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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
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Taxi Gené 977648161
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L’opinió de La Pigota només s’expressa en 
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exposen criteris i posicions personals.

EDITA:  
Ajuntament de la Pobla de Montornès 
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comerç emblemàtic de la Pobla, el Forn 
Virgili. Enhorabona a tota la família Virgili!

Tornant a l’inici del curs 2020-2021, 
l’Escola Els Ametllers i l’Escola Bressol 
Municipal Sol Solet han iniciat també la 
seva activitat amb els protocols Covid-19 
necessaris, de la implantació dels quals 
també parlem en La Pigota que teniu a 
les mans. Finalment, també hi trobareu 
el programa de la Festa de la Pigota. Us 
convidem a participar-hi respectant les 
mesures anti-Covid-19!

EDITORIAL

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).

Editorial
Aquest número 31 de La Pigota es publica 
poques setmanes després que hàgim ini-
ciat el curs 2020-2021, just quan deixem 
enrere un estiu molt atípic a causa de la 
Covid-19. Malgrat la situació de pandèmia, 
l’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
hem fet una aposta clara per la cultura 
aquest estiu, mantenint totes les mesures 
recomanades per les autoritats sanitàries 
per evitar el contagi del coronavirus. Les 
dades de casos positius de Covid-19 al 
nostre municipi, que han estat molt pocs 
aquests darrers mesos, demostren que la 
cultura pot conviure amb les mesures per 
evitar l’expansió de la malaltia.

Per això volem agrair a totes i tots els que 
heu assistit als actes d’estiu i de la Festa 
Major el civisme i la conscienciació que 

han permès seguir sense problemes les 
mesures sanitàries. Hem comptat amb 
l’ajuda d’una nova entitat del nostre po-
ble, l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil, que ja compta amb onze integrants 
i per la Festa Major van fer la prova pilot. 
En aquest número parlem d’aquesta nova 
entitat i us recordem que busquen més 
voluntaris.

També parlem dels Grallers de Puigperdi-
guers, una altra nova entitat que s’uneix a 
una Festa Major que any rere any va crei-
xent. Sí que, a causa de la Covid-19, un nou 
element d’aquest seguici haurà d’esperar 
fins l’any que ve per ser presentat. Tant en 
el primer cas com en el segon, darrere hi 
ha l’Associació Amics de Montornès, que 
continua demostrant el seu dinamisme 
i impulsant la cultura i la festa de la Po-
bla. Aquest estiu també hem celebrat un 
aniversari molt especial, el centenari d’un 
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El passat dilluns 14 de setembre es 
va donar el tret de sortida al nou curs 
escolar 2020/21 amb la incertesa de 
no saber com funcionaran tot el se-
guit de mesures i protocols que s’han 
establert per minimitzar el risc de 
contagi de coronavirus entre alum-
nes i personal dels centres. Es tracta 
d’una tasca que resulta del tot ingent 
per a docents, personal administra-
tiu i també per a les famílies, que 
s’hauran d’adaptar a aquesta nova  
realitat. Una nova realitat que es farà 
palesa només accedir als centres, amb 
canvis significatius ja pel que fa als ac-
cessos.

L’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès s’ha bolcat en ajudar les escoles 
del municipi a implantar totes les me-
sures de seguretat i els protocols pre-
ventius per evitar contagis. L’objectiu 
prioritari és assegurar que els centres 
educatius siguin entorns segurs, per 
això seguim en contacte permanent 
amb els centres educatius del nostre 
municipi (llar i escola) per donar-los 
suport.

El consistori ha activat tot un conjunt 
de mesures en coordinació amb els 
centres, d’entre les quals destaquem 
les següents:

- Incrementar la neteja. S’incrementarà 
el servei de neteja i es farà una desin-
fecció a mig matí dels espais més con-
correguts del centre, així també com 
dels lavabos.

– Aprovació del protocol del servei 
de transport escolar que descriu de 
manera detallada unes mesures d’ex-
cepcionalitat per al curs 2020/2021, 
que s’han hagut de prendre seguint 
les recomanacions del Departament 
de Salut de la Generalitat per garan-
tir la seguretat de tots i totes, ja sigui 
dels nens i nenes que utilitzen el servei 
urbà de transport com a bus escolar 
i també les persones que l’utilitzen 
com a servei de transport urbà, ge-
neralment persones d’edat avançada.

Atenent a la pandèmia sanitària exis-
tent es fixen amb caràcter excepcional 
els següents horaris:

Horari de matí per entrar a l’escola 
(9.00 h)

ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament s’ha  
bolcat en ajudar les  
escoles del municipi  
per evitar contagis de 
coronavirus

S’inicia el curs escolar amb la implantació  
de mesures anti-Covid-19

Horari de tarda per sortir de l’escola 
(16.30 h)

Des de la regidoria d’Educació es re-
corda que “tots plegats som consci-
ents que estem davant d’un inici de 
curs excepcional i es vol posar en 
valor la feina dels professionals dels 
centres educatius del nostre municipi 
per adaptar-se als requeriments dels 
departament d’Educació i Salut.”

ALUMNES I MESTRES S’ADAPTEN 
A LES NOVES RUTINES

La directora de l’Escola Els Ametllers, 
Mònica Muñoz, fa una valoració posi-
tiva d’aquestes primeres setmanes de 
curs i l’adaptació als protocols anti-
Covid-19. Muñoz explica que cada es-
cola és una situació diferent davant de 
l’adaptació a la situació de pandèmia i 
que l’escola poblenca té a favor la ràtio 
de les aules i el fet de ser un centre 
construït recentment per a dues líni-

es, quan només alguns cursos estan 
desdoblats, i això els permet disposar 
d’espais. Altres ja estaven desdoblats 
abans, com el cas de P-4, primer o sisè.

L’entrada i sortida a l’escola s’ha esgla-
onat i es fa per tres accessos diferents 
i no un com fins al març passat. Han 
desdoblat algun curs, com és el cas de 
segon de primària, que ha quedat for-
mat per dos grups de 12 i 11 alumnes. 
La sortida al pati també es fa en dos 
torns -infantil i primària- i en el segon 
cas ho fan per grups en zones acotades 
i rotatives. També l’acollida ha canviat 
i ja no es fa a la biblioteca. El préstec 
de llibres es fa directament a les aules. 
A més, els mestres treballen només en 
un cicle i així s’evita que tinguin con-
tacte amb més grups.

La celebració de festes com la Cas-
tanyada, Nadal i Carnaval canvi-
arà i, enlloc de fer-ho tots junts i 
amb la participació de les famílies,  
ho farà cada grup a la seva aula i amb 
la família intervenint a través d’inter-
net. 

També han pres mesures pràctiques 
com comprar junt amb l’AMPA unes 
ronyoneres perquè els infants puguin 
desar-hi la seva mascareta quan se la 
puguin treure a classe més endavant, a 
més d’una mascareta de recanvi.
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La Festa Major de la Pobla de Mon-
tornès 2020 passarà a la història per 
les mesures anti-Covid-19, però també 
perquè s’hi van estrenar els voluntaris 
de Protecció Civil de la Pobla de Mon-
tornès, que van fer la prova pilot. Va 
ser un equip d’una desena de persones 
molt visibles amb els uniformes taronja 
fosforescent fent tasques de preven-
ció, sobretot per evitar els contagis de 
Covid-19, controlant que els assistents 
a diferents actes portessin la masca-
reta i mantinguessin les distàncies de 
seguretat.

Tot va començar, segons explica el res-
ponsable de Protecció Civil de la Pobla 
de Montornès, Ricard De Arostegui, 
quan l’alcalde de la Pobla, Francesc 
Larios, es va posar en contacte amb 
ell perquè havia posat un anunci per 
buscar nous voluntaris per a Protecció 
Civil de Torredembarra, de la qual for-
ma part, i li va proposar crear un cos a la 
Pobla. Van demanar voluntaris a través 
dels canals de comunicació de l’ajun-

ACTUALITAT MUNICIPAL

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

Actualment Protec-
ció Civil de la Pobla de 
Montornès compta amb 
onze voluntaris: nou 
homes i dues dones

Protecció Civil de la Pobla de Montornès  
s’estrena per la Festa Major

tament poblenc 
i la resposta ha 
estat molt bona.

Actualment Protecció 
Civil de la Pobla de Montornès comp-
ta amb onze voluntaris —nou homes i 
dues dones— amb una mitjana d’edat 
al voltant dels cinquanta anys, inclosos 
dos joves de menys de vint anys. N’hi ha 
tres amb experiència a Protecció Civil 
de Torredembarra.

Els propers mesos continuaran la seva 
activitat, en coordinació amb l’Ajunta-
ment, en esdeveniments com la Fes-
ta de La Pigota o els actes de Nadal. 
Mentrestant seguiran els tràmits bu-
rocràtics per la seva legalització com 
a entitat.

Si vols formar part de l’equip de volun-
taris de Protecció Civil de la Pobla de 
Montornès, pots trucar als telèfons:

977 64 80 12 (Ajuntament) – De 9 a 14 
hores

636 40 04 19 (Ricard) – De 16 a 21 hores
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L’Ajuntament compra 500 m3 d’aigua per  
mitigar els talls en el subministrament a l’estiu
L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès va decidir comprar 
500 m3 d’aigua aquest estiu per 
evitar fer més talls en el submi-
nistrament d’aigua al municipi. 
Aquesta aigua va arribar en ca-
mions cisterna de 27 m3 (com 
el de la imatge) a partir del 14 
d’agost amb les sis primeres. 
Els camions cisterna buidaven 
el seu contingut directament al 
dipòsit d’aigua municipal.

Aquestes cisternes d’aigua van 
permetre reduir l’horari dels 
talls de les 23.00 a 7.00 hores 
inicials a les 0.00 a 5.00 hores; passant, 
doncs, de vuit a cinc hores. Amb les plu-
ges de finals d’estiu els nivells d’aigua 
van pujar fins al 70%, però la demanda 
també va baixar.

REUNIÓ AMB AQUALIA
L’alcalde de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, i el regidor responsa-
ble del subministrament d’aigua, Ivan 
Garcia, es van reunir a principis d’agost 
amb Aqualia, empresa concessionària 
del servei de subministrament d’aigua 

al municipi, per avaluar els problemes 
sorgits en els darrers temps en aquest 
servei bàsic.

Actualment, segons informa el consisto-
ri, el municipi compta amb quatre pous 
actius: el pou de Rubials, el pou del Bar-
ranc, el pou Mort i el pou de l’Escorxador, 
aquest últim recuperat enguany després 
de fer-hi una inversió de restauració. 
Amb la seva incorporació, la capacitat 
diària ha augmentat respecte als dar-
rers anys, però entre tots no tenen prou 

capacitat de captació pel so-
bre consum que s’ha generat 
aquests darrers mesos.

La crisi sanitària, l’època es-
tival i el canvi de costums de 
consum, sumat al mal ús que 
alguns usuaris donen al ser-
vei, va generar un dèficit de 
500 m³ setmanals entre la 
demanda de la xarxa i la ca-
pacitat de captació dels pous.

Com que l’estat dels dipò-
sits es trobava al nivell de 
reserva mínim (per sota del 
25%), es va intentar revertir 

la situació amb talls del subministra-
ment del pou de Rubials. Aquests talls 
van permetre recuperar lleugerament 
el nivell del dipòsit, però l’augment de 
demanda de la xarxa els caps de set-
mana va provocar que, fins i tot amb 
tancaments nocturns de la sortida del 
dipòsit, es produís una considerable 
pèrdua de nivell a l’agost. Per aquesta 
raó, donades les circumstàncies, Aqua-
lia va considerar necessari mantenir els 
tancaments nocturns del dipòsit.

La Pobla se suma a la campanya ‘Mulla’t’
Un any més, l’Ajuntament de La Pobla 
de Montornès s’ha sumat a la campa-
nya ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’. 
Des de l’Ajuntament sempre s’ha es-
tat al costat de la campanya Mulla’t 
per ajudar-los a donar visibilitat a l’es-
clerosi múltiple. Enguany no podíem 
quedar-nos enrere, encara que no se 
celebri físicament cap esdeveniment. 
Més que mai necessiten el nostre su-
port per aconseguir arribar a la ciuta-

dania i recaptar fons amb la venda de 
material solidari.

Per això, el dissabte 11 de juliol es va 
muntar una paradeta perquè tothom 
que volgués col·laborar en aquesta 
causa pogués comprar samarretes, 
bosses, tovalloles, tasses i molt més. 
Des de l’Ajuntament es vol agrair la 
participació i sensibilització cap a la 
campanya per part dels poblencs i 
poblenques. Moltes gràcies!
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PROGRAMA 

Divendres  
9 d’octubre 
22.00h. Plaça de la Bassa
Actuació  
REIG BORD PD.

Dissabte  
10 d’octubre
20.30h. Plaça de la Bassa
Actuació  
GRUP LOREN. 

Diumenge  
11 d’octubre 
08.00h. Sortida des del pàr-
quing de l’antiga estació. 
Caminada popular  
solidària per La  
Marató de TV3. 
Enguany dedicada a les víctimes 

del Covid-19. Donació de 2 euros 
per part de cada participant, que 
es donen íntegrament a la causa 
solidària de La Marató de TV3.

18.30h. Plaça de la Bassa. 
Actuació de màgia amb 
el mag del Club Super 
3 (Sergi Armentano) i 
coca amb xocolata per 
als més petits. 

Donació de 3 euros per persona, 
que es donen íntegrament a la cau-
sa solidària de La Marató de TV3.

Dimarts  
14 d’octubre
12.00 h. Ermita de la Mare de 
Déu de Montornès. 
Missa Solemne 

Festa de la Pigota 2020
Mesures Covid-19
◗ Totes les activitats te-
nen aforament limitat 
per ordre d’arribada. 30 
minuts abans de l’inici 
de l’activitat ja es podrà 
entrar. 
◗ Totes les persones que 
participin de les activitats 
ho faran assegudes en lo-
calitats que garanteixen 
la distància de seguretat.
◗ És d’obligatorietat l’ús 
de mascaretes tot i que 
les activitats es realitzin 
a l’aire lliure.
◗ Les característiques de 
desenvolupament de les 
activitats es poden veu-
re afectades en funció de 
l’evolució de la pandèmia 
de la Covid-19.
◗ En les activitats infan-
tils es fa una crida als pa-
res i mares dels petits per 
tal de garantir les mesu-
res de seguretat. Cal que 
els menors que gaudei-
xin de l’activitat ho facin 
acompanyats d’adults que 
se’n responsabilitzin. 
◗ Totes aquelles persones 
que no respectin les me-
sures de seguretat esta-
blertes hauran d’abando-
nar l’activitat. 
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Neixen els Grallers de Puigperdiguers
La Pobla de Montornès ja té un 
grup de grallers, i els vam poder 
veure en acció per primer cop 
aquesta passada Festa Major. 
Són els Grallers de Puigperdi-
guers, que agafen el nom de la 
denominació inicial del Castell 
de Montornès, documentat ja a 
finals del segle XI.

Darrere del naixement d’aquesta 
nova entitat hi ha una feina prè-
via, que arrenca ja fa cinc anys. 
Van ser veïns i veïnes que van co-
mençar a rebre classes de gralla 
al local dels Amics de Montornès, 
però no va acabar de quallar. A 
finals de l’any passat, una dese-
na de poblencs i poblenques van 
interessar-se altre cop per formar 
un grup de grallers. A partir del 
febrer van iniciar classes amb un 
mestre graller de Móra d’Ebre, 
Ferran Roca. 

Pau de la Gralla, el precedent

Hem volgut reproduir aquest article 
publicat el 1981 al Butlletí dels Amics 
de Montornès, escrit per l’historiador 
local recentment finat Jordi Morant i 
Clanxet, sent el responsable del Centre 
d’Estudis Josep Maria Santamaria.

Pau Recasens i Mercadé, Pau de la 
Gralla pels més grans de la Pobla. 
En Pau de la Gralla era el pare de la 
Rosalia peixatera, de Cal Camota. El  
timbal i la gralla de la imatge són del 
Pau.

Pau Recasens i Mercadé, Pau de la 
Gralla pels més grans de la Pobla. 
En Pau de la Gralla era el pare de la 
Rosalia peixatera, de Cal Camota. El 
timbal i la gralla de la imatge són del 
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Parlem del Covid-19
Anna Icart de Bofarull

Aquests últims mesos han canvi-
at molt les nostres vides. Ha es-
tat per l’aparició del coronavirus 
Covid-19. La Covid-19 és una ma-
laltia infecciosa provocada per 
un virus descobert el desembre 
del 2019. Està considerada una 
pandèmia, és a dir, que afecta 
diversos països del món.

Els símptomes associats a 
aquesta malaltia acostumen a 
ser la febre, la tos seca i el cansa-
ment. Però també trobem altres 
símptomes menys freqüents que 
poden afectar els pacients, com 
poden ser: congestió nasal, mal 
de cap, conjuntivitis, mal de coll, 
diarrea, dolors, pèrdua de gust o 
olfacte i erupcions cutànies. Cal 
tenir en compte que algunes 
persones poden ser asimptomà-
tiques, és a dir, que tenen el virus 
però no presenten cap símpto-
ma. Aquestes últimes són les 
més perilloses, ja que al no tenir 
símptomes poden transmetre la 
malaltia sense adonar-se’n.

Però, com s’encomana la Co-
vid-19? Per contacte amb una 
persona que estigui infectada. La 
malaltia es propaga a través de 
les gotícules que surten del nas o 
de la boca d’una persona infecta-

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

SERVEI 

A DOMICILI

AV. CATALUNYA, 4
LA POBLA DE MONTORNÈS

da quan esternuda o parla.

Avui en dia encara no s’ha trobat 
una cura per aquesta malaltia. 
Per això l’única cosa que podem 
fer és intentar no contagiar-nos, 
i, en el cas d’agafar-la, posar-nos 
en mans del personal sanitari.

Per últim, unes recomanacions 
per evitar contagiar-nos i al ma-
teix temps evitar la propagació 
del Covid-19. Les principals són:

 Distància física de seguretat.

  Utilitzar la mascareta ade-
quada de forma correcta, que 
segueixi les normes dictades 
per la UE. 

  Netejar-se les mans sovint 
amb aigua i sabó o productes 
homologats.

Si es té alguna sospita de patir 
la malaltia, cal contactar amb el 
personal preparat per donar una 
resposta, que en aquest cas de-
pendrà de la comunitat autòno-
ma on ens trobem. A Catalunya 
és el telèfon 061.

Cal recordar sempre que ens 
trobem en una pandèmia, per 
tant, és necessari fer cas a les 
indicacions i recomanacions de 
les autoritats sanitàries.

La Covid-19 va complicar l’apre-
nentatge, que es va interrompre 
unes setmanes fins que, amb el 
desconfinament, van fer classes 
al casal dels Amics de Montor-
nès amb en Ferran a través de 
la pantalla, per videoconferèn-
cia. Més endavant van seguir  
aprenent in situ respectant les 
distàncies.

Els Grallers de Puigperdiguers es 
podran tornar a veure a la Festa 
de la Pigota i tenen previst fer di-
verses sortides els propers me-
sos. Estan integrats per sis gralles 
i quatre timbals —dos dels Tim-
bals dels Amics de Montornès i 
dos més de La Bèstia—. La cre-
ació dels Grallers de Puigperdi-
guers ha comptat amb el suport 
de l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès a través d’una sub-
venció.

de l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès a través d’una sub
venció.
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Josep Maria Santamaria ha estat 
alcalde de la Pobla de Montornès 
en dues etapes (2007-2008 i 2011-
2019) al capdavant d’APM-PM. En les 
passades eleccions va encapçalar la 
candidatura de Centrats i va obtenir 
dos regidors. Va signar un pacte de 
govern amb Esquerra Republicana i 
actualment és tercer tinent d’alcalde 
i regidor de Salut.

Quina valoració fa del funcionament 
del govern municipal aquest any i 
escaig que porta en marxa?
El grup majoritari d’ERC són gent 
jove i tenen l’avantatge que compten 
amb Ivan García, que porta sis anys 
marcant el dia a dia de les tasques 
tècniques del municipi, i amb l’experi-
ència meva de 14 anys a l’Ajuntament. 
Ambdós grups, Centrats i ERC, treba-
llem de valent, tot i que ens manca 
personal administratiu i tècnic a cau-
sa de no poder fer contractes a tota 
l’administració de l’Estat. 

El fet que dos regidors tinguin dedi-
cació exclusiva fa més àgils els pro-
cessos, i a l’ajuntament ens reunim 
tots els dijous bé per grup o per jun-
ta de govern. Ja m’hauria agradat a 
mi, tenir un equip com aquest quan 
jo era alcalde. En Francesc Larios és 
un bon administrador de la despesa, 
i haig de reconèixer que jo mai vaig 
aconseguir tenir el pressupost muni-
cipal anual fet al desembre. Això dona 
algun avantatge a l’hora de sol·licitar 
subvencions.

L’Òscar Ciurana és incansable. Es 
preocupa per tot, no diu mai que no. 
Ha contactat amb els Estudis d’Ar-
quitectura de la Universitat Rovira i 
Virgili per estudiar a fons què es pot 
fer per millorar el poble. La Vanessa 
Blanco, tot i no tenir dedicació ex-
clusiva, actua com si la tingués i és 
l’enllaç entre els vilatans o vilatanes i 
l’administració. La Gemma Barceló és 
la responsable de comunicació, porta 
la pàgina web de manera immediata 
i transparent.

“Ja m’hauria agradat a mi, tenir un equip com aquest quan jo era alcalde”

ENTREVISTA A JOSEP MARIA SANTAMARIA
Tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès 

Com encaixa una persona que ha es-
tat alcalde en un nou govern on té 
menys responsabilitats?
Vaig escollir viure a la Pobla l’any 1971. 
Sempre he tingut càrrecs de direcció 
en àmbits socials. Mai m’havia inte-
ressat el món de l’administració local, 
però veient com actuava el consistori, 
dificultant projectes com el P-11, per-
metent llicències que destruïen l’es-
sència dels carrers del poble i, sobre-
tot, l’enderroc de l’estació de tren, em 
vaig decidir a intentar un canvi.

Vaig ser alcalde. Vaig dedicar-hi moltes 
hores i dies. Només li diré que tan sols 
vaig demanar absència vint dies en ca-
torze anys. Ser alcalde d’un poble petit 
m’ha permès conèixer més profunda-
ment a persones del nucli antic que 
ja coneixia. Al Pau Rovira (Pau de la 
Marta), que va fer la rajoleta del camí 
de l’Ermita i el banc raconer de la Fi-
guera i el de la cruïlla cap a Mas Boada. 
O tots els que van treballar desinte-
ressadament per muntar el Pessebre 
vivent i desenrunar la cisterna preciosa 
del Castell. A l’Esteve (Durus), el Pere 
Lanita, el Benet, el Casualdo, que era 
un gran mestre d’obres, l’avi de la Bo-
dega Borràs, que controlava el negoci, 
l’Avi Rovira, que cuidava els avellaners 
ara arrencats i ho feia amb una estima 
envejable, el Jose Bas, que treballava 
infatigable, el Sebastià Solé, que era un 
arxiu de memòria com l’Anton “Pastor” 
o el Valent, el Josep Solé i els Castille-
jo, i tants d’altres. 

I a molts nouvinguts que estaven a 
les urbanitzacions, gent també inte-

Ambdós grups,  
Centrats i ERC,  
treballem de valent, tot i 
que ens manca personal 
administratiu i tècnic

ressant amb valors de dedicació so-
cial. Uns cuidant jardins com la Flor 
de l’Ametller, com el Severino Serafí; 
la Isabel, casada amb l’Agustín, mestra 
de tall i punta de coixí; la Montserrat 
Vila, ànima de les Festes; Moliner, im-
pulsor de la Petaca al Castell; l’Antoni 
Duran a Poblamar, junt amb el Ciura-
neta, tants anys president també a 
Poblamar, o Jesús de Miguel, que va 
posar el gas a la urbanització.

Tot això ho reculls si ets alcalde. In-
tentes donar solucions als problemes 
de la gent, de vegades gens fàcils, 
com posar el repetidor de televisió 
que no ens corresponia. Vaig aconse-
guir un nou pou d’aigua. Vàrem posar 
de miracle en marxa el col·legi en un 
temps rècord i també la solució dels 
fums de la Fàbrica, el tram de carre-
tera fins a Mas Solé amb la vorera que 
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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

“Ja m’hauria agradat a mi, tenir un equip com aquest quan jo era alcalde”

els ulls o els llavis. Per això cal portar 
mascareta, evitar aglomeracions i ren-
tar-nos les mans. El virus no vola. El 
porta l’aire. Quan els humans tossim, 
esternudem, fins i tot, parlem, el di-
positem a l’aire. El virus no es mor en 
sortir del cos, no s’atura als dos o tres 
metres, però alguna distància fàcil de 
mantenir hem de protocol·litzar.

I la reacció de l’Ajuntament de la Po-
bla davant d’aquesta situació?
L’Ajuntament, amb gran esforç per 
part de tots els regidors, ha organit-
zat actes festius, el mercat setmanal, 
etc. Sempre que ha pogut, ha distribuït 
mascaretes. La manca de Policia per 
controlar qui porta o no mascareta, o 
aglomeracions fa que hagi de ser el 
vilatà el responsable de la contenció 
del virus. Ara a la Pobla tenim 19 casos 
positius i, si no col·laborem tothom, 
seguiran augmentant. El procés per 
fer una vacuna serà llarg i cal veure el 
percentatge d’efectivitat, el temps que 
protegeix, que no tingui contraindica-
cions segons edat, sexe, embaràs. Tan 
de bo sigui cert que el 2021 tinguem 
la vacuna. 

La Via verda del Baix Gaià ha estat 
un projecte en què ha treballat molt. 
Quina és la seva situació actual?
Des del 2007 i després del 2011, he de-
dicat molts esforços a aconseguir que 
el tram de ferrocarril des de Perafort 
o el Catllar fins a l’estació de Roda de 
Berà es transformi en una via verda. És 
una transformació que avala la Unió 
Europea pels beneficis socials que per-
met: salut, diversió, paisatge, senderis-
me i cicloturisme, negocis... La Diputa-
ció de Tarragona i el Consell Comarcal 
del Tarragonès estan treballant per 
aconseguir-ho. És una actuació políti-
ca. Els alcaldes dels termes per on ha 
de passar la via verda han de conèixer 
l’oportunitat que els ofereix. La pressió 
del món social serà necessària. Només 
cal que per internet es busquin vies 
verdes a Catalunya, l’estat espanyol o 
Europa per tenir coneixement de què 
parlo i treure’n conclusions.

del meu equip, amb una campanya 
precipitada amb uns factors externs 
nacionals poc favorables del par-
tit Centrats. Però hem quedat al ple 
governant. Puc dedicar més temps a 
la Isabel i les meves dèries i no haig 
d’anar a reunions amb estaments 
superiors, Policia, Diputació, Consell 
Comarcal... No estic pendent sempre 
del telèfon, els vilatans no em paren 
pel carrer i sobretot aporto la meva 
experiència a l’equip del govern. No-
més em sap greu no haver aconseguit 
el complex lúdic de Mas Secalló per 
als russos i la venda del PP7 a una em-
presa dels Emirats Àrabs, que haurien 
estat inversions importantíssimes per 
a la Pobla.

Com a metge, com valora la crisi sa-
nitària viscuda amb la Covid-19?
Als anys 70 jo estava a Barcelona a 
l’Hospital Clínic, a l’únic laborato-
ri internacional que investigava la 
grip. Fins a no tenir vacuna, que s’ha 
d’adaptar cada any segons la muta-
ció del virus, no hem pogut controlar 
la malaltia de la grip. Als anys 2000 
es va poder aturar la grip aviar, que 
hauria estat com el que tenim ara o 
pitjor. Estem estudiant com és i com 
actua el coronavirus. Sabem que ens 
contagiem fàcilment per l’aire i si amb 
les mans recollim el virus i ens toquem 

Els alcaldes dels termes 
per on ha de passar la 
via verda han de  
conèixer l’oportunitat 
que els ofereix

ara il·luminarem. I també el consultori 
mèdic, a base de lluita contra la manca 
de diners, els seients més còmodes del 
poliesportiu i plantar arbres.

Tot això no es fa sol i estic content, 
perquè em saluda molta gent. Tan sols 
he perdut l’amistat amb un bon amic 
perquè els contenidors estan on és 
millor i un altre veí no em saluda tot i 
que vàrem dedicar molt temps al seu 
problema.

Em preguntes com encaixo. Doncs 
mira, em vaig presentar pel fet traïdor 
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Festa Major de la Pobla 2020
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CAMINADA NOCTURNA CINEMA A LA 
FRESCA

TEATRE

TIMBALSHAVANERES

CONCERT DE JULIVERT

FOTOS: RICARD DE ARÓSTEGUI
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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

‘L’altre cap del fil’
Alícia Solé

A l’estiu de l’any passat moria a Roma Andrea Ca-
milleri, un dels millors escriptors de novel·la negra 
i creador d’un personatge que ha donat molt de 
si, el comissari Salvo Montalbano, protagonista 
principal d’una sèrie de novel·les policíaques ambi-
entades a Vigata (nom imaginari), a l’illa de Sicília.

Tal com ja vaig dir en una altra ocasió, aquest personatge, creat l’any 1994, 
ja fa bastants anys que està treballant a la comissaria d’aquest poblet 
costaner, és un gran gourmet i, sobretot, un gran amant de la seva terra. 

En el llibre que us recomano, L’altre cap del fil, Montalbano es veu com-
pletament aclaparat per un dels drames humans de l’actualitat europea, 
la crisi dels immigrants que arriben a les costes italianes. Ell i els seus 
policies intenten ajudar els centenars d’immigrants que, nit rere nit, arriben 
a terra, en pèssimes condicions.

Al mateix temps, entremig d’aquesta situació tan desagradable i dra-
màtica, el comissari s’està preparant per anar a una festa d’uns amics i, 
amb la insistència de la seva parella, es veu obligat a anar a una modista 
a fer-se un vestit adient... I com que les desgràcies no arriben mai soles, 
dies després de conèixer la modista, amb qui va congeniar des del primer 
moment, aquesta apareix brutalment assassinada a la seva casa-taller.

Deixant l’assumpte de les pasteres nocturnes en mans dels seus companys 
de comissaria, Montalbano és ficarà de cap en la investigació de la cada 
vegada més enigmàtica modista, l’Elena, i es veurà obligat a anar estirant 
el fil per arribar a descobrir qui va cometre l’assassinat.

La trama es va entrelligant entre el present i el passat de l’Elena, i els per-
sonatges que l’envoltaven en els darrers anys seran qüestionats, en moltes 
ocasions, com a possibles assassins... Alguns tenen els seus motius per 
haver-s’hi discutit; altres tenen els seus motius per defensar-la fins al final. 

Aquesta novel·la negra protagonitzada pel Salvo Montalbano és una de 
les darreres que va escriure en Camilleri, però no patiu, l’escriptor italià ho 
va deixar tot ben lligat ja que, fa uns anys, va entregar el que serà l’últim 
llibre d’aquesta sèrie, que es troba en bones mans, “ben custodiada”.

Així que, mentre no es publiqui el desenllaç de la història d’en Montalba-
no, seguirem gaudint de la bona literatura, de les bones trames, dels girs 
argumentals que tan bé detallava el Sr. Andrea Camilleri.

Suspès el Carnaval 
de La Pobla 2021

Des de la regidoria de Festes de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montornès s’ha pres 
la decisió de suspendre la celebració del 
Carnaval de La Pobla de Montornès 2021, 
previst per al proper mes de febrer.

La situació actual de crisi sanitària i el fet de 
no poder preveure en aquests moments qui-
na serà l’evolució de la pandèmia ni d’esta-
blir quines mesures de seguretat i prevenció 
caldrà complir al llarg dels propers mesos, 
han motivat la suspensió del Carnaval.

Les necessitats d’evitar qualsevol tipus 
d’aglomeració i d’acte massiu i de fer pre-
valdre la distància de seguretat interper-
sonal en qualsevol trobada, impossibilita 
per complet la realització de les diferents 
passades i balls que caracteritzen el car-
naval poblenc. Davant això, s’ha considerat 
que la recerca d’alternatives basades en el 
distanciament i en el control d’aforaments, 
faria perdre l’essència del carnestoltes de 
la Pobla.

El possible ajornament a altres dates també 
s’ha considerat inviable. La dedicació en la 
realització de disfresses i carrosses per part 
de les colles de Carnaval és absoluta, i és 
molt habitual que els seus components co-
mencin a adquirir materials i a treballar amb 
intensitat en la seva elaboració amb molts 
mesos d’antel·lació. Davant tots aquests 
components, s’ha pres la decisió de la sus-
pensió de la festa. 

La pigota
JUNY 2020 • NÚM. 30

Indústria, 1443761 La Pobla de MontornèsTel. i Fax 977 64 80 50sarda@tinet.org

Pg. de l’Estació, 3, local 243761 La Pobla de MontornèsTel. 977 647 064Mòbil: 667 880 148 / 610 023 602
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La Pobla planta cara  a la Covid-19

LA POBLA DE MONTORNÈS

Totes les  imatges del Carnaval de  la Pobla 2020
Pàgines 12-14

Entrevistem  la segona tinent d’alcalde,  Vanesa Blanco
Pàgines 10-11

S’instal·len  els nous  contenidors  de recollida  de la brossa
Pàgina 24

ANUNCIA’T A  
La pigota

Tel. 649 061 984
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La Covid-19 afecta  
el rodatge del nou  
curtmetratge ‘Pollastre’

La Banda de Timbals d’Amics de 
Montornès ha enllestit la construc-
ció del nou element per al seguici 
festiu de la Pobla, però la seva pre-
sentació, prevista primer per l’agost 
i després per la Festa Major al se-
tembre, ha quedat ajornada sense 
data. La raó és que la Covid-19 va 
aturar el rodatge del curtmetratge 
que havia de servir per presentar 
aquest element festiu, i l’evolució de 
la pandèmia no ha permès continu-
ar-lo. Ara estan pendents de quan 
s’aixequi la limitació del nombre de 
participants en reunions per repren-
dre el rodatge.

Com ja van fer amb la bèstia Pigo-
ta el 2017, van contactar amb en 

Jordi Pardo, que ja va estar al cap-
davant del rodatge de La Pobla de 
la Bèstia. El curtmetratge, amb el 
títol de Pollastre, està ambientat a 
la Pobla. Dolors Figuerola i Marta 
Massó com a productores i Robert 
Mora com a càmera acompanyen el 
director del projecte, Jordi Pardo.

La Banda de Timbals d’Amics de 
Montornès té un protagonisme 
especial en el film, ja que un dels 
infants que integra la banda en 
serà el protagonista, perquè hau-
rà de saber tocar l’instrument. La 
infància i la màgia tindran molt 
protagonisme a Pollastre, però hi 
sortiran molts actors i actrius de 
totes les edats.

A licitació el servei  
de neteja viària  
i el de feines  
de paleta i pintura
L’Ajuntament de la Pobla traurà a li-
citació el servei de neteja viària i el 
de feines de paleta i pintura. Amb la 
delegació d’aquest servei es vol donar 
l’oportunitat a què les empreses locals 
puguin ser partícips de les necessi-
tats del municipi. D’aquesta manera, 
les tasques específiques quedaran en 
mans d’experts en la matèria i es gua-
nyarà productivitat i eficiència en tas-
ques molt concretes, alhora que tots 
els recursos de la brigada municipal es 
concentraran en les necessitats del dia 
a dia, com la neteja de parcs o la reco-
llida d’andròmines, per tal d’optimitzar 
la seva jornada. Delegar algunes fun-
cions, a part de millorar l’eficiència i 
productivitat, ens permetrà invertir en 
un esforç puntual, i d’aquesta mane-
ra tenir un cost variable i concret i no 
convertir-lo en un cost fix. 

S’encarrega una  
anàlisi sobre   
l’estructura  
necessària a  
l’Ajuntament  
de la Pobla
L’actual estructura de l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès ha quedat 
desfasada i no té capacitat per donar 
el servei necessari al nostre municipi. 
Falta de personal a les oficines, fun-
cions errònies o no definides a la bri-
gada i falta de seguretat són alguns 
dels principals motius pels quals s’ha 
demanat a una empresa experta en 
recursos humans en administracions 
una anàlisi exhaustiva per definir una  
plantilla adaptada a les necessitats 
reals de la Pobla pels pròxims anys. 
Un cop definides tant les places com 
les funcions, aquestes vacants sortiran 
a concurs.

Surt a licitació  
el contracte  
de neteja de  
l’escola i d’edificis  
municipals
Aquest darrer trimestre es lici-
tarà el contracte de neteja de  
l’Escola Els Ametllers i d’edificis 
municipals. EEl contracte serà de 
dos anys i per un import màxim 
de 109.520,67 euros amb opció de 
prologar-lo un tercer. L’Ajuntament 
hi ha afegit l’increment de 2,5 ho-
res diàries per realitzar les tasques 
de desinfecció necessàries a l’es-
cola mentre duri la pandèmia del 
Covid-19.

L’Ajuntament 
aposta per una 
empresa local 
per portar  
l’escombradora 
municipal
L’empresa Xavier Segalà refor-
çarà els pròxims mesos la ne-
teja i desinfecció dels carrers 
del nostre municipi, augmen-
tant la desinfecció de les zo-
nes més transitades i donant 
continuïtat a la neteja viària, 
que els darrers anys ha funci-
onat de forma intermitent per 
qüestions internes.
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Un dels establiments més emble-
màtics de la Pobla de Montornès, el 
Forn Virgili, és des d’aquest any un 
comerç centenari. L’Ajuntament i els 
veïns i veïnes van fer-li un acte de 
reconeixement molt emotiu el pas-
sat 15 d’agost, amb la participació de 
tres generacions diferents de la famí-
lia que està al capdavant del negoci.

Va ser l’any 1920 quan Anton Olivé va 
obrir un forn al carrer Major, on ara 
hi ha el Casal dels Amics de Montor-
nès. No va ser fins als anys quaranta 
quan va traslladar el seu habitatge 
i el forn a la seva ubicació actual, al 
número 48 del mateix carrer. 

Al capdavant del negoci va succe-
ir l’Anton Olivé el seu nebot Àngel 
Virgili. Com que no tenia fills, el seu 
nebot va anar a viure des de la Nou 
de Gaià amb ell i la seva dona als 
sis anys i de ben petit va aprendre 
l’ofici. Actualment ja van per la quar-
ta generació, amb l’Ismael Virgili in-
corporat de ple en un negoci que ha 
viscut de ben petit, amb la seva mare 
com a referent, fent de pont entre el 
seu avi i ell. En el reconeixement hi 
va participar la cinquena generació, 
que potser d’aquí uns anys formaran 
part del negoci.

El Forn Virgili és un referent, no 
només a la Pobla sinó a tot el Baix 
Gaià, gràcies a un forn de llenya on 
es couen un pa i unes coques amb un 
encant especial. En els darrers anys 
també han potenciat la pastisseria. 
A més de l’establiment del carrer 
Major, que ara també és una petita 
cafeteria, es poden trobar produc-
tes del Forn Virgili a supermercats 
de Creixell, Roda de Berà o Altafulla. 
L’Ismael Virgili explica que de cara al 
futur més immediat volen ampliar el 
seu mercat més enllà del Baix Gaià. 
Ara ja participen en fires i mercats 
arreu del país. 

Actualment al Forn Virgili hi treba-
llen quatre persones, que durant els 
moments més greus de la pandèmia 
del Covid-19 no van parar, repartint a 
domicili, com en el cas de les mones 
per Pasqua. 

El Forn Virgili 
compleix  
100 anys
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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.

Sabéis lo que es el ‘outsourcing’? Es el 
proceso en el cual una organización con-
trata a otras empresas externas para que 
se hagan cargo de parte de su actividad 
o producción. Por ejemplo, imaginaros 
que el Ayuntamiento tiene varios puestos 
vacantes y en lugar de coger o dar una 
oportunidad de trabajo a residentes de 
este municipio, directamente coge per-
sonal o una empresa externa. ¿Creéis que 
eso lo podría llegar a hacer un ayunta-
miento de izquierdas? ¡No hombre! No 
creo que lo lleguen a hacer, porque nues-
tro ayuntamiento vela por sus contribu-
yentes, como por ejemplo lo “limpio” que 
está todo el municipio. Hay un Facebook 
(el Informer de la Pobla de Montornès) 
donde los vecinos exponen sus quejas 
y cada día hay una o varias. Limpieza de 
calles y parques, insuficiencia en contai-
ners, dificultad para llenarlos, suciedad 
a su alrededor que no limpian los de la 
recogida, carreras y circulación peligrosa 
—cuando ya se han solicitado reductores 
de velocidad—, rebajes de aceras para 
personas mayores y con movilidad re-
ducida y muchas otras carencias. Desde 
aquí, pedimos al ayuntamiento que ha-
gan concurso de plazas para rellenar la 
cuadrilla lo suficientemente amplia para 
no necesitar una empresa externa y po-
der llegar a todas las necesidades que 
este municipio necesita. Oferta abierta 
para que puedan acceder a ellas los ve-
cinos de nuestro precioso municipio, la 
Pobla de Montornès.

PEDRO MAESTRE
Regidor de  

Podem Veïnes

La cultura és segura. No ens podem permetre el 
luxe d’amenaçar la pluralitat creativa que suposa 
la cultura. Sense cultura perdríem un dret, un valor 
importantíssim, un pilar fonamental de la nostra 
societat. Com a govern, a l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès hem vetllat perquè així sigui. Posant 
sempre per davant la salut de les nostres conciuta-
danes i conciutadans, no hem volgut apagar la flama 
i la il·lusió de la Festa Major. El programa de festes 
d’aquest any ha estat emmarcat per actes de tipus 
cultural amb aforament limitat i distància social, 
per facilitar així el poder gaudir de les festes amb 
seguretat, salut i amb mesures per contenir el virus. 

La cultura és segura i nosaltres vetllarem per tal 
que encara ho pugui ser més. Des de la Secció Lo-
cal d’ERC a la Pobla de Montornès volem agrair a 
tota la ciutadania el gran civisme que han demos-
trat en els actes que s’han programat durant l’estiu. 
Començant primer pels més petits, que han sabut 
afrontar la situació d’una manera exemplar, no no-
més durant els actes culturals a l’estiu, sinó tots 
aquests mesos que portem de pandèmia i confina-
ment. Volem agrair també la col·laboració del jovent 
del municipi, que ha col·laborat en l’organització 
d’actes i esdeveniments. Als pares i mares, per la 
confiança dipositada en els integrants de l’equip de 
govern. I molt, molt especialment voldríem agrair 
la confiança de la gent gran, els més vulnerables, 
els que estan més en risc en aquesta situació que 
vivim i que han assistit a molts dels actes que hem 
realitzat des de l’Ajuntament, confiant plenament 
en la nostra professionalitat i mesures de control, 
gràcies per la vostra confiança!

ÒSCAR CIURANA 
President de la  

Secció Local d’ERC  
de la Pobla de Montornès

Cultura segura  
i Covid-19
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Saludo a todos los poblenses. No sé cómo 
comenzar en estos momentos tan difíciles 
que estamos viviendo. Podríamos empe-
zar por quien sabe dónde nació este virus, 
de donde nació? No quiero ser incrédulo, 
daré mi opinión. Los niños son el futuro de 
España, los jóvenes sin trabajo, los jubila-
dos un estorbo, que cobran sin contribuir, 
aunque ellos han contribuido mínimo 37 
años con una jubilación que les pertenece 
por derecho propio. Se lo han ganado des-
pués de muchos años de trabajo. No hay 
guerras, no será una guerra bacteriológica 
caiga quien caiga ya que el mundo está 
masificado?

Cambio de tema. Nos quejamos de los in-
migrantes, que cobran más ellos que un es-
pañol. Ellos no son culpables, es el sistema 
como está montado. Nos vienen momentos 
muy difíciles para la mayoría. Creo que si 
hago estos comentarios es que hay muchas 
cosas obsoletas que se tienen que cambiar. 
No sé hasta dónde llega la incompetencia, 
que no se cuidan los derechos fundamen-
tales de los españoles. Tenemos políticos 
que se pelean entre ellos buscando sólo 
partidismo, cuidando sólo su bolsillo y la 
poltrona que les deja seguir chupando del 
bote, Y nosotros los borregos tragamos, 
creyendo en el mesías que nos salvará. 
Aquí no hay mesías. Desgraciadamente 
muchos incompetentes que están gober-
nando nuestro país, si seguimos creyendo 
que nos sacaran de todo esto, bueno, de la 
fe se vive. Yo lo digo tal como lo veo: me-
nos colores políticos y más realismo. De la 
situación actual tendremos que aprender 
a vivir con el virus. No soy derrotista, soy 
realista: tenemos para rato, tendremos que 
aprender cómo vivir en esta nueva época. 
No soy amigo de criticar al Gobierno que 
tenemos. Dejémoslo trabajar y el tiempo 
juzgará lo que han hecho bien o mal. Per-
tenezco a la oposición. Si algo no me gusta 
en un plenario, un escrito, lo dejo reflejado 
aquí. Tenemos todo tipo de votantes y si 
estamos como ediles es porque una mayo-
ría nos ha dado la confianza, pero recordad 
que poco se puede hacer en la oposición. 
Un saludo a todo los poblenses. Seamos 
conscientes y hagamos pueblo para una 
vida mejor.

 

FÉLIX LILLO
Regidor no adscrit
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Manel Bonanad

L’agost del 2016 es produí 
un incendi que va afectar el 
nord de la Pobla, a més de 
part dels termes de Bonas-
tre i Salomó. La Serra Llarga 
i altres zones de la Pobla van 
sucumbir sota les flames del 
foc.

Curiosament, el segon tri-
mestre del mateix any vaig 
escriure l’itinerari habitual al 
bulletí La Pigota, que porta-
va per títol “La Serra Llarga: 
el gran mirador de la Pobla”, 
en el qual descrivia el bonic 
bosc del nord de la serralada. 
Mai m’hagués imaginat que 
només un parell o tres mesos 
després desapareixeria sota 
les flames. 

La meva intenció amb aquest 
article és que comproveu 
sobre el terreny com canvia 
el paisatge després d’un in-
cendi forestal: del color verd 
es passa a un color ocre-
blanquinós, les roques aflo-
ren per tot arreu, apareixen 
construccions de pedra seca 
que durant anys havien estat 
amagades per la frondosa ve-
getació, ja no s’escolten les 
petjades dels animals entre 
el frondós sotabosc, ni les 
piulades dels ocells. Una 
zona boscosa pot trigar dè-
cades en formar-se i poques 
hores en desaparèixer. 

Per aquest motiu he volgut 
fer un article diferent i us por-
taré a un lloc on ja hem estat, 
sí, però malauradament to-
talment canviat. Prenguem 
tots consciència d’aquest fet!

Ens trobem a la part més 
alta del carrer Les Liles, al 
nord-est de la urbanització 
Castell de Montornès, que, 
a més, és el punt més alt de 
tota la urbanització. Davant 
d’una casa de grans dimensi-
ons, a l’altra banda del carrer, 
hi ha un corriol que puja fort 
un parell de metres. És el que 
hem de seguir tota l’estona 

fins a arribar al final del re-
corregut. Veureu que alguna 
vegada el corriol desapareix 
sobre el terreny rocallós de 
la muntanya, però no us per-
dreu perquè intuïtivament és 
fàcil seguir-lo. 

La primera etapa del recorre-
gut la farem arribar fins a dalt 
d’un cim on encara hi ha un 
pi petit, escarransit, que patí 
les conseqüències de l’últim 
incendi (va sobreviure al pri-
mer, el del 1991, però ja no al 
segon, el del 2016). Allà està, 
en peu, com si fos el guardià 
de la muntanya. En 20-25 
minuts hi arribarem. Fins a 
aquest punt, el sender és es-
tret i heu d’anar amb compte 
perquè és pedregós. Al prin-
cipi passareu per entre pins 
petits i joves. 

La muntanya patí un primer 
incendi fa vint-i-nou anys. 
Abans hi havia un bosc de pi 
blanc amb un ric sotabosc 
d’arbustos com el llentiscle, 
el bruc d’hivern, l’arítjol, que 
abastava tota la serra; un 
bosc com el que podem tro-
bar a les altres zones munta-
nyoses de la Pobla. Fixeu-vos 
que el panorama ha canviat, 
però. El bosc ha estat substi-
tuït per formacions vegetals 
poc desenvolupades (mato-
llar, ‘matorral’ en castellà), tí-
piques després de patir una 
pertorbació ecològica com 
ara un incendi forestal. El 
garric, el càdec, el margalló, 
la ginesta i l’argilaga formen 
ara part de la flora de la zona. 
També la farigola i el romaní, 
espècies aromàtiques molt 
apreciades a la cuina i per a 
fins medicinals. Tots els es-
pècimens són petits degut 
a la pobresa del sòl. Penseu 
que el sòl, després del foc, i 
en desaparèixer els arbres, 
va quedar sota l’acció dels 
efectes de la pluja i el vent, 
patint una forta meteoritza-
ció (arrencament de partí-
cules) i posterior erosió que 
l’empobrí.

Després d’un incendi forestal: la Serra Llarga quatre anys després

Arribem al punt intermedi del 
recorregut, dalt d’un cim, on 
hi el pinet esmentat. És un fet 
curiós perquè és l’únic pi que 
hi ha en molts metres al vol-
tant. Fixeu-vos on s’ha desen-
volupat, envoltat de roques i 
en un lloc on les condicions 
edàfiques són patètiques. 
Sobrevisqué al primer incen-
di, però ja no ho va poder fer 
al segon. Una llàstima, sens 
dubte! En aquest punt som a 
uns 241 metres d’alçada. Es 
tracta d’un bon mirador des 
d’on podem gaudir d’interes-
sants vistes. S’hi veu pràcti-
cament tot el nostre terme. 

Des d’aquí comencem la se-
gona etapa de l’itinerari, que 
ens portarà on fa una mica 
més de quatre anys s’estenia 
el bosc que hi havia al peu de 
la Mola. A partir d’ara, i du-
rant una estoneta, el sender 
desapareix i caminarem so-
bre terreny molt rocallós. El 
relleu es torna més escarpat 
i les roques afloren amb més 
intensitat, la qual cosa fa més 
difícil la marxa. Aneu amb 
compte on trepitgeu!

Per la naturalesa del terreny, 
molt rocallós, podem apro-

fitar l’avinentesa i parlar de 
geologia. Una mica més de la 
meitat de la serra està forma-
da per roques del Mesozoic 
(Era Secundària) d’una anti-
guitat d’uns 150 a 100 mili-
ons d’anys. Són les calcàries 
i dolomies, molt abundants al 
nord del nostre terme. Són les 
que hi dominen des del pi que 
hem deixat enrere fins al nord 
de la serra. Al sud de la serra, 
a prop de la urbanització Cas-
tell de Montornès, però, hi ha 
altres roques: calcarenites, ar-
giles grisenques i gresos. Són 
del Cenozoic (Era Terciària; 
època: Miocè), amb una an-
tiguitat d’entre 8 i 13 milions 
d’anys. Totes les roques de la 
Pobla són sedimentàries, però 
d’èpoques diferents, fet que 
és degut a les forces tectòni-
ques internes (de dins de la 
Terra) que en el seu dia for-
maren aquestes muntanyes.

Continuem i en uns 20 minuts 
arribem on fa pocs anys co-
mençava el bosc. El límit el 
marca una cabana de pedra 
seca, ara perfectament visi-
ble, ja que ha quedat al des-
cobert per la manca d’arbres 
i arbustos. I una mica més 
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CAMINEM PER LA POBLA

Després d’un incendi forestal: la Serra Llarga quatre anys després

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

Sortida: nord-est de la urbanització Castell de Montor-
nès (carrer Les Liles).

Arribada: mateix lloc de la sortida.

Durada: 2 hores aproximadament (dependrà de les pa-
rades que fem).

Distància: 4 km aproximadament.

Dificultat: mitjana.

Aspectes d’interès: geologia i ecologia; vistes panorà-
miques; construccions de pedra seca.

Observacions: La Serra Llarga fa de frontera natu-
ral entre el nostre terme i Creixell. És la més llarga 
i la més alta de la Pobla. El cim més alt del Tarrago-
nès, la Mola (317,55 m), el trobem a l’extrem N-E. L’es-
tiu de l’any 1991 bona part de la serra patí un incendi 
que arrasà una gran extensió de bosc de pi. L’agost 
de l’any 2016 tornà a patir un altre incendi que afec-
tà tot el bosc que quedava a la part nord de la serra.  
No realitzar l’itinerari amb pluja o vent fort. A l’hivern, 
cal abrigar-se bé.

Com que fa relativament 
poc temps que es cremà tota 
aquesta zona tampoc trobem 
la típica vegetació que surt 
després d’un incendi fores-
tal; només algunes mates es-
carransides per aquí, algunes 
herbes per allà, i poca cosa 
més. Caminem unes desenes 
de metres seguint el sender 
i desemboquem en un altre 
camí. Fixeu-vos que al terra 
hi ha una base de morter; en 
el seu dia aquí hi havia un rè-
tol de fusta que indicava la 
direcció a seguir per arribar a 
la Mola, però com que el rètol 
era de fusta també es cremà. 
El nou sender, si el seguíssim 
cap al nord, i nord-est, ens 
portaria al cim de la Mola, 
i si l’agaféssim en direcció 
contrària, arribaríem al mas 
de la Trunyella. Fixeu-vos que 
bé que es veuen les construc-
cions de pedra seca, marges 
i cabanes sobretot. És clar, 
ara ja no queden amagades 
dins el bosc. També el pic de 
la Mola es veu a la llunyania 
amb la seva característica 
construcció: el vèrtex geodè-
sic. Abans de l’últim incendi 
tota aquesta zona estava 
tan plena de vegetació que 
no s’hi podia veure, t’havies 
d’acostar caminant per un 
sender entre la verdor dels 
arbres per trobar el vèrtex 
geodèsic que marca la zona 
més alta del pic de la Mola. 
Quina diferència de paisatge!

Quan vaig escriure l’article 
que parlava sobre aquest 
bosc, cap al maig del 2016, 
vaig posar una frase que deia: 
“Si hi veniu a l’estiu, l’ombra 
dels pins l’agraireu molt”. 
L’ombra dels pins…quina 
ironia del destí! 

enllà, trobem un pou. L’in-
cendi de l’any 1991 no afectà 
aquesta zona i el bosc que 
hi havia era espectacular-
ment frondós, preciós, on 
dominaven espècimens ben 
desenvolupats de pi blanc 
(Pinus halepensis) i llentiscle 
(Pistacia lentiscus). Malaura-
dament, l’incendi de l’agost 
de 2016 afectà tota aquesta 
zona i del bosc ja no en que-
da ni rastre. D’un color verd 
molt viu hem passat a un co-
lor ocre tristot. Penseu que 
quan manquen els arbres el 
sòl queda sota la influència 
dels elements climàtics com 
la pluja i el vent, i es passa 
d’un sòl profund i de co-
lor bru a un sòl més pobre, 
menys profund (a causa de 
l’erosió) i d’un color ocre i 
blanquinós (perquè, a més, 
aquí hi dominen les roques 
amb carbonat de calci). 

Generalitats:
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El CFS La Pobla de Montornès arrenca 
una temporada marcada per la Covid-19
Després del final de tem-
porada precipitat el passat 
mes de març a causa de la 
Covid-19, el CFS La Pobla 
de Montornès comença la 
nova temporada 2020-21 

amb més força que mai, però 
plena d’incertesa a causa de 
la pandèmia. La Covid-19 
ha obligat a modificar l’inici 
d’aquesta temporada, però 
sempre pensant en la segu-

retat dels jugadors, entre-
nadors i junta directiva. La 
Covid-19 ens acompanyarà 
molt de temps, i per això el 
club seguirà amb totes les 
mesures necessàries per 
evitar que la malaltia arribi 
al CFS La Pobla de Montor-
nès i tot el seu entorn. 

El club poblenc 
compta amb 
quatre equips 
federats i dos 
equips de l’AMPA 
de l’Escola Els 
Ametllers

Aquesta temporada, el club 
poblenc compta amb quatre 
equips federats i dos equips 
de l’AMPA de l’Escola Els 
Ametllers, ja que tornen a 
col·laborar un curs més amb 
ells i, d’aquesta manera, re-
cuperen els equips base més 
petits i volen aprofitar per 
donar les gràcies a l’equip 
de l’AMPA per la seva feina.

L’equip aleví estarà dirigit 
per David Berber amb l’aju-
da de Joaquin Fontecha, que 
continua la seva formació. 
A l’equip infantil trobem a 
Jose Pozuelo, acompanyat 
aquesta temporada per Ja-
vier Palomo, que ja va estar 
al cos tècnic fa dues tempo-
rades amb el cadet de Divi-

sió d’Honor. A l’equip cadet, 
recuperen Josep Maria Pa-
rès després d’un any d’estar 
fora de les pistes i amb la 
nova incorporació de Jordi 
Vares. L’equip sènior torna 
a estar liderat pels entre-
nadors Arturo Tamurejo i 
Patricia San Roman, que un 
any més lluitaran perquè els 
sèniors estiguin a la part alta 
de la classificació. 

La competició pels nostres 
equips federats comença el 
proper 17 d’octubre, i el CFS 
La Pobla de Montornès es-
pera i desitja que sigui una 
molt bona temporada per 
tots i que sobretot tots tin-
guin bona salut per gaudir-la 
tota.
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El Club Petanca La Pobla de Montornès es classifica 
per a la fase final del Campionat Estatal de Tripletes
La tripleta del Club Petan-
ca La Pobla de Montornès 
formada per Adrián Truji-
llo, Jerónimo Trujillo i Je-
sús Castro es desplaçaran 
properament a Mojácar 
(Almeria) per participar a 
les finals del Campionat 
d’Espanya de Tripletes. 
També els juvenils Pol Gar-

Campions provincials juvenils

Segona divisióCampions provincials sèniors

Primera divisiò grup “b”

cia, Juan Manuel Sánchez 
i Edgar Cayetano hi pren-
dran part. El juvenil Pol 
Garcia també competirà 
als individuals del campi-
onat d’Espanya a Mojácar, 
que es jugaran en una altra 
jornada.
La lliga provincial de Tar-
ragona ja ha començat i el 

club poblenc hi participa 
amb tres equips, dos a pri-
mera divisió i un a segona.
Aquest any, el Club Petan-
ca La Pobla de Montornès 
no ha pogut organitzar, a 
causa de la pandèmia del 
Covid-19, el Torneig Inter-
nacional La Pobla de Mon-
tornès, que estava previst 

per el passat mes de agost.
Us hi animeu?
Tots els dissabtes orga-
nitzen melés a les pistes 
de la ZEM, les dupletes es 
fan a sorteig i algunes per 
equips. Tothom que vulgui 
hi pot participar. Acostu-
men a començar a les 17 
hores.
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donem vida a casa teva!

El teu centre de jardineria  
a 5 minuts

Antiga carretera N-340 Km 1.173 - 43893 Altafulla 
Telèfon/Whatsapp: 977 65 25 47 

Visita'ns




