
La pigota

Indústria, 14
43761 La Pobla de Montornès

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

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

Entrevistem 
Ricard De  
Aróstegui, 
president de 
l’Associació de 
Voluntaris de 
Protecció Civil 
Pàgina 16

El pressupost 
municipal puja 
un 7,47%  
respecte al 2021 
i arriba als 2,5 
milions d’euros
Pàgina 4

MARÇ 2021 • NúM. 33

La pobLa de montornès

Queviures 
La Pobla  
guanya el 
I Concurs 
d’Aparadors  
Decorats  
i/o  
Il·luminats 
per Nadal



2

MARÇ 2021  La pigota
INFORMACIÓ

agenda imprescindible 
/ transport públic

2

editorial 3

actualitat municipal 4-9

Cultura 10-11

nadal 12-13

el Consell de salut 14

entitats 15-17

Grups polítics 18-19

Caminant per la pobla 20-21

esports 22-23

Transport públic

Agenda imprescindible SUMARI
Ajuntament / Jutjat de Pau 977648012 

Consultori de la Pobla 977648531

Consell Comarcal 977244500

Emergències, Bombers i 
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EDITORIAL

noves entitats. Una és l’Associació de Ve-
ïns Castell & Flor de l’Ametller de la Pobla 
de Montornès, que neix amb l’objectiu de 
millorar la vida dels veïns i veïnes d’aquesta 
zona. I l’altra, l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Pobla de Montornès, 
que ja vam poder veure fent el primer ser-
vei per la Festa Major el setembre passat 
i ara els veiem cada dissabte vetllant pel 
bon funcionament del mercat municipal. 
L’Ajuntament de la Pobla de Montornès es-
tarà sempre al costat d’aquestes entitats 
que donen vida al nostre poble.
I recordeu que continuem lluitant contra 
la Covid-19. No abaixeu la guàrdia i seguiu 
mantenint les mesures i restriccions per 
evitar el contagi del virus. Cal un últim es-
forç! 

Editorial
Aquest mes de març es compleix un any 
des que hem de conviure amb la pandèmia 
de la Covid-19. Han estat dotze mesos molt 
durs i complicats per a tots i totes. Alguns 
heu patit en primera persona el virus i pot-
ser malauradament heu perdut algun fami-
liar o amic a causa de la malaltia. Altres heu 
vist afectada la vostra empresa i/o l’econo-
mia familiar a causa dels efectes del con-
finament i les restriccions imposades. Els 
ajuntaments també hem notat els efectes 
de la pandèmia i hem hagut de reaccionar 
per donar resposta a les necessitats dels 
nostres veïns i veïnes. Hem habilitat línies 
d’ajuts i reduït taxes i impostos.
Destinar recursos a pal·liar els efectes de 

la Covid-19 ha afectat el dia a dia de l’Ajun-
tament i també les inversions i projectes 
que teníem previstos. Alguns les hem 
hagut d’endarrerir. És una qüestió de pri-
oritats. Però aquest govern continua amb 
la mateixa il·lusió i el nostre objectiu és 
tirar endavant els projectes per millorar 
la vida de les poblenques i poblencs. El 
pressupost municipal del 2021 també està 
condicionat pels efectes de la pandèmia, 
però hem aconseguit augmentar-lo i des-
tinar més diners a inversions que són molt 
necessàries per al nostre municipi gràcies 
a poder obtenir subvencions de diferents 
administracions.
En aquest número de La Pigota hi trobareu 
també la demostració del dinamisme del 
nostre municipi, amb la creació de dues 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès aprova  
per al 2021 un pressupost de 2,52 milions d’euros, 
un 7,47% més que el del 2020
Aquest passat any 2020, els ajunta-
ments ens vam veure obligats a causa 
de la pandèmia de la Covid-19 a una 
sèrie de mesures excepcionals, com 
diferents ajuts a famílies i empreses, 
augment de la seguretat i higiene i me-
sures de reducció de la pressió fiscal 
així com la bonificació del 100% de les 
taxes d’ocupació de la via pública de 
bars i restaurants. Aquestes mesures 
les mantindrem aquest 2021, junta-
ment amb la congelació de les altres 
taxes municipals.

Amb la pandèmia, també hem vist 
com s’han endarrerit projectes que 
s’havien previst el 2020 i que s’estan 
licitant o iniciant durant els primers 
mesos del 2021.

Per a aquest 2021, l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès ha aprovat un 
pressupost que vol ser realista, mar-
cat per la Covid-19, i amb una previsió 
incerta, donada la gran quantitat de 
variables que cal tenir en compte, com 
la previsió que els ingressos aniran a la 
baixa i també que moltes de les activi-
tats habituals al municipi no es podran 
portar a terme novament.

 Es manté la partida de promoció 
econòmica creada el 2020.

 Es mantenen les mateixes partides 
per a activitats culturals i festes ma-
jors.

 La despesa corrent es manté esta-
ble, tot i el nou contracte de recollida 
d’escombraries.

 Les inversions augmenten en un 
70,45%. Seran de 333.314.12 €, quan 
aquest 2020 eren de 195.549,69 € i el 
2019, de 120.552 €. Aquest augment 
es deu tant a la reducció de despesa 
innecessària, que llastrava el nos-
tre pressupost d’inversions, com a 
l’adjudicació de les subvencions sol-
licitades a tots els projectes presen-
tats el darrer any pel consistori.

 Les principals inversions seran el 
canvi d’enllumenat i l’arranjament 
del sostre del poliesportiu, la legalit-
zació del bar de la plaça de la Bassa 
i de la Zona Esportiva Municipal, la 
construcció d’un aixopluc a l’escola, 
l’arranjaments de voreres i millores en 
l’enllumenat, entre d’altres.

Els comptes municipals  
tiren endavant, per  
segon any consecutiu, 
sense cap vot en contra

les inversions  
augmenten en un 
70,45% i aquest any 
2021 seran de 333.314.12 
euros

Aquests són els principals punts del 
pressupost 2021 de l’Ajuntament de 
la Pobla.

 El pressupost 2021 serà de 2,52 mi-
lions d’euros, un 7,47% superior al de 
2020 (2,34 milions).

 La situació sanitària provoca una 
caiguda d’ingressos ordinaris i un 
augment important de la despesa.

 Es contempla un increment d’in-
gressos de capital del 187,18 % 
(249.239,18 al 2021 per 86.787,56 € al 
2020) gràcies a les subvencions sol-
licitades a diverses administracions 
públiques.
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Esquerra Republicana de Ca-
talunya ha estat la força més 
votada a la Pobla de Montor-
nès amb 274 vots, un 28,66%, 
en les eleccions al Parlament 
de Catalunya celebrades el 
passat 14 de febrer. En sego-
na posició ha quedat el PSC, 
amb 201 (21,03%), i el ter-
cer ha estat JxCat, amb 139 
(14,54%). La participació ha 
estat del 43,93%, més d’un 
33% menys que les darreres 
eleccions a Parlament fa tres 
anys.

COMICIS ATíPICS
La pandèmia de la Covid-19 
va fer que fos una jornada 
electoral atípica, amb el 
pavelló poliesportiu com a 
col·legi electoral. Els recor-
reguts van estar ben senya-
litzats per evitar creuaments 
de persones i els aforaments 
eren limitats a l’interior dels 
locals. L’ús de mascareta i gel 

ACTUALITAT MUNICIPAL

ERC guanya les eleccions al  
Parlament de Catalunya a la Pobla de Montornès

hidroalcohòlic va ser obliga-
tori. Hi va haver agents cívics 
i voluntaris de Protecció Civil 
de la Pobla per gestionar les 
cues i garantir que es compli-
en les mesures de seguretat. 

a causa de la  
covid-19, el  
col·legi electoral 
es va traslladar 
al poliesportiu 
municipal

RESULTATS 14-F

 ERC PSC JxCAT VOX Cs ECP PP CUP PDeCAT

Participació

43,93%

274

201

139
102

68
39 154157

28,66%

21,03%

14,54%

10,67%

7,11% 5,96%
4,29%

4,08%

1,57%
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El vídeo de @hermanos_
doncelpolonio ha estat 
el guanyador del primer 
Concurs de Tik Tok de 
Carnaval de la Pobla de 
Montornès.

Volem donar les gràcies a 
la col·laboració dels mem-
bres del jurat: Cesc Alcan-
tara en representació del 
grup “Disbauxa”, Anna 
Rodríguez en representa-
ció del grup “Els Salats” 
i Verònica Marchal en re-
presentació del grup “Els 
Animats”.

El ple municipal de l’Ajuntament va 
aprovar el passat 8 de gener decla-
rar la Pobla de Montornès munici-
pi lliure de maltractament animal. 
L’acord és fruit de la moció presen-
tada pels grups d’ERC i Centrats, 
que va comptar amb el vot favorable 
de diversos grups polítics.
L’acord insta la població a denunci-
ar el maltractament als animals per 
part de terceres persones i a vetllar 
pel benestar animal.
Des de l’equip de govern es valoren 
molt positivament aquestes propos-
tes relacionades amb els drets bà-
sics dels animals, entenent que “la 
Pobla ha de vetllar per una actitud 
de respecte i educació que permeti 
eliminar les conductes de maltrac-
tament als animals”.

La Pobla de Montornès ha 
experimentat un creixe-
ment de la població aquest 
any 2020. Mentre que l’any 
2019 va acabar amb 2.986 
empadronats, el 2020 ha 
tancat amb 3.102 habitants. 
Es tracta d’un increment 
del 3,8%. Segons l’alcalde 
de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, “és un 
creixement molt significa-
tiu per al poble”. Adverteix 
que superar la barrera dels 
3.000 empadronats pot te-
nir un efecte negatiu per a 
les arques municipalsja que 
l’Ajuntament ja no podria 
optar a subvencions per a 
municipi de fins 3.000 habi-
tants i s’hauria de presentar 
a subvencions per a pobla-
cions més grans i competir 
amb els altres localitats de 

mida més gran.
Larios assenyala tres raons 
per explicar l’increment del 
padró: “Es tracta de gent de 
la zona de Barcelona que 
ha comprat un habitatge a 
la Pobla, gent que té aquí 
la seva segona residència i 
aquells que s’empadronen 
a la Pobla quan han acabat 
d’inscriure la canalla al col-
legi de Barcelona.” Darrere 
d’aquesta última opció hi 
ha una certa picaresca, ja 
que si es decreta un nou 
confinament domiciliari 
podran venir a la Pobla.

I Concurs de Tik Tok de 
Carnaval de la Pobla

La Pobla de  
Montornès es  
declara ‘municipi  
lliure del  
maltractament  
animal’

PODEU VEURE 
EL VíDEO A:

Marga Fernández 
diploMada en acupuntura,
Medicina tradicional china
y Masajista proFesional

pide tu cita previa
al teléFono

649 85 26 29 
urbanización Flor 

del alMendro

la pobla de Montornès

La Pobla augmenta el padró un 
3,8% el 2020 i supera els 3.000 
habitants
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ACTUALITAT MUNICIPAL

El projecte d’acompanyament digital del  
Consell Comarcal del Tarragonès per lluitar  
contra la bretxa digital arriba a la Pobla
La Pobla de Montornès compta des 
de fa unes setmanes amb un projecte 
d’acompanyament digital que té l’ob-
jectiu de lluitar contra la bretxa digital. 
Es desenvolupa a l’antiga biblioteca 
municipal amb atenció presencial, 
amb cita prèvia, els dilluns de 10 a 13 
hores. Setmanalment hi ha un tècnic 
que acompanya en la presentació de 
documents a l’administració pública, la 
millora i capacitats per a la realització 
de processos telemàtics i l’autonomia a 
l’hora de fer ús de les noves tecnologies. 
Podeu demanar informació a l’Ajunta-
ment de la Pobla a través del telèfon 
977 64 87 96.

Es tracta d’un projecte transversal de 
les unitats d’Infància i Família, Cohesió i 
Immigració i Atenció Social Primària als 
municipis de l’àrea bàsica del Tarrago-
nès per tal de reduir la bretxa digital. El 
projecte estarà en funcionament en una 
primera fase fins al mes de juny de 2021.

Des del Departament de Benestar So-
cial del Consell Comarcal del Tarrago-
nès, i en el marc excepcional de la Co-
vid-19, es va detectar pels professionals 
d’aquest servei un important desconei-
xement per a l’accés i l’ús de les eines 
telemàtiques i digitals per part de la 
població més vulnerable dels nostres 
municipis.

Dos integradors socials del Servei d’In-
tervenció Socioeducativa (SIS), conjun-
tament amb dos alumnes de formació 
dual d’Integració Social de l’Institut 
Gaudí, tindran l’objectiu d’impulsar un 
projecte transversal de les unitats d’In-
fància i Família, Cohesió i Immigració i 
Atenció Social Primària als municipis 

de l’àrea bàsica del Tarragonès per tal 
de reduir la bretxa digital.

El projecte consisteix a acompanyar 
des del mateix municipi les persones 
que ho requereixin, a petició de serveis 
socials o per iniciativa pròpia, en l’apre-
nentatge per tal de poder fer qualsevol 
gestió: facilitar la comunicació virtual 
amb altres persones, la presentació de 
documents en línia o la realització de 
tràmits telemàtics de la vida quotidiana 
i de l’administració pública. Amb aquest 
acompanyament de proximitat, amb els 
telèfons mòbils de la població o a través 

de l’ordinador de l’OAC del municipi, es 
milloren les seves capacitats i coneixe-
ments per tal que puguin fer un ús autò-
nom dels recursos tecnològics digitals 
en el moment actual i de cara al futur, i 
evitar així una nova vulnerabilitat. Les 
persones que hi participin tindran els 
professionals a la seva disposició per a 
qualsevol dubte o consulta.

Amb aquesta proposta es vol evitar una 
nova vulnerabilitat social que està cre-
ant una escletxa social en el nostre pre-
sent i futur digital. Aquest projecte s’ha 
ofert a tots els municipis de la comarca 
i properament s’iniciarà a Vilallonga del 
Camp, la Pobla de Mafumet i Creixell. 
Es preveu que també en un futur proper 
s’hi incorpori Torredembarra.

El projecte estarà en funcionament en 
una primera fase fins al mes de juny de 
2021, moment en què se n’avaluaran 
els resultats i la necessitat de la seva 
continuïtat.

La Pobla de Montornès s’inicia en 
la campanya ‘Créixer i llegir junts’
Aquelles famílies que tinguin un fill/a a 
partir de l’1 de gener del 2021 i el seu 
primer padró sigui al nostre municipi, 
ja poden passar, amb cita prèvia, per 
l’Ajuntament a recollir la capsa que els 

ha de permetre orientar-se en l’objec-
tiu d’acompanyar-los en el gaudi de la 
lectura al llarg de les diferents etapes 
de la seva vida com a infants.
A més, també hi trobaran un conte d’un 

popular personatge dels contes infan-
tils, un CD amb cançons de bressol i el 
primer carnet de l’infant de biblioteca. 
D’aquesta manera, sent la lectura una 
de les activitats més importants per 
a la formació dels infants, i amb l’ob-
jectiu de contribuir que tots els nens 
i nenes hi tinguin accés, l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès s’inicia en la 
campanya “Créixer i llegir junts”.

setmanalment hi ha un 
tècnic que acompanya 
en la presentació  
de documents a  
l’administració pública 
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La Pobla de Montornès, entre els fundadors 
de la nova Associació de Municipis  
i Entitats per l’Energia Pública
Impulsar la titularitat, la 
propietat i la gestió públi-
ques de les xarxes de dis-
tribució d’energia elèctrica; 
desenvolupar accions per 
promoure una transició 
energètica cap a un model 
energètic que sigui just, 
democràtic i sostenible, 
així com també assessorar 
els municipis que tinguin 
aquests mateixos interes-
sos. Aquests són els prin-
cipals objectius de la nova 
Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pú-
blica (AMEP).

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès han estat 
entre els 74 municipis i 4 
entitats que han participat 
en l’acte de constitució, 
celebrat el dimecres 24 de 
febrer a través d’una pla-
taforma virtual. En primer 
lloc s’ha constituït l’Asso-
ciació, s’han aprovat els 
Estatuts, s’han designat 
els municipis i entitats que 
ocuparan els càrrecs i els 
vocals que també formen 
part la Comissió Executiva. 
La presidència de l’AMEP 
correspondrà a l’Ajunta-
ment de Terrassa, i l’ocu-
parà el regidor d’Urbanis-
me, Sostenibilitat i Energia, 
Carles Caballero, que és la 
persona designada pel ple 
municipal per representar 
l’Ajuntament a l’AMEP. 

PER QUè UNA  
ASSOCIACIÓ DE  
MUNICIPIS I ENTITATS 
PER L’ENERGIA  
PúBLICA
Avui dia, molts processos, 
assumptes i problemàti-
ques tant d’àmbit social, 
econòmic, territorial com 
ambiental es desenvolu-
pen a una escala que su-
pera la capacitat i l’abast 

dels municipis, o almenys 
d’aquest de forma indivi-
dual. Des de serveis i infra-
estructures de tota mena 
fins a polítiques molt diver-
ses que tenen una impor-
tància vital per a la ciutat 
real: la protecció del medi 
i la salut, l’habitatge, els 
transports, l’abastiment 
i sanejament d’aigua, els 
mercats de treball, el crei-
xement urbà, les comuni-
cacions i infraestructures, 
les tecnològiques també, 
l’ordenació dels espais 
lliures i el paisatge, etc. 
L’energia i la seva distri-
bució també.

En aquest escenari, els 
municipis tenen eines per 
fer política en una esca-
la superior i amb nous 
models de governança: 
mancomunitats, consor-
cis, àrees metropolitanes i 
xarxes de municipis. Nous 
models basats en la coo-
peració institucional. Les 
xarxes permeten treba-
llar plegats i intercanviar 
coneixements i experièn-
cies, promoure relacions 
i col·laboracions, donar 
suport mutu, interactuar 
conjuntament amb admi-
nistracions i altres organit-
zacions, realitzar activitats 
que individualment no són 
a l’abast, etc. En resum, els 
municipis, units, som molt 
més forts.

La finalitat de l’AMEP és 
difondre i promoure la ti-

tularitat, la propietat i la 
gestió públiques de les xar-
xes de distribució d’energia 
elèctrica i donar suport als 
municipis que vulguin en-
caminar-se cap a aquesta 
fita, a més de desenvolupar 
accions per impulsar una 
transició cap a un model 
energètic just, democràtic 
i sostenible.

PLA D’ACTUACIÓ,  
PRESSUPOST I QUOTES 
PER AL 2021
Les quatre línies estratè-
giques definides en el pla 
d’actuació són: impulsar 
la gestió administrativa 
de l’entitat, definir el seu 
model de governança, i 
promoure la incorporació 
de més municipis i enti-
tats, com també la difusió 
de l’AMEP entre la ciutada-
nia, els agents socials eco-
nòmics i les administraci-
ons per generar un debat 
públic sobre la transició 

energètica i, en particular, 
sobre la regulació, la titula-
ritat i la gestió de la xarxa 
de distribució de l’electri-
citat.

Aquestes pla de treball 
s’emmarca dins els princi-
pals objectius i finalitats de 
l’AMEP, com són difondre i 
promoure la titularitat, la 
propietat i la gestió públi-
ques de les xarxes de dis-
tribució d’energia elèctrica; 
desenvolupar accions per 
impulsar una transició cap 
a un model energètic just, 
democràtic i sostenible; in-
tercanviar coneixements i 
experiències; promoure la 
col·laboració entre muni-
cipis, ajudar-los, i interac-
tuar conjuntament amb 
administracions i altres 
organitzacions.

Els objectius de l’AMEP 
s’assoliran desenvolupant 
actuacions com les se-
güents: creant un marc de 
treball, de col·laboració i 
debat amb els municipis; 
organitzant jornades, se-
minaris i cursos; promo-
vent iniciatives de debat 
tècnic, investigació i re-
cerca; participant en xar-
xes nacionals, estatals i 
internacionals, i incidint 
en polítiques públiques 
relatives a l’energia

El pressupost serà de ca-
ràcter anual, coincidint 
amb l’any natural, llevat 
d’aquest 2021, en què co-
mençarà el dia de l’acte de 
constitució. Els municipis 
i entitats participants hi 
contribuiran amb quotes 
ordinàries, fixades en fun-
ció del nombre d’habitants 
i que oscil·laran entre un 
mínim de 150 euros i un 
màxim de 15.000 euros.

la Pobla de  
montornès ha 
estat entre els  
74 municipis  
i 4 entitats que 
han participat en 
l’acte de constitu-
ció de l’amEP
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BAR JOVENTUT
Av. Catalunya, 9 • La Pobla de Montornès • Telèfon 601 164 127

bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

El vuit
Alícia Solé

Ara que estan tan de moda els 
escacs, gràcies a una sèrie te-
levisiva, us recomano aquest 
llibre publicat l’any 1988: El 
vuit, de l’escriptora Katheri-
ne Neville.

És una novel·la de misteri amb 
un rerefons històric que transcorre entre els anys 
1790 i 1973. Està protagonitzada per Catherine Ve-
lis, una alta executiva i experta en ordinadors que 
es veu embolicada, gairebé sense voler-ho, en la 
recerca de les peces d’un joc d’escacs llegendari, 
que diuen que va pertànyer a Carlemany. El campió 
soviètic d’escacs avisa la Cat de com de perillós que 
és involucrar-se en aquesta recerca, ja que sempre 
hi ha assassinats al voltant d’aquestes peces.

Aquest màgic joc d’escacs va estar enterrat i custo-
diat durant un miler d’anys en una abadia de França, 
l’abadia de Montglane, i va estar relacionat amb 
nombrosos personatges històrics com Napoleó, 
Giacomo Casanova, Voltaire o Newton, entre altres.

L’escriptora ens explica les aventures d’aquests 
personatges i els crims que es van produir amb la 
finalitat de conservar aquestes peces tan valuo-
ses. Valuoses perquè, a part d’estar fetes de me-
talls i pedres precioses, es creia que entre les peces 
d’aquests escacs de Montglane s’hi amagava la clau 
d’una antiga fórmula d’alquímia, així com altres po-
ders lligats amb la maçoneria i també alguns poders 
còsmics.

L’autora d’aquest llibre, veritable escriptora de culte 
i reconeguda a tot el món, va entrecreuant passat 
i present, fórmula que fa que el lector s’enganxi al 
llibre des del començament, escrivint un capítol on 
es narren les aventures d’un dels personatges histò-
rics i el següent ja està protagonitzat per la Cat als 
anys setanta del segle XX. L’any 2008 l’escriptora 
va publicar El foc, la seqüela del llibre que us estic 
recomanant, també molt interessant.

El treballador municipal 
Joan Argilaga Magí es 
va jubilar aquest passat 
mes d’agost després de 
complir 65 anys. En Joan 
ha estat treballador de 
l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès els darrers 
quinze anys i la seva tasca 
principal, tot i que n’ha fet 
d’altres, ha estat portar el 

tractor. El fins fa poc tre-
ballador municipal valora 
molt positivament aques-
ta darrera etapa laboral al 
consistori poblenc, on va 
arribar procedent de l’em-
presa Valldossera.
Moltes gràcies, Joan, per la 
teva tasca durant aquests 
anys i sort en aquesta nova 
etapa de la teva vida!

Es jubila el treballador municipal 
Joan Argilaga després  
de quinze anys
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Bases del certamen literari Eusebi Mercader
La Regidoria d’Ensenyament convoca la 
cinquena edició del certamen literari Euse-
bi Mercader, adreçat a nens de l’escola Els 
Ametllers.

1. OBjECTE I PRINCIPIS
Aquestes bases tenen la finalitat de regular 
la concessió dels premis literaris de narrativa 
Eusebi Mercader 2021 atorgats per l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montornès a alumnes 
de l’Escola Els Ametllers.

L’atorgament d’aquests premis per part 
de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
s’exerceix en l’àmbit de les seves competèn-
cies de foment en l’àmbit de la cultura i de 
conformitat amb els principis de publicitat, 
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i 
amb adequació a la legalitat pressupostària.

La línia educativa municipal vol potenciar 
la participació de la comunitat educativa 
en aquest concurs per tal de reforçar les 
competències lingüístiques d’escriptura i 
lectura. Es pretén fomentar la creativitat en 
l’expressió escrita, reforçar les competències 
lingüístiques a tots nivells, incentivar l’hàbit 
de la lectura i ajudar els alumnes a assolir una 
competència comunicativa sòlida.

2. MODALITATS
Els treballs han de ser originals, inèdits i 
escrits en català. Cada participant pot pre-
sentar un treball únic i només poden prendre 
part en el concurs els alumnes matriculats 
en centre.

Les modalitats de les obres seran:
• Dibuix a educació infantil.
• Narrativa a educació primària.

3. CATEGORIES
• Educació infantil (dibuix relacionat amb la 
temàtica de Sant Jordi; infants que actual-
ment estigui cursant P3, P4 o P5).
• Educació primària (creació individual; alum-
nat que actualment estigui cursant 1r, 2n, 3r, 
4t, 5è o 6è de primària).

4. TEMA I CARACTERíSTIQUES
El tema serà lliure, però s’haurà d’esmentar la 
Pobla de Montornès i es valorarà l’originalitat 
i la correcció lingüística en funció de l’edat.

• Dibuix: en un full DIN A4, tant en orientació 
horitzontal com vertical. Es pot pintar amb la 
tècnica que es vulgui. A sota a la dreta del full 
cal posar-hi el nom i cognoms de l’artista. En 
aquesta categoria no cal esmentar la Pobla 
de Montornès.
• Narració: d’un fins a dos fulls escrits a mà, 
mecanografiats o impresos amb ordinador a 
doble espai, amb la possibilitat d’incloure-hi 
dibuixos o altres elements gràfics, tot i que 
es valorarà essencialment la part literària. Els 
fulls utilitzats seran preferentment de mida 
DIN A4 i escrits a una sola cara. En funció 
de les característiques dels textos i dels pro-
cessos de treball, es podran admetre altres 
formats i extensions, particularment en els 
treballs de classes d’alumnes més petits.

5. PRESENTACIÓ

Els treballs aniran numerats i la direcció del 
centre adjuntarà un segon sobre tancat on 
constarà el número amb el nen/a que cor-
respon i el curs.

La presentació dels treballs es farà a la ma-
teixa escola Els Ametllers.

L’Escola s’encarregarà de recollir totes les 
obres presentades pels alumnes, i de lliu-
rar-les a l’Ajuntament.

La participació en el concurs literari implicarà 
el consentiment de l’autor o autora a la seva 
divulgació. També suposa la garantia per 
part de la persona autora de l’originalitat de 
l’obra presentada, i que aquesta no és còpia 
ni modificació total o parcial d’una altra obra 
pròpia o aliena.

6. PREMIS
S’estableixen els següents premis:
-Un val de 20 € per comprar a la llibreria 
Abacus (educació infantil).

-Un val de 30 € per comprar a la llibreria 
Abacus (de 1r a 5è curs).
-Una tauleta (últim curs de primària, 6è).

7. LLOC I DATES DE LLIURAMENT
El centre educatiu podrà lliurar les obres a 
la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de dilluns a divendres en horari d’atenció al 
públic. La data màxima de presentació de les 
mateixes és el divendres 16 d’abril.

8. jURAT
El jurat estarà format per la Regidora d’En-
senyament, la directora del centre i la presi-
denta de l’AMPA.

Les valoracions de les obres seran a càrrec 
del jurat, la decisió del qual serà inapel·lable.

Les deliberacions s’adoptaran per majoria 
simple, i en cas d’empat l’alcalde, amb les 
seves funcions de cap de govern local, pro-
cedirà amb el seu vot resolutiu.

El jurat es reserva el dret de declarar desert 
qualsevol premi en el cas d’observar que 
cap de les obres presentades té un mínim 
de qualitat literària.

9. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis es durà a terme el 
dia que s’acordi amb l’escola dins de l’horari 
lectiu. Es farà una lectura d’extractes de les 
obres guanyadores per part dels guanyadors.

10. ALTRES CONSIDERACIONS
El fet de participar-hi implica l’acceptació 
d’aquestes bases.

Les obres que no compleixin les condicions 
d’aquestes bases no seran admeses.

El jurat, o en última instància, la Regidoria 
d’Ensenyament, resoldran qualsevol circum-
stància no prevista.

En virtut de la cessió en exclusiva i sense 
limitacions dels drets d’explotació de les 
obres guanyadores, l’Ajuntament podrà pu-
blicar-les en les modalitats i els supòsits que 
consideri més adients.
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Passeig de l’Estació  
(al costat de “la Caixa”)
La Pobla
977 647 044

BASES

1. L’objectiu del I Premi de Narrati-
va Curta Ajuntament de la Pobla de 
Montornès és fomentar i promoure 
l’escriptura i la creació literària en 
llengua catalana. Hi poden optar les 
persones majors de 18 anys o que 
els facin al llarg de l’any 2021. No hi 
poden participar les persones que 
formin part de l’organització.

2. Totes les obres han de ser origi-
nals i inèdites i no poden haver estat 
premiades en altres certàmens lite-
raris. El tema és lliure. Els treballs 
han d’estar escrits en català, a una 
sola cara i doble espai, amb lletra 
Times New Roman o Arial i cos 12. 
L’extensió de les obres haurà de ser 
d’un màxim de 6 fulls i un mínim de 
3, en format DIN A4. Es presentaran 
3 còpies. A la portada hi constarà 
el títol de l’obra i el pseudònim de 
l’autor/a. Només s’admetrà una obra 
per autor/a. Per acceptar les còpies 
s’han de complir tots els requisits 
esmentats.

3. Els treballs es presentaran de la 
següent manera:

- En un sobre A, s’hi ha d’incloure 
un full amb les dades personals de 
l’autor/a (nom i cognoms, adreça pos-
tal, telèfon i correu electrònic). A l’ex-

L’Ajuntament convoca el I Premi de Narrativa  
Curta de la Pobla de Montornès 

terior del sobre s’hi ha de fer constar 
el pseudònim i el títol de l’obra. El 
sobre ha de romandre tancat.

- En un sobre B, s’hi han d’introduir 
les 3 còpies de l’escrit i el sobre A. En 
el remitent anirà el pseudònim uti-
litzat i l’adreça postal de l’autor/a. A 
l’anvers hi ha de constar el següent: 
“Premi de Narrativa Curta Ajun-
tament La Pobla de Montornès”, i 
l’adreça c/ Sant Antoni n. 5, 43761, 
La Pobla de Montornès (Tarragona).

4. El guanyador es compromet a en-
viar el text premiat en format PDF a 
l’organització en el transcurs de les 
48 hores següents a la comunicació 
del premi. L’adreça de correu elec-
trònic a la qual s’ha d’enviar és la 
següent: aj.pmontornes@altanet.org

5. El termini d’admissió de les obres 
finalitzarà el dia 30 de juny de 2021. 
Per als escrits enviats per correu pos-
tal la data del mata-segells no podrà 
ser posterior a aquesta data.

6. Es designaran 2 finalistes d’entre 
tots els participants, els quals es 
comprometen a assistir a l’acte de 
lliurament de premis. Si no poden as-
sistir-hi personalment, circumstància 
que haurà d’estar degudament justi-
ficada, podran delegar la seva repre-
sentació en una altra persona. 

7. La proclamació del guanyador/a, 
d’entre els dos finalistes, tindrà lloc 
en un acte públic que se celebrarà 
durant el transcurs de la Festa de la 
Pigota de la Pobla de Montornès, a 
mitjans d’octubre de 2021.

8. Per a cada un dels finalistes s’ator-
garà un premi en metàl·lic i un record 
commemoratiu del certamen. El pre-
mi del guanyador serà de 300 € i el 
del finalista, de 100 €. A més, l’obra 
del guanyador es publicarà a la revista 
local La Pigota de la Pobla de Montor-
nès i a la pàgina web de l’Ajuntament.

9. El jurat estarà format per tres mem-
bres i vetllarà pel compliment ínte-
gre de les bases del concurs. El jurat 
es reserva el dret de deixar desert 
el premi si considera que cap escrit 
presenta el nivell suficient per a un 
concurs d’aquestes característiques. 
El veredicte serà inapel·lable. Es va-
lorarà la qualitat, originalitat i la cor-
recció lingüística i gramatical de les 
obres presentades.

10. Els originals de les obres presen-
tades a concurs no es retornaran als 
seus autors respectius.

11. La participació en el I Premi de Nar-
rativa Curta Ajuntament de la Pobla 
de Montornès pressuposa l’accepta-
ció d’aquestes bases.
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Guanyadors del I Concurs de Balcons 
i Aparadors Decorats i/o Il·luminats
Els regidors Òscar Ciurana i 
Gemma Barceló van recórrer 
el municipi per avaluar tots 
els aparadors i balcons que 
havien participat en el certa-
men i que pretenia fomentar 
l’esperit nadalenc al nostre 
poble. “Ha sigut una bonica 
experiència, la primera edi-
ció d’aquest concurs, que 
tindrà més recorregut en els 
pròxims anys. Volíem que el 
Nadal inundés el nostre po-
ble i ho hem aconseguit, ja 
que molts dels nostres ve-
ïns i veïnes hi han participat 
amb boniques decoracions 
plenes de llum i color”, co-
mentaven els regidors.

Els guanyadors del I Con-
curs de Balcons i Aparadors 
Decorats i/o Il·luminats de 
Nadal 2020 a la Pobla de 

Malgrat l’excepcionalitat 
d’aquest any a causa de la 
pandèmia de Covid-19, pun-
tuals a la seva cita els Reis 
Mags van arribar a la Pobla 
de Montornès la tarda del 5 
de gener per repartir màgia 
i il·lusió entre els més petits.

A partir de les set del ves-
pre, Ses Majestats van re-
partir tots els encàrrecs als 
infants del nostre municipi 
(casc urbà i urbanitzaci-
ons).

Uns dies abans, els Reis 
Mags van explicar en un 
vídeo que enguany, com a 
mesura de seguretat, era 
molt important que tothom 
es quedés a casa i que es-
peressin que fossin ells els 
que vinguessin a visitar els 
nens i nenes.

Els dies abans, a la plaça 
de l’Església es va rebre la 
visita del Patge Virtual amb 
una projecció.

Arribada dels Reis d’Orient a la Pobla de Montornès

Montornès són: 

 -Categoria domicili: Avin-
guda Mas Solé núm. 9 casa 
5. Urbanització Castell de 

Montornès.

 -Categoria comerç: Que-
viures La Pobla. Avinguda 
Catalunya, 5.

Moltes gràcies a tots i to-
tes per donar un toc fes-
tiu i lluminós a la Pobla  
i enhorabona als guanya-
dors/es!
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ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

Un nou pessebre a  
la Pobla de Montornès

L’Escola Bressol  
Sol Solet celebra  
les festes de Nadal

Visitar un pessebre 
durant les festes de 
Nadal pot ser una 
manera de fomen-
tar l’esperit nada-
lenc i de fer baixar 
els torrons. Donat 
que el pessebre, 
a més de ser una 
tradició familiar i 
secular, esdevé un 
senyal d’identitat 
de la nostra cultu-
ra, l’Ajuntament de 
la Pobla de Montor-
nès va voler iniciar 
durant la festivitat 
nadalenca del 2020 
la realització d’un 
pessebre munici-
pal amb l’objectiu 
de promoure’n la 
realització entre els 
veïns i veïnes i així 
recuperar progres-
sivament aquesta 
tradició tan de casa 
nostra.

Enguany es va re-
alitzar, gràcies a la 
participació de dos 
veïns del nostre 
municipi, un pes-
sebre de figuretes, 
també coneguts 
com a diorames. 
El pessebre es va 
ubicar a la sala del 
costat de l’ajunta-
ment i es va poder 
visitar fins al 15 de 
gener.

Com cada any, 
l’Escola Bressol 
Sol Solet va ce-
lebrar les festes 
de Nadal amb la 
visita del patge 
reial i fent cagar 
el tió. Aquest 
any, però, es 
van portar a ter-
me les activitats 
seguint els pro-
tocols davant de 
la pandèmia de 
la Covid-19.
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MASKACNE
Anna Icart de Bofarull

Maskacne és una parau-
la anglesa que significa 
‘màscara + acne’. Aques-
ta paraula s’ha utilitzat 
molts aquests últims me-
sos degut a la Covid-19 i 
a l’ús de les mascaretes. 

El maskacne són un con-
junt de lesiones a la pell, 
tipus acne, que se situ-
en a la zona inferior del 
nostre rostre, produïdes 
o empitjorades per l’ús 
de la mascareta de for-
ma continuada. Pot anar 
acompanyat de picor, 
erupcions, pigmentació, 
pell seca, vermellors al 
nas...

Aquest acne apareix o 
s’agreuja per diversos 
motius. Per una banda, 
cal destacar l’increment 
de la temperatura i la 
humitat que es produeix 
a la part de la cara co-
berta per la mascareta, 
i per l’altra l’oclusió de 
les glàndules sebàcies 
degut a la pressió que 
produeix la mascareta 
en contacte amb la pell. 
Aquests efectes obser-
vats sembla que no va-
rien en funció de l’edat, 
però els joves tenen més 
tendència que els apa-
regui. Les persones que 
tenen la pell grassa amb 
tendència acneica tenen 
més possibilitats de patir 
aquest problema.

Actualment és impen-
sable poder saber el 
moment en el qual ja no 
serà necessari l’ús de la 
mascareta. Per tant, la 
nostra recomanació per 
evitar el maskacne i pro-
tegir-se’n és seguir una 
bona rutina diària d’higie-
ne i tractament de la pell. 
Caldrà escollir la higiene 

i el tractament en funció 
del tipus de pell (grassa, 
mixta o seca). 

Una rutina bàsica per a la 
cura de la pell de la cara 
consisteix en: una neteja 
en profunditat amb un 
netejador purificant, en el 
cas de pell grasses es po-
dria complementar amb 
un exfoliant; una crema 
hidratant segons el tipus 
de pell i, si pot ser, que 
sigui oil-free; en el cas de 
les pells grasses millor 
una crema matificant de 
la pell, i si tenim granets 
es poden controlar amb 
correctors específics per 
actuar de manera localit-
zada. Per acabar, no obli-
dem mai una bona crema 
solar, ja que la mascareta 
no ens protegeix del raigs 
solars. 

El maskacne és un dels 
problemes que es deri-
va dels canvis que hem 
hagut de fer a la nos-
tra vida diària donada 
l’aparició de la Covid-19. 
Però tot això no ha de fer 
que descurem l’ús de la 
mascareta, sinó aportar 
noves maneres de tenir 
cura de la nostra pell. 

Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

Noies i dones de la Pobla  
llegeixen el manifest  
institucional del  
Dia de les Dones

Podeu veure  
el vídeo aquí:

Enguany, la lectura del ma-
nifest institucional del 8-M, 
Dia de les Dones, a la Pobla 
de Montornès s’ha fet a tra-
vés d’un vídeo enregistrat 
per noies i dones del munici-
pi que han volgut participar 
en la iniciativa responent a 
una crida que va fer l’Ajun-
tament.

Entre totes les voluntàries 
es van repartir diferents 
fragments del manifest per 
muntar un vídeo difós a tra-

vés del web, de les xarxes 
socials i del canal de You-
Tube de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès.

La infermera de la Pobla es  
jubila després de 43 anys
Són pocs els poblencs i 
poblenques que en algun 
moment de la seva vida no 
hagin passat per les mans de 
la Roser Pallerola. I és que fa 
poc més d’un any es va jubi-
lar després de 43 anys com a 
infermera al nostre municipi. 
Va ser acabar la diplomatu-
ra d’Infermeria i guanyar la 
plaça que s’havia convocat 
d’infermera rural a la Pobla. 

Durant aquestes més de 
quatre dècades ha coincidit 
amb set o vuit metges di-
ferents. La Roser també ha 
vist com es transformava el 
sistema de salut heretat del 
franquisme en l’actual, fruit 
de la universalització de la 
sanitat i l’estructuració de la 
primària en àrees bàsiques 
de salut (ABS). La Pobla de 
Montornès forma part de 
l’ABS de Torredembarra, que 

depèn de la Xarxa Santa Te-
cla, però ella formava part de 
la plantilla de l’Institut Català 
de la Salut.
La Roser ha treballat al con-
sultori, en domicilis, revisions 
mèdiques a l’escola, analíti-
ques i com a practicant. Tam-
bé ha fet guàrdies de cap de 
setmana en municipis del 
voltant, coordinant-se amb 
altres infermeres, com Roda 
de Berà, Creixell o la Riera de 
Gaià. Valora molt positiva-
ment l’experiència d’aquests 
anys i recorda que els seus 
plans inicials eren quedar-se 
poc temps a la Pobla. Però 
la vida la va portar a conver-
tir-se en “la infermera de la 
Pobla”. 
Moltes gràcies, Roser, per la 
teva tasca durant aquests 
anys, i sort en aquesta nova 
etapa de la teva vida!
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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

Amics de Montornès

Després de tants anys, només 
una pandèmia ha aconseguit 
que no es pugui organitzar el 
tradicional Aplec de Pasqua 
a l’ermita. Tot just l’any 2019 
es va celebrar el 40è Aplec de 
Sardanes sota el paraigua de 
la Federació (o la Coordinado-
ra) d’Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Meridionals, amb 
tots els reconeixements del 
món de la sardana i de les 
institucions a la tasca feta du-
rant tots aquests anys. No és 
fàcil que una manifestació de 
cultura popular com aquesta 
perduri tant, i això ha estat 
gràcies a la implicació de tots 
els poblencs i poblenques, 
que d’una manera o altra han 
contribuït que es mantingui 
encesa la flama de la trobada 
familiar o d’amistats a l’entorn 
de la nostra ermita. Com a 
acte final de commemoració, 
a l’octubre es va acollir al Ca-
sal d’Amics de Montornès l’as-
semblea anual de la Federa-
ció, on es programen tots els 
aplecs de l’any següent a les 
nostres comarques i es debat 
sobre qüestions sardanistes. 
Va ser l’última vegada que es 
va fer la trobada, a l’espera 
que a finals d’aquest 2021 es 
pugui reprendre.

Què es pot explicar d’aquest 
dia tan especial per a la Po-
bla? Començant amb la devo-
ció a la Mare de Déu de Mon-
tornès i afegint-hi una música 
de cobla, s’han anat integrant 
elements que han fet que la 
diada s’instaurés com a fes-
ta que no es pot deixar de 

L’Aplec de Pasqua

de tot el poble, perquè es 
tracta de tenir l’excusa per-
fecta per reunir-se amb fami-
liars i amics i menjar plegats 
la tradicional mona de pasqua 
que els padrins i padrines han 
regalat als seus fillols i filloles, 
o bé la que t’ha tocat al sorteig 
del matí. Qui es vol perdre un 
dia festiu en un paratge natu-
ral tan privilegiat i envoltat de 
bona gent? Qui ho prova, ho 
explica i repeteix.

acompanyen aquest ar-
ticle unes fotografies del 
darrer concurs que van 
resultar premiades: “el 
descans de les notes”, 
d’Imma Ciuraneta, i “La 
unió fa la força”, de Lau-
ra mañé.

celebrar. Primer es va fer la 
proposta d’una paella popu-
lar per facilitar un plat calent 
per dinar i després es va pujar 
un esgraó en la part musical, 
contractant una segona co-
bla, la de més qualitat del 
moment. Amb la condició de 
tenir dues cobles, ja es podia 
tractar de tu a tu a qualsevol 
aplec i ha estat tot un èxit. Ara 
som un referent sardanista de 
les comarques tarragonines i 
no podia faltar el concurs de 
colles per animar encara més 
la festa. Els sardanistes assis-
tents s’organitzen en colles 
de manera improvisada per 
competir i veure quin grup 
està més coordinat. Només 
es tracta de posar una mica 
d’emoció a la ballada, no és 
exactament un concurs re-
glat. L’Associació del Pesse-
bre Vivent i Exclusives Sardà 
col·laboren amb Amics de 
Montornès per poder oferir 
als guanyadors, i balladors en 
general, un detall com a premi 
per l’esforç de l’actuació.

Però no tot són sardanes, i la 
col·laboració de la marca Ane-
to i la majoria de comerços de 
la Pobla ha fet possible que 
es puguin fer sortejos durant 
tot el dia. Així, tant assistents 
com comerços ajuden en l’or-
ganització. L’Estanc de la Po-
bla, Bar La Plaça, El Racó de 
l’Anna, Carnisseria Mª Dolors, 
FORT SL, Perruqueria Mª Pi-
lar, Assessoria-Assegurances 
Rosalia Fortuny SCP, Pobla 
Plant, Bodega del Sol, Forn 
Virgili, April, Bar La Tasca, 
Diaris i Queviures La Pobla, 
El Petit Plaer, Perruqueria 

Isa, Farmàcia Anna Icart, For-
matgeria La Pobla, Peixateria 
Lolita i Rostisseria Can Pedro 
han estat els que han donat 
suport a aquesta iniciativa. 

En aquesta època el dia és ja 
molt llarg i a la tarda es va in-
corporar el berenar per a tot-
hom: xocolata desfeta i coca 
de la Pobla. És una manera 
excel·lent per agafar forces i 
continuar la festa.

I calia anar una mica més en-
llà, i afegir-hi altres activitats 
que obrissin la festa a gent 
amb altres inquietuds. Va arri-
bar, doncs, el moment de con-
vocar un concurs de fotografia 
de l’aplec: per a fotografies 
que es localitzessin el Dilluns 
de Pasqua de l’any en curs. I 
anàvem per la tercera edició 
quan tot es va aturar per cul-
pa de l’emergència sanitària. 
De ben segur que ho repren-
drem a la propera ocasió.

També aquest any s’ha hagut 
de cancel·lar, perquè encara 
no es poden celebrar troba-
des multitudinàries. Però això 
és imparable, perquè quan un 
poble vol mantenir una tradi-
ció, no hi ha qui ho aturi. Es 
millorarà el que ja tenim i s’hi 
afegiran altres propostes. I no 
hi faltarà mai la col·laboració 
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com sorgeix la idea de cre-
ar una associació de Pro-
tecció civil de la Pobla de 
montornès?
Em va trucar l’alcalde, el 
Francesc Larios. Va veure 
que estava buscant volun-
taris per Torredembarra i 
em va comentar si podíem 
muntar una Associació de 
Protecció Civil a la Pobla. Li 
vaig dir que no hi havia cap 
problema si l’Ajuntament 
hi estava d’acord, però que 
tingués en compte que Pro-
tecció Civil no és seguretat ni 
agents cívics. Ho vam parlar 
i em va dir que ho tiréssim 
endavant. Llavors vaig co-
mençar a buscar voluntaris. 
Els fundadors vam ser Ben-
jamín Vega, Isabel Rodríguez 
i jo mateix.

En quin moment esteu ara 
dels tràmits de constitució 
de l’associació?
Fa poc hem enviat ja la sol-
licitud de registre al Depar-
tament de Justícia. Hem 
enviat l’acta fundacional, els 
estatuts i el document pel 
qual l’Ajuntament reconeix 
l’associació.

Quantes persones formeu 
l’associació?
Actualment som set, dels 
quals dues són dones. Es-
tic segur que quan estigui 
constituïda l’associació, s’hi 
apuntaran més voluntaris. 
No és el mateix veure dues 
persones amb armilla fent un 
servei que, d’aquí poc temps, 
amb uniformes i amb un lo-
cal, que serà el pis de dalt de 
l’antiga escola bressol. Quan 
s’aprovi al ple municipal, ja 
podrem fer servir el local.

“La nostra tasca no és vigilar els cotxes mal 
aparcats o netejar els camins rurals,  
sinó la prevenció i la coordinació”

RICARD DE ARÓSTEGUI
President de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Pobla de Montornès

Quins serveis feu actual-
ment?
L’únic que fem regularment 
ara és al mercat setmanal 
del dissabte. Controlem que 
la gent segueixi les mesures 
anticovid, que no hi entrin 
gossos o amb bicicleta, que 
es respectin l’entrada i la 
sortida. Si veiem una perso-
na gran l’ajudem i la deixem 
sortir o entrar per un lloc o 
l’altre. Vigilem que no hi hagi 
moltes acumulacions de 
gent.

Heu començat a funcionar 
en plena pandèmia.
Sí. El primer servei va ser 
durant la Festa Major, el se-
tembre passat. Ens hem ha-
gut d’adaptar a la normativa, 
amb l’ús de mascareta, gel hi-
droalcohòlic, distàncies... Per 
a la gent que érem voluntaris 
abans ha estat un canvi molt 
brusc, però ens n’hem sortit.

com es pot fer una perso-
na voluntària de Protecció 
civil a la Pobla?
Tenim un flyer distribuït per 
les cartelleres municipal i 
n’estem dissenyant un al-

Ricard De Aróstegui, el segon per l’esquerra, amb altres membre de Protecció Civil de la Pobla.

jUNTA DIRECTIVA
President: Ricard De 
Aróstegui
Vicepresident: José 
Manuel Doncel
secretari: Benjamín 
Vega
Tresorer: Isabel Rodrí-
guez
Vocal: Joaquín Lamas

Si volts formar part de 
l’equip de voluntaris de 
Protecció Civil de la Po-
bla de Montornès, pots 
trucar als telèfons:
977 64 80 12 (Ajunta-
ment) – de 9 a 14 hores
636 40 04 19 (Ricard) – 
de 16 a 21 hores

tre. Allà hi ha el telèfon de 
l’Ajuntament i el telèfon del 
president. Després se’ls fa 
una petita entrevista. Han 
de tenir clar que és un vo-
luntariat. I la nostra tasca, 
com algunes persones a la 
Pobla pensaven, no és vigi-
lar els cotxes mal aparcats 
o netejar els camins rurals.

Quina és la feina que feu 
vosaltres?
Principalment és la pre-
venció i la coordinació. El 
que fem és col·laborar. Per 
exemple amb un agent cí-
vic. O vetllar per les normes 
de prevenció de la Covid-19. 
I quan no hi ha Covid, que la 
gent es comporti i la canalla 
no corri i es pugui desenvo-
lupar l’acte amb normalitat. 
Acompanyem gent que té 
dificultats de mobilitat. Prin-
cipalment la nostra tasca és 
col·laborar amb el poble. 
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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

ANUNCIA’T A  
La pigota

Tel. 649 061 984

Neix l’Associació de Veïns Castell & Flor  
de l’Ametller de la Pobla de Montornès
Fa uns mesos es va crear 
a la Pobla de Montornès 
una nova entitat. Es trac-
ta de l’Associació de Veïns 
Castell & Flor de l’Ametller 
de la Pobla de Montornès. 
Està formada per veïns de 
totes dues urbanitzacions 
amb ganes de millorar el 
lloc on viuen. Consideren 
que aquestes urbanitza-
cions han estat ignorades 
bastants anys i busquen 
la col·laboració de l’actual 
ajuntament i ambdues parts 
per trobar les solucions més 
adequades.

Els seus valors són ètica, 
respecte, col·laboració, cor-
dialitat, solidaritat i treball 
en equip.

Els seus objectius són:

 Crear unitat entre veïns. 

 Representar els socis i 

veïns i defendre els seus in-
teressos generals. 

 Informar i donar suport 
als socis i veïns en qüestions 
d’interès general.

 Buscar la millora de les 
infraestructures (servei d’ai-
gua , il·luminació , etc.)

 Buscar la millora a la ges-
tió de residus urbans i medi 
ambient (brossa, neteja, 
poda, i vehicles abandonats, 
etc.)

José Miguel Martínez.

 Per una secretària i una 
tresoreria en funcions: 
Gloria Hueso.

 Per quatre vocals: Íñigo 
Javier Campillo, Pedro Sal-
vador Serrano , Conchita 
González i Fernando Ca-
talán.

Podeu contactar amb la 
nova entitat de dues ma-
neres:

Telèfon de contacte i 
whatsapp : 628 224 514. 

Correu electrònic: asoci-
acionvecinos.cfa@gmail.
com.

 Reclamar a les autori-
tats pertinents que millori 
la seguretat ciutadana i vi-
ària i es lluiti contra l’inci-
visme, i intentar la creació 
d’una pròpia policia local. 

 Realitzar activitats que 
revifin la vida social a les 
urbanitzacions, com acti-
vitats culturals, esportives 
i socials. 

L’actual Junta Directiva, 
escollida en junta gene-
ral de data 23 d’agost del 
2020, està formada pels 
següents membres:

  Per un vicepresident 
i president en funcions: 
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El passat 14 de febrer es van celebrar eleccions al Parla-
ment de Catalunya malgrat la crisi sanitària i que la majoria 
de partits catalans s’hi oposaven frontalment per tal de no 
posar en risc la vida i la salut de les persones.

Una vegada més, l’Estat espanyol i els seus aparells —
partits polítics, Junta electoral, Fiscalia...— van tornar a 
posar mà en la nostra capacitat política. Des de l’Estat es 
va creure que era el moment idoni per celebrar eleccions 
a Catalunya tot i les circumstàncies. Van pensar que era 
el moment d’intentar guanyar les eleccions a casa nostra 
i que això havia de passar per damunt de la pandèmia i la 
salut de les persones. El seu egoisme —o incapacitat— els 
va fer perdre perspectiva o senzillament els importa més 
l’opció de poder “governar” que la salut de les persones a 
qui representen. 

Tot i les circumstàncies en què es van celebrar les elecci-
ons, de nou l’Independentisme i la democràcia van tornar 
a guanyar a casa nostra. Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC) va ser la força política més votada a la Pobla de 
Montornès amb 274 vots, que representen el 28,66% dels 
sufragis. Continuem creixent. Per quarta vegada consecu-
tiva tornem a ser la força més votada al nostre municipi 
en unes eleccions. Aprofito aquestes línies per agrair-vos 
la confiança. Esquerra, un partit amb 90 anys d’història. 
Un partit republicà, democràtic, feminista i d’esquerra no 
dogmàtica que té com a referent la defensa dels drets hu-
mans de ciutadania i dels drets dels pobles i medi ambient. 

La República Catalana que anhelem està fonamentada 
democràticament. El nostre compromís és vigilar els ex-
cessos de poder en tots els àmbits, també en l’institucional, 
i estar atents a la defensa prioritària de l’interès col·lectiu. 
En aquestes últimes eleccions, el 51,7% de la ciutadania 
de Catalunya va votar opcions independentistes i això ha 
de tenir una resposta política. En qualsevol de les demo-
cràcies europees s’hauria donat una sortida democràtica 
al conflicte polític existent entre Catalunya i Espanya. Però 
l’Estat espanyol no és com les altres democràcies europees. 
¿Algú pot pensar que en una monarquia parlamentària, 
el seu rei emèrit de la qual fuig a un país com els Emirats 
Àrabs per no donar explicacions davant la corrupció i el 
saqueig perpetrat als seus conciutadans, es pot denominar 
“democràcia plena”?

ÒSCAR CIURANA I CHoRTó
PRESIDEnt D’ERC A LA PoBLA DE MontoRnèS

GRUPS POLíTICS

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.

ERC ha tornat a ser la força 
més votada a la Pobla

Benvolguts,

Ja fa dos anys de les eleccions i ens agra-
daria compartir part de les nostres il·lusions 
per al nostre poble. Es poden aconseguir 
resultats a curt termini, que salven la pa-
pereta, però mai és la solució. A la Pobla 
encara no estem en aquesta situació de-
sesperada, encara podem aturar l’estocada 
final d’aquesta crisi. Tenim tots els serveis 
bàsics resolts, botigues, bars, forns, escola i 
llar d’infants, metge cada dia, farmàcia, per-
ruqueries... Però tot penja d’un fil i la seva 
continuïtat, si no els ajudem, serà difícil de 
mantenir. Imagineu la Pobla sense escola? 
I havent d’anar a comprar a la ciutat? O no 
poder sortir a fer el vermut o si el metge 
només passa visita dos cops a la setmana? 
Imaginem-nos aquest poble, per uns ins-
tants...

Des del PSC AM-PM estem convençuts 
que som a temps, si treballem en la bona 
direcció el poble continuarà ple de vida. 
Accions com incentivar i ajudar les pimes, 
moratòries fiscals, cessions de la via pública 
gratuïtament a la restauració, la creació d’un 
polígon industrial...

L’escola i llar d’infants. Són els puntals del 
nostre projecte. Pensem que l’escola rural 
és la gran desconeguda, que s’hi fa una 
gran feina i que els resultats acadèmics són 
molt bons, cal dotar-la tecnològicament i 
donar-ne a conèixer la tasca. L’educació és 
primordial, amb una millor educació aconse-
guirem un poble millor i una societat millor.

A banda de les festes tradicionals, volem 
tenir una programació estable, trimestral, 
que apropi la cultura als veïns. Volem els 
carrers més nets i un servei de vigilància 
compartit de vigilants i protecció civil, que 
a banda de donar seguretat poden fer cam-
panyes cíviques per la neteja del nostre en-
torn. Les associacions de veïns, culturals i 
esportives han de tenir veu i ens reunirem 
trimestralment amb totes per escoltar els 
seus problemes i aportacions.

I vosaltres, veïns i veïnes, quin paper teniu 
en tot plegat? Fàcil, sou essencials. Sense 
vosaltres, aquest projecte no serà possible. 
Necessitem la vostra ajuda i col·laboració, 
necessitem que ens doneu el vostre suport 
un altre cop i junts construirem una pobla 
millor.

DANIEL ESCUREDo
GRuP MunICIPAL D’AMPM-PSC
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Llevamos casi un año de estado de alarma nacional. 
Con sus meses de confinamiento domiciliario, cierres 
perimetrales, toque de queda y limitación de personas 
en reuniones. Negocios que se van a pique. El sector 
turístico y hostelero en caída libre y abandonados a su 
suerte. Los profesionales de la sanidad dejándose la 
piel, las fuerzas, las ganas, la salud y, a veces, hasta la 
vida, para frenar cada embestida del virus, ola tras ola.

Centros educativos que se las ven y se las desean para 
que no se confinen las clases, “niño, no te quites la mas-
carilla”, “las clases serán telemáticas”, “a mí el Teams 
no me va”... Y los profesores solo cuentan con una mas-
carilla, litros y litros de gel hidroalcohólico, paciencia y 
poco más. Niños que han visto reducidas sus relaciones 
sociales con sus iguales en el ámbito escolar; que ape-
nas pisan parques; que han cancelado sus cumpleaños 
porque “claro mamá, hay coronavirus y no se puede” 
(algunos van camino de cancelar el segundo). 

Jóvenes que no están viviendo las experiencias propias 
de la edad; que no se relacionan cara a cara. Una gene-
ración entera que están viviendo el esprint final de sus 
vidas con angustia, sin ver con tranquilidad a sus hijos, 
nietos y bisnietos. Celebraciones familiares suspendidas, 
de lejos, a través de pantallas, por turnos... 

Una sociedad que está harta ya de llevar mascarilla, 
que no sé cómo no se nos han caído ya las orejas; que 
convive con la ansiedad; que no le ve el final a esta pan-
demia; que no levanta cabeza. Un añito que llevamos 
para enmarcarlo, vamos...

Y ahora, después de lo del año pasado, que dejasteis 
que se celebrase la macromanifestación del 8-M, aun 
teniendo suficiente información sobre la mesa como 
para cancelar; después de miles de muertos y millones 
de contagiados; después de un sin fin de barbaridades, 
¿nos venís con estas? ¿cómo que la Delegación del Go-
bierno autoriza manifestaciones por el 8-M siempre que 
no pasen de 500 personas? ¿Estáis tontos o qué? No 
tenéis vergüenza, ni la habéis conocido nunca. 

Dejad de hacer estas barbaridades. Dejad de dejarnos en 
ridículo de cara al resto del mundo. Dejad de faltarnos al 
respeto. Y, sobre todo, dejad de hablar en nombre de las 
mujeres. Dejad de hablar en mi nombre, porque como 
mujer, lo que me dais es vergüenza y muchísimo coraje.

Panda de mamarrachos. 

Y mamarrachas.

FÉLIX LILLO
Regidor no adscrit

Panda de  
mamarrachos.  
Y mamarrachas

Hace 21 meses que nuestro ayuntamien-
to cambió, pasó a ser de ERC. Hace 21 
meses que se hicieron muchas propues-
tas para cambiar en nuestro municipio y 
aún no hemos vistos las principales. He-
mos hablado varias veces con el alcalde, 
el cual tiene muy buenas palabras pero 
pocos hechos. Dónde está la seguridad 
en nuestras calles, dónde están las luces 
del camino junto a la carretera, dónde 
está... Bueno, no creo que sea necesario 
volver a repetir lo que llevamos recla-
mando desde hace ya 21 meses. ¿Que 
somos pesados? Pues sí, pero también 
estamos hartos de que se nos den pala-
bras y solo palabras pero ningún hecho. 
Y solo pedimos que se cumpla lo que 
ellos mismos propusieron en su progra-
ma electoral. A los vecinos no nos gusta 
que se nos engañe. De vez en cuando 
algún vecino nos pregunta por lo que se 
está haciendo y no tenemos palabras 
para contestar. Le explicamos lo que 
se nos dice en el ayuntamiento, pero ya 
nos da vergüenza contestar siempre lo 
mismo y además al resto de partidos que 
estamos en la oposición nos incluyen en 
el mismo paquete, algunas personas que 
no entienden que teniendo la mayoría la 
coalición entre ERC y C. per la Pobla, los 
demás no podemos hacer oposición. Nos 
gustaría poder hacer algo más, pero esto 
es lo único que nos dejan, poder llevar 
vuestras quejas ante ellos y pedir expli-
caciones, pero solo hay palabras vacías.

Queremos tener unas palabras también 
para todas aquellas personas que se han 
ido por el dichoso Covid-19, palabras de 
pena y dolor y de necesidad de que todo 
acabe. Por eso pedimos a todos que ten-
gamos mucho cuidado, que no bajemos 
la guardia y que vayamos bien protegi-
dos, no solo por nosotros, también por 
los demás. Todos estamos deseando 
abrazar a nuestros seres queridos y ver 
a los que están lejos, pongamos nuestro 
granito de arena para cumplir esos de-
seos. CUIDAOS.

PEDRO MAESTRE
Regidor de  

Podem Veïnes

Lo que podría 
haber sido y 
no fue
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Manel Bonanad

Iniciem la caminada a la pla-
ça de la Bassa. Agafem el 
camí de l’ermita (sender de 
gran recorregut GR-92). El 
seguim entre marges grans 
de pedra seca. A més del 
GR-92, el camí que seguim 
forma part de la ruta dels 
Castells del Baix Gaià.

En deu minuts arribem al 
peu del turó de l’ermita. Pu-
gem cap a l’ermita fins a la 
primera esplanada, seguim 
en direcció oest i arribem a 
unes escales amb una bara-
na de fusta que baixen cap 
a un camp de garrofers. El 
travessem i anem a parar a 
un petit bosc que hi ha a l’al-
tre costat. Veureu que hi ha 
una plataforma de formigó. 
En general, les sitges —n’he 
comptat 6, però potser que 
n’hi hagi alguna més— es lo-
calitzen a uns 25 passos en 
direcció nord-oest des de la 
plataforma —cap a la vostra 
dreta si us poseu d’esquena 
a l’ermita, dins de la frondosa 
vegetació—. No són totes al 
mateix lloc, de totes mane-
res. Si les voleu veure totes, 
haureu de començar per on 
us he dit i anar mirant pels 
voltants, tot i que no estan 
gaire separades les unes de 
les altres.

S’hi van trobar restes de 
ceràmica datades entre els 
segles III i I aC (restes d’al-
guna àmfora), fins i tot una 
moneda ibèrica. La notícia 
de la moneda la proporcio-
nà l’historiador P. Giró, qui va 
descriure la troballa als anys 
60 del segle passat. La pros-
pecció arqueològica princi-
pal es va fer a la dècada 
dels 90 del segle XX, que és 
quan es van trobar les restes 
d’una àmfora romana. Una 
àmfora era un atuell alt, de 
forma cilíndrica i fet de fang, 
amb dues nanses, de coll i 

base cònica que servia per al 
transport d’aliments sòlids i 
líquids (raïm, vi, oli d’oliva, 
cereals, olives, etc.). Foren 
molt utilitzades pels antics 
romans i grecs sobretot. Se-
gons la interpretació de les 
restes trobades —poques 
restes, això sí—, fa més de 
2.000 anys la zona ja estava 
habitada, si més no de forma 
temporal, per una comuni-
tat agrícola que pertanyia al 
poble iber en els seus inicis, 
però que passat el temps 
probablement rebés influèn-
cia dels romans, els quals ja 
s’havien establert a la penín-
sula Ibèrica cap al segle I aC. 
Així, podem dir que les restes 
trobades són iberoromanes, 
és a dir, abasten els períodes 
iber i romà.

Els ibers, com ja vaig comen-
tar en un altre article (La Pi-
gota, núm. 26, abril 2019), 
constituïen un conjunt de 
pobles nadius de la zona 
del llevant de la Península. 
Abans de la dominació ro-
mana a la península Ibèrica 
hi havia una amalgama de 
pobles, cadascun amb els 
seus costums i la seva cul-
tura. Un d’aquells pobles fou 
l’iber. Dins del poble iber hi 
havia molts subgrups, potser 
més de vint, alguns d’ells a 
l’actual Catalunya. Al Camp 
de Tarragona els historiadors 
assenyalen la presència d’ 
un grup: els cossetans. Tot 
sembla indicar que les sit-
ges pertanyien en un primer 
moment a aquest poble iber, 
el cossetà. És molt probable 
que l’assentament iber o ibe-
roromà se situés al turó on hi 
ha l’ermita i el castell, però no 
hi ha proves arqueològiques 
que ho demostrin. De totes 
maneres hem de pensar que 
la localització predilecta dels 
assentaments ibers era a dalt 
dels turons, perquè oferien 
un control visual molt bo del 

seu entorn. Tota aquesta 
zona va ser un centre de pro-
ducció i explotació agrícola 
per part d’un poblat iber en 
els seus inicis, per posterior-
ment rebre la influència de 
la civilització romana un cop 
els romans van entrar a la 
península Ibèrica. Tot sem-
bla indicar que els poblats 
ibers dispersos per la zona 
van passar a dependre dels 
centres romans més poblats, 
com a centres d’explotació 
agrícola, i així van assimilar 

la cultura i formes de vida 
romanes (és el fenomen que 
els historiadors anomenen 
romanització). Ja se sap que 
el conqueridor és el que aca-
ba dominant la situació!

Segons els historiadors, és 
molt probable, tot i que no 
se n’ha trobat cap resta, que 
aquest camp de sitges fos 
utilitzat a l’edat mitjana pels 
habitants del castell de Mon-
tornès per emmagatzemar-hi 
gra (cereals) i altres produc-
tes del camp. És una hipòtesi 

Presència iberoromana a la Pobla de Montornès 
(segles III-I aC): un sitjar a la zona de l’ermita
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Localització geogràfica de l’itinerari: zona sud-oest del terme municipal.

Sortida: plaça de la Bassa (nucli urbà de la Pobla de Montornès).

Arribada: mateix lloc de la sortida.

Durada: 1 hora i 30 minuts (dependrà de les parades que fem).

Distància: 2,5 km aproximadament.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès: marges de pedra seca; conreus; turó de l’ermita; bosc petitet al 
vessant oest del turó de l’ermita; sitjar d’època iberoromana.

Observacions: Visitarem un camp de sitges que els historiadors daten de l’època 
iber-romana (segles III–I aC) i que probablement es continuà utilitzant durant l’època 
medieval. És molt interessant perquè al nostre terme hi ha almenys dos jaciments més 
d’època iberoromana, el del Bigorro i el del coll de Creus, fet que confirma la presència de 
comunitats humanes més o menys estables al nostre terme des de fa més de 2.300 anys.

acceptable per la proximitat 
del castell i avalada per al-
guns dels historiadors que 
han estudiat en profunditat 
la història del Camp de Tar-
ragona, com per exemple el 
conegut investigador reu-
senc el Dr. Salvador Vilaseca.

Sembla, doncs, que la part 
meridional que ocupa actu-
alment el terme de la Pobla 
esdevingué una zona de po-
blament ibèric primer, i ibe-
roromà després. Almenys 
els tres jaciments que daten 

GENERALITATS

del segle III fins al I aC així 
ho testifiquen. Recordem 
el nom d’aquests tres jaci-
ments: el Bigorro o Bigorra, 
a l’extrem sud del terme, 
al costat de la variant de la 
N-340 (article publicat a La 
Pigota, núm. 26, abril 2019); 
el del coll de Creus al sud-
oest, i per últim, el del turó 
de l’ermita.

NOTA I: Del jaciment arque-
ològic no en queda cap, de 

resta. S’hi van trobar restes 
de ceràmica i una moneda 
ibèrica pel voltant que indi-
quen la més que probable 
presència d’ un assentament 
ibèric o iberoromà de més de 
2.000 anys d’ antiguitat. De 
totes maneres, hom pensa 
que el camp de sitges es 
podria haver utilitzat també 
a l’època medieval, atesa la 
presència del castell. Aquest 
jaciment i el conjunt patri-
monial al qual pertany (er-
mita i castell) s’inclou dins 

del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni de la Pobla de 
Montornès, com a BCIN (bé 
cultural d’interès nacional).

NOTA II: Les sitges que vi-
sitarem estan excavades al 
terra, a la roca, perquè an-
tigament una sitja, per defi-
nició, era un clot profund a 
terra. Algunes no es veuen 
bé perquè estan mig amaga-
des sota la vegetació. ANEU 
MOLT AMB COMPTE SI VO-
LEU FER-HI UN COP D’ ULL.
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El Club de Petanca de la Pobla de Montornès  
iniciarà l’escola de petanca el proper mes d’abril
El Club de Petanca de la 
Pobla de Montornès inici-
arà l’escola de petanca el 
proper mes d’abril.

Del 15 d’abril fins al 18 de 
juny el Cub de Petanca de la 
Pobla de Montornès posarà 
en marxa l’escola de petan-
ca, en què podran participar 
nens i nenes de 4 anys fins 
a 14 anys. L’horari serà els 
dimecres de 18.30 a 20.00 
hores a la Zona Esportiva 
Municipal (ZEM). Es faran 
grups estables per edat, 
amb classes teòriques i 
pràctiques. Hi haurà llicèn-
cia federativa obligatòria, 
que inclourà assegurança 
obligatòria. El club disposa-
rà de boles de petanca per a 
la pràctica i els participants 
rebran una samarreta obse-
qui de la Federació Catala-
na de Petanca.

El curs es farà amb totes 
les mesures anti-Covid-19: 
el club disposarà d’un ter-
mòmetre digital, gel hidro-
alcohòlic i sabó de mans.

Calendari esportiu 2021.

La Lliga provincial 2021 
serà del dia 5 de setembre 
fins al dia 19 de desembre, 
a causa de la pandèmia de 
la Covid-19. Aquest any, 
el club poblenc tindrà un 
equip a Primera Divisió, un 
a Segona i un a Tercera. A 
més, el Club de Petanca de 
la Pobla de Montornès ha 
sigut invitat a l’Internacio-

D’esquerra a dreta, Hugo Montes, Raúl Garcia i Albert Gatell.

nal d’Andrezieux Boutheon 
els dies 3, 4, 5 i 6 de juny.

Els dies 5, 6 i 7 d’agost 
organitzaran el I Torneig 
Internacional Província de 
Tarragona. Hi participaran 
equips de diverses comuni-
tats autònomes i també de 
l’estranger. Estarà format 
per 64 tripletes de sènior, 

16 de dones i 16 de juvenils.

Aquest any s’han incorpo-
rat al nostre club els ju-
gadors Albert Gatell, pro-
cedent del Club Petanca 
Coma-ruga, i els jugadors 
Raúl Garcia i Hugo Mon-
tes, que venen del Club  
Petanca Gran Via de Bar-
celona. 

28 de març - 11 i 18 d’abril  
i 2 de maig

Campionat de Catalunya de Tir de Precisió (classificatò-
ria als Campionats d’Espanya)

9, 16  i 30 de maig  
i 6 i 13 de juny

Campionat de Catalunya de Clubs per Dupletes (classifi-
catòria als Campionats d’Espanya)

27 de juny , 4 i 11 de juliol Fase prèvia als Campionats d’Espanya de Tripletes

9 i 10 d’Octubre Circuit Internacional de Petanca
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c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR 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

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès renova 
el patrocini al pilot Gerard Bailo

La Covid-19 mantiene parados los equipos 
del CFS La Pobla de Montornès

Amb l’acte de signatu-
ra, en el qual hi han estat 
presents l’alcalde, Fran-
cesc Larios, i la regidora 
d’Esports, Vanesa Blanco, 
l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès ha renovat 
el contracte de patrocini 
al pilot local Gerard Bailo.

D’aquesta manera, Bailo 
lluirà l’escut de la Pobla 
de Montornès al casc i al 
mono en els campionats 
que disputi aquesta tem-
porada 2021. A més, el nom 

Son varias las veces que 
durante esta temporada el 
Club Futbol Sala La Pobla 
de Montornès ha tenido que 
parar debido a las restric-
ciones por la Covid-19. Es-
tas diferentes paradas han 
desgastado a los jugadores 
y entrenadores, que ven que 
cada vez es más complica-
do empezar la competición. 
Concretamente el equipo 
sénior, que es el único que 
puede reanudar la compe-
tición, ha decidido, respal-
dados por la junta directiva, 
no iniciar una competición 
que tan solo durará entre 
dos y tres meses y poner 
en peligro la integridad del 
equipo y del propio club con 
posibles contagios innece-
sarios. Los equipos base 
siguen sin saber si tendrán 
o no competición, hecho 

de la Pobla de Montornès 
sortirà associat a ell en els 
diferents esdeveniments 
esportius en què participi 
el pilot de dirt track.

Gerard Bailo és l’actual 
campió del British Flat 
Track, ja que es s’hi va im-
posar el 2019 i l’any passat 
no es va disputar a causa 
de la Covid-19. A partir del 
mes de maig començarà la 
defensa del títol si l’evo-
lució de la pandèmia ho 
permet.

que ha producido que va-
rios clubs de Tarragona ha-
yamos notificado nuestro 
malestar a la Federación 
Catalana de Fútbol. 
El pasado 8 de febrero los 
equipos base pudieron 
reanudar sus entrenamien-
tos y los equipos del AMPA 
lo hicieron el pasado 1 de 
marzo. Para el club poblen-
se es un gozo volver a ver 
el polideportivo lleno de 
niños que quieren disfru-
tar del deporte, y desde el 
club seguiremos tomando 
las medidas y decisiones 
necesarias para, entre to-
dos, acabar con la pande-
mia que estamos viviendo. 
“Seguiremos trabajando y 
esperando que la próxima 
temporada sea mejor que 
la actual, y podamos todos 
disfrutar de nuestro futsal”, 
afirman desde el club.
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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

Porta la p rimavera  
a casa teva! 


