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Editorial
Aquest cop La Pigota ha tardat
més a sortir. Volíem publicar-la ja
fa un parell de mesos, però la crisi
sanitària originada per l’epidèmia
de Covid-19 ens va fer decidir a endarrerir-ne la sortida. Hem ampliat
paginació per poder encabir tota la
informació i les seccions habituals i
dediquem un nombre important de
pàgines a com la Pobla de Montornès s’ha enfrontat al coronavirus,
tant des de l’Ajuntament com des
de la ciutadania, que en la seva
immensa majoria ha complert les
restriccions i el confinament per
evitar el contagi de la malaltia i s’ha
organitzat per, des del voluntariat,
cosir mascaretes i ajudar els qui no
podien anar a comprar menjar i medicaments o fer gestions bàsiques.
Davant de la situació econòmica
tan difícil que s’ha produït també
al nostre municipi a causa de les
dràstiques mesures derivades del
confinament, l’Ajuntament de la
Pobla de Montornès ha pres diferents mesures que us expliquem
en aquesta Pigota, i també hem
decidit assumir el cost dels anuncis en aquest número i ajudar les
empreses i negocis que passen un
moment complicat i premiar també la fidelitat donant suport durant
tants anys a aquesta eina de comunicació que és La Pigota.
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
signades amb noms i cognoms, DNI i
telèfon de contacte. No poden excedir
els 1.500 caràcters (incloent-hi espais).

Espai dels

Presentació

lectors

Renovació de la
Junta Local d’ERC
Ja fa deu mesos que al nostre ajuntament està governat per la coalició
d’ERC i Centrats. L’impuls que s’ha
donat al poble durant aquest temps
es més que evident, millores en la
neteja del poble, actes per a grans i
petits amb un aire molt més festiu,
millora de la senyalització horitzontal,
etc. I sobretot l’empenta i la il·lusió
que transmeten tots els seus regidors.
Aquest equip de govern és eminentment jove, amb alguna excepció, i la
falta d’experiència que potser els pot
fer falta queda totalment compensada per les ganes i l’energia que tots
ells i elles aporten a la gestió de les
seves tasques.
Ara és quan ve el treball més dur,
portar a terme el compromís principal
de la campanya electoral i la reforma de part dels antics col·legis per
convertir-los en biblioteca municipal,
treballs que també afectaran una part
de l’àrea de la piscina.
Com podem veure, els canvis a tots

els estaments són necessaris i inevitables. A la Secció Local d’ERC de la
Pobla de Montornès també li ha tocat
una renovació de la seva junta, i el
passat dia 29 de gener es va celebrar
una assemblea amb els militants i
simpatitzants per escollir nova junta.
La nova junta amb els seus principals
càrrecs la componen els següents
afiliats:
President de la Secció Local
Oscar Ciurana i Chortó
Secretaria de Finances
Francesc Larios i Mercadé
Secretaria d’imatge i Comunicació
Marcel Carbonell i Palau
Personalment, els desitjo molta sort
i èxits en el desenvolupament de les
seves tasques.
Alfred Rofes i Anglès
Expresident Secció local d’ERC de la
Pobla de Montornès 2015 – 2020
Extresorer Secció local d’ERC de la
Pobla de Montornès 2003 - 2020

Sorteig de la cistella de la Banda
de Timbals d’Amics de Montornès
La Cistella que sortejàvem la Banda
de Timbals d’Amics de Montornès va
anar cap al Serrallo de Tarragona. Els
Timbalers volem donar les gràcies a
totes les persones que van col·laborar
en aquest sorteig.
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Temps difícils,
temps
d’esperança
Aquesta pandèmia ens deixarà una petjada difícil d’esborrar. Al principi va ser molt dur, perquè la incertesa
era absoluta i cap administració, tampoc les municipals,
estava preparada per fer front a aquesta situació. Va ser
difícil entendre el que estava passant, i tampoc sabíem
el que duraria. A escala estatal no arribava material ni
s’estaven fent tests, i fa dos mesos la situació era realment preocupant, on es van arribar a viure situacions
molt greus.
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El món municipal s’ha trobat a la trinxera durant la
crisi, i hem hagut de dedicar recursos i fer tasques que
no ens corresponien com a administració. Aquestes
darreres setmanes s’han ajornat projectes, s’han suspès festes, reunions i fins i tot, el ple ordinari del mes
d’abril, i des de l’Ajuntament hem intentat adaptar-nos
ràpidament a la situació, ser àgils a l’hora de prendre
decisions i estar a l’altura amb les mesures socials i
econòmiques que el nostre municipi necessita. Les
situacions que hem viscut ens han de fer aprendre de
cara al futur i quedar-nos amb les coses bones. Que pot
tenir de bo una situació com aquesta on ens ha portat
al límit en temes de salut i economia?
Doncs amb aquesta situació d’emergència, s’ha vist el
costat bo de les persones. Voluntaris i voluntàries disposades a ajudar als més necessitats, a col·laborar amb
l’ajuntament en l’organització o a dinamitzar activitats i
festes per evitar que els ànims caiguessin encara més.
Treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que han
estat des del primer dia al peu del canó, adaptant-se a
una situació tan estranya per a tots i totes. Els regidors
i regidores de govern, que han demostrat una gran capacitat de treball, fent un gran esforç dia a dia.
Així doncs, vull agrair a tots els voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores, regidors i regidores per
aquest esforç en unes setmanes difícils per a tots i totes, també agrair al cap del principal grup de l’oposició
haver-se posat a disposició del govern durant la crisis.
I, com no, donar les gràcies als poblencs i poblenques,
on la gran majoria ha respectat les mesures del confinament i també les del desconfinament, que a excepció
de la minoria de sempre, hi han tingut un comportament
exemplar.
Ningú està dient que això s’hagi acabat, i hem de ser
molt prudents davant el risc de rebrot. Les mesures
han sigut molt més estrictes, i ara, hem de saber gaudir d’un estiu i d’unes festes diferents, amb rauxa, però
amb prudència.
Moltes gràcies a tots i totes.
Francesc Larios
Alcalde de la Pobla de Montornès
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Repartiment de
mascaretes fetes
per cosidores voluntàries
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès, gràcies a la participació
d’un grup de cosidores
voluntàries, va distribuir mascaretes entre
els veïns i veïnes del
municipi a través de diversos comerços locals.
A més va fer entrega de
lots de mascaretes a la
Fundació Pere Badia de
Torredembarra, al Centre d’Assistència Primària de Torredembarra i
al servei d’Ambulàncies
Egara amb base a Torredembarra.
La tela i el material per a
l’elaboració d’aquestes
mascaretes va ser donat
de manera totalment altruista per part de Textiles Los Peques de Tarragona. Les mascaretes
van ser degudament esterilitzades per part del
personal de les clíniques
dentals Donoso i Amorós de Torredembarra i
es van entregar de manera individual i envasades al buit en funció de
les seves necessitats.
També hi ha hagut altres
iniciatives solidàries,
com la de la Cafeteria i
pastisseria El Petit Plaer, que van cosir mascaretes per a veïns i veïnes
del poble. Per cert, molt
originals.
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Felicitant
els aniversaris
als més petits
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Recàrrega automàtica de les
targetes moneder del Consell
Comarcal del Tarragonès per poder
garantir els ajuts de menjador
Des de l’inici del confinament, el Consell
Comarcal del Tarragonès va distribuir
targetes moneder de prepagament als
diferents ajuntaments de la comarca per
tal de poder garantir els ajuts de menjador durant el període en el qual els centres estaran tancats. S’han recarregat
automàticament en diferents períodes
amb els imports corresponents.

L’Ajuntament de la Pobla, a través
dels vigilants municipals, ha felicitat diversos infants que durant les
primeres fases del confinament
complien anys. Des del consistori
volem agrair el suport rebut al llarg
de tots aquests dies i esperem haver-vos ajudat una mica a passar
el confinament, sobretot als més
petits del nostre municipi.

Les targetes estaven precarregades amb
un import que correspon a un ajut de 4
euros al dia, pels dies que estan tancats
els centres, independentment del tipus
d’ajut garantit que tinguessin. La targeta moneder pot utilitzar-se en qualsevol
establiment d’alimentació que disposi
de terminal punt de venda (TPV). Es pot
gastar en una sola compra o en diverses
fins a l’esgotament del saldo.
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès va repartir 57 targetes moneder a

LA TEVA IMMOBILIÀRIA

A LA POBLA

VENDA I LLOGUER

GESTIÓ DE LA PROPIETAT

PÈRIT JUDICIAL
WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com

les famílies dels alumnes amb beques
menjador. Aquestes targetes moneder
han de garantir l’accés a l’alimentació
dels alumnes amb beca menjador. La
Generalitat va transferir les targetes als
consells comarcals i aquests les han fet
arribar als respectius ajuntaments. Les
targetes es recarreguen automàticament mentre duri l’estat d’alarma i es
podran utilitzar als establiments que
acceptin el pagament amb Visa.

· PISOS I CASES
· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS

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

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)
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Torna el mercat setmanal amb
totes les mesures de seguretat
Després de vuit setmanes sense ferse a causa de la Covid-19, la Pobla de
Montornès va recuperar el dissabte 9
de maig el seu mercat setmanal i ho
va fer amb les parades d’alimentació i
productes frescos.
L’Ajuntament ha estat molt estricte
amb les normes de seguretat i de distanciament social i s’han pres les mesures necessàries perquè el mercat se
celebrés amb totes les garanties, per
evitar riscos innecessaris. S’ha vetllat
perquè les mesures s’hagin complert
tant per part de les persones que hi
han anat a comprar com entre els paradistes.
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La plaça del Mercat, lloc on se celebra
de forma habitual, és prou ampla com
perquè les parades hagin guardat la
imprescindible distància entre elles,
i perquè l’aforament permès, de 100
persones, s’hagi complert mantenint
el distanciament social necessari entre els clients.
Tant l’accés com la sortida s’ha fet per
un punt concret controlat, atès que tot
aquell que accedís a l’espai del mercat
el trobava delimitat per tanques. Pel
que fa a les parades, cadascuna ha
comptat amb una cinta de seguretat
per mantenir la distància obligatòria
entre el paradista i el client, atès que
l’autoservei s’ha prohibit i són els marxants els únics que a partir d’ara podran
tenir contacte amb els productes.
L’alcalde, Francesc Larios, i regidors de
l’equip de govern va estar a la plaça a
primera hora del matí per controlar que
la reobertura del mercat marxés bé i

Modificació
del Calendari
fiscal 2020
El Calendari fiscal de la Pobla de Montornès 2020 ha patit modificacions a
causa de la pandèmia de la Covid-19.

van agrair als poblencs la seva responsabilitat. “Crec que la major part de la
ciutadania està conscienciada amb la
situació que estem patint i demostren
la seva responsabilitat. A poc a poc ens
anem habituant a aquestes normes de
seguretat que tots, sense excepció, hem
de seguir i complir estrictament per
aturar aquest virus”, va afirmar Larios.
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L’Ajuntament suma
Telegram i Instagram
als canals seus canals
de comunicació
L’Ajuntament de La Pobla De Montornès ha obert recentment sos
nous canals de comunicació amb
la ciutadania a través de l’aplicació
gratuïta de missatgeria Telegram i la
xarxa social Instagram, amb l’objectiu d’arribar a un nombre més ampli
de població en aquests moments
excepcionals que viu el país arran
l´emergència sanitària generada
pel coronavirus.
Les persones que ho desitgin poden unir-se al canal de Telegram i
començar a rebre, de manera immediata i unidireccional, missatges
importants, avisos d’incidències,
continguts d’interès, la agenda o
consells. Aquesta serà, de fet, la
principal finalitat del canal, informar
el més aviat possible a la ciutadania
sobre informacions de última hora.
Telegram és una aplicació amb unes

funcionalitats similars al WhatsApp
però amb avantatges que la fan indicada com a canal de comunicació
entre mòbils, atès que no emmagatzema fitxers a l’aparell i no empra
dades de contacte dels usuaris, fet
pel qual compleix a la perfecció
amb els requisits de la nova Llei de
Protecció de Dades, i no es fa necessari dur a terme cap tràmit previ per
subscriure’s.
Busqueu-nos com Ajuntament de
La Pobla De Montornès o a través
de l’enllaç: https://t.me/lapoblademontornes @lapoblademontornes.
També podeu seguir al compte
d’Instagram de la Pobla de Montornès, que ja fa un parell de mesos que s’ha posat en marxa i també
trobareu informació al voltant del
nostre municipi.

Covid-19

La Pobla de Montornès
destinarà 16.000 euros
més a pal·liar els efectes
econòmics de la Covid-19
L’Ajuntament de la Pobla
de Montornès crearà una
partida d’emergència social i una altra de promoció econòmica, de 10.000
euros i 6.000 euros respectivament, per ajudar a
pal·liar els efectes produïts en l’economia familiar i
productiva com a conseqüència de l’emergència
sanitària desencadenada
per la pandèmia del coronavirus.
D’aquesta manera, el
consistori poblenc posa
a disposició de la ciutadania dues línies d’ajuts
destinades, per una banda al comerç, el petit
empresariat i autònoms
i, per l’altra, a persones i
famílies vulnerables eco-

nòmicament i socialment.
La suma d’aquestes ajudes, més la ja existent de
serveis socials, fixada en
3.900 euros, fan un total
de 19.900 euros. Aquestes ajudes se sumen a les
ja preses anteriorment
per l’ajuntament, com la
suspensió dels rebuts de
la llar d’infants, la suspensió de les taxes d’ocupació de la via pública per a
terrasses d’establiments
de restauració i mercadet o l’ajornament de la
recaptació d’impostos
directes com l’IBI.
Aquestes mesures econòmiques s’han d’aprovar per ple, però compten amb el vistiplau dels
partits de l’oposició.
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Sant Jordi confinat, balcó ben decorat
Malauradament, aquest Sant Jordi
no el vam poder viure tal com el coneixem, però és important que tot i no
poder sortir als carrers, no vam deixar
de celebrar els llibres i l’amor. Per això
l’Ajuntament de la Pobla de Montornès
va convidar a decorar els balcons del
municipi amb roses de tots tipus. Se’n
van poder veure de millor o pitjor fetes,
elaborades de paper, de tela o pintades sobre un llençol: l’important era el
significat. I la senyera va acompanyar
les roses.
Aconsegueix la teva rosa
Els comerços de la Pobla van oferir la
possibilitat als seus clients i clientes
d’emportar-se gratis una rosa el Dia de
Sant Jordi si feien una compra mínima
de 10 euros.
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Tasques de desinfecció
per part de la
Brigada Municipal

La Brigada Municipal de
l’Ajuntament de la Pobla de
Montornès ha realitzat tasques de desinfecció d’espais
del nostre municipi més
concorreguts en aquests
dies de confinament de la
població per la pandèmia
de la Covid-19.
Aquesta desinfecció es va
iniciar pels espais conside-

rats a hores d’ara prioritaris,
com són les voreres dels
recintes que per la seva activitat reben més afluència
de gent, com els que estan
davant d’establiments d’alimentació, farmàcies, parades d’autobusos, el CAP, i
baranes o agafadors on la
gent té més contacte físic
amb l’espai.

La Pobla dona
suport a famílies
necessitades
El servei de voluntaris que
coordina l’Ajuntament de
la Pobla de Montornès
ha estat actiu durant el
confinament a causa de
la Covid-19. “Estem molt
satisfets de la resposta
a la crida que vam fer fa
uns dies i tenim més de
vint voluntaris del poble
i altres municipis. Hem
pogut atendre diverses
famílies amb problemes
per comprar aliments i
medicaments”, explica la
primera tinent d’alcalde,
Gemma Barceló.
Barceló assenyala que

s’han repartit les compres
entre els comerços locals
i només recorren a grans
superfícies de municipis
propers per comprar articles que no troben a la
Pobla. La regidora també
destaca la coordinació
amb ajuntaments de
municipis propers i amb
Protecció Civil de Torredembarra i la gran predisposició a col·laborar
que han trobat en els comerços locals. Indica que
fan repartiment a domicili
quan abans de la crisi sanitària no ho feien.
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Bonificació del 100 %
en la taxa d’ocupació de
via publica destinades
a les terrasses
A partir de l’11 de maig,
quan es va iniciar la fase 1
de la desescalada, els bars i
restaurants han pogut obrir
les seves terrasses, tot i que
amb un aforament reduït per
mantenir les mesures de
distanciament social. Per
aquest motiu i per intentar
mitigar els efectes negatius
d’una aturada de gairebé seixanta dies i una reobertura
limitada, l’Ajuntament de la
Pobla de Montornès va decidir aplicar una bonificació
del 100 % en la taxa d’ocu-

pació de via publica destinada a les terrasses d’aquests
negocis.
A més a més, s’estudiarà
cada cas i es valorarà la
possibilitat d’ampliar l’espai
disponible per a les terrasses per tenir la màxima ocupació possible mantenint el
distanciament necessari entre clients i reobrir amb totes
les garanties de seguretat. A
aquesta possible ampliació
de l’ocupació de via publica,
també se li aplicarà la reducció del 100% de la taxa.
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Seguim treballant per a tu,
cuidem de la teva salut
Horari provisional amb cita prèvia
dimarts de 10:00 a 14:00 hores.
Limitació d’aforament. Màxim 1 client.
Si us plau, espera fora d’aquesta oficina.
Horari preferent d’atenció per a majors
de 65 anys de 10:00 a 11:00 hores.
Respecta els 2 metres de distanciament físic
tant dins com fora de l’oficina.
Utilitza sempre guants i mascareta.
Utilitza els productes d’higiene disponible
a les oficines: hidrogel, mocadors d’un sol ús
i papereres especials.
Recorda, seguim connectats amb tu a:
Twitter

@aqualiacontact

Atenció
telefónica
Atenció al client
Avaries
Autolectures

Oficina
virtual

App

aqualiacontact.com
Aqualia Contact

Espai contra la Covid-19.
A la nostra oficina realitzem un estricte
protocol de desinfecció.

La teva companyia de l’aigua
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Entrevista Vanesa Blanco
Segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès

“És un luxe tenir més voluntaris que gent necessitada en u
Vanesa Blanco Inchaurraga ocupava el
quart lloc de la candidatura d’Esquerra
Republicana de Catalunya en les darreres eleccions i des del juny passat és
segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de la Pobla de Montornès. S’encarrega de les regidories d’Esports, Gestió
d’instal·lacions esportives i activitats
esportives, Serveis socials, Polítiques
d’igualat de gènere i LGTBI, Associacionisme, Promoció econòmica, Turisme i
activitats, Polítiques actives d’ocupació,
Comerç, fires i mercat ambulant, Turisme i Llicències d’activitats.
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Ets una de les regidores noves
d’aquest mandat i heu hagut d’afrontar una crisi tan excepcional com la
de la Covid-19. Què heu fet des de
l’Ajuntament per afrontar aquesta
situació?
Aquesta pandèmia ens ha agafat, com
a tots els ajuntaments, de sobte i sense
referències sobre els passos que s’han
de dur a terme. Així i tot, hem intentat
ser àgils en la presa de decisions. Primer de tot ens vam reunir per suspendre les activitats més imminents, com
el trail, les festes de Setmana Santa i
el mercadet, i tancar espais municipals
com parcs infantils o el cementiri i programar la desinfecció dels carrers més
transitats. Vam ampliar els canals de
comunicació, amb dues xarxes socials
com Telegram i Instagram, que sumats
a Facebook ens han permès comunicar
totes les novetats i canvis diaris de normatives i restriccions.
Vam organitzar els voluntaris que es
van posar en contacte amb nosaltres
per poder ajudar a fer la compra o les
gestions d’aquells que no ho podien fer
per si sols. Hem de dir que és un luxe
tenir més voluntaris que gent necessitada en un poble com el nostre. Un cop
teníem encarats els temes més urgents,
ja es va entrar en la part econòmica,
amb la suspensió de contractes amb
els proveïdors, la suspensió de taxes
d’ocupació de via publica o dels rebuts
de la llar d’infants.

Aquestes últimes setmanes ha començat el desconfinament.
S’ha pactat amb tots els regidors de
l’oposició —a l’espera de l’aprovació per
ple— de la creació de dues partides, una
de 10.000 euros per a urgències socials
i una de 6.000 euros per a promoció
econòmica.
D’aquest últim punt ja hem començat a
fer alguna acció, com el regal d’una rosa
per una compra mínima als comerços de
la Pobla, premiar amb productes locals
per fer un bon ús de la deixalleria mòbil
o una bonificació del 100% de la taxa
de les terrasses dels bars i restaurants.
Avui dia, ja hem reobert el cementiri
(amb obertura i tancament automàtic)
i el mercadet (amb mesures de seguretat que han agradat tant als paradistes
com als poblencs i poblenques), i estem
estudiant totes les possibilitats de cara
a una possible reobertura de la piscina
i de les festes d’estiu.

A la Pobla tenim un entorn magnífic, que potser necessita un petit
impuls per convertir-se
en un reclam turístic
Quina valoració fas d’aquests primers
mesos més enllà de la Covid-19?
Molt bons, però intensos, plens de sorpreses i d’un gran aprenentatge. En pocs
mesos hem fet moltes accions i molts
canvis alhora que ens hem anat posant
al dia; en el meu cas, només començar,
amb la gestió de la piscina i posteriorment la del poliesportiu, el mercat, les
entitats, els serveis socials, llicències
d’activitats… I amb el dia a dia, que déun’hi-do.
I les sorpreses?
Gran part de la intensitat i aprenentatge
ha estat per intentar buscar solucions a

la manca de manteniment i previsió que
ens hem trobat. Per exemple, el sostre
del poliesportiu s’ha de canviar per complet perquè fa anys que no s’hi fa manteniment i cada cop hi ha més goteres, i
en canvi es va pintar el terra del poliesportiu abans d’arranjar-ne el sostre o de
canviar-ne la porta principal, que ja feia
temps que tenia perill de caure.
Amb la piscina ens ha passat una cosa
semblant. Ara l’hem deixat buidar, perquè després de tants anys sense arreglar
les fuites, la terra on recolza la piscina
s’ha dispersat i els fonaments han quedat buits amb el perill que comporta.
Instal·lacions no legalitzades com el
ZEM o la Pista, contractes vençuts i un
gran etcètera que fa més intensa, si és
possible, l’arribada a l’Ajuntament.
Quines són les principals accions que
porteu a terme o teniu previstes pel
que fa a l’àrea de serveis socials?
L’agost passat vam becar el casal d’estiu,
i per primer any des de l’Ajuntament vam
organitzar La Marató de TV3 juntament
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un poble com el nostre”
la bandera LGTBI en un banc de l’escola,
realitzar xerrades, tallers i fins i tot un
curs de defensa personal.
Quines polítiques actives d’ocupació
porteu a terme?
Hem apostat per la formació com a eina
principal per combatre la desocupació.
Un conveni amb Criteria Caixa ens permetrà realitzar diversos cursos, com
manipuladors d’aliments, fitosanitaris
o carretons elevadors, entre d’altres, que
capacitarà i millorarà el currículum de
molts poblencs i poblenques que busquen feina. A la nova web tindrem un
tauler d’anuncis, on les empreses locals
podran publicar les ofertes de feina, i així
podrem fer d’enllaç entre els candidats
i les empreses.

amb els veïns i veïnes de Pobla, que fins
ara ho feien ells sols. També hi vam participar amb la pancarta i una donació
que a partir d’ara serà anual. Una altra
acció és que hem becat el transport de
les excursions escolars (a través de serveis socials i l’escola) gràcies a la donació directa aconseguida de la Fundació
“la Caixa”. Teníem previst començar un
curs d’alfabetització en català per a nouvinguts i estrangers conjuntament amb
el Consell Comarcal, però ara per ara
s’ha hagut d’ajornar per la pandèmia. I
amb els recursos de l’Ajuntament, volem
seguir ajudant a totes aquelles famílies
que ho necessiten, dins de les nostres
possibilitats.
Heu donat impuls a les polítiques
d’igualtat de gènere i LGTBI.
Estic molt orgullosa que per primer cop,
l’any 2019 la bandera LGTBI onegés a
l’ajuntament de la Pobla; és una petita
acció, però molt necessària començar-la
a fer avui en dia. Volem fer diverses accions quan tot torni a la normalitat, com
pintar, conjuntament amb els alumnes,

En els pressupostos
d’aquest any, els equipaments esportius hi
tenen molt de pes
I en promoció econòmica?
El passat mes de novembre vam recuperar la Fira Medieval de Bruixes i Dracs,
i actualment ja tenim preparades noves
activitats al municipi, com la Fira del Vi,
que malauradament hauran d’esperar a
l’any vinent. Amb aquestes accions de
dinamització, amb les abans esmentades arran de la pandèmia i amb jornades
formatives destinades als comerciants
per abordar qüestions com el màrqueting o la promoció en xarxes socials, busquem reforçar els establiments de proximitat. La nova web, impulsada per la
Regidoria de Comunicació, jugarà també
un paper important en la promoció dels
negocis locals.
Està desaprofitada turísticament la
Pobla? Quines accions teniu previstes?
A la Pobla tenim un entorn magnífic,

ENTREVISTA
que potser necessita un petit impuls
per convertir-se en un reclam turístic.
Des de la Regidoria d’Urbanisme, que
ha signat un conveni amb la URV d’arquitectura, es buscarà recuperar refugis, cabanes de pedra seca i qui sap si
algun mas.
Actualment, hem assumit el lideratge
del Baix Gaià Turisme —l’alcalde de la
Pobla n’és el president—, des d’on volem donar difusió, a través de la web
i app a aquests aspectes, tant de la
Pobla com dels altres municipis, com
també promocionar la ronda verda que
uneix els castells del Baix Gaià i la resta
de camins.
Quins són els principals eixos en política esportiva i gestió dels equipaments esportius?
En els pressupostos d’aquest any els
equipaments esportius hi tenen molt
de pes. Durant l’any es canviarà tant
el sostre com la lluminària del poliesportiu, es legalitzaran les instal·lacions
del ZEM i es construirà un skatepark.
En l’àmbit esportiu donarem suport als
esports existents, però buscarem de
potenciar-ne de nous, com el bàsquet.
També teníem preparades activitats de
tota mena, com campionats de pingpong o partides simultànies d’escacs.
La Pobla té un teixit associatiu molt
potent. Què feu des de l’Ajuntament
per donar-li suport?
Primer de tot volem canviar les bases
de les subvencions, perquè siguin més
justes i premiïn totes aquelles que
participin en activitats del poble, tot i
que aquest any estem estudiant com
podem col·laborar amb les entitats tot
i que encara no tinguin despeses per
justificar per la suspensió dels actes.
Paral·lelament, volem reorganitzar els
espais municipals perquè les entitats
realitzin les seves activitats i/o exposicions. Cedirem nous espais, com l’antic
consultori, i actualitzarem contractes
de cessió d’espais a les entitats que fa
anys que estan caducats i desfasats. La
informació ha de ser fluida entre entitats
i consistori, per això estem potenciant
molt la comunicació i busquem fer-los
partícips, encara més, de les activitats
organitzades per l’Ajuntament i ens oferim a col·laborar en totes aquelles que
organitzin.
En l’àmbit personal volia reivindicar
abans d’acabar l’entrevista la llibertat
per als presos i exiliats polítics.
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Els Salats i La Disbauxa es reparteixen els
premis al Carnaval de la Pobla de Montornès
La Pobla de Montornès va
obrir, com ja és tradicional els darrers anys, els
Carnavals del Baix Gaià
el dissabte 15 de febrer. I
ho va fer novament amb
un gran nivell entre les
carrosses i les comparses i una bona afluència de públic. La rua va
aplegar cinc carrosses i
tres comparses, que van
recórrer diversos carrers
del poble fins al pavelló
poliesportiu, on van poder
oferir els seus balls, amb
la presentació de Jordi
Pardo, mentre els membre del jurat puntuaven
els diferents participants.
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posta sobre Rússia es
van repartir els premis
del Carnaval de la Pobla
de Montornès. Precisament la reproducció del
Kremlin i les disfresses de
russos i les espectaculars
matrioixques van guanyar
el premi a la millor disfressa i millor carrossa en
la categoria de carrosses,
i Els Salats en la de millor
maquillatge i millor ball.

En l’apartat de comparses, es van imposar en
la categoria de millor
disfressa i millor maquillatge Els Reciclats amb
la seva proposta sobre
indis, mentre que els PeLa carrossa de “La Mare tawhatspps van treure la
Terra” d’Els Salats i La puntuació més alta en el
CRITERIS DE VALORACIÓ GLOBAL CATEGORIA CARROSSA
Disbauxa i la seva pro- ball.
Recull de valoracions del tres jutges.

Número de la Carrossa
Aspectes a
valorar

La millor
disfressa
( màxim 50)

1
3

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

34

37 37,5 23

32

24

44

41

38

50

44

42

50

45

43

33

32

25

40

35

29

79
34

39

34

32

42

44

34

44

99

TOTAL

123
35

44

108

97

48

136
36,5 48

48

44

50

47

35

50

40

125,5
35,5 43

44

34

29

121,5
40

131
43

138
42

50

50

44

46

46

138

118

110

131,5

Aspectes a
valorar

La millor
disfressa
( màxim 50)

Número de la Comparsa
1
1

2

48

36

TOTAL

2
3

1

2

39,5 37

28

123,5

3
3

1

2

3

37,5 20

16

20

100,5

56

La millor
carrossa
( màxim 50)
TOTAL
El millor ball
( màxim 50)

--38

TOTAL
El millor
maquillatge
( màxim 50)

35

--35

38

108
50

31
115

42

--37

31

117
34

26

39
92

31

34

96
27

25

27
65

13

42,5

134,5
41,5 48

35

CRITERIS DE VALORACIÓ GLOBAL CATEGORIA COMPARSA
98

46

146

141

Recull de valoracions del tres jutges.

TOTAL

5

1

TOTAL

El millor
maquillatge
( màxim 50)

4

2

108,5

El millor ball
( màxim 50)

3

1

TOTAL
La millor
carrossa
( màxim 50)

TOTAL

2

119,5

36,5
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Carnaval infantil al pavelló municipal
L’AMPA de l’Escola Els Ametllers i
l’Ajuntament van organitzar per primer
cop el Carnaval infantil, el 21 de febrer.
Es va portar a terme al pavelló municipal i es va comptar amb el patrocini
d’Autocars del Penedès. Hi va haver
premis per a les millor disfresses, que
van ser vals de compra per a l’Abacus:
1r Correcuita – Patrulla Canina
2n Malèfica
3r Frida Kahlo
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FORMATGERIA LA
POBLA DE MONTORNÈS

Visita’ns a Facebook
C/ Major, 48
La Pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62
Mòbil 649 274 657

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

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
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S’aprova un pressupost municipal per
a l’any 2020 de 2.345.098,47 euros
El ple municipal celebrat el 3 de gener
va aprovar sense cap vot en contra el
pressupost per a l’exercici 2020: 7 vots
favorables i 4 abstencions. Els pressupost presentat per l’equip de govern és
de 2.345.098,47 euros, un 2,14% superior al del 2019, bàsicament per l’augment de les subvencions demanades
els darrers mesos.
Aquest augment d’ingressos, juntament
amb una reducció de la despesa corrent, permet, entre d’altres, crear una
partida contra la violència de gènere,
doblar l’import en ajudes socials, signar
un convenc amb la URV per a la revisió
urbanística del municipi o preveure la
incorporació d’un nou vigilant de seguretat.
Però sobretot, aquests reajustaments
permeten augmentar un 62,2 % (de
120.552 euros a 195.549,69 euros)
l’apartat d’inversions, on està previst,
per exemple:

- Canviar la porta del cementiri per una
d’automàtica i millorar-ne la jardineria.

- Millores en la piscina municipal (a la
imatge).

- Adequar l’antic consultori.

- Arranjar les voreres malmeses.

- Enllumenar el tram entre el nucli i la
urbanització del Castell.

- La construcció d’un skatepark.

- Canviar l’enllumenat del poliesportiu
i reparar-ne el sostre.

- Adequar les instal·lacions del ZEM i
de la plaça de la Bassa.

Mor el treballador municipal
Francisco José Mansiño

S’inicien els treballs de neteja
del torrent

El 9 de febrer ens va deixar
sobtadament a l’edat de 55
anys el treballador municipal i company Francisco
José Mansiño Contreras,
després de mesos de lluita
contra una greu malaltia.
Des de l’Ajuntament volem

Després de repetides reunions amb els responsables
de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), en què l’Ajuntament de la Pobla havia
posat de manifest el mal
estat del torrent poblenc i
el perill que comporta, s’han
començat els treballs de neteja. Aquesta actuació està
valorada en 37.866 euros i

expressar el nostre condol
i acompanyar els familiars i
amics en aquests moments
tan difícils. Per aquest motiu, les banderes del municipi onejaren a mig pal durant
tot el dia 12, data del funeral.
Descansa en pau.

està 100% subvencionada.
Treballs com aquests eliminen els obstacles naturals
o la brutícia que dificulten
la baixada d’aigua quan hi
ha torrentades, que redueix
l’acumulació de cabal i minimitza el risc d’inundacions
en períodes de pluja intensa,
a part de millorar la higiene i
la salubritat de la zona.
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Nova edició ‘confinada’ del Certamen Literari Eusebi Merc
A l’escola Els Ametllers de la Pobla de Montornès ja es tradició la
celebració del Certamen Literari
Eusebi Mercadé per la festivitat
de Sant Jordi, un certamen literari que es realitza amb l’objectiu
de reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura.
Es pretén fomentar la creativitat
en l’expressió escrita, reforçar les
competències lingüístiques a
tots nivells, incentivar l’hàbit de
la lectura i ajudar els alumnes a
assolir una competència comunicativa sòlida.

5

16

2

1

6

7
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Enguany, degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint vam plantejar la
participació en el Certamen Literari Eusebi Mercadé una mica diferent, ja que
la vam organitzar de manera telemàtica.
Aquest Sant Jordi no el vam poder viure
tal com el coneixem, però era important
que tot i que no es pogués anar a l’escola no deixéssim de celebrar els llibres i
l’amor.

Guanyadors

P5: Irene Obiols (dibuix)

4t: Laia Ferré

1r: Jana Calvet

5è: Guifré Alomà

P3: Nico Florit (dibuix)

2n: Álvaro Gutiérrez

6è: Lucia Gómez Aranda

P4: Iván Torres (dibuix)

3r: Anna Batlle

A continuació us deixem els textos guanyadors i la relació dels seus autors/
es. Volem felicitar tots/es els/les participants per la feina feta, i agrair la col·
laboració als membres del jurat: Cristina Serrano Gil, de la biblioteca; Joan
Martorell Coca, de Roda de Berà; Mònica
Muñoz Brazo, directora de l’escola Els
Ametllers de la Pobla de Montornès, i
Gemma Barceló Solé, regidora d’Educació del nostre municipi.
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S’eliminen dos punts del terme
on s’acumulaven deixalles il·legals

18

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès
ha eliminat els dos punts on s’emmagatzemaven, sense cap límit ni control, els
voluminosos i trastos vells que s’aboquen de forma il·legal. Hi ha empreses
de fora del municipi que es desplacen
a la Pobla i hi aboquen les seves restes
(així no paguen el cost de la planta de
tractament de residus, que és on haurien
de portar-les) i veïns que fan mal ús dels
contenidors.
Un cop net, a l’abocador de l’escorxador
hi hem fet un tancat, que servirà, principalment, per a l’associació de Poblagat i
els seus voluntaris, on a partir de febrer
podran comptar amb tres zones independents per poder resguardar els gats i
gossos que trobem pel municipi fins que
vinguin a recollir-los els seus propietaris.

L’abocador de Mas Soler està totalment
buit i en poques setmanes se’n retirarà el
tancat i es deixarà com la zona enjardinada que era antigament. Aquest últim
abocador, ple a vessar després de tants
anys acumulant materials impropis, ha
suposat un sobrecost a les arques municipals per sufragar aquesta anomalia.
El consistori està denunciant totes
aquelles empreses que fan abocaments
il·legals al nostre municipi, i tot i que han
disminuït els voluminosos abandonats
als nostres carrers, encara s’han de recollir pràcticament cada dia matalassos,
mobles o runa. Agraïm la col·laboració
dels veïns i veïnes que ens ajuden a detectar aquest casos.
Per això, i per evitar tornar al punt en què
estàvem al 2019, hem fet un tancat on

Suport perquè la sardana sigui
patrimoni cultural immaterial
de la humanitat

El ple municipal de l’Ajuntament de la Pobla de
Montornès va aprovar per
unanimitat donar suport

a la candidatura perquè la
sardana esdevingui patrimoni cultural immaterial de la
humanitat de la Unesco.

hi ha tres contenidors de grans dimensions; així, tot el que recollim es col·loca
directament als contenidors, mantenint
la zona neta i abaratint la recollida, atès
que ja està seleccionada prèviament.
Cal recordar que els trastos són tots
aquells residus que, per les seves dimensions, no es poden deixar dins d’una
bossa d’escombraries ni als contenidors.
Aquests residus s’han de dur a la deixalleria de Torredembarra o de Roda de
Berà (gratuït) i, en cas que NO es pugui,
es fa una recollida cada primer dimecres
i dijous de cada mes des de la comarcal
del Tarragonès (cal trucar prèviament a
l’ajuntament). A més a més, disposem
d’una deixalleria mòbil el primer diumenge de cada mes al pàrquing que hi
ha davant de les escoles.

Finalitza un curs gratuït
d’operador/a de carretó
El passat mes de desembre va finalitzar el curs
gratuït d’operador/a de
carretó frontal, retràctil,
apilador, recull comandes i transpaleta manual
i elèctrica. El curs, tant teòric com pràctic, va tenir
una durada de 24 hores i
va ser tot un èxit, va omplir totes les places disponibles. En finalitzar el curs,
es va lliurar el diploma i el
carnet acreditatiu per part
de l’Ajuntament. Els mesos vinents continuarem
oferint formacions pera
tots i totes els poblencs i
poblenques.
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Què són i com funcionen
els antihistamínics?
Anna Icart de Bofarull

Els antihistamínics són els medicaments que serveixen
per combatre els efectes de l’al·lèrgia.
Però en què consisteix una reacció al·lèrgica? Es tracta
d’una reacció exagerada del nostre sistema immunitari
al confondre una substància inofensiva com el pol·len
per una substància perjudicial. Pot causar diversos símptomes entre els quals podem destacar: secreció nasal,
picor als ulls, erupcions, problemes respiratoris, nàusees i
diarrea. La majoria de les persones poden patir un episodi
d’al·lèrgia al llarg de la seva vida.
Els antihistamínics funcionen alterant la reacció de les
cèl·lules del teu cos a la histamina. I què és la histamina?
Una substància que ajuda el nostre sistema immunitari a
lluitar contra infeccions o virus. Com ja hem dit anteriorment, quan el cos confon una substància inofensiva amb
una de perjudicial provoca una sobreproducció d’histamina, i crea la reacció al·lèrgica i els símptomes que ja hem
comentat. Bloquejant la histamina, els antihistamínics
aconsegueixen que els cos no reaccioni a aquesta substància inofensiva. Però cal vigilar amb la gent que pateix
alguna d’aquestes malalties, ja que podrien empitjorar
amb l’ús d’aquests medicaments: asma, diabetis, pressió
arterial alta, epilèpsia, malalties cardiovasculars, malalties hepàtiques, malalties renals i tiroides hiperactiva.
Per les seves característiques els antihistamínics també
es poden utilitzar per a l’insomni i el mareig per moviment, però d’això en parlarem un altre dia. Ja que avui
ens hem centrat en l’al·lèrgia, direm que els antihistamínics acostumen a utilitzar-se per a èczemes i urticàries,
rinitis al·lèrgica, conjuntivitis al·lèrgica, reaccions causades per picades d’insectes o reaccions al·lèrgiques a
certs aliments. Els podem trobar en diferents formes
farmacèutiques com pastilles o càpsules, cremes, locions
i gels o esprais nasals.
I fins aquí les característiques i funcions dels famosos
antihistamínics.
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Col·laboració entre la Universitat
Rovira i Virgili i l’Ajuntament de
la Pobla de Montornès
Són diverses les actuacions
que mostren la bona relació
entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de la Pobla
de Montornès. Un exemple és
que l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura - ETSA URV ha
ofert una assignatura optativa
inclosa dins del pla d’estudis
anomenada Centres Històrics
i Renovació Urbana amb l’objectiu de realitzar propostes
de millores de l’espai públic
del municipi de la Pobla de
Montornès.
Aquesta assignatura la imparteix Marc Manzano Saló,
és quadrimestral i té una durada de tres hores setmanals.
L’alumnat inicialment fa una
anàlisi del municipi, de la realitat física actual per tal de
poder fer una diagnosi acura-

da que permeti posteriorment
realitzar un pla de millores.
Aquest pla de millores es concreta amb propostes acadèmiques que es presentaran i
s’exposaran a l’Ajuntament.
L’equip del consistori valorarà
les propostes i es deixarà assessorar per tal de realitzar, si
és considera oportú, algunes
de les millores presentades
per l’alumnat que permetran
millorar l’espai públic de la Pobla de Montornès. I en segon
lloc també s’està elaborant
un conveni de col·laboració en
matèria d’urbanisme.

S’instal·la una caseta al pati de
l’escola gràcies a la recaptació
del Parc de Nadal
El Parc de Nadal municipal,
en el qual hi van participar
diverses entitats, va destinar
la recaptació d’enguany —obtinguda a partir de la venda
de números per diferents sorteigs— a l’Associació de Mares
i Pares d’alumnes (AMPA) de
l’Escola Els Ametllers.
Per tots/es és coneguda la
importància del pati de l’escola com a espai educatiu i de
contacte amb la natura. És el
principal espai de joc i moviment que tenen els infants durant la jornada escolar, a part
que també s’hi desenvolupen

bona part de les interaccions
socials entre iguals i els descobriments autònoms. Per
aquests i molts motius més
l’AMPA ha valorat la necessitat
de comprar una caseta, que ja
s’ha instal·lat al pati d’educació primària del centre i amb la
qual els més petits s’ho passen
d’allò més bé.

estucats · venecians
Pinturas
lacats · pintures
Santiago Gordillo Merchan
vernissos
C/ Closa Nova, 8
43761 La Pobla de Montornès
pinturas-sgm@hotmail.es

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159
Mòbil. 661 265 372
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S’instal·len els nous contenidors
de recollida de la brossa a la Pobla
El canvi de contenidors a la Pobla de
Montornès va començar la segona
quinzena del mes d’abril amb un retard
respecte a la previsió inicial a causa de
les mesures de l’estat d’alarma per la
pandèmia de Covid-19. La mesura respon al canvi del sistema de recollida
de la brossa en el marc del nou contracte impulsat pel Consell Comarcal
del Tarragonès i adjudicat a FCC Medio
Ambiente. El canvi més visible és el Model 5 fraccions, que vol dir que en totes
les illes de contenidors hi ha les cinc
fraccions, el model més estès a Catalunya.

La nova ubicació d’alguna de les illes dels contenidors són provisionals i s’aniran adaptant
i corregint segons les
necessitats
La majoria de municipis i ens locals disposen de 5 contenidors on llençar els
residus que generen. El groc pels envasos lleugers, metàl·lics i brics. El verd
pels envasos de vidre. El blau pel paper
i cartró. El marró per la fracció orgànica i el gris per la fracció resta. En els

municipis que tenen implantat aquest
model, els residus que no poden llençar-se en cap d’aquests contenidors,
hi ha establerts altres sistemes de recollida, com ara les deixalleries mòbils
o la recollida a domicili dels residus de
gran volum.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Òscar Ciurana, afirma que la situació que hi havia fins ara era insostenible i provocava que la Pobla estigués
a la cua de Catalunya pel que fa a la
recollida de residus. La recollida de la
brossa serà ara més ràpida, gràcies que
es pot fer només amb el conductor i
no cal altre personal de suport. Ciurana
assenyala a més que els contenidors
es desinfecten més sovint amb aigua
a pressió.
S’ha renegociat el subministrament de
80 nous contenidors grans, de 3.500

grups polítics
INFORMACIÓ
Municipal
litres, que arribaran en un període d’un
a dos mesos. En total hi hauran 183 contenidors a tot el municipi enlloc dels
150 de l’antic contracte. “Amb la nova
ubicació dels contenidors, ara agrupats
majoritàriament per illes tots junts amb
els de vidre, cartró, plàstic, resta i orgànica, esperem incrementar substancialment els nivells de reciclatge i, si som
més eficients en la recollida selectiva,
això repercutirà en el preu que es paga
pel servei; ja que no reciclar li genera
més despesa al nostre municipi”, explica Ciurana.
La nova ubicació d’alguna de les illes
dels contenidors són provisionals, ja
que s’aniran adaptant i corregint segons les necessitats. Des de l’Ajuntament es comprometem a recollir les
suggerències i demandes dels veïns i
veïnes del nostre municipi. No obstant,
en aquest sentit, demanen la comprensió a la ciutadania i recorden que tot i el
canvi d’ubicació dels contenidors, s’ha
de continuar respectant la normativa
d’ús dels contenidors. Dipositar de forma correcta els residus, no és sols una
qüestió estètica sinó també de salut
pública de primer ordre, tant pel personal que buida els contenidors i neteja
els nostres carrers, com per a la resta
de la ciutadania.
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès va cedir de forma provisional uns
terrenys per a la descàrrega i muntatge dels contenidors de la zona nord del
Tarragonès.

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès
estrena nova web corporativa
Aquesta primera setmana de juny,
l’Ajuntament de la Pobla de Montornès
ha posat en marxa una nova web municipal. La regidora de Comunicació, Gemma Barceló, explica que l’antiga web
havia quedat obsoleta i era necessari
disposar d’una nova web i per això han
estat treballant els darrers mesos en la
seva creació. Barceló destaca que han
volgut fer una web senzilla però amb
més contingut i potenciar-ne la usabilitat perquè tan els veïns i veïnes de la
Pobla com els visitants puguin trobar
fàcilment la informació que cerquen. A
més, disposa de notícies actualitzades i
ofereix la possibilitat de comunicar incidències. Us convidem a visitar-la: www.
lapoblademontornes.cat.
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La comissió de seguretat
aprova la creació d’un grup
de Protecció Civil
El passat 3 de gener es va celebrar una
nova reunió de la comissió de seguretat,
a què van assistir tots els representants
dels diferents grups polítics i en què es
va aprovar la creació d’un grup de protecció civil, amb voluntaris i voluntàries
del municipi que ajudarien a prevenir,
reduir o corregir els danys causats a
persones i béns materials.

La pigota

Tala d’un pi
per motius
de seguretat

També es va aprovar la creació d’un canal d’informació municipal per conèixer
de forma veraç la realitat i les necessitats del municipi i que ens permeti fer
un mapa de fets succeïts i dels vehicles
i persones implicades.
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La trobada va esdevenir molt profitosa
i l’equip de govern (ERC i Centrats) va
poder presentar la seva proposta de
policia local mixta, l’informe de delinqüència que s’ha presentat als Mossos
d’Esquadra, la sol·licitud al Ministeri
d’Interior de càmeres de seguretat per
a l’entrada i sortida del municipi i dues
noves propostes.
En aquesta trobada, el grup AM-PM
també va presentar la seva proposta
de vigilants municipals, i va quedar el
compromís que per a la següent reunió,
a part de debatre sobre les actuals pro-

postes, es buscarien d’altres alternatives com la mancomunitat o la vigilància
privada. I en segon lloc, la d’un canal
d’informació municipal que ens permetrà conèixer de forma veraç la realitat
i les necessitats del municipi i que ens
permeti fer un mapa de fets succeïts
i dels vehicles i persones implicades.

A la zona del Poblado ha calgut
treure un pi que tenia aproximadament 42 anys. L’actuació s’ha
hagut de dur a terme, amb prèvia consulta als agents rurals, per
qüestions de seguretat. Durant
les últimes ventades i pluges el
pi es va bellugar molt i aquest era
un taüt reomplert amb pedres,
no era sòlid.

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès reobre el
cementiri municipal, la porta del qual s’ha motoritzat
El passat dissabte 16 de maig, l’Ajuntament de
la Pobla de Montornès va reobrir el cementiri
municipal per tal que tothom que ho necessiti pugui visitar els seus difunts i fer el dol.
L’horari d’obertura serà el següent: cada dia
de 08.00 a 20.00 hores.
Per tal de facilitar l’organització de l’obertura i tancament del cementiri s’ha motoritzat
la porta d’accés principal amb un sistema
d’obertura i tancament automàtic. Per qualsevol incidència contacteu amb el telèfon 610
184 883.
Tot i l’inici de la fase de desconfinament, des
de l’Ajuntament recordem la necessitat de ser
prudents i seguir mantenint les mesures preventives per evitar la propagació del #Covid19.
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Reina Roja
Alícia Solé
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Calçotada de l’Asociación
Gastronómica y Cultural

Reina Roja és el títol del llibre
que us proposo en aquesta ocasió. El seu autor és Juan GómezJurado, periodista i escriptor
madrileny, que alguns crítics ja
consideren el millor escriptor de
thriller europeu.
La protagonista d’aquesta novel·la policíaca és l’Antonia Scott, que viu al barri madrileny de Lavapiés.
És una dona misteriosa que no passa per un bon moment personal, una dona molt i molt valuosa per als
serveis secrets de la policia nacional, i que, a mesura
que l’anem coneixent, ens anirà introduint en el món
dels delictes que, moltes vegades, no arriben a sortir
a la llum pública.
El company de corredisses de l’Antonia és un policia
basc, en Jon Gutiérrez, que ha estat enviat a Madrid
com a “càstig” després d’alguna pífia en el seu expedient laboral.
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Formen una parella curiosa, però que s’aniran adaptant
l’un a l’altre, ell la farà més “humana” a ella i ella el farà
més “actiu” a ell.
L’acció comença quan apareix el cadàver d’un jove en
una mansió d’una urbanització de luxe de Madrid, i
continua amb el segrest de la filla d’un famós empresari... Realment hi ha moments d’aquesta novel·la en
què realitat i ficció es creuaran en la ment dels lectors.
Reina Roja és el nom d’un projecte europeu format per
persones “especials”, com l’Antonia Scott, l’objectiu de
les quals és intentar resoldre casos que els serveis i les
forces de seguretat nacionals de cada un dels països
no són capaços de resoldre.
És una novel·la amb moltíssima acció, el seu ritme
és addictiu gràcies al saber fer del seu autor, que ens
explica una història plena de sorpreses, mantenint el
suspens contínuament.
Que el ritme sigui ràpid no vol dir que les històries
s’expliquin lleugerament, no, tan aviat l’acció s’allarga
agònicament cap a un desenllaç que ni pots intuir com
una altra acció t’esclata i s’acaba en un paràgraf de
poques línies.
És una història moderna, una novel·la policíaca, molt
descriptiva, que permet al lector visualitzar les escenes
fàcilment i també sentir-se dins de l’acció.

L’Asociación Gastronómica
y Cultural para Gent Gran
de la Pobla de Montornès
va organitzar aquest mes
de febrer la tradicional calçotada. Van aprofitar la tro-

BAR JOVENTUT

Av. Catalunya, 9 • La Pobla de Montornès • Telèfon 601 164 127
barbacoa • tapes • plats combinats
entrepans • esmorzars de forquilla

TEL. 977 64 83 95

Passeig de l'estació 62, 64
LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

bada per lliurar un detall a
l’infermera Roser Pallerola
amb motiu de la seva jubilació i en agraïment per a la
seva dedicació i entrega en
la seva feina.
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El Pessebre Vivent 2019-2020
atrau 4.400 visitants
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L’Associació del Pessebre Vivent de la
Pobla de Montornès fa un balanç positiu de la temporada 2019-2020 del
Pessebre Vivent, amb prop de 4.400
visitants en els sis dies de representació, una xifra molt semblant a la darrera campanya.

Amb la venda
d’entrades online es va
passar de 310
la temporada 2018-2019
a les 554 d’aquesta

Els factors que van ser determinants
per tenir una gran assistència són bàsicament el bon temps, que va acompanyar tots els dies, i la campanya de
promoció que es va fer per tota l’àrea
del Baix Gaià.

soci. Es va passar dels 217 visitants la
temporada anterior als 307 d’aquesta
temporada.

Un altre factor que també va determinar l’èxit d’aquesta temporada és
la venda d’entrades online, ja que es
va passar de les 310 entrades venudes la temporada 2018-2019 a les 554
d’aquesta. És un apartat que, tot i que
funciona molt bé, l’organització creu
que ha de millorar en alguns aspectes del funcionament intern per poder
gestionar de forma òptima aquest creixement.
També destaquen l’increment de visitants del Club Super3, nens i nenes
fins als 14 anys que entren gratuïtament amb el corresponent carnet de

Ara ja pensen en la temporada 20202021, en què s’han de fer una sèrie
de millores, com anar substituint la
il·luminació actual per tecnologia led,
arranjar el camí d’entrada dels visitants i condicionar l’accés a la taquilla
i la zona de les representacions.
L’organització convida tots els col·
laboradors del Pessebre a participar en les millores que fan durant
l’any. Pel canal de WhatsApp ja aniran informant dels dies que pugen a
l’ermita. Des d’aquí volen donar les
gràcies a totes les persones que voluntàriament i any rere any fan possible les representacions, i destaquen
que ja portem 44 edicions sense interrupció.

L’alcalde de la Pobla envia gairebé una cinquantena
de cartes pel mal estat de les parcel·les
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès està realitzant d’ofici inspeccions
per donar compliment a l’obligació de
manteniment dels solars nets, lliure de
residus i en condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic.
D’aquestes inspeccions i de les reiterades queixes expressades pels veïns i
veïnes, s’ha detectat l’incompliment de
l’obligació, atès que s’ha comprovat el
mal estat general de moltes parcel·les
per la vegetació existent: males herbes,
arbustos i arbres crescuts en excés.
Un cop identificats els titulars de cada
finca i d’acord amb l’article 74.1 i 2 de
l’Ordenança municipal de bon govern i
convivència ciutadana, se’ls requereix
que procedeixin a la neteja i desbros-

sada de les finques.
També se’ls adverteix que un cop transcorregut el termini marcat sense que
s’hagi fet la neteja i desbrossada de
la finca, l’Ajuntament haurà d’iniciar
el corresponent procediment d’ordre
d’execució, d’acord amb la normativa
citada anteriorment i l’article 93 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, amb la possibilitat d’imposició de multes coercitives per un import d’entre 300 i 3.000
euros, que es podran reiterar fins que
es compleixi l’obligació de conservació
o mitjançant l’execució subsidiària dels
treballs per part de l’Ajuntament i fer
repercutir el cost en la persona propietària.
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Cada mes es farà un sorteig entre els usuaris del
servei de recollida d’andròmines i voluminosos
Donada la situació que estem vivint per la Covid-19 i
amb l’objectiu de promocionar els comerços locals i de
fomentar la utilització de la
deixalleria mòbil municipal,
des de l’Ajuntament de la
Pobla de Montornès s’ha
iniciat aquest mes de maig
una campanya amb què
premia la bona utilització
d’aquest servei de recollida
d’andròmines i voluminosos,
que per les seves dimensions no es poden deixar dins
d’una bossa d’escombraries
ni als contenidors.
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La deixalleria
mòbil del
diumenge 17
de maig va rebre
la proporció
més gran
d’usuaris dels
últims 11 anys

pi ubicada de 10.00 a 17.00
hores al pàrquing de l’antiga
estació.

El diumenge 17 de maig es
va registrar la proporció més
gran d’usuaris particulars
dels últims 11 anys que han
portat residus a la deixalleria mòbil del nostre munici-

La campanya “Anar a la
deixalleria té premi” oferia
aquest mes de maig un lot
de productes valorat en 50
euros de la Formatgeria La
Pobla de Montornès que es
va sortejar el dissabte 23 de
maig a la botiga de la For-

Passeig de l’Estació
(al costat de “la Caixa”)

La Pobla

977 647 044

ESTANC LA POBLA DE

MONTORNÈS

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

matgeria, ubicada al carrer
Major, entre els usuaris de
la deixalleria mòbil. Els guanyadors van ser en Josep Giralt i la Guada.
Des de l’Ajuntament volem

agrair la col·laboració dels
poblencs i poblenques a fer
un tractament responsable
dels residus i molta sort en
els sortejos. Recordeu que
el 14 de juny podreu tornar
a usar la deixalleria mòbil i
participar en el concurs.

BAR
c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès
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grups polítics
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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.

Nova presidència
a la secció
local
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Benvolguts poblencs i poblenques,
em dirigeixo a vosaltres com a nou
president de la Secció Local d’ERC
a la Pobla de Montornès. És per mi
un gran honor assumir aquesta gran
responsabilitat, ho faig amb molt
d’orgull i il·lusió, i molt conscient de
la magnitud del repte que assumeixo. ERC s’ha anat consolidant com a
força política majoritària a la Pobla, i
tot això és conseqüència de la gran
feina que han fet un grup de gent de
la Pobla amb un denominador comú:
construir la Pobla que tots volem.
Entre ells, el meu antecessor en el
càrrec, l’Alfred Rofes, i també totes
les persones que moltes vegades a
l’ombra han estat donant suport a
aquest projecte col·lectiu al servei
del poble. Des d’aquí vull aprofitar
per agrair-los públicament tota la
feina feta.
Ja són més de tres els comicis consecutius que ERC ha guanyant a la
Pobla de Montornès: eleccions al
Parlament de Catalunya, a les Corts
Generals, al Parlament Europeu i a
les municipals del 2019, de les quals
es va derivar la responsabilitat de
governar a l’Ajuntament. Des del
govern estem treballant molt dur
per tornar a la ciutadania la confiança dipositada en nosaltres i crec
que l’esforç està donant grans resultats. També m’agradaria aprofitar per recordar-vos que la Secció
Local d’ERC està al vostre servei i
que podeu adreçar-vos-hi amb total
llibertat via xarxes socials: Facebook
ERC La Pobla de Montornès i també
a l’e-mail lapoblademontornes@esquerra.cat. Moltes gràcies.
Salutacions cordials

Òscar Ciurana
President de la
Secció Local d’ERC
de la Pobla de Montornès

¡Sigamos
luchando
juntos!
Estamos viviendo una situación que jamás
habríamos imaginado. El Covid-19 ha cambiado por completo nuestras vidas. Hemos tenido que quedarnos en casa para
evitar contagiarnos y ser foco de contagio.
Muchos se han visto obligados a dejar de
trabajar. Y lo peor de todo, muchos ciudadanos de nuestro país han perdido la vida
a causa de un virus que nos ha pillado por
sorpresa y contra el cual todos debemos
luchar unidos y con fuerza.
En ese sentido, en la Pobla de Montornès
hemos sido ejemplares. Hemos adquirido
una innegable conciencia social sobre lo
que está pasando y cada uno de nosotros hemos aportado nuestro granito de
arena para contribuir al bienestar general: hemos cumplido con las medidas de
confinamiento, de distancia social y de
protección, tal y como se nos ha pedido
desde las administraciones. Y debemos
seguir haciéndolo para que nuestro municipio pueda dejar atrás lo más pronto
posible esta crisis sanitaria. Por todo ello,
desde Centrats per la Pobla de Montornès
queremos daros las gracias a todos.
Lamentablemente, el coronavirus sigue
sin desaparecer del todo y también nos
enfrentamos a una crisis económica y
social.
El grupo de gobierno municipal está trabajando para un paquete de medidas para
paliar estas dificultades. Vamos a destinar
6.000 € a acciones de fomento del comercio local y 10.000 € a personas y colectivos vulnerables mediante créditos sociales. También ayudaremos al gremio de la
restauración con bonificaciones fiscales
e iniciativas que atraigan a los clientes.
Desde Centrats, seguiremos dando voz
a nuestros habitantes y continuaremos
trabajando por el bienestar de todos los
vecinos de nuestro municipio. Juntos,
saldremos adelante.
IVAN GARCÍA PÉREZ
Portavoz del Grupo Municipal de
Centrats
per la Pobla de Montornès

Nos están llegando peticiones de
información de los vecinos sobre el
trabajo que el Ayuntamiento hace
y no hace. Desde el 26 de mayo ya
ha pasado un año, que quitando
los dos del confinamiento son diez
meses y aun no se ha hecho nada,
por lo menos en las urbanizaciones.
Desde Podemos La Pobla de Montornès hemos hecho varias peticiones y ninguna se ha llevado a cabo,
desde limpieza de calles, parques y
jardines (que en el casco antiguo es
a diario y hasta hay alguna persona
con escoba y recogedor limpiando
aceras) al alumbrado del camino
junto a la carretera que va del Castell al pueblo, así como arreglo de
farolas en las urbanizaciones, que
hay muchas sin luz, señales de tráfico, reductores de velocidad, limpieza del torrente con recogida de
firmas (zona de viviendas), separación en carretera, pasada rotonda
de urbanización para evitar accidentes, parcelas sin construcción
para pedir su limpieza, arreglo de
aceras y de cañerías del suministro
de agua, seguridad, etc.
Sabemos que todo no se puede
hacer en poco tiempo, pero al
menos podrían dar explicaciones
a los vecinos de cuando está previsto hacer algo o por qué motivo
no se puede hacer algo. Si no por
la web, que aún no se ha actualizado, por Facebook. Se han puesto
contenedores nuevos, aunque no
sean los definitivos, pero han quitado muchas ubicaciones o los han
reubicado mal. Señores del Ayuntamiento, los vecinos de la Pobla de
Montornès necesitamos soluciones
e información.
Pedro Maestre
Regidor de
Podem Veïnes
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Quiero comenzar dando
mis más sentido pésame a todas esas familias
que han perdido a un ser
querido. Creo que no son
momentos de hacer una
polémica con respecto a
este gran problema mundial que es el coronavirus,
que nos ha traído muertes,
desolación y un gran problema económico, del cual
nos costará algunos años
en salir. Este virus ha venido para quedarse hasta
que no se encuentre una
vacuna. Por el momento,
tendremos que aprender
a vivir con ello.
Si se está gestionando bien
o mal… no son momentos
de entrar en una disputa
ideológica. Ahora es el momento de tratar de unirnos
para encontrar soluciones
tanto con la pandemia
como económicamente
para que se tire hacia adelante en estos momentos
tan críticos. El tiempo dirá
lo que se hizo mal y si no
se tomaron las medidas
a tiempo. Quiero resumir
y ser corto, ya que poco
se puede decir de lo que
vosotros ya sabéis: seguid
las normas y recordad que
esto MATA.
FÉlix
Lillo
Regidor no
adscrit

grups polítics
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Una vista panoràmica del terme des de l’extrem sud
Manel Bonanad

Comencem l’itinerari al petit
garden que hi ha al sud del
nucli urbà de la Pobla, davant
de la Bodega del Sol. Baixem
per unes escales i seguim per
un camí d’asfalt. Hem de seguir pel costat d’un magatzem que queda a la nostra
dreta i seguim el camí. És un
camí ample, per on es camina molt bé. Quan portem uns
600 metres arribem a la urbanització de Poblamar, que
és una de les tres que hi ha
al terme (les altres dues, com
sabeu, són al nord: la Flor del
Almendro i el Castell de Montornès).
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Quan arribem a la urbanització no deixem el camí i
entrem al carrer del camí
de Creixell; el travessem tot
i sortim de la urbanització.
En aquest punt iniciem la
caminada per un sender de
terra. Continuem 200 metres
i girem cap a la nostra dreta.
Seguim uns 300 metres més
i arribem a la carretera T-210.
Seguim cap el sud i creuem
el pont de l’autopista A-7.
Una vegada l’hem creuat,
girem cap a l’esquerra uns
pocs metres i agafem un
camí que gira cap a la dreta.
Continuem uns 500 metres
i, de sobte, girem cap a la
nostra dreta. Seguim el nou
sender que hem trobat. Caminem uns 250 metres més
i arribem al Mas Secalló. Al
terme de la Pobla hi ha uns
quants masos, com sabeu.
De tots, aquest és el que es
conserva pitjor. Una llàstima.
De fet, poca cosa en queda,
de la masia: uns quants murs
i poca cosa més. Però sí que
és molt interessant la por-

talada. Data del segle XVI o
XVII, com la majoria de les
masies del terme.
Si observeu cap el nord,

veureu a la llunyania com si
fos una paret muntanyosa: a
una plana bastant extensa
la succeeixen les muntanyes
del nord: d’est a oest trobem

la serra Llarga, amb la Mola
coronant-la, la muntanya de
la Guixera, la serra d’Hivern
i la muntanya del Foll. Totes
elles passen, en alguns punts,
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dels 200 metres d’altura sobre el nivell del mar. El pic
més alt és la Mola, amb els
seus 317,5 metres (que també representa el punt més
alt de la comarca del Tarragonès). Com és lògic, els
nuclis urbans (el poble i les
urbanitzacions) es localitzen
a la plana, tot i que la urbanització del Castell s’emplaça sobre turonets que fan
que els seus carrers tinguin
moltes pujades i baixades
(de petits, els meus amics,
la meva germana i jo mateix
ho havíem patit anant en
bicicleta... perquè abans les
bicis no eren com les d’ara!).
Les zones més conreades
també es troben a la plana, allà on les condicions
del terreny ho han permès.
Penseu que hi ha terrenys
rocosos que el pagès va haver de treballar, i força, per
convertir-los en aptes per a
l’agricultura. Les pedres que
constitueixen els marges, les
cabanes de pedra seca i altres construccions sortien,
la majoria, de les que arrencaven del sòl els pagesos!
A les zones muntanyoses
també es conreava, però.
Els pagesos conreaven en
terrasses, construint marges amb pedres per salvar
els pendents. Parlant de roques, la seva disposició també és peculiar, perquè les
més antigues es localitzen
al nord, a les zones de muntanya, i la seva antiguitat va
disminuint a mesura que ens
acostem on som. Les del
nord daten de l’era secundària, que començà fa uns
300 milions d’ anys i acabà
fa uns 65 milions. També
trobem, més al sud, roques
del terciari (65-2,5 milions
d’ anys). Les del quaternari
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(que començà fa uns 2,5 milions d’ anys) les localitzem
al sud de Poblamar. La seqüència, evidentment, no és
perfecta, perquè a vegades
es barregen formacions rocoses de diferents èpoques
pel territori, però l’esquema
general que segueix és el
que s’ha explicat.
Per cert, totes les roques del
terme són sedimentàries i
contenen carbonat de calci
en llur composició, en més o
menys proporció. A les muntanyes del nord s’hi troben
calcàries, dolomies, margues
i calcàries margoses. Més al
sud, gresos de gra gros, argiles, calcarenites esculloses,
etc. Per últim, pel que fa als
boscos, dominen a les zones
muntanyoses del nord (tot i
que la superfície de bosc ha
minvat a causa dels incendis
forestals). Més al sud hi ha
una formació boscosa amb
certa entitat, el bosc de la
Partida de la Socarrada. Però
des del poble fins on ens trobem ara només trobem formacions boscoses marginals
i petites, com per exemple
la que teniu darrere vostre,
a uns pocs metres. Aquest
fet és degut a la presència
de nuclis urbans i de camps
conreats.
És molt interessant anar per
la carretera T-210 i mentre us
aneu acostant a Poblamar,
veure com sobresurten majestuosament les muntanyes
del nord del terme! Us fareu
una idea molt exacta de la
disposició orogràfica de què
hem parlat: una extensa plana envoltada de muntanyes,
que fa de la Pobla un terme
des del punt de vista geogràfic bastant peculiar.
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Generalitats:
Localització geogràfica de l’itinerari: zona sud del
terme municipal.
Sortida: botiga de plantes al sud del poble (nucli urbà
de la Pobla de Montornès).
Arribada: al mateix lloc de la sortida.
Durada: 2 hores (dependrà de les parades que fem).
Distància: 4 quilòmetres aproximadament.
Dificultat: baixa.
Aspectes d’interès: conreus, urbanització Poblamar,
Mas Secalló, vista panoràmica del terme des de l’extrem
sud.
Observacions: caminarem entre diversos conreus; travessarem la urbanització de Poblamar i l’autopista A-7
fins a arribar al Mas Secalló, a l’extrem sud del terme
municipal. Es tracta d’oferir una visió panoràmica des
del punt de vista orogràfic del terme des de l’extrem sud:
a una plana que ocupa dos terços del terme la succeeix
la zona muntanyosa, amb alçades que en alguns llocs
passen els 200 metres, arribant la cota màxima a 317,5
metres, a la Mola. Explicarem, breument, aspectes com
ara l’orografia, la distribució litològica (roques) i la distribució dels boscos i conreus.
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La temporada del CFS La Pobla de Montornès
acaba sin ascensos ni descensos
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El pasado mes de marzo el
Club Futbol Sala La Pobla de
Montornès se vio obligado,
como muchas otras entidades deportivas y la sociedad
en general, a cerrar las puertas del polideportivo municipal y dejar de practicar este
deporte, pero fue una decisión tomada conjuntamente
con el Ayuntamiento y la Federació Catalana de Futbol
(FCF) pensando siempre en
el propio bien de todos los
jugadores, entrenadores y
familias que forman el club.
“Nunca pudimos imaginar
que ese cierre temporal
iba a suponer el final de la
temporada 2019-20 como
semanas después la propio
Federación nos notificó. Han
sido semanas de angustia y
añoranza hacia lo que habíamos dejado de hacer, toma
de decisiones duras pero siempre pensando en el futuro
y en el bienestar de todos”,
afirman desde la entidad.
El pasado 27 de mayo, la
FCF comunicó la decisión
tomada en relación a como
quedaban las clasificaciones
tras decidir cómo gestionar

el final de temporada: no
hay descensos pero si ascensos teniendo en cuenta
el reglamento. Decisión que
lamentablemente nos ha
afectado con el equipo alevín de ‘Pozu’, que estando
empatados a puntos con
el primero se queda fuera
de cualquier posibilidad de
subir a División de Honor al
darle al primer clasificado
el partido que tenían pendiente como ganado. Aun así,
darles la enhorabuena por
la gran temporada que han
realizado, igual que al resto
de equipos del club.
Queda pendiente por parte de la Federación decidir
como los jugadores y el
propio club recibirán las
bonificaciones debido a la
finalización de la temporada
antes de tiempo. Por parte
del club, todos sus jugadores recibirán también una
bonificación en la cuota de
la próxima temporada y que
notificarán en breve.
El club ya está trabajando en
la próxima temporada, donde esperan contar con todos

sus jugadores y dar la bienvenida a muchos más. “El
objetivo es seguir crecien-

El equipo alevín
se queda a las
puertas de subir
a División de
honor después
de una gran
campaña
do, y como siempre hemos
dicho, sin vosotros, jugadores, entrenadores, papas,

mamas y Junta no podrá ser
posible. Iremos informando
por nuestras redes sociales
de todas las novedades que
puedan ir llegando para la
próxima temporada 2020-21
y os queremos hacer partícipes de todo aquello que podamos mejorar, por ello os
pedimos que enviéis al mail
cfslapoblademontornes@
gmail.com aquello que
creáis que debemos mejorar o incluso aconsejarnos
para que podamos formar
entre todos un gran Club.
Tenemos muchas ganas de
volver a disfrutar de nuestro deporte y de todos vosotros. Nos vemos pronto”,
afirman des de la entidad.

i
servecili
i
a dom
Av. Catalunya, 4
la pobla de montornès
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El Club Petanca La Copa de Montornès
comença el 2020 amb nous èxits
• La tripleta formada per Trujillo, Jerónimo Trujillo i Jesús
Castro es classifica per al campionats d’Espanya
L’equip sènior del Club de Petanca La
Pobla de Montornès, format pels jugadors Adrián Trujillo, Jerónimo Trujillo i Jesús Castro, es van proclamar
campions provincials de Tarragona de
tripletes i es van classificar per als
campionats d’Espanya a Vigo (Galícia). Els jugadors Cristian Gil, Juan
Carlos Mostajo i Jose Maria Ramos
van aconseguir el segon lloc. I el quart
lloc va ser per als jugadors Mariano
Trujillo, Juan Carlos Nieto i Roger
Fernand.

CAMPIONS

SUBCAMPIONS

CAMPIONS

PARTICIPANTS ALS PROVINCIALS
DE TARRAGONA

L’equip juvenil, format pels jugadors
Pol Garcia, Arnau Alexandre i Juan
Manuel Sánchez es van proclamar
campions provincials de Tarragona i
es van classificar per jugar als campionats d’Espanya a Ceuta.
El jugador poblenc José María Ramos
es va proclamar campió provincial de
Tarragona individual i jugarà a Barcelona per un lloc als campionats
d’Espanya. El juvenil Pol Garcia va
aconseguir el subcampionat juvenil
i també jugarà a la capital catalana
per un lloc als campionats. La jugadora Sonia Cayetano es va proclamar
campiona individual i jugarà a Barce-

POL GARCIA I EL DELEGAT

lona també per un lloc als campionats
d’Espanya.
Al mes de gener el Club de Petanca
La Pobla de Montornès va organitzar
el seu sopar de socis i entrega dels diplomes als jugadors més regulars dels
tres equips. Van compartir el sopar
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amb l’alcalde de la Pobla de Montornès, Francesc Larios, que va fer l’entrega dels diplomes als jugadors.
Ara ja estan treballant per organitzar
l’Open Internacional de la Pobla de
Montornès 2020, que es farà els dies
7 i 8 d’agost.

JOSÉ MARIA RAMOS I EL
DELEGAT

Acabem
d’obrir!

Fruiteria

“La Tasca”
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