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EDITORIAL

tament, i és la mort a començaments de 
novembre del Damià. Ha estat una desa-
parició molt sentida i en aquesta edició 
de La Pigota la seva figura hi és molt pre-
sent. La seva empremta és molt profunda 
malgrat la seva mort tan jove. No només 
per la seva festa incasable des de la seva 
tasca de regidor, sinó per haver participat 
en gairebé totes les iniciatives culturals i 
lúdiques de la Pobla. Per això vam decre-
tar tres dies de dol oficial i vam habilitar un 
llibre de condol perquè tothom el pogués 
recordar. Descansa en pau, Damià.
I volem acomiadar-nos desitjant unes 
bones festes de Nadal i un bon any 2021, 
que sigui molt millor, més lluminós que 
aquest 2020 tan fosc. I us felicitem la por-
tada amb aquesta postal del jove Jordi 
Fortuny i Massó.

Editorial
Ens acostem a una festes de Nadal que 
seran una mica estranyes per a tots i totes. 
Les restriccions a causa de la pandèmia 
de la covid-19 no ens permetran celebrar 
aquestes dates tan especials com estem 
acostumats a fer-ho cada any. Les famílies 
no ens podrem reunir com ho fèiem abans 
perquè ens hi juguem la salut i poder tor-
nar a celebrar el Nadal tots junts, sense 
que falti ningú a taula. De de l’Ajuntament 
de la Pobla fem una crida a la responsa-
bilitat, a tenir el cap fred i ser capaços de 
sacrificar-nos en bé de tots, perquè una 
tercera onada de la covid-19 aquest mes 
de gener pot ser letal per al nostre sistema 
sanitari.
Des de l’Ajuntament, també hem hagut 

de canviar la nostra celebració del Nadal, 
començant per l’encesa de llums i aca-
bant per la nostra tan estimada Cavalca-
da de Reis, passant per la suspensió del 
Pessebre Vivent. Se celebrava de forma 
ininterrompuda des de l’any 1975 i havia 
superat moltes dificultats aquests 45 anys 
d’història. Però els seus organitzadors han 
pres una decisió responsable, que segur 
que els ha dolgut molt: fer una aturada 
aquest any per tornar amb força el que ve.
No volem, però, unes festes tristes i per 
això hem organitzat el I Concurs de Bal-
cons i Aparadors Decorats i/o Il·luminats, 
perquè volem que el nostre poble llueixi 
en aquest Nadal que podem considerar 
atípic.
Però una altra raó entristeix la celebració 
del Nadal a la Pobla i, en especial, a l’Ajun-
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El dijous 5 de novembre va ser un dia 
molt trist a la Pobla de Montornès: va mo-
rir en Damià Bas, a causa d’una malaltia. 
El Damià ha estat regidor de l’Ajuntament 
de la Pobla els darrers nou anys, assumint 
diverses responsabilitats de govern.

Però la figura de Damià Bas va més enllà 
de la vessant política. Paleta de professió, 
estava molt implicat en el teixit associatiu 
poblenc, formant part d’entitats, partici-
pant activament en el Pessebre Vivent, el 
Carnaval o sent el protagonista del curt-
metratge La Pobla de la bèstia l’any 2016. 
En aquella ocasió, Bas es va posar a la pell 
del professor Mundana Pons, una mena 
d’Indiana Jones local, barreja d’inspector 
Gadget i superheroi desastrós, que inves-
tiga fenòmens paranormals. Un exemple 
més de com de polifacètic era en Damià.

El 2011 va convertir-se en regidor després 
de formar part de candidatura d’AM-PM 
i aquell primer mandat ja va tenir res-
ponsabilitats de govern. En el mandat 
passat va ser segon tinent d’alcalde i va 
coordinar l’àrea de Serveis Tècnics i es va 
encarregar també de Serveis Generals, 
a més de Festes, Entitats i Participació. 
El maig de 2019 va liderar la candidatura 
d’AM-PM i després de les eleccions es va 
convertir en el cap de l’oposició.

La seva mort va ser molt sentida per les 
diferents associacions i entitats de les 
quals ha format part i en general pels 
veïns i veïnes de la Pobla i també de la 
resta del Baix Gaià i Tarragona. 

TRES DIES DE DOL OFICIAL  
I LLIBRE DE CONDOL
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
va declarar tres dies de dol oficial “con-
siderant que la figura de Damià Bas ha 
estat de gran importància per a aquest 
municipi per tota la seva dedicació, tre-
ball i entrega durant els nou anys que ha 
estat regidor de l’Ajuntament”. 

ACTUALITAT MUNICIPAL

Havia estat regidor els 
darrers nou anys i mig, 
però també una persona 
molt implicada en el tei-
xit associatiu poblenc

Dol a la Pobla per la mort de Damià Bas

Així, es va decretar la suspensió de tots 
els actes públics oficials, lúdics i festius 
del municipi que no estiguessin ja suspe-
sos per l’estat d’alarma. Durant aquest 
període, les banderes van onejar a mig 
pal i els símbols oficials portaran un llaç 
negre en record i respecte pel difunt.

Des del consistori municipal es va ha-
bilitar un llibre de condol pel Damià a 
l’ajuntament. D’aquesta manera, tothom 
que ho desitgés va poder expressar a la 
seva família que es comparteix el sen-
timent d’aflicció per la mort del Damià, 
una persona estimada per tots i totes. Els 
representants polítics amb representació 
al ple municipal i les entitats municipals 
hi van participar.
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El Govern Municipal ha 
confirmat la congelació 
de les ordenances fiscals 
per al 2021, incloent-hi 
l’impost de bens immo-
bles (IBI), que és el tribut 
que aporta més ingressos 
directes a les arques mu-
nicipals. I ho ha fet atenent 
l’impacte que la crisi del 
coronavirus té en tots els 
nivells de la societat. Així 
doncs, el canvi d’any no 
suposarà un encariment 
dels impostos, taxes i 
preus públics que cobra 
l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès. 

Bars i restaurants es con-
tinuaran beneficiant de la 
supressió de la taxa per 
l’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires que es 
va decidir en plena prime-
ra onada de la pandèmia.

ACTUALITAT MUNICIPAL

El govern congela tots  
els impostos i taxes per al 2021

També s’està definint una 
nova bonificació fiscal amb 
la qual tots aquells immo-
bles que instal·lin siste-
mes d’aprofitament solar 
al seu habitatge, puguin 
demanar una bonificació 
de la taxa de la llicència 

El pressupost per 
al 2021 serà més 
alt i permetrà 
seguir amb les 
inversions  
necessàries al 
nostre municipi

urbanística de fins al 75% i 
una bonificació en l’impost  
de béns immobles de fins 
al 50%.

Tot i la congelació de les 
taxes, el pressupost per 
al 2021 serà més alt que 
el d’enguany a causa de 
les subvencions dema-
nades per les diferents  
regidories que ens perme-
trà seguir amb les inversi-
ons necessàries al nostre 
municipi.

la decisió  
arriba a causa de 
l’impacte que la 
crisi del corona-
virus té en tots 
els nivells de la 
societat
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Nova reunió 
telemàtica de 
la comissió de 
seguretat de 
l’Ajuntament
El passat divendres 30 d’octubre es 
va celebrar una nova reunió telemà-
tica de la comissió de seguretat de 
l’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès a què va assistir un representant 
de cadascun dels grups polítics que 
tenen representació al consistori.

L’alcalde, Francesc Larios, va fer un 
resum detallat de les reunions que 
ha mantingut amb les forces de se-
guretat, de les estadístiques de de-
linqüència dels últims mesos i de 
detalls de la col·laboració que man-
té l’Ajuntament amb el cos policial 
dels Mossos d’Esquadra. També va 
informar de la previsió que la nova 
comissaria de Mossos a Torredem-
barra estigui en funcionament a pri-
mers de 2022 i dels beneficis que tin-

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

La Pobla de 
Montornès  
se suma a la 
campanya  
‘Diposita aquí el 
teu masclisme’

drà aquesta proximitat per al nostre 
municipi.

Es va recordar que dins l’estudi dels 
llocs de treball que ha sol·licitat el 
consistori, s’inclou la creació d’un 
cos de vigilància, i que avui en dia, 
la gestió de la despesa corrent de 
l’Ajuntament ja s’està enfocant a tenir 
en compte aquest nou servei.

També es van comentar les reunions 
que ha mantingut l’alcalde amb em-
preses de seguretat privada i així es 
va poder debatre tant la legalitat com 
l’eficiència d’aquests serveis, tot i que 
sempre va quedar patent que seria 
només un suport puntual a la segure-
tat que necessita el nostre municipi.

En aquesta reunió també es va fer 
una valoració positiva dels voluntaris 
de Protecció Civil del nostre muni-
cipi i de l’excel·lent gestió que estan 
realitzant tant en els actes culturals 
com en el control del mercat setma-
nal. Per últim, els representants dels 
grups polítics es van emplaçar a re-
unir-se en les pròximes setmanes, a 
petició dels grups de l’oposició, per 
poder presentar propostes o modifi-
cacions a les abans esmentades.

L’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès s’ha sumat a la campanya “Diposita 
aquí el teu masclisme” de l’Institut Ca-
talà de les Dones (ICD). La nova iniciati-
va que presenta l’ICD pretén reconèixer 
i desmuntar el masclisme per llençar-lo 
directament a la paperera.

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
és un dels ens locals que s’han sumat a 
aquesta nova campanya de sensibilitza-
ció contra el masclisme, i que consisteix 
a fer visible en les papereres públiques 
aquest lema. Per a això s’han elaborat 
uns adhesius que s’han distribuït en 
diferents administracions locals, i que 
a la Pobla ja s’han fet efectius.

Un equip de Carreteres de la Diputa-
ció de Tarragona ha realitzat aquest 
mes de novembre tasques de millora 
de la pavimentació del camí de Torre-
dembarra. Es tracta d’un dels camins 
rurals més transitats de la Pobla de 
Montornès i que amb el pas dels anys 
havia acumulat problemes al ferm. 

Millora de la  
pavimentació  
d’un dels principals  
camins rurals  
de la Pobla

El camí on s’ha actuat va des de la 
urbanització Poblamar fins a tocar de 
l’autopista AP-7.

Durant aquest any, la Diputació de 
Tarragona, a través del Servei d’As-
sistència Municipal (SAM), ha fet al-
tres actuacions, com la sega en bona 
part als camins municipals poblencs 
aquest estiu.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

S’instal·len nous bancs 
municipals a les  
proximitats del  
consultori mèdic del 
nostre poble

Aquesta actuació s’ha rea-
litzat en el marc de la pan-
dèmia de la covid-19, atès 
que, a causa de les mesures 
de seguretat establertes pel 
Departament de Salut, s’ha 
vist reduït el nombre de per-
sones que poden esperar 
dins del centre a ser atesos 
pel personal mèdic. Aquest 
fet comportava l’afluència 
de gent (majoritàriament 
d’edat avançada) dempeus 
esperant fora del centre.

Des de l’Ajuntament, tot 
el personal municipal està 
dedicant els seus esforços 
per tractar de minimitzar 
els efectes que aquesta 
situació pot provocar a la 
nostra població i es treba-
lla per donar resposta a les 
necessitats dels poblencs 
i poblenques derivades 
de la situació excepcional   
decretada per evitar la pro-
pagació del coronavirus 
covid-19.

Aquest mes d’octubre es 
van plantar tres arbres 
nous a la plaça de la Bas-
sa, per substituir els que 
es van retirar fa un any 
per previsió i seguretat. 
Durant la tardor de l’any 
passat, es va dur a terme 
un pla de seguretat en 
relació amb els arbres de 
diversos punts del muni-
cipi. A la plaça de la Bassa 

es van haver de treure ar-
bres que estaven podrits, 
que només s’aguantaven 
per l’escorça i que podien 
caure en qualsevol mo-
ment. Aquesta setmana 
s’ha fet la nova planta-
ció. L’espècie dels arbres  
que s’han plantat és 
mèlia, un arbre de fulla 
petita i més net que les 
moreres.

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès ha iniciat el pro-
cés de licitació del contracte 
de substitució de l’enllume-
nat del pavelló poliesportiu. 
Amb aquest contracte es 
procedirà a la substitució de 
20 projectors d’halogenurs 
metàl·lics de 250 W per uns 
amb tecnologia led, així com 
també existeix un projector 

de 100 W que es troba a un 
lateral del pavelló. Es propo-
sa instal·lar dos projectors a 
cada lateral, i retirar aquest.

El pressupost de licitació és de 
21.614,71 euros (IVA inclòs). La 
durada prevista del contracte 
és de trenta dies a comptar a 
partir de la signatura de l’acta 
de replanteig.

Es licita la substitució de 
l’enllumenat  
del pavelló poliesportiu

Es planten tres arbres 
nous a la plaça de  
la Bassa
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament cedeix llibres  
sobre coeducació i igualtat  
de gènere a l’escola municipal

Amb una part de la subvenció del Pac-
te d’Estat contra la Violència de Gènere 
2019, hem comprat llibres de diferents 
edats de les temàtiques de coeducació 
i igualtat de gènere per al futur centre 
cultural-biblioteca municipal. Però fins 

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

Sent la lectura una de les activi-
tats més importants per a la for-
mació dels infants, i amb l’objec-
tiu de contribuir en el fet que tots 
els nens i nenes hi tinguin accés, 
l’Ajuntament de la Pobla de Mon-
tornès inicia la campanya “Créixer 
i llegir junts”, proposada per Pagès 
Editors. 
Amb aquesta iniciativa es pretén 
contribuir en el procés d’iniciació a 
la lectura dels infants del municipi. 
Per això es posa a disposició dels 
pares i de les mares dels nounats 
una capsa que conté una guia que 
els ha de permetre orientar-se en 
l’objectiu d’acompanyar-los en el 
gaudi de la lectura al llarg de les di-
ferents etapes de la seva vida com 
a infants. A més, també hi trobaran 
un conte d’un popular personatge 
dels contes infantils, un CD amb 
cançons de bressol i el primer car-
net de l’infant de biblioteca. 
Aquest projecte, que s’inicia el 
2021, té l’ambició de mantenir-se 
els propers anys i que esdevingui 
un costum del nostre municipi. 
Anirà destinat a tots aquells in-
fants el primer padró dels quals 
sigui al nostre municipi.

La Pobla  
s’adhereix al  
projecte ‘Llegir i 
créixer junts’ per 
contribuir  
en la iniciació 
dels infants  
a la lectura

Alumnes de l’Escola Els Ametllers amb els nous llibres cedits per l’Ajuntament.

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
e-mail: info@forsol.cat jfortuny68@gmail.com

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

El passat 29 de novembre 
va morir als 85 anys mos-
sèn Josep Cabayol i Magri-
nyà, que va ser rector de la 
parròquia de Santa Maria 
de la Pobla de Montornès i 
va deixar molt bon record 
en la seva tasca pastoral 
al nostre poble. Després 
ha estat missioner durant 
quaranta anys a Ruanda. 

La missa funeral es va fer 
l’1 de desembre, a les 16.00 
hores a l’església parroquial 
de la Riera de Gaià, d’on era 
fill. L’alcalde i la corporació 
municipal de l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès 
expressem el nostre més 
condol més sincer a tots 
els seus familiars i amics. 
Descansi en pau.

Mor Josep Cabayol, exrector de la parròquia 
de Santa Maria de la Pobla de Montornès

que sigui una realitat, hem cedit els llibres 
a l’Escola Els Ametllers, que els reparti-
ran per classes, cada una de les quals té 
la seva petita biblioteca, i els faran rotar 
per totes les aules complint la quarantena 
establerta a causa de la covid-19.
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vegades organitzades des d’entitats i 
d’altres a tall personal, que se sumen 
al projecte de fer créixer la Pobla i a 
treballar conjuntament amb l’Ajunta-
ment. I això per a mi és un valor afegit 
importantíssim!

Porta un any i mig com a regidora, 
però deu haver estat un any i mig 
molt intens.
Molt intens. Ho era i ho segueix sent —i 
també amb molta sensació de respon-
sabilitat. Quan et presentes a una llista 
electoral, la il·lusió ja hi és, així com tam-
bé la vocació i les ganes d’estar al ser-
vei del teu municipi; no obstant, fer-se 
càrrec de diverses regidories és un gran 
repte que s’ha d’encarar amb positivis-
me, esforç i constància. He passat dels 
primers dies de coneixença de l’estruc-
tura interna de les àrees que tinc adjudi-
cades, a treballar perquè les propostes 
es facin realitat. Propostes moltes de les 
quals s’han hagut d’anar adaptant a la 
situació que ens està tocant viure degut 
a la pandèmia de la covid-19. No obs-
tant, aquesta intensitat es veu diluïda 
quan formes part d’un equip. Jo formo 
part d’un equip de govern jove on les di-
ferències i les discrepàncies fan sorgir 
propostes i solucions més creatives i ens 
permeten obtenir una visió més àmplia 
i heterogènia de la realitat.

ENTREVISTA

Gemma Barceló Solé va ocupar el segon 
lloc de la candidatura d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya en les darreres 
eleccions i des del juny de 2019 és pri-
mera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès. S’encarrega de 
les regidories d’Educació, Cultura, Infàn-
cia i família, Joventut i lleure, Benestar 
animal, Noves tecnologies, Informàtica, 
Transparència, Participació ciutadana i 
Comunicació.

Què li va fer acceptar la proposta 
d’anar a una llista electoral i deixar 
després de tants anys el càrrec de 
jutgessa de pau del municipi?
No va ser una decisió fàcil, sinó ben al 
contrari. A mi m’agradava ser la jutgessa 
de pau de la Pobla i en el seu moment 
em vaig sentir molt afalagada quan em 
van proposar el càrrec. No obstant, el 
Francesc Larios em va donar l’oportuni-
tat d’implicar-me a un altre nivell amb 
el meu poble i després d’explicar-me 
quin era el projecte que volia tirar en-
davant a la Pobla, no m’hi vaig poder 
negar. Ell volia —i s’està fent— endreçar 
i fer créixer el municipi. L’equip humà 
del qual es va envoltar també em va 
ajudar a decidir-me, persones amb 
ambicions, metes i objectius. Recordo 
que va ser una campanya electoral molt 
intensa i amb molta activitat. Finalment 
vam guanyar les eleccions i tenia un 
sentiment ambivalent de felicitat i a la 
vegada de por, ara calia estar a l’altura 
de la situació i respondre a les expec-
tatives de totes aquelles persones que 
havien confiat en nosaltres. Per a mi és 
un orgull ser regidora de la Pobla i és 
una experiència molt enriquidora tant 
a nivell personal com professional. A 
més, també cal destacar que a la Pobla 
comptem amb un teixit de persones, a 

“Des del consistori creiem que la cultura és segura i necessària i aquest estiu hi hem apostat”

ENTREVISTA A GEMMA BARCELÓ SOLé 
Primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès

Un dels projectes que 
més il·lusió ens fa  
poder tirar endavant és 
la construcció del nou 
centre cultural”

Malgrat la covid-19, la Pobla ha apostat 
per la cultura aquest estiu.
Des del consistori creiem que la cultu-
ra és segura i necessària i aquest estiu 
hi hem apostat, amb la col·laboració de 
l’equip de Protecció Civil recentment cre-
at al nostre municipi. Per això, hem ofert 
una programació cultural de proximitat i 
de petit format, destinada a públic divers 
i garantint les mesures de seguretat es-
tablertes per fer front a la covid-19; una 
programació força diferent al que els po-
blencs i poblenques estem acostumats 
a gaudir durant la temporada d’estiu, 
però ens hem hagut d’adaptar a la “nova 
normalitat”. S’ha pogut gaudir, dins d’un 
marc de seguretat, de teatre, havaneres, 

 

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

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Passeig de l’Estació  
(al costat de “la Caixa”)
La Pobla
977 647 044
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“Des del consistori creiem que la cultura és segura i necessària i aquest estiu hi hem apostat”

mig matí dels espais més concorreguts 
i dels lavabos, i també hem aprovat un 
protocol del servei de transport escolar 
que descriu de manera detallada les me-
sures d’excepcionalitat per al curs 2020-
2021 que s’han hagut de prendre seguint 
les recomanacions del Departament de 
Salut de la Generalitat per garantir la se-
guretat 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, generalment persones 
d’edat avançada. Tot plegat està sacse-
jant l’escola. Caldrà innovar, experimentar 
i fer un doble esforç , però estic conven-
çuda que ho aconseguirem.

Quines iniciatives tenen previstes per 
als joves de la Pobla?
Doncs recentment hem iniciat els con-
tactes amb el Consell Comarcal per or-
ganitzar polítiques de joventut al nostre 
municipi adreçades a totes les persones 
joves tenint en compte la gran diversitat i 
heterogeneïtat d’aquest col·lectiu. Estem 
interessats, entre d’altres coses, a poder 
adherir-nos a la zona TRAC, formada 
pels nostres municipis veïns, els quals 
mantenen un conveni de col·laboració 
en matèria de joventut.

Estan impulsant iniciatives per al ben-
estar animal.
I tant que sí! La convivència, la defensa i la 
protecció dels animals és una carrera de 
fons en la qual l’Ajuntament de la Pobla 
fa anys que treballa amb el suport de l’en-
titat Poblagat. S’està realitzant un con-
trol de les colònies de gats ferals, s’han 
habilitat espais on recollir en condicions 
animals abandonats i/o perduts, i tam-
bé es vol fer una nova acció convertint 
els antics contenidors de reciclatge de 
vidre en refugis per a gats. A més a més, 
també hem contactat amb el Col·legi de 
Veterinaris de Catalunya per tal de po-
der realitzar campanyes entre els petits 
poblencs i poblenques que ens ajudin a 
fomentar la tinença responsable d’ani-
mals, el cens dels gossos i eliminar els 
excrements i orins de gos de la via públi-
ca. També hem realitzat un protocol de 
recollida d’animals abandonats i estem 
actualitzant l’ordenança de tinença d’ani-
mals al nostre municipi. Tot aquest con-
junt d’accions ens han permès disminuir 
considerablement el nombre d’animals 
que s’envien des del nostre municipi al 
servei de l’última llar; i d’això tots en som 
responsables.

xer junts” per tal de contribuir a la inicia-
ció dels infants en la lectura. En definitiva, 
es tracta d’oferir un ventall el més ampli 
possible pel que fa oferta cultural per tal 
de donar resposta a les necessitats de 
tots i totes.

com afronten l’escola i la llar d’infants 
la pandèmia?
L’inici del curs 2020-2021 ha vingut con-
dicionat, inevitablement, per la covid-19. 
Som conscients que ha sigut un inici de 
curs excepcional i cal destacar la feina 
ben feta dels professionals dels centres 
educatius del nostre municipi per adap-
tar-se als protocols dels departaments de 
Salut i Educació i poder així obrir tant l’es-
cola com la llar d’infants. Ho estan fent 
molt bé! Entre les principals adaptacions 
hi ha ràtios de grups estables inferiors a 
altres anys, entrades i sortides esglaona-
des, obligatorietat d’ús de la mascareta a 
primària, distribució dels espais del pati, 
assignació d’una persona de referència 
del nostre centre mèdic que gestiona els 
casos sospitosos de covid-19 al centre, 
etc. És a dir, tot un llistat de mesures or-
ganitzatives que han quedat recollides 
en el pla d’obertura tant de l’escola Els 
Ametllers com de la Llar d’infants Sol 
Solet. Un dels objectius prioritaris des 
de l’Ajuntament era aconseguir que els 
centres educatius del nostre municipi 
fossin entorns segurs i que no tanquessin 
per la pandèmia. Per això, en coordinació 
amb el centres, hem incrementat, per tal 
de garantir la seguretat a les escoles, el 
servei de neteja fent una desinfecció a 

El nostre objectiu  
prioritari era aconseguir 
que els centres  
educatius fossin  
entorns segurs i no  
tanquessin per la  
pandèmia”

concerts de música i de sardanes amb 
maridatge de vins, concurs de cartells, 
espectacles infantils, presentacions de 
llibres i contacontes infantils per als in-
fants del nostre municipi, entre d’altres. 
Tot això amenitzat en diverses ocasions 
al toc dels timbals i tabals dels Timbalers 
d’Amics de Montornès i de la Bèstia de la 
Pobla respectivament, i amb els tocs de 
gralles dels grallers Puigperdiguers del 
nostre municipi, que es van estrenar per 
la festa major. Una de les prioritats dins 
de les regidories de les quals soc respon-
sable és dinamitzar la Pobla culturalment 
durant aquest mandat, per això un dels 
projectes que més il·lusió ens fa poder 
tirar endavant és la construcció, a les 
antigues escoles, del que serà el nou cen-
tre cultural del nostre municipi. La seva 
construcció compta amb la subvenció 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalu-
nya (PUOSC) per al període 2020-2024. 
I, ja per acabar, ja que el tema cultural 
m’apassiona, cal dir que ara recentment 
ens hem adherit al projecte “Llegir i créi-
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NADAL

Arriba un Nadal diferent
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
va donar el tret de sortida a la festivitat 
de Nadal els passats 4 i 5 de desembre 
sense la tradicional Festa de la Llum, 
que ha quedat anul·lada per les restric-
cions sanitàries. A partir de les 18.30 h 
els nous ornaments lluminosos nada-
lencs s’encenen i il·luminaran la Pobla.  

La pandèmia de la covid-19 ha obligat a 
repensar i fins i tot suspendre diversos 
actes de la festivitat nadalenca al nos-
tre municipi, com és la festa de l’encesa 
de llums de Nadal al voltant del gegant 
arbre de la plaça de l’Església. Des del 
consistori convidem els poblencs i po-
blenques a viure aquestes dates al nos-
tre municipi, en un Nadal “íntim, segur 
i solidari.”

I l’Ajuntament ha volgut felicitar les fes-
tes d’una manera molt especial, com 
els darrers anys. Jordi Fortuny Massó 
va ser el guanyador del Concurs de la 
Postal de Nadal de l’Escola Els Amet-
llers i la seva postal ha estat la felicita-
ció oficial de l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès i la portada de la revista 
de desembre de La Pigota. 

UN CONCURS  
PER IL·LUMINAR EL POBLE
La Pobla de Montornès il·lumina, però, 
els carrers amb llums de colors, perquè 
l’esperit de Nadal ens acompanyi a tots 
plegats. Enguany ens agradaria que tot-
hom col·laborés a guarnir els nostres bal-
cons de llum, de molta llum. Així, des del 
cel, totes les persones que per desgràcia 
ens han deixat podran observar la llum 
que nosaltres enguany dediquem a tots 
ells i a les persones que estan lluitant 
en tots els hospitals. Per a tots ells, una 
llum de germanor i d’amor.

Tradicionalment, a banda de decorar les 
cases per dins amb el pessebre o l’arbre 
de Nadal, sempre hi ha qui penja algun 
guarniment al balcó o a la façana perquè 
es vegi des del carrer. Durant aquestes 
festes, l’Ajuntament de la Pobla organit-

za la primera edició del Concurs d’Or-
namentació i Decoració de Nadal en 
balcons i aparadors de comerços del 
nostre municipi.

En el concurs es convoquen dues cate-
gories adreçades a dos públics diferents: 
els veïns i veïnes poden participar en la 
categoria de balcons, els comerciants 
poden participar en la decoració d’apa-
radors de comerços. En tots els casos 
l’ornamentació ha de ser ben visible des 
del carrer i es valoren aspectes com l’ori-
ginalitat i l’efecte estètic.

CANVIS EN LA VISITA  
DELS REIS D’ORIENT
I les festes de Nadal les acabarem com 
cada any amb una visita molt especial: 
la de Ses Majestats els Reis d’Orient. 
Enguany, però, serà una visita diferent. 
Melcior, Gaspar i Baltasar faran el seu 
tradicional recorregut pel nostre muni-
cipi, però ho faran amb unes mesures de 

seguretat especials a causa de la pan-
dèmia de la covid-19, que ens expliquen 
en un vídeo penjat a les xarxes socials 
de l’Ajuntament i de l’Associació Amics 
de Montornès.

Enguany no es farà el lliurament dels 
regals als infants de les urbanitzacions 
a la plaça de l’Església, sinó que Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient es desplaçaran 
a les urbanitzacions. Per sol·licitar-ho, 
cal enviar un correu electrònic a nada-
l2020lapobla@gmail.com o trucar al nú-
mero de l’ajuntament 977 64 80 12 abans 
del 20 de desembre especificant nom 
i cognoms de l’adult que ho sol·licita, 
adreça i número de contacte (especifi-
cant la urbanització on viu).

Per als nens i nenes que viuen al casc 
urbà l’entrega dels regals serà com sem-
pre, tot i que amb mesures de seguretat 
i organització més estrictes, que es de-
tallaran en el vídeo.

Jordi Fortuny Massó 
va ser el guanyador del 
concurs de la Postal de 
Nadal de l’Escola  
Els ametllers

Els reis d’orient faran 
enguany una cavalcada 
amb mesures de  
seguretat especials a 
causa de la covid-19

Pinturas
Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

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

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372
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FESTA DE LA PIGOTA

Es recapten 415 euros per a La Marató de TV3  
durant la Festa de la Pigota
Dues de les activitats emmarcades dins 
de la festivitat de la Pigota del nostre 
municipi — caminada popular i l’actuació 
de màgia amb el mag del Club Super3 
Sergi Armentano, han servit perquè 
l’Ajuntament, junt amb la col·laboració 
dels veïns de la Pobla, hàgim recaptat 
415,80 euros que es donaran íntegra-
ment a La Marató de TV3, dedicada 
enguany a la situació d’excepcionalitat 
i d’alerta sanitària que estem vivint a 
causa de la pandèmia de la covid-19.

Volem transmetre un missatge d’agraï-
ment a totes aquelles persones que ho 
han fet possible i també a totes aquelles 
que des de l’àmbit mèdic, assistencial, 
social, empresarial o voluntari, entre 
molts d’altres, estan al capdavant de la 
gestió de la primera línia de l’emergèn-
cia pel coronavirus en totes les seves 
vessants.

Des del consistori i també des del grup 
veïns de la Pobla s’apel·la a la solidaritat 
dels poblencs i poblenques per sumar 
recursos que permetin avançar en la 
recerca que millori la qualitat i l’espe-
rança de vida de les persones afectades 
per aquesta malaltia de gran abast: la 
covid-19.

Tots els actes de la Festa de la Pigota 
van comptar amb les mesures per evitar 
el contagi de la covid-19. Reig Bord PD i 
el Grup Loren van encarregar-se de les 
actuacions musicals i tampoc va faltar la 
missa solemne a l’ermita de la Mare de 
Déu de Montornès, però sense la tradici-
onal processó a causa de les restriccions 
contra la pandèmia.
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Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

Els més petits celebren 
la castanyada

Anna Icart de Bofarull

Aquest any, l’aparició de la covid-19 
ha significat molts canvis a les nostres 
vides tal com les coneixíem, sobretot 
pels confinaments que hem hagut de 
fer. Això ha comportat soledat, falta de 
contacte físic i dificultats per mantenir 
les relacions del dia a dia, i ha donat 
com a resultat l’aparició de problemes 
de salut mental entre els quals cal des-
tacar l’ansietat i la depressió.

L’ansietat consisteix en un sistema 
d’alerta que desencadena una res-
posta física i mental com a prevenció 
a un perill. Aquesta reacció és normal 
en algunes situacions puntuals, i, en 
principi, no ens hauria de portar cap 
problema. Tot i així, a vegades, els símp-
tomes empitjoren fins a una intensitat 

intolerable, que perdura en el temps i 
davant situacions en les quals no hauria 
d’aparèixer. Llavors es tracta d’ansietat 
patològica i és necessari controlar-la. 
Els símptomes associats acostumen a 
ser: tensió muscular, suor a les mans, 
opressió al pit, falta d’alè, mal d’estó-
mac, respiració agitada, palpitacions, 
boca seca, mal de cap... 

Per altra banda, tenim la depressió, que 
consisteix en una malaltia multifactori-
al. Es tracta de la incapacitat de sentir 
emocions positives i de gaudir de la 
vida. Es manifesta com una falta d’ener-
gia i vitalitat i amb una pèrdua d’interès. 
Pot arribar a fer la persona incompetent 
en diversos àmbits de la vida diària. Els 
símptomes associats acostumen a ser: 
tristesa patològica, alteracions del son, 

pensaments negatius, alteracions de la 
gana, falta de concentració, augment 
de la irritabilitat...

Per acabar, és important posar-se a les 
mans del metge quan no ho puguem 
controlar, ja que la majoria d’aquests 
trastorns poden tractar-se i curar-se 
integrant diferents tipus de teràpies 
(tractament farmacològic, fitoteràpia, 
psicoteràpia...). 

Estem passant moments difícils, però 
s’ha d’anar obrint camí per parlar dels 
problemes de salut mentals sense 
prejudicis i tractar-los com totes les 
malalties. 

COVID: ANSIETAT I DEPRESSIÓ

Els nens i nenes de l’Escola Bres-
sol Municipal Sol Solet han cele-
brat com cada any la Castanyada. 
De la mà de les mestres, han pogut 
conèixer aquesta tradició tan arre-
lada a casa nostra i s’han disfres-
sat de castanyers i castanyeres.
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ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

Comunicat de  
l’Associació Pessebre  
Vivent de la Pobla  
de Montornès

L’Associació Pessebre Vi-
vent de la Pobla de Montor-
nès informa a tots els seus 
associats:

Degut a la situació actual de 
la pandèmia del coronavirus 
covid-19 no serà factible 
portar a terme les represen-
tacions del Pessebre Vivent 
de la Pobla de Montornès de 
la temporada 2020-2021.

La Junta de l’Associació 
considera que hi ha un risc 
de contagi massa alt per a 
totes les persones que hi 
col·laboren, i que es posa 
en perill la salut dels seus 

participants en cas que es 
fessin les representacions 
d’aquesta temporada. Així 
mateix, amb aquesta decisió 
volem vetllar també per la 
salut dels nostres visitants.

Tenint en compte els punts 
abans indicats, i molt a pe-
sar nostre, ens veiem en 
l’obligació de suspendre les 
representacions del Pesse-
bre Vivent de la Pobla de 
Montornès per a la tempo-
rada 2020-2021.

Alfred Rofes i Anglès
President de l’Associació Pessebre 
Vivent de la Pobla de Montornès

Es pot sol·licitar 
a www.base.cat o 
en qualsevol de 
les oficines fins al 
31 de desembre

El Compte de Pagament 
Personalitzat de BASE  
permet agrupar tributs 
municipals i fraccionar-ne 
el pagament
Un any més, BASE-Gestió 
d’Ingressos, organisme autò-
nom de la Diputació de Tarra-
gona, ofereix als contribuents 
el Compte de Pagament Per-
sonalitzat, una eina que per-
met agrupar diferents tributs 
municipals en un compte 
comú i fragmentar-ne el pa-
gament en nou mensualitats 
sense interessos. Els ciuta-
dans i empreses interessats 
de sol·licitar aquest servei de 
cara a l’any 2021 poden fer-
ho fins al 31 de desembre via 
telemàtica a la web de BASE, 
www.base.cat, o en qualsevol 
de les 39 oficines repartides 
pel territori.

Ciutadania i empreses podran 
beneficiar-se del Compte de 
Pagament Personalitzat, que 
contribueix a facilitar el pa-
gament als contribuents en 
determinats moments de 
l’any, sense que això suposi 
cap despesa addicional, atès 
que permet fraccionar la des-
pesa total entre els mesos de 
febrer i octubre. A més, dota 
els sol·licitants de més control 
dels seus pagaments, donat 
que permet rebre informa-
ció detallada del deute total, 
dels venciments previstos i 
de l’import de cadascun dels 
fraccionaments.

Cada contribuent decidi-
rà quins tributs li interessa 
agrupar, encara que es trac-
ti d’obligacions emeses des 
de diferents ajuntaments. El 

Compte de Pagament Perso-
nalitzat inclou l’impost sobre 
béns immobles (IBI), l’impost 
sobre vehicles de tracció me-
cànica (IVTM) i l’impost sobre 
activitats econòmiques (IAE), 
així com les taxes de venci-
ment periòdic de caràcter 
col·lectiu (guals, recollida 
d’escombraries, etc.), excepte 
la taxa pel subministrament 
d’aigua.

BASE-Gestió d’Ingressos és 
un organisme autònom de 
la Diputació de Tarragona 
que s’encarrega de gestio-
nar ingressos per delegació 
d’ajuntaments, ens indepen-
dents i altres administracions. 
Actualment és responsable 
d’aquesta funció a la majoria 
de municipis del Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre 
i el Baix Penedès.
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ESPPORTS

El Club Petanca de la Pobla de Montornès torna  
als entrenaments a les seves pistes
El Club Petanca de la Pobla ha tornat als 
entrenaments en espera de poder continu-
ar jugant a la Lliga Provincial si las restric-
cions a causa de la pandèmia de covid-19 
canvien cap a millor, cosa que des de l’en-
titat creuen que serà molt difícil amb las 
xifres que tenim actualment, però no per-
den l’esperança.

Des del club poblenc afirmen que el més im-
portant és la salut de tots els jugadors, que 
mantenen amb respecte totes les normes 
de seguretat indicades pel Govern.

Desitgem a tothom que ens puguem reunir 
totes las famílies en aquestes properes fes-
tes, encara que seran molt diferents d’altres 
anys, però sempre mantindrem l’esperança 
de dies millors. SALUT PER AL 2021!

Defensarà el títol de 
2019 al British Flat Track 
i també participarà en el 
Mundial de dirt track 

Ha nascut un nou poblared
La nostra companya i jugadora Maica Garcia 
Santaella ha portat al món un preciós nen de 
nom David, que ja hem inclòs a la família de 
Poblareds. Moltes felicitats, Maica!

Gerard Bailo prepara la propera temporada 
després d’un 2020 gairebé en blanc
El pilot de la Pobla Gerard Bailo espera 
que la temporada 2020 sigui un parèn-
tesi en la seva carrera. El passat mes de 
març va passar pel quiròfan per a una 
intervenció al braç i la recuperació se 
li va ajuntar amb l’aturada de les com-
peticions a causa de la covid-19. Bai-
lo no va poder córrer els campionats 
que havia planificat amb la seva nova 
marca, Indian, els campionats anglès 
i nord-americà de dirt track. A terres 
britàniques havia de defensar el títol 
guanyat el 2019. En tot l’any només va 
córrer una cursa a Sallent a l’estiu, on 
va quedar quart. Al circuit de la localitat 
del Bages va notar la manca de prepa-
ració i de ritme competitiu.

Bailo ja està preparant la temporada 
2021, que es veurà afectada per les 
mesures contra la covid-19. Correrà 

novament el British Flat Track a partir 
de l’abril, on intentarà revalidar el títol 
—ja que l’edició de 2020 es va acabar 
suspenent— i debutarà en el Campionat 
Mundial de dirt track, que es disputa-
rà de l’agost a l’octubre en sis curses a 
Itàlia, la República Txeca, Alemanya i 
França. El pilot poblenc competirà en 
una nova categoria, la Hooligans, amb 
una moto de més cilindrada. Depenent 
de com quadri el calendari, Bailo podria 
participar en alguna altra competició.
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Ja són aquí les festes nadalenques. Aquestes seran 
molt diferents d’altres anys per diferents motius, di-
ferents en cada cas particular i en uns altres per a 
tots igual, com no poder gaudir del nostre pessebre 
vivent, o el diferent que seran els Reis Mags al nostre 
poble. Per a uns altres seran més alegres pels retro-
baments familiars; per a mi seran molt tristos, com 
per a molts de vosaltres també, per trobar a faltar el 
nostre amic Damià.

Un home omnipresent, vagi on vagi tinc un record amb 
ell... Portant la nostra bèstia a la Pobla per primera 
vegada, actuant i treballant per al Pessebre Vivent 
durant tot l’any, preparant les carrosses de Reis, or-
ganitzant la nit de Cap d’Any al poliesportiu, etc. ... 
Allà on miri, sempre sortirà un record del treball amb 
ell. Per això aquestes festes mai més tornaran a ser 
les mateixes.

Però pel seu record, pel molt que li importaven la Po-
bla i els seus veïns, seguirem el camí que ens havíem 
marcat junts, treballarem pel nostre poble des de la 
nostra posició i ajudarem el nostre ajuntament en el 
que sigui necessari, amb actitud constructiva i, si fa 
falta, crítica. No som polítics. Som un grup d’amics i 
veïns que ens dediquem al nostre poble per la visió 
que tenim i volem per a la Pobla. Per això no farem 
els espectacles als quals ens tenen acostumats al-
guns polítics: cridar-se, insultar-se o desacreditar-se 
mútuament. Treballarem des del respecte i l’entesa 
amb tots. El tracte pròxim amb cada veí i associació 
i escoltar les seves inquietuds continuaran sent la 
nostra màxima.

Seguirem treballant, com ja hem proposat en les co-
missions de seguretat, pel nostre projecte de vigilants 
coordinats amb una protecció civil de la Pobla, en la 
unió de nucli urbà amb les urbanitzacions, ja que per 
a nosaltres la Pobla, el Castell i Poblamar són una sola 
Pobla. Per això creiem imprescindible que es continuï 
amb el projecte que teníem previst de la il·luminació 
del tram que connecta la Pobla amb el Castell.

Reparar voreres i zones per als vianants, redissenyar 
zones infantils i dotar d’una zona industrial el nostre 
poble hauria de ser la nostra prioritat. Treballem per 
a la bonificació del 50% de l’IBI a aquells veïns que 
implementin energies netes i renovables com la solar 
a les seves teulades, perquè el Consell Comarcal del 
Tarragonès compleixi amb els pactes en la recollida 
d’escombraries i per a molts projectes més que faran 
de la Pobla el lloc on tots volem viure.

Continuarem aquí treballant per a tots vosaltres, dins 
del respecte i el bon fer que sempre van caracteritzar 
Damià.

DANIEL ESCUREDO
GRuP MuNICIPAL d’AMPM-PSC

GRUPS POLíTICS

Tots el grups polítics representats al ple de l’Ajun-
tament de la Pobla de Montornès tenen un espai re-
servat en aquesta secció, del qual poden fer ús o no.

El Damià, un 
exemple a seguir

La política nosaltres la considerem com l’eina 
per fer més fàcil i millor la vida a les persones. A 
causa de la pandèmia, vivim uns temps malau-
radament molt difícils i la gent que hem tingut 
l’honor de ser elegits democràticament per re-
presentar la ciutadania en el consistori municipal 
ens estem deixant la pell per tal de poder fer 
això, fer política i així fer més fàcil i millor la vida 
de les persones.

Malauradament, el passat dia 5 de novembre 
ens va deixar el company Damià Bas i Parera, 
un home del poble que també es va deixar la 
pell, constructor d’ofici, que un bon dia cap a 
l’any 2010 va decidir dedicar una part del seu 
temps a això, a fer política en l’àmbit municipal 
i així intentar fer la vida més fàcil i millor a les 
poblenques i poblencs. Des de la secció local a 
la Pobla de Montornès lamentem profundament 
la gran pèrdua que ha suposat la mort del regidor 
municipal Damià Bas, per al poble i tot el seu di-
namisme cultural i festiu i per a l’Ajuntament, per 
la seva capacitat de treball, sacrifici i dedicació 
desinteressada.

En Damià era un home que s’havia guanyat l’es-
timació de tot el poble a pols, amb el seu esforç i 
treball pel bé comú i també de tots els integrants 
de l’Ajuntament, regidores i regidors fossin o no 
del mateix sentit polític. La vida és molt dura 
i hem de tirar endavant. Sempre recordarem 
en Damià, ell sempre ens va donar suport i col-
laboració tot i que en la darrera legislatura no va 
formar part de l’equip de govern.

Per a nosaltres sempre serà un exemple a seguir 
i mai li podrem agrair tota la dedicació que ha 
tingut i tot el que ha fet per nosaltres i pel Poble. 
Només podem fer una cosa, i és que ens serveixi 
d’inspiració per intentar fer les coses com ell les 
feia: en amor, esforç, sacrifici i perseverança.

Gràcies per tot, Damià!

Mai t’oblidarem!

SECCIó LOCAL ERC  
A LA POBLA DE MONTORNèS
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grups polítics

En primer lugar, queremos pre-
sentar nuestro sentimientos de 
solidaridad a la familia de Damià 
Bas Parera, regidor del Ayunta-
miento por AM-PM, que falleció 
el pasado 5 de Noviembre. Ha-
ber disfrutado de su presencia e 
implicación en el bienestar del 
municipio durante todos estos 
años es una suerte de la que  es-
tamos orgullosos, y es por esto y 
por muchas más cosas por la que 
queremos recordarlo. 

En segundo lugar, queremos pe-
dir explicaciones al Ayuntamien-
to sobre cuando se harán cosas 
tan sencillas y necesarias como 
el alumbrado de camino paralelo 
a la carretera, señalización, hori-
zontal y vertical en las urbaniza-
ciones, retirada de coches aban-
donados, limpieza del interior del 
torrente, postes en carretera 
pasada la rotonda del Castell 
para que los coches no salgan 
en contra dirección; desmontar 
el actual vertedero, que era pro-
visional y aún sigue, limpieza de 
bosques lindantes a las propie-
dades, reductores de velocidad, 
puestos vacantes de la cuadrilla; 
que cuando se limpien las calles 
de las urbanizaciones que lim-
pien también las aceras, como 
hacen en el pueblo, y revisar y 
quitar o podar aquellos árboles 
que puedan ser un peligro para 
las viviendas colindantes. Hemos 
hecho varias entradas pidiendo 
todo esto y algo más y aún no 
hemos visto resultados, incluso 
algunos vecinos por cuenta pro-
pia también han hecho alguna 
solicitud sin respuesta por parte 
del Ayuntamiento. Lo único que 
se ha hecho, los containers y la 
contratación de empresas exter-
nas, se ha hecho mal.

PEDRO MAESTRE
Regidor de  

Podem Veïnes

Un saludo a todos los poblences. 
Quiero empezar dando mi más sen-
tido pésame a toda la familia de Da-
mià Bas, una pérdida de un edil del 
Ayuntamiento entregado siempre a 
hacer y estar implicado en todo tipo 
de actividades en nuestro pueblo. Lo 
guardaremos en el recuerdo.

Ahora a lo que toca: que si coches 
abandonados y desguazados, jardines 
descuidados, problemas de basura, de 
broza, vecinos incívicos, etc., etc.

Para mi es un granito de arena de una 
montaña, siempre hemos tenido pro-
blemas de todo tipo, y tendremos. No 
quito la razón a las quejas, es así como 
se van resolviéndose los problemas. 
Para ciertas cosas hay una burocracia 
que hay que cumplir, para otras no. A 
todos nos gusta la calidad de vida, 
pero eso cuesta dinero, aumentar gas-
tos en mantenimientos, vigilancia, y la 
policía ni hablar lo que nos costaría; 
estamos trabajando por la seguridad 
ciudadana, que es un problema muy 
importante. Tenemos impuestos di-
rectos, pero muy pocos indirectos, el 
presupuesto no llega para mucho más.

Yo recorro las calles de las urbaniza-
ciones de Flor de Almendro y Castell 
y la verdad sea dicha las quejas siem-
pre son casi del mismo sector, tanto 
de la broza como de las basuras, te-
rrenos descuidados por propietarios, 
muchos que no se encuentran, los 
coches abandonados se precintan y 
después de un tiempo pertinente se 
pueden retirar... Es la burocracia, des-
graciadamente. Soy de la oposición, 
no ciego de los problemas del muni-
cipio. Tratemos de hacer pueblo y si 
vemos algo hay que comunicarlo al 
Ayuntamiento por su página, es la vía 
más rápida.

Quiero desearles una feliz Navidad y 
un próspero año nuevo, ya que este 
con lo de la pandemia no podía ser 
peor. Tendremos que adaptarnos a 
la situación actual que vivimos, pro-
curemos tener más precauciones en 
estas fiestas o en enero nos tendrán 
confinados otra vez.

 

FÉLIx LILLO
Regidor no adscrit

Primeramente, desde Centrats per la Pobla 
de Montornès queremos aprovechar esta 
vía para poder recordar a nuestro amigo y 
vecino Damián Bas Parera; de él está todo 
dicho pero nunca será suficiente. A veces 
la vida nos arrebata a personas necesarias 
demasiado pronto y en esta ocasión ha sido 
así. Aún tenía mucho para dar, por regalar 
y por cumplir. Por todo ello siempre estará 
en nuestro pensamiento.

Se acercan unas fechas que aun siendo 
complicadas tenemos que celebrar. Como 
sanitaria, desde aquí me gustaría hacer un 
llamamiento a la responsabilidad. Estos 
diez meses he podido convivir, en primera 
persona, con este virus. He realizado en el 
servicio de radiología del Hospital Joan 
xxIII un seguimiento a pacientes con nu-
merosas placas diarias, durante semanas 
y meses, y las anomalías de sus pulmones 
en ocasiones han evolucionado hacia un 
empeoramiento y en otras han sido leves 
recuperaciones.

La radiología ha jugado un papel importan-
te contra el coronavirus, ya que la placa de 
tórax ha ayudado a los médicos a identi-
ficar, clasificar y tratar a los pacientes de 
alto riesgo más rápidamente. Con este es-
tudio se puede evaluar la enfermedad en 
las diferentes porciones de los pulmones 
y se pueden predecir los resultados, lo que 
potencialmente puede ayudar a asignar re-
cursos de manera adecuada y acelerar el 
tratamiento en los casos más graves.

Todos los sanitarios estamos realizando un 
trabajo muy intenso, pero quiero ser más 
positiva cada día y pensar que si juntos nos 
concienciamos en seguir protegiéndonos, 
será en beneficio de todos y así contribui-
remos a ir disminuyendo los contagios. Por 
eso, durante estas Navidades no debemos 
olvidarnos de todas las medidas recomen-
dadas, todo lo pasado nos tiene que servir 
para no volver atrás.

Este año serán unas fiestas muy diferentes, 
más íntimas y menos bulliciosas, pero no 
por ello tenemos que perder el sentido pro-
fundo de la Navidad, así que con mascarilla 
y a un metro y medio de distancia Centrats 
per la Pobla os desea una feliz Navidad y 
un próspero año nuevo.

ANA RODRíGUEz PENA
CENtRAtS PER LA PoBLA  

dE MoNtoRNèS
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CAMINEM PER LA POBLA

Manel Bonanad

A la Pobla de Montornès hi 
ha moltes construccions de 
pedra seca. Hi trobem mar-
ges, pous, un parell de forns 
de calç i cabanes. El que més 
crida l’atenció, però, és la pre-
sència de cabanes de pedra 
seca. Al nord de la Pobla hi 
ha desenes, i repartides per 
tot el terme, més de cent. Al-
gunes estan ben conservades 
i d’altres no tant. Fins i tot n’hi 
ha que estan totalment des-
truïdes, però se n’intueix la 
passada existència. La majo-
ria estan documentades i ca-
talogades, com la que anirem 
a veure.

Comencem el nostre recorre-
gut a la plaça, on es localitzen 
els dipòsits d’ aigua. Veiem, 
on acaba la plaça, que hi ha 
un camí de terra. L’agafem i 
el seguim uns 80 metres. Aquí 
ens trobem una bifurcació. 
Agafem el primer sender que 
veiem cap a la dreta. Seguim 
el sender durant 800 metres. 
El camí és bastant planer, ex-
cepte un petit pendent que es 
puja sense gaire dificultat. El 
bosc és bastant exuberant, 
amb el pi blanc (Pinus ha-
lepensis) com a arbre domi-
nant, i amb un sotabosc dens 
i ric d’espècies arbustives, 
com el llentiscle (Pistacia 
lentiscus), el bruc d’hivern 
(Erica multiflora) i l’arítjol 
(Smilax aspera). El llentiscle 
és l’arbust més abundant; el 
bruc d’hivern és fàcil d’iden-
tificar d’octubre a març per-
què és quan surten les seves 
petites flors, d’un color entre 
lila i rosat, que tenyeixen de 
color el bosc a l’hivern, i l’arít-
jol és una planta enfiladissa. 
També podrem veure en al-
guns punts de tot el recorre-
gut espècimens de margalló 
(Chamaerops humilis), l’única 
palmera autòctona d’Europa 
i, per tant, d’un gran valor 
ecològic. Tota aquesta zona 
forma part de la serra d’Hi-
vern, què s’estén de nord-

oest a sud-est ocupant part 
de la superfície dels termes 
de Vespella, la Nou de Gaià i 
la Pobla. La part sud-est cau 
dins del terme de la Pobla. 
La Serra, en la seva totalitat, 
fa aproximadament entre 1,5 
i 2 quilòmetres de longitud, 
dels quals uns 600 metres 
s’endinsen pel nostre terme. 
La seva alçada màxima és de 
245 metres.

Quan portem caminant 800 
metres, veiem que el sender 
desemboca en un altre camí. 
L’agafem cap a l’esquerra di-
recció sud. A uns 20 metres, a 
mà dreta, s’hi veuen unes for-
macions rocoses inclinades. 
Les roques de la serra d’Hi-
vern són de cinc tipus: calcà-
ries (on domina el carbonat 
de calci com a mineral), do-
lomies (amb el mineral do-
lomita, format per carbonat 
de calci i magnesi), margues 
(que tenen en llur composició 
argila i carbonat de calci), cal-
càries margoses (amb un per-
centatge més alt de carbonat 
de calci que d’ argila) i mar-
gues dolomítiques (amb un 
percentatge més alt d’argila 
que de dolomita). Totes són 
roques de tipus sedimentari 
i molt antigues que es forma-
ren durant el Mesozoic (Era 
Secundària). Tenen més de 
100 milions d’anys! 

Bé, continuem. Els primers 
100 metres del nou sender 
són de mal caminar perquè 
el terra és molt rocós i amb 
nombroses pedres. Ho hem 
de tenir present per evitar 
lesions. Molt aviat, a la nos-
tra esquerra, trobem la ca-
bana de pedra seca que hem 
vingut a visitar. Com sabeu, 
aquestes construccions ser-
vien com a aixopluc al pagès 
i per guardar-hi les eines del 
camp. Aquesta es conserva 
bastant bé i per aquest motiu 
l’he escollit; a més, l’entorn 
és preciós perquè es troba 
al mig del bosc i això fa que 
la visita encara valgui més la 

Una construcció singular: la cabana de pedra seca

pena. Apropeu-vos-hi, però 
amb compte perquè el ter-
reny fa una mica de pendent. 
S’ha de baixar uns metres 
per veure la porta d’entrada, 
la qual està orientada a mig-
dia (sud o sud-est), ja que 
d’aquesta manera s’aprofita 
al màxim la llum del sol i la 
protecció del fred del nord. 
Fixeu-vos en la disposició 
de les pedres, posades una 
sobre l’altra de tal manera 
que no necessiten cap tipus 
d’argamassa que les uneixi. 
Pot semblar fàcil construir 
d’aquesta manera, però no 
és així, s’havia de tenir molta 
“mà” i perícia per fer aques-
ta pesada feina. Les pedres 
s’extreien dels voltants i així 
també es guanyava terreny 
apte per al cultiu. La forma de 
la cabana és de planta qua-
drada i presenta un enderroc 
parcial a la paret oest. La co-
berta està recoberta amb pe-
dres, terra i plantes. La terra 
és argila (arcilla), perquè és 
impermeable a l’aigua. Les 

plantes habitualment són lli-
ris de Sant Josep. Els pagesos 
n’hi plantaven, de lliris, per-
què les seves arrels enfor-
tien el recobriment de terra 
del sostre de les cabanes, i 
així quedava més compacte i 
s’impedia la infiltració de l’ai-
gua de pluja. La porta té un 
arc de mig punt i la pedra del 
mig de l’arc és la que aguanta 
tot el conjunt de pedres (és 
la dovella). Podeu entrar dins, 
amb compte, però. Només 
entrar, a baix a l’esquerra ar-
ran de terra veureu un forat a 

al nord de la 
Pobla hi ha dese-
nes de cabanes 
de pedra seca, i 
repartides per tot 
el terme, més de 
cent
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CAMINEM PER LA POBLA

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

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

Arribada: al mateix lloc de la sortida.

Durada: 1 hora/1 hora i 30 minuts (dependrà de les pa-
rades que fem).

Distància: 2 km aproximadament.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’ interès: boscos mediterranis exuberants; 
serra d’Hivern; cabana de pedra seca. 

Observacions: es tracta d’un recorregut molt atractiu 
pel que fa al patrimoni natural i cultural. A més de vege-
tació exuberant, visitarem i estudiarem una cabana tipus 
de les que podem trobar al nostre terme.

totes elles daten de la sego-
na meitat del segle xIx i prin-
cipis del xx, en un moment 
en què l’agricultura era l’acti-
vitat principal de molta gent. 
Fixeu-vos que el lloc que hem 
visitat és ple de marges de 
pedra seca també, i aquest 
fet, sumat a la presència de 
la cabana, és una prova in-
equívoca de la presència de 
conreus en el passat. Quan 
s’abandonen els conreus, si 
les condicions del medi físic 
ho permeten, el bosc acaba 
ocupant el terreny.

Sens dubte es tracta d’un 
tipus de construcció que 
s’ha de conservar perquè és 
història viva de la pagesia del 
passat i un bé patrimonial de 
gran valor. 

la paret: es tracta d’un cocó, 
que, entre altres coses, ser-
via per mantenir fresc el càn-
tir d’aigua. El que més crida 
l’atenció, però, és el sostre. 
Observeu que està format 
per anelles successives de 
pedres que cada vegada es 
van acostant més i més fins 
a tancar-lo. Aquest tipus de 
coberta s’anomena falsa cú-
pula. La cúpula es clou a la 
part superior amb una pedra 
més gran (la clau de volta). 

Hi ha diversos tipus de ca-
banes: construïdes al costat 
d’un marge de pedra seca, 
amb sostres plans i entra-
des amb un llindar pla, de 
forma rectangular, etc. Però 
la majoria són del tipus com 
la que hem visitat. Gairebé 

GENERALITATS

Fruiteria 
“La Tasca”

PASSEig DE L’ESTAció, 27· LOcAL 5
TEL. 628 130 848

LA POBLA DE MONTORNÈS

Acabem 

d’obrir!
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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

Us desitgem unes bones festes


