por la junta directiva 
y siguiendo los diferentes equipos. Los 
primeros en ser presentados fueron las 
más pequeños, el equipo baby, que este 
año es la gran novedad para facilitar el 
acceso a nuestro deporte. El AMPA Es-
cola Els Ametllers y el club han llegado 
a un acuerdo para que el fútbol sala se 
pueda realizar como una extraescolar 
más. La directiva agradece al AMPA la 
confianza depositada. Seguidamente 
fueron presentados los equipos alevi-
nes de David/Alejandro y de Pozu/Eric, 
el equipo infantil de Sergio, el equipo 
cadete de Juanmi/Oliver y para fina-
lizar, el equipo senior de Lucho/Patri. 
Tras la presentación se pudo disfrutar 
del primer partido de nuestros babys 
contra el equipo invitado CFS Reus, 
un partido que hizo que la grada se 
divirtiera y animara a los pequeñines 
del club.

Gerard Bailo s’ha hagut de conformar 
aquesta temporada amb el segon lloc a 
la Copa Rodi, competició que la tempo-
rada passada va guanyar. El passat 1 de 
desembre a Alcarràs, Ferran Cardús es 
va assegurar el primer lloc a la general 
en imposar-se novament al pilot de la 
Pobla de Montornès, que va ser segon, 
com ja ho havia estat en les dues curses 
anteriors. Al circuit d’Alcarràs, Balio va 
liderar la cursa durant molta estona 
però el va superar Cardús a manca de 
quatre voltes i ja no el va poder superar 
perquè rodava molt ràpid.

Aquest proper diumenge, 15 de desem-

paron en los comarcales que tuvieron 
lugar el 6 y 7 de diciembre en Blanes, 
donde defendieron a la selección de 
Tarragona.

La Junta Directiva quiere aprovechar 
este articulo para agradecer a todos 
los miembros que forman el Club, ju-
gadores, técnicos, padres y madres, 
patrocinadores y a las empresas cola-
boradoras, la confianza depositada una 
temporada más en nosotros, sin cada 
uno de ellos no seria posible. Aprove-
chamos también para desearos a todos 
unas felices fiestas!!!

bre, es disputa la darrera cursa de la 
Copa Rodi, a Agramuny, i Bailo buscarà 
un triomf per acabar la temporada amb 
bon gust de boca.

El pilot de la Pobla ha culminat una 
bona temporada, en què s’ha convertit 
en el segon estranger a proclamar-se 
campió d’Anglaterra de Dirt Track, des-
prés de guanyar el British Flat Track. 
L’anterior havia estat l’italià Marco Be-
lli, fa onze anys. La temporada 2018 ja 
havia aconseguit el subcampionat bri-
tànic. Va ser el més regular amb dues 
victòries, tres segons llocs i un tercer 
en les sis proves disputades.

Tenemos que destacar que tres jugado-
res del CFS La Pobla de Montornès, Eric 
Alcántara, Pol Alcántara, Hugo Torres y 
el míster Jose Pozuelo “Pozu” partici-




