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EDITORIAL

La reobertura de la piscina municipal des-
prés del tancament obligat l’estiu passat a 
causa del coronavirus també ens ajudarà a 
recuperar aquesta sensació de normalitat 
que tant ens va faltar els mesos de més calor 
de 2020, en què no podíem anar a refres-
car-nos en aquest equipament municipal.

En aquest número de La Pigota també hi 
trobareu l’entrevista al nou regidor del con-
sistori, en Natxo Solano, que ens parla dels 
projectes que està tirant endavant des de 
les àrees que gestiona. També fem un balanç 
del que portem de mandat, en què malgrat 
l’excepcionalitat a causa de la Covid-19 hem 
fet molta feina i la volem explicar.

Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos 
un molt bon estiu!!!

Editorial
Comença l’estiu, i ho fa amb l’esperança que 
ens dona un procés de vacunació contra la 
Covid-19 que avança molt ràpidament, ar-
ribant ja a franges de població més joves i 
unes dades epidemiològiques molt positives, 
amb alguns dies fins i tot en què no hem de 
lamentar cap mort a causa del coronavirus. 
Hem volgut parlar amb la nova infermera que 
tenim al consultori mèdic de la Pobla, la Go-
retti Gatell, de com està desenvolupant-se 
i com seguirà produint-se la vacunació al 
nostre poble. També trobareu un reportat-
ge del Boni, un poblenc molt conegut per 
tots que ha patit greument la Covid-19 però 
l’ha superat. Aprofitem aquestes línies per 
demanar-vos que us vacuneu quan toqui a 

la vostra franja, perquè hi ha moltíssims més 
avantatges que inconvenients i és un acte de 
generositat davant dels qui estan al vostre 
voltant.

Aquestes bones dades d’evolució de la pan-
dèmia ens permeten poder aspirar a un es-
tiu que serà més semblant al del 2019 que al 
del 2020. Haurem de seguir mantenint unes 
mesures de protecció davant del virus —
mascareta, rentat de mans i distància— però 
podrem fer molts actes al carrer i intentar 
recuperar aquesta vida que fem a l’exterior 
a l’estiu, que tant caracteritza aquest país. 
Ens omple d’il·lusió que la Banda de Timbals 
dels Amics de Montornès pugui finalment 
presentar-nos el nou element del seguici i 
puguem veure el curtmetratge que encara 
estan acabant de rodar i produir, Pollastre.

LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA

638 124 887 / 656 890 295 / 977 648 459
Avinguda Mas Solé, núm. 6 - C-2- Casa - 8 • Urbanització El Castell - (43761) LA POBLA DE MONTORNÈS (Tarragona)

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

GESTIÓ DE LA PROPIETAT
PÈRIT JUDICIAL
WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com
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· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS
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La vacunació a la Pobla, 
en marxa

La vacunació contra la Covid-19 a la 
Pobla de Montornès va començar amb 
l’administració de la primera dosi en el 
seu mateix domicili a quaranta perso-
nes amb mobilitat reduïda durant el 
mes de març. El dijous 1 d’abril va co-
mençar la vacunació massiva contra la 
Covid-19 a la Pobla de Montornès amb 
els majors de 80 anys, a qui se’ls va 
administrar la primera dosi i van rebre 
la segona al cap de 21 dies. Voluntaris 
de Protecció Civil de la Pobla de Mon-
tornès van col·laborar en la vacunació 
ajudant amb tasques logístiques.

La infermera del Consultori de la Pobla 
de Montornès, Goretti Gatell, explica 
que amb la vacunació es va arribar 
fins a 300 veïns i veïnes de mínim 78 
anys. El grup de 70 a 77 anys es van 
vacunar a Torredembarra i per sota 
de 70 estan anant a rebre les dosis al 
Palau d’Esports de Tarragona, a Camp 
Clar. L’excepció són els pacients que 
estan en tractaments mèdics, com els 
oncològics, i que fan diàlisi. Aquestes 

Per això, insisteix que tothom ha de  
vacunar-se.

Durant l’estiu s’aniran vacunant fran-
ges d’edat cada cop més joves. També 
assenyala que al mes de setembre el 
adolescents de 12 a 18 anys seran va-
cunats després que els estudis amb 
Pfizer hagin recomanat utilitzar aques-
ta vacuna en aquesta franja d’edat.

persones són vacunades en el mateix 
centre hospitalari.

Aquest mes de juny ja s’ha començat 
a vacunar la franja de 40 a 49 anys, un 
grup molt nombrós, però també amb 
menys percepció de risc i, per tant, 
hi ha més persones que decideixen 
no vacunar-se, segons explica Gatell, 
que anima a vacunar-se perquè només 
amb la primera dosi ja es redueix dràs-
ticament la possibilitat de desenvolu-
pat una Covid-19 greu i les d’acabar a 
l’UCI i en mort són gairebé nul·les. 

Però la infermera avisa que hi ha ele-
ments fisiològics, com poden ser al-
gunes malalties de base o l’obesitat, 
que poden provocar que pacients 
joves desenvolupin una Covid greu. 

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

ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

C/ CLOSA NOVA, 53 • La Pobla de Montornès
Tel. 607 253 296 • natxo.instal@hotmail.com

Intal·lacions elèctriques

 Fontaneria · Aire condicionat

Calefacció · Antenes TV

Porters automàtics

Instal·lacions piscines

Reg aspersió jardí

Energia solar

al voltant de 300 veïns i 
veïnes han rebut les se-
ves dosis sense sortir de 
la Pobla de montornès
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El Boni el coneix gairebé 
tothom a la Pobla perquè 
fa 34 anys que va agafar al 
Bar Cafè La Pobla, i per això 
molta gent ha viscut la seva 
malaltia com si fos la d’un 
familiar o un amic. El Boni ha 
patit la Covid-19 i de forma 
greu. Tan greu que fins a dos 
cops durant les set setma-
nes que va estar ingressat a 
l’UCI els metges van avisar 
la seva família que es prepa-
ressin per al pitjor. Tot i això 
el Boni, que és com tothom 
el coneix a la Pobla però que 
es diu Bonifacio Rubio i el 
setembre vinent complirà 72 
anys, va aguantar i al cap de 
gairebé sis mesos va tornar a 
casa seva després d’un llarg 
periple per l’Hospital Santa 
Tecla i el Sociosanitari Lle-
vant. Des de llavors segueix 
recuperant-se de les seqüe-
les que li ha deixat aquesta 
maleïda malaltia.

Tot va començar el 24 d’oc-
tubre de l’any passat, quan 
es va trobar malament i, 
abans de saber el resultat 
de la PCR que li van practi-
car al CAP de Torredembar-
ra, va anar a Urgències de 
l’Hospital de Santa Tecla. 
Va ser ingressat i al cap de 
quatre dies era traslladat a 
l’UCI. Allí va estar set setma-
nes, de les quals no recorda 
gairebé res. Només somnis 
i malsons i algunes imatges 
borroses, com la del metge 
que el va atendre o un ze-
lador de la Pobla que el va 
anar a veure. El 28 de de-
sembre va ser donat d’alta 
i, a causa de l’estat en què 
l’havia deixat la Covid-19, 
va estar tres mesos i mig 
al Centre Sociosanitari Lle-
vant.

MOLTA LLUITA I TREBALL
Després de fer vida normal 
durant la primera onada del 
coronavirus, el Boni va cau-
re malalt en la segona i no 
té ni la més mínima sospi-
ta de com es va contagiar, 

El Boni, un exemple de com superar la Covid-19

perquè complia totes les 
recomanacions i cap perso-
na de la seva família o el seu 
entorn ha donat positiu. El 
que té clar és que ha pas-
sat la Covid-19 i gairebé mig 
any després d’haver superat 
la malaltia està lluitant per 
superar les seqüeles. I ho fa 
encara ara amb dos sessions 
setmanals de fisioteràpia, 
amb uns professionals amb 
qui està treballant intensa-
ment des del mes de gener, i 
està aconseguint progressos 
molt lents.

A causa de la malaltia va 
perdre vint quilos i va que-
dar “como un muñeco”, com 
diu ell mateix. Ja ha recupe-

rat entre deu i dotze quilos 
i també força mobilitat, tot i 
que encara li manca molta 
feina per fer. De ganes no 
n’hi falten i cada dia camina 
entre dos i tres quilòmetres, 
encara que sigui recorrent el 
cafè de què fa 34 anys es va 
fer càrrec i on ha deixat el 
seu fill al capdavant.

El Boni reconeix que la Co-
vid-19 és una malaltia molt 
desconeguda encara i que 
provoca seqüeles molt dife-
rents i imprevisibles en cada 
persona. Ell, a més de l’afec-
tació en la mobilitat o en la 
veu, també pateix proble-
mes intestinals que li estan 
costant de superar. Per tot 

plegat, va decidir vacunar-se 
tot i ja tenir anticossos de la 
malaltia i al febrer ja va rebre 
la segona dosi de Pfizer.

LA PART  
POSITIvA
De la seva experiència amb 
la malaltia es queda amb 
la part positiva. Primer de 
tot, les desenes i desenes 
de mostres de suport i d’in-
terès per la seva salut per 
part dels veïns i veïnes de 
la Pobla, que l’han fet sen-
tir molt estimat. I en segon 
lloc, haver conegut metges, 
infermeres i altres professi-
onals de la salut que fan una 
gran feina i amb els quals ha 
tingut una relació molt es-
treta. I per això va acceptar 
aparèixer fa unes setmanes 
en un reportatge al Diari de 
Tarragona per explicar la 
seva experiència i la tasca 
dels professionals del mon 
sanitari. 

El Boni és conscient que 
encara li queda molta feina 
per fer per tornar a ser el 
d’abans de la malaltia, però 
està disposat a seguir esfor-
çant-se. El trobareu cada dia 
al Bar Cafè La Pobla.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

El passat 26 de maig va fer 
dos anys de les eleccions 
municipals. Han estat dos 
anys difícils. Primer amb el 
sotrac del temporal Glòria 
i després amb la pandèmia 
de la Covid-19, però s’ha 
anat a l’una. És obvi que la 
gestió de la pandèmia no ha 
estat fàcil per a ningú. Hem 
hagut de lamentar milers 
de morts malgrat el gran 
esforç realitzat pels treba-
lladors del sistema sanitari, 
als quals no estarem mai 
prou agraïts, i el bon com-
portament de la ciutadania 
en general complint les re-
comanacions de les autori-
tats sanitàries.

La Covid-19 ha tingut un 
impacte en les famílies, des 
d’un vessant no només eco-
nòmic sinó també emocio-
nal. Un impacte amb unes 
conseqüències que encara 
es pateixen, i que des del 
punt de vista de les ad-
ministracions públiques, i 
també des de l’àmbit privat, 
encara s’han de gestionar.

És cert que ara s’obre una 
llum d’esperança, i que el 
camí passa per la vacuna-
ció, però hem de seguir col-
laborant de manera especial 
entre tots mentre els efectes 
de la pandèmia perdurin.

El coronavirus ha frenat 
el creixement que teníem 
previst per al municipi; així 
i tot, han sigut dos anys de 
molts de canvis i de molta 
feina, primer de tot adaptant 
les festivitats, el mercadet, 
la neteja de l’escola i totes 
les activitats a la nova rea-
litat. Hem creat una partida 
de promoció econòmica per 
ajudar els nostres comerços 
i hem suspès durant aquest 

Dos anys fent molta feina 
malgrat la pandèmia

temps la taxa per a les ter-
rasses.

Durant aquest temps, tam-
bé hem canviat els conteni-
dors i ara ja disposem de les 
cinc fraccions de reciclatge, 
hem recuperat dos pous 
per intentar pal·liar la man-
ca d’aigua en època estival, 
s’ha canviat l’enllumenat 
i la porta del poliesportiu, 
s’ha reformat i legalitzat el 
bar de la plaça de la Bassa, 
hem pogut ampliar l’hora-
ri del cementiri gràcies a la 
instal·lació d’una porta auto-
màtica, s’ha adequat l’antic 
consultori per acollir entitats 
com les Bèsties de la Pobla o 
el Pessebre Vivent i s’estan 
adequant altres espais per a 
les noves entitats, com Pro-
tecció Civil o l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Castell i 
Flor de l’Ametller.

I sobretot, hem equilibrat 
les finances de l’Ajuntament, 
que ens permetran fer mol-

tes més inversions els prò-
xims anys, projectes que ja 
tenim preparats i subvenci-
ons atorgades, i que malgrat 
que molts s’estan engegant a 
poc a poc, ben aviat els veu-
rem fets realitat.

Projectes essencials, alguns 
de bàsics, previstos per a 
aquesta segona part del 
mandat, com la remodelació 
de l’estructura de personal i 
la consegüent ampliació de 
places de la brigada i ofici-
nes o la creació de vigilants 
de seguretat. El canvi d’enllu-
menat a les urbanitzacions, 
l’arranjament de voreres, la 
instal·lació d’un columbari al 
cementiri municipal o la le-
galització del bar de la zona 
esportiva municipal del Cas-
tell, entre altres.

També tenim previst comen-
çar a finals del 2021 les refor-
mes de les antigues escoles 
i reconvertir-les en un centre 
cultural.

Aquest espai, on molts de 
nosaltres tenim molts re-
cords de la nostra infància, 
podrà acollir diferent tipus 
d’actes, des d’un conta-
contes per als més petits a 
la presentació d’un llibre o 
xerrades per als més grans, 
un espai que pugui servir tant 
de ludoteca per als més me-
nuts com de trobada per als 
nostres avis o de lloc d’estudi 
per als adolescents.

Les antigues escoles són ide-
als, tant per la ubicació com 
per les dimensions, per po-
der acollir una biblioteca dins 
de la xarxa de la Generalitat, 
i això ens servirà tant per 
poder disposar dels llibres i 
ordinadors actuals com per 
beneficiar-nos de subvenci-
ons per a totes les activitats 
que hi tenim previstes, i de 
retruc, deixar de ser l’únic 
municipi del Baix Gaià sense 
biblioteca ni espai municipal 
per celebrar-hi actes o acti-
vitats.
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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

Una de les competències que gestio-
na és Festes. com es plantegen sant 
Joan i les festes d’estiu tenint en 
compte el context pandèmic?
No podem fer unes festes com les que 
fèiem fins abans del Covid-19, però les 
preparem de manera que siguin tan 
semblants com es pugui a les de lla-
vors. Sempre que el Procicat ens doni 
els permisos. La gent té moltes ganes 
de ballar i de fer festa. De moment les 
preparem com si no hi hagués pandè-
mia, amb balls, etc., però una mica li-
mitades, és clar.

Una de les novetats és la presentació 
del nou element del Seguici Festiu.

Hem parlat amb l’Associació Amics de 
Montornès i inclourem a les festes d’es-
tiu tant la presentació de la pel·lícula 
com la nova bèstia de foc i aigua.

a l’àrea de medi ambient i sosteni-
bilitat, quines són les iniciatives que 
tenen en marxa?
S’ha fet ja molta feina, però estem molt 
pendents de la retirada de runes en els 
entorns rurals i de fer-ne el seguiment 
junt amb agents rurals. I si identifiquem 
el responsable fem la denúncia perti-
nent per mirar d’acabar amb aquesta 
situació. Se segueixen abocant runes 
i és qüestió de conscienciació social. 
Estem en contacte amb la Diputació de 
Tarragona per a la neteja dels períme-
tres forestals per prevenir els incendis. 
Ara hem de preparar el projecte i que 
ens l’aprovin. És un procés complex. 
També hem d’abordar temes en els 

Natxo Solano Castelló va ocupar el 
cinquè lloc de la candidatura d’Es-
querra Republicana de Catalunya en 
les darreres eleccions, i la renúncia a 
l’acta de regidor d’Òscar Ciurana ha 
provocat que aquest mes de maig hagi 
entrat com a regidor de l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès, assumint les 
competències de Festes, Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Camins i Entorns Rurals, 
i Enllumenat Públic. Solano, de 53 anys, 
electricista de professió, és empresari. 
Actualment és vicepresident del Pesse-
bre Vivent de la Pobla de Montornès i va 
ser membre de la Comissió municipal 
de Festes. També va jugar a futbol al 
club local.

com ha estat incorporar-se a mig 
mandat a l’ajuntament i al govern de 
la Pobla?
Té els seus pros i els seus contres. Els 
companys regidors tenen molta feina 
avançada. És entrar en un món nou, 
perquè jo tinc una empresa d’electri-
citat, però l’administració no l’havia 
tocat mai. Just fa un mes que estic en 
el càrrec i estic en la fase d’aprendre i 
consultar amb els companys com va tot 
perquè és bastant complex. 

s’havia plantejat la possibilitat d’en-
trar com a regidor o ha estat una cosa 
que ha vingut de cop?
M’ha vingut de cop. Quan va haver les 
eleccions i van sortir quatre regidors 
d’ERC, em vaig fer a la idea que no seria 
regidor durant aquest mandat perquè 
ocupava el cinquè lloc de la llista.

“Preparem les festes d’aquest estiu de manera que siguin tan 
semblants com es pugui a les d’abans de la pandèmia”

NATxO SOLANO 
Regidor de Festes, Medi Ambient  
i Sostenibilitat, Camins i Entorns  
Rurals, i Enllumenat Públic de  
l’Ajuntament de la Pobla de Montornès

se segueixen abocant 
runes als entorns rurals 
i és qüestió de  
conscienciació social 
acabar-ho
propers mesos relacionats amb la re-
collida selectiva.

a l’àrea de camins els darrers anys 
s’hi han fet inversions. Hi ha previst 
fer-n’hi més?
A partir de la pandèmia, molta gent de 
Torredembarra, Creixell i la Pobla estan 
usant aquests camins. Fem unes actu-
acions conjuntament amb la Diputació 
de Tarragona de neteja i reparació de 
camins pavimentats. Tenim una a sub-
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“Preparem les festes d’aquest estiu de manera que siguin tan 
semblants com es pugui a les d’abans de la pandèmia”

primera està a exposició pública, que 
és de 68.000 euros, i la segona fase, 
de 143.000 euros, s’està elaborant el 
projecte. També s’ha de treure a  lici-
tació de l’enllumenat del carril bici. Hi 
havia unes contradiccions en el projec-
te anterior que el feien inexecutable i 
tampoc no estàvem d’acord en la lon-
gitud del camí, perquè creiem que ha 
d’arribar de la Pobla fins el Castell i no 
quedar-se al cementiri, com passava 
en l’altre projecte que hi havia. També 
s’està preparant el plec de condicions 
per el contracte nou de manteniment 
dels llums i hi volem incloure els llums 
de Nadal per no tenir els problemes 
de cada any, quan havíem de contrac-
tar-ho a part del que feia l’empresa que 
s’encarregava del manteniment. Fins 
ara funcionàvem amb pròrrogues.

Estan treballant en algun projecte 
més?
Estem treballant conjuntament amb di-
verses regidories el canvi de l’ordenan-
ça municipal que regula els permisos 
d’obres per mirar d’agilitzar els tràmits 
de les petites obres que es fan a les ca-
ses perquè amb l’actual ordenança es 
passa molt de temps en la tramitació.

Volem incloure els llums 
de Nadal en el  
contracte nou de  
manteniment dels llums 
del poble que estem  
preparant 

venció per enguany i està previst fer-ho 
per a octubre. També tenim previst fer 
un manteniment pel que fa a la retirada 
d’herbes, etc.

Pel que fa a l’enllumenat, n’estan 
fent renovació en algunes zones del 
municipi.
Sí, s’ha fet renovació en algunes zo-
nes i està pendent de licitació el can-
vi d’il·luminació de la urbanització El 
Castell, que es fa en diverses fases. La 



10

JUNY 2021  La pigota
ACTUALITAT MUNICIPAL

El relleu d’Òscar Ciu-
rana per Natxo Solano 
dins del grup munici-
pal d’ERC ha produït 
canvis també en el 
govern municipal de 
la Pobla de Montor-
nès. La majoria de 
les competències del 
regidor sortint han 
estat assumides pel 
nou edil, però altres 
han estat distribuïdes 
entre altres mem-
bres de l’executiu  
local. Els canvis es 
detallen en aquest 
gràfic.

Aquest canvi de car-
tipàs no implicarà un 
increment del cost 
del govern pel que fa 
a retribucions, ja que 
simplement és una 
reestructuració de 
dedicacions i salaris 
entre els membres del 
govern, mantenint el 
cost global actual.

Reestructuració del cartipàs municipal

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès reobre aquest 
estiu la piscina municipal del 
19 de juny al 12 de setembre, 
després que la temporada 
passada romangués tanca-
da al públic, coincidint amb 
l’esclat de la pandèmia de la 
Covid-19.

Per mantenir les mesures 
de seguretat, l’aforament 
serà limitat a 75 persones i 
no s’haurà de demanar cita 
prèvia. L’horari de la piscina 
serà els dilluns de 16 h a 20 
h i de dimarts a diumenge de 
10 h a 14 h i de 16 h a 20. Els 
cursets es realitzaran de 16 
a 17 hores, en un carril reser-
vat per a l’activitat.

Ja s’han adjudicat els con-
tractes de salvament i 

El sostre del poliespor-
tiu municipal pateix un 
gran deteriorament i la 
falta de manteniment 
des de la seva cons-
trucció fa necessari un 
arranjament complet, 
no només per les innu-
merables goteres que 
pateix, sinó també per 
seguretat. El plec de 
clàusules es pot consul-
tar a la pàgina del perfil 
del contractant de la 
web municipal.

Aquesta obra està valo-
rada en 49.642,62 euros 
i està subvencionada 
per la Diputació de Tar-
ragona amb un import 
de 44.173,65 euros.

IL·LUMINACIÓ DE LA 
PISTA
El passat mes d’abril va 
finalitzar la substitució 
de la il·luminació de la 
pista del pavelló poli-
esportiu, que ha anat a 
càrrec d’Electricitat Bo-
quet SL. El preu de l’ad-
judicació del contracte 
era de 12.341,48 euros i 
els treballs han consis-
tit en la substitució de 
la il·luminació de la pis-
ta del pavelló poliespor-
tiu de la Pobla de Mon-
tornès, concretament 
se substitueixen els 20 
projectors d’halogenurs 
metàl·lics de 250 W per 
uns amb tecnologia led 
de les característiques 
descrites en el projecte. 
S’han instal·lar projec-
tors de 100 W un a cada 
lateral, en lloc d’un com 
hi havia fins ara.

L’obra  
d’arranjament 
del sostre del 
poliesportiu 
ha sortit  
a licitació

Es reobre la piscina municipal després 
d’un any tancada per la Covid-19 

manteniment de la piscina 
i s’estan fent els últims pre-
paratius per a la reobertura.

PREUS D’ENTRADA, ABO-
NAMENTS I CURSETS

Entrada d’infants de 0 a 6 
anys: gratuïta

Entrada diària fins a 12 
anys i majors de 65 anys: 
2,5 €

Entrada diària des dels 13 

anys fins als 64 anys: 3,5 €

Abonament temporada 
fins als 12 anys i majors 
de 65 anys: 29 €

Abonament temporada 
des dels 13 anys fins als 
64 anys: 39 €

Cursets natació (2 dies 
setmanals): 15 €/quinzena

Cursets natació (1 dia set-
manal): 10 €/quinzena

Secretaria i padró

Personal

Règim intern

Protocol

Hisenda i Rendes

Seguretat ciutadana

Protecció civil

Relacions institucionals

F R A N C E S C  
L A R I O S

Educació

Cultura

Benestar animal

Noves tecnologies i comunicació

Infància i familia

Joventut i lleure

Informàtica

Transparència i participació ciutadana

GEMMA 
BARCELÓ

La dedicació parcial o 

completa dels regidors o 

regidores no és compatible 

amb el cobrament de juntes 

de govern o de plens 

municipals

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

VANESSA 
BLANCO

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

JOSEP MARIA 
SANTAMARIA

Salut

Recollida de residus sòlids 

urbans

Cementiri

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

IVAN GARCÍA

Serveis municipals

Manteniment de parcs i jardins

Manteniment i gestió 

d'edificis municipals

Manteniment d'instal.lacions esportives

Neteja pública

Xarxa d'abastament d'aigua

Xarxa de clavagueram

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

ÒSCAR 
CIURANA

Urbanisme

Obres públiques i Habitatge

Medi ambient i sostenibilitat

Camins i entors rurals

Agricultura

Enllumenat públic

Via pública

Mobilitat i transport

* * *

Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Promoció econòmica i tursime

Mercat i fires

Politiques actives d'ocupació

LLicència d'activitats

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

2019
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govern i plens: 12.500 € bruts/any

JOSEP MARIA 
SANTAMARIA

Salut

Recollida de residus sòlids 
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Via pública

Mobilitat i transport

* * *

Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Promoció econòmica i tursime

Mercat i fires

Politiques actives d'ocupació

LLicència d'activitats

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

2019
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Via pública
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* * *

Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Promoció econòmica i tursime

Mercat i fires

Politiques actives d'ocupació

LLicència d'activitats

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any
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Obres públiques i Habitatge

Medi ambient i sostenibilitat

Camins i entors rurals

Agricultura

Enllumenat públic
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Mobilitat i transport

* * *

Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Promoció econòmica i tursime

Mercat i fires

Politiques actives d'ocupació

LLicència d'activitats

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

2019

Secretaria i padró

Personal 

Règim intern

Protocol

Hisenda i Rendes

Seguretat ciutadana 

Protecció civil

Relacions institucionals

Urbanisme

Habitatge

Patrimoni

Turisme

Promoció econòmica

Comerç

Polítiques actives d'ocupació

Obres públiques

F R A N C E S C  
L A R I O S Educació

Cultura

Benestar animal

Noves tecnologies i comunicació

Infància i familia

Joventut i lleure

Transparència i participació ciutadana

GEMMA 
BARCELÓ

La dedicació parcial o 

completa dels regidors o 

regidores no és compatible 

amb el cobrament de juntes 

de govern o de plens 

municipals

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

NATXO 
SOLANO

Enllumenat públic

Festes

Medi ambient i sostenibilitat

Camins

Entorns rurals

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

JOSEP MARIA 
SANTAMARIA

Salut

Gent gran

Agricultura

Memòria històrica

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

IVAN GARCÍA

Serveis municipals

Manteniment de parcs i jardins

Manteniment i gestió d'edificis municipals

Manteniment d'instal.lacions esportives

Neteja pública

Xarxa d'abastament d'aigua

Xarxa de clavagueram

Cementiri

Via pública

Recollida de residus sòlids i urbans

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

VANESSA 
BLANCO

Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Mercat i fires

Mobilitat i transport

LLicència d'activitats

Dedicació: 50 %

Retribucions : 12.500 € bruts/any

Dedicació: 75 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

* * *

2021
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Camins
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JOSEP MARIA 
SANTAMARIA

Salut
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Agricultura

Memòria històrica

Retrbució estimada per juntes de 

govern i plens: 12.500 € bruts/any

IVAN GARCÍA

Serveis municipals

Manteniment de parcs i jardins

Manteniment i gestió d'edificis municipals

Manteniment d'instal.lacions esportives

Neteja pública

Xarxa d'abastament d'aigua

Xarxa de clavagueram

Cementiri

Via pública

Recollida de residus sòlids i urbans

Dedicació: 100 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

VANESSA 
BLANCO

Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Mercat i fires

Mobilitat i transport

LLicència d'activitats

Dedicació: 50 %

Retribucions : 12.500 € bruts/any

Dedicació: 75 %

Retribucions : 25.000 € bruts/any

* * *
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Xarxa de clavagueram

Cementiri

Via pública

Recollida de residus sòlids i urbans
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* * *
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Esports i gestió d'instal.lacions esportives

Activitats esportives

Serveis socials

Politiques d'igualtat de gènere i LGTBI

Associacionisme

Mercat i fires

Mobilitat i transport
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* * *

2021

2019

2021
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TEL. 977 64 83 95
Passeig de l'estació 62, 64

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

Infants de l’Escola  
Els Ametllers participen 
en una activitat de vela

Una trentena d’alumnes de 
sisè de primària de l’Escola 
Els Ametllers han portat a 
terme l’activitat de vela al 

Club Marítim Torredembar-
ra. És una activitat subvenci-
onada per l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès.

Èxit dels quatre tallers 
d’iniciació en defensa 
personal femenina

Des de la Regidoria de la 
Dona i igualtat, l’Ajunta-
ment de la Pobla de Mon-
tornès va organitzar quatre 
tallers d’iniciació en defensa 
personal femenina, que es 
van desenvolupar al pave-
lló municipal els dilluns 3, 

10, 17 i 24 de maig de 19 a 
21 hores. Tots quatre dies 
es van exhaurir les places 
disponibles. En els tallers 
es van treballar principis i 
tècniques bàsiques de la de-
fensa personal i com actuar 
davant d’un atac.

Nou impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels  
vehicles de tracció mecànica
L’Agència Tributaria de Ca-
talunya implantarà aquest 
any el nou impost sobre 
les emissions de diòxid 
de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica, un 
tribut de fiscalitat verda. 
La seva recaptació es des-
tinarà íntegrament a acci-
ons de millora de l’entorn 
i del transport públic, a fo-
mentar les energies reno-
vables i els vehicles nets, 
i a impulsar la mobilitat 
sostenible, la gestió dels 
parcs naturals i la recerca.

Aquest tribut afectarà les 
persones (físiques i jurídi-
ques) que fossin titulars 
d’un vehicle (turisme, 
furgoneta o motocicleta) 
amb domicili fiscal a Ca-
talunya el 2020. El padró 
provisional dels vehicles 
que tributen per l’impost 
es pot consultar a la seu 
electrònica de l’Agència 
Tributària de Catalunya: 
https://atc.gencat.cat/
ca/tributs/impost-emis-
sions-vehicles/acces-
padro/.
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SANT JORDI

Sant Jordi 2021
La Pobla de Montor-
nès va celebrar la dia-
da de Sant Jordi amb 
diferents actes, que 
van començar amb les 
parades de llibres al 
mercat setmanal. A la 
plaça de l’Església es va 
representar la llegen-
da de sant Jordi, però 
abans hi va haver una 
tabalada amb la Bès-
tia de la Pobla. Des del 
Drac Pigota es van fer 
diferents rifes.
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L’artista poblenc Avel·lí Perpiñán exposa  
les seves pintures i escultures a la Sala Lluís d’Icart  
de Torredembarra
La Sala Lluís d’Icart de Torredembarra 
acull, del 3 al 30 de juny, una exposició 
retrospectiva de pintures i escultures 
d’Avel·lí Perpiñán Yuste, artista que ac-
tualment resideix a la Pobla de Mon-
tornès. La inauguració va ser el passat 
dijous 3 de juny.

Avel·lí Perpinyà Yuste va néixer a Barce-
lona i aviat es va decantar per les arts 
plàstiques i el disseny. Va cursar els es-
tudis de Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona, on va obtenir el títol de pro-
fessor de dibuix, després el de llicenciat 
en Belles Arts i més tard el de doctor 
en Belles Arts, mitjançant el programa 
de “Representació i Interpretació a la 
Cultura Visual”.

Ha impartit la docència a diferents 
nivells. És catedràtic de dibuix de bat-

xillerat, en un institut a Barcelona. Ha 
estat professor d’educació artística i de 
didàctica de l’educació visual i plàstica 
en diverses etapes a la Universitat de 
Barcelona, ha impartit com a professor 
diversos cursos de noves tecnologies a 
l’CIEJ de la Fundació La Caixa i a l’Ins-
titut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

Amb la tesi doctoral “Atributs de les 
categories formals de la representació 
infogràfica en les arts visuals” manifes-
ta una activitat investigadora que és 
constata en les següents línies d’inves-
tigació: les noves tecnologies com a 
eina de creació artística, la informàtica 
com a eina vehicular a l’educació ar-
tística i la percepció i la representació 
infogràfica.

Travessa una primera etapa creativa 
expressant mitjançant el gravat, la 
pintura i la realització de murals vitri-
ficats. A partir de la meitat dels anys 
vuitanta, comença a interessar-se per 
les noves tecnologies com a mitjà d’ex-
pressió i de creació, realitzant diverses 
sèries de pintura mitjançant l’ordina-
dor i vídeos manipulats artísticament, 
a més de videoinstal·lacions.

ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès va celebrar 
el passat divendres 28 de 
maig l’acte de signatura de 
la cessió de l’ús dels locals 
de l’antic consultori amb les 
associacions del Pessebre 
Vivent i les Bèsties de la Po-
bla —que també servirà per 
exposar l’element del segui-
ci— i la cessió del local de 
l’avinguda Tarragonès a fa-
vor de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Poblamar.

Una a una es van signar les 
tres cessions amb els re-
presentants de les entitats 
i associacions locals per tal 
de refermar el compromís 
de col·laboració i continuar 
enfortint el teixit associatiu 
del municipi.

L’acte va ser presidit per l’al-
calde de la Pobla, Francesc 
Larios, acompanyat en la fir-
ma dels convenis de cessió 
per la regidora d’Associaci-
ons, Vanessa Blanco.

L’Ajuntament signa la cessió de l’ús  
dels locals a diferents associacions

l’associació del  
Pessebre Vivent, 
les Bèsties de la 
Pobla  
i l’associació  
de Veïns i Veïnes 
de Poblamar  
tindran un local  
municipal 

de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Poblamar, el seu 
president, Javier Tirado, i el 
vicepresident, Cèsar Ciuró.

Les associacions, entitats i 
clubs esportius duen a ter-
me una gran tasca dinamit-
zadora i associativa, que fa 
que la Pobla sigui un poble 
viu i actiu. Amb els convenis 
reconeixem el seu treball 
diari, especialment després 
d’un any tan complicat i en 
què també han aportat el 
seu granet de sorra en els 
moments més difícils.

Pel que fa a les associacions, 
hi van assistir el president 
del Pessebre Vivent, Alfred 
Rofes; el president de les 
Bèsties de la Pobla, David 
Jansà, i com a representats 
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El passat 9 d’abril es va aprovar per 
majoria absoluta -vots a favor d’ERC, 
Centrats i el regidor no adscrit Fèlix Li-
llo, l’abstenció d’AMPM i el vot en contra 
de Podem) la suspensió de llicències de 
construcció de piscines durant un any, 
atès que les normes urbanístiques són 
de l’any 1981 i no regulen la construc-
ció d’aquestes, per així poder adaptar 
la normativa i que es puguin construir 
d’una forma més sostenible.

La pandèmia ha canviat el costum i els 
hàbits de molts de nosaltres i això tam-
bé inclou les segones residències, que 
durant el primer trimestre del 2021 han 
quintuplicat la demanda de llicències 
d’obres per piscines municipals res-
pecte als altres anys. El fet de no tenir 
unes normes urbanístiques clares pel 
que fa a la construcció de piscines ha 
generat un creixement d’aquest espai 
d’oci d’una manera poc sostenible pel 
nostre municipi.

Cal recordar els problemes que patim 
de subministrament, on la demanda 
d’aigua, sobretot als mesos estivals, 
és molt superior al cabdal que en po-
dem obtenir dels nostres pous i que se 
sumen a una xarxa de canonades obso-
letes a les urbanitzacions que pateixen 
moltes avaries, tant pel desgast com 
per les avaries produïdes pels inevita-
bles talls d’aigua que se’n fan.

S’aprova la suspensió durant un any  
de les llicències de piscines particulars

CONNExIÓ AL CAT
L’any 2019 ens vam trobar que finalit-
zava la reserva que teníem per connec-
tar-nos a la xarxa del CAT i vam poder 
negociar una nova pròrroga de dos anys 
més, amb una bonificació del 100 % del 
cànon de reserva que es pagava ante-
riorment. 

El mateix Consorci d’aigües de Tarrago-
na ens està revisant el projecte per fer 
la connexió fins al dipòsit de Poblamar 
-amb un cost aproximat a 800.000 eu-
ros-, ja que és el més proper al punt 
de connexió, que es troba al costat de 
l’autopista. 

Paral·lelament, l’any 2020 vam fer di-
verses actuacions, com recuperar el 
pou de l’escorxador, que fins ara estava 

inactiu i així poder obtenir 9 m3/l’hora, 
reparacions al Pou del Barranc, que ens 
subministra 4 m3/l’hora i el subminis-
trament d’aigua mitjançant vehicles 
cisterna per evitar fer més talls d’ai-
gua a l’estiu. Aquesta darrera actuació 
ha comptat amb una subvenció de 
3.558,60 euros a càrrec de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

Durant aquests mesos que han trans-
corregut del 2021 hem fet reparacions a 
les canonades i així evitar la pèrdua de 5 
m3/l’hora i tenim previstes pels pròxims 
dies dues actuacions per recuperar el 
pou Flor, del que estimem treure’n 15 
m3/hora i col·locar una bomba addicio-
nal al pou de Rubials, atès què és el pou 
que més aigua ens subministra.

Com ja és tradició, en el marc 
de la festivitat de Sant Jordi , 
aquest any també hem celebrat 
la V edició del Certamen literari 
Eusebi Mercader. La Regidoria 
d’Educació del nostre municipi 
ha convocat la cinquena edició 
adreçada als nens i les nenes de 
l’escola Els Ametllers.

Els infants d’Educació Infantil 
han participant fent un dibuix 
relacionat amb la temàtica de 
Sant Jordi. L’alumnat d’Educa-
ció Primària han realitzat un es-
crit individual de temàtica lliure 
però fent esment La Pobla de 
Montornès.

ELS GUANYADORS SÓN

◗ P3 Vera Fernández Cardenete

◗ P4 Nico Florit Sánchez

◗ P5 Maria Montefoschi

◗ 1r A Duna Guillén Hurtado

◗ 1r B Irene Obiols

◗ 2n A Jana Calvet Bové 

◗ 2n B Xavi Fontecha Ruiz

◗ 3r Thais Can Garcia

◗ 4t Albert Maymó Alcàntara

◗ 5è Laia Ferré Nieto

◗ 6r A Hajar Taoull

◗ 6r B Mario Reyes Morales

V Certamen Literari Eusebi Mercader
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Cuides la teva salut cardiovascular?

Anna Icart de Bofarull

Les malalties cardiovas-
culars són la primera cau-
sa de mort a Catalunya i 
engloben patologies com 
les cardiopaties, malalti-
es coronàries (infarts), 
malalties vasculars del 
cervell (ictus)... A més a 
més aquestes patologies 
poden anar associades a 
altres com la hipertensió, 
la hipercolesterolèmia, 
la diabetis, l’obesitat..., 
ja que fan augmentar 
el risc cardiovascular. 
Aquest risc consisteix en 
la probabilitat de patir 
un episodi cardiovascu-
lar durant els següents 10 
anys de vida. Com que la 
majoria de les malalties 
cardiovasculars no acos-
tumen a anar acompa-
nyades de símptomes és 
important portar contro-
lat el nostre risc i cuidar 
la nostra salut cardíaca. 

Per tant, considero im-
portant donar uns con-
sells bàsics per mantenir 
el cor sa. Primerament, 
cal deixar de fumar, ja 
que augmenta el risc 
d’accidents vasculars; 
també beure alcohol amb 
moderació; realitzar ac-
tivitat física diàriament, 
mínim 30 minuts, ja que 
disminueix la tensió ar-
terial, el greix corporal i 

el colesterol, i portar una 
gestió positiva de l’estrès 
i l’ansietat. Així mateix, és 
important evitar el so-
brepès, ja que comporta 
l’acumulació del greix a 
la zona abdominal. Cal 
destacar especialment 
el que envolta els òrgans, 
anomenat greix visceral. 
El control del sobrepès es 
pot aconseguir seguint 
una alimentació cardio-
saludable, és a dir, una 
dieta equilibrada: 5 por-
cions de fruites i verdures 
al dia, sobretot les antio-
xidants (kiwi, raïm, fruits 
vermells); augment de la 
ingesta de fibra vegetal; 
consum de peix fresc dos 
cops per setmana; dismi-
nució del consum de su-
cre i sal; ingesta de grei-
xos monoinsaturats (oli 
d’oliva, ametlles) en lloc 
dels saturats; augment 
del consum d’aliments 
rics en omega-3 (salmó, 
tonyina, nous) i menjar 
cereals integrals en lloc 
de farines refinades.

Per últim, s’ha de recor-
dar que cal controlar els 
factors associats al risc 
cardiovascular com la 
tensió arterial, la gluco-
sa en sang i el colesterol. 
Quan tinguis dubtes, con-
sulta un professional de 
la salut perquè t’ajudi a 
cuidar el teu cor. 

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

Celebració de Dilluns de Pasqua 
a l’ermita de Montornès

Malgrat la Covid-19, aquest 
passat Dilluns de Pasqua 
es va fer la tradicional ce-
lebració religiosa a l’ermita 
de Montornès. La situació 

pandèmica va obligar, però, 
a suspendre la resta d’actes 
festius que se celebren cada 
any el darrer dia de Setmana 
Santa.

EL CONSELL DE SALUT

Laura Martínez i Marc Rius 
van ser els campions del 
Campionat de Catalunya 
de Powerlifting, celebrat 
el dissabte 17 d’abril al Pa-
velló Municipal de la Pobla 
de Montornès. Els dos van 
ser els millors esportistes 
dels 47 que s’hi van donar 
cita, en una competició on 
també estaven en joc di-
verses places a la selecció 
catalana, que competirà en 
el Campionat d’Espanya.

A més del powerlifting, el 
Campionat de Catalunya a la 
Pobla de Montornès també 
incorporava la modalitat de 
pressió en banc, en la qual 
van participar quatre dones 

El Campionat de Catalunya de 
Powerlifting aplega gairebé mig  
centenar d’esportistes a la Pobla

i un home. Montse Alcoba es 
va imposar a les seves com-
panyes del Bunkai Barberà 
del Vallès, Jordana de Haro 
i Maribel Cano, amb 105 kg 
i 80, 44 GL Points, mentre 
que Adrià Virgili va guanyar 
sense haver de fer front a 
cap rival, aixecant 167,5 kg.
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TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

La pigota marÇ 2021

Des de ja fa uns anys, l’Associació 
d’Amics dels Gats de la Pobla de Mon-
tornès, Poblagat, treballa amb aquests 
animals al municipi i actualment ja en 
gestiona 43 colònies. D’aquestes, la 
majoria (33) estan localitzades a la ur-
banització del Castelsl, mentre que 7 
estan a Poblamar i 6, al nucli històric. 
Una colònia està formada per un mínim 
de quatre o cinc gats, però poden ser 
més nombroses i n’hi ha una de localit-
zada que la integren 38 gats.

Des de Poblagat s’encarreguen de l’apli-
cació del mètode CER (captura-este-
rilització-retorn) per tal de millorar la 
qualitat de vida dels animals i controlar 
les colònies limitant-ne el creixement. 
A través d’aquest mètode, les gates i 
els gats són capturats i traslladats al 
centre veterinari. Allí són esterilitzats 
per evitar que es reprodueixin incon-
troladament i, després, són retornats a 
la seva colònia de forma segura. Quan 
es capturen els felins també s’aprofita 
per desparasitar-los.

D’altra banda, des de Poblagat tenen 
cura de la seva alimentació controlada 
i del bon estat i neteja dels espais on 
es troben els animals, per tal procurar 
la comoditat del veïnat i fer que les co-
lònies no suposin una molèstia. Així, hi 
ha una persona a càrrec de cadascuna 
de les colònies, autoritzada per l’Ajun-
tament, que és l’única responsable 
d’alimentar els gats i gates de la seva 
colònia, així com de mantenir l’espai 
net i en bones condicions. Finalment, 
si es detecten colònies que poden su-
posar una molèstia per la seva ubicació 
o un perill per als animals, es treballa 
per canviar-les de lloc i establir-les en 
espais més adients.

Poblagat té actualment un total de 331 

Poblagat Associació  
gestiona 43 colònies felines al municipi

FOMENTAR LES ADOPCIONS
L’adopció de cadells és l’altre dels grans 
objectius de Poblagat i en fan un segui-
ment important quan una família es fa 
càrrec d’un gat, ja que aquesta assu-
meix unes obligacions, com que tingui 
una documentació, una vacunació i una 
esterilització. 

Actualment, formen part de Poblagat 
un total de 23 voluntaris i voluntàries 
que desenvolupen diverses tasques al 
municipi. Totes les persones que col-
laboren en aquest projecte ho fan de 
manera voluntària i els mitjans eco-
nòmics per fer front a les despeses de 
menjar, esterilitzacions, captures (gàbi-
es, guants…), medicació, etc. provenen 
de subvencions de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès, de la Diputació de 
Tarragona i de donatius.

Amb Poblagat s’hi pot contactar a 
través del telèfon i de la seva pàgina 
de Facebook. Mantenen un contacte 
continu i intens amb l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès amb l’objectiu 
de treballar conjuntament amb el con-
sistori per garantir el benestar dels gats 
i gates que viuen als carrers de la vila, 
evitar el creixement descontrolat de les 
colònies felines i millorar la convivència 
entre els animals i el veïnat.

Des d’aquí Poblagat aprofita per dema-
nar la col·laboració de tots els veïns i 
veïnes, tant si voleu col·laborar com a 
voluntaris i voluntàries com simple-
ment demanant-vos que no feu mal als 
animals ni dificulteu la nostra tasca, en 
benefici de la nostra convivència. Tam-
bé s’accepten donacions de menjar, etc. 
i donatius que podeu fer arribar al bar 
Le Petit Plaisir i el Forn Virgili, establi-
ments col·laboradors de l’associació 
Poblagat.

gats controlats. L’any passat es van es-
terilitzar un total de 178 felins, mentre 
que enguany ja se’n porten 54. Segons 
afirma Òscar Valderrama, són l’associ-
ació que més feina està fent els darrers 
dos anys de les que existeixen en el seu 
entorn.

El treball que es fa amb aquestes co-
lònies, segons explica Valderrama, és 
alimentar els seus integrants, oferir 
tractament veterinari, esterilitzacions 
i també fomentar les adopcions. Des de 
Poblagat reben trucades de veïns i veï-
nes que els avisen que hi ha una colònia 
que està en perill o que necessita ajuda.

Un dels gats adoptats aquest passat 
mes de febrer a través de Poblagat.

actualment l’entitat té 
un total de 331 gats con-
trolats en tot el terme 
municipal de la Pobla

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR
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La Banda de Timbals 
d’Amics de Montornès ul-
tima el rodatge d’aquest 
nou curtmetratge amb 
Jordi Pardo i el seu equip 
al capdavant

La Covid-19 ha endarrerit 
el rodatge de Pollastre, 
el curtmetratge impulsat 
per la Banda de Timbals 
d’Amics de Montornès per 
presentar nou element per 
al Seguici festiu de la Pobla, 
però el nou film ja té final-
ment data d’estrena: 30 de 
juliol. La catifa vermella 
tornarà, doncs, durant les 
Festes d’Estiu a la plaça de 
la Bassa, com ja va passar 
amb la presentació de la 
bèstia Pigota el 2017. 

Per poder enllestir la pel-
lícula a temps, els caps de 
setmana d’aquest mes de 
juny es portaran a terme les 
darreres jornades de rodat-
ge, que dirigeix Jordi Pardo, 
que ja va estar al capdavant 
del rodatge de La Pobla de 
la bèstia. Dolors Figuerola 
i Marta Massó com a pro-
ductores i Robert Mora com 
a càmera acompanyen el 
director del projecte, Jordi 
Pardo. Una de les novetats 
respecte a La Pobla de la 
bèstia és que aquest cop 
disposen d’una càmera pro-
fessional i no les casolanes i 
els mòbils de llavors.

La Banda de Timbals 
d’Amics de Montornès té 
un protagonisme especial 
en el film, ja que un dels in-
fants que integra la banda 
n’és el protagonista, perquè 
ha de saber tocar l’instru-
ment. La infància i la màgia 
tindran molt protagonisme 
a Pollastre, però hi sortiran 
actors i actrius de totes les 
edats. 

Ha estat un procés acciden-
tat a causa de la Covid-19, 
que va obligar a interrom-
pre el rodatge, que havia 
començat el desembre 

‘Pollastre’ ja té data d’estrena: 30 de juliol

de 2019 amb les primeres 
escenes durant el Pesse-
bre Vivent. Després de la 
inactivitat a causa de les 
mesures per evitar el con-
tagi del coronavirus, aquest 
mes d’abril s’ha pogut re-
emprendre el rodatge. El 
rodatge de Pollastre ha 
hagut de superar impre-
vistos, com el trencament 
de la càmera. Es va haver 
d’organitzar una rifa d’una 
cistella per poder cobrir 

part de la reparació. Hi va 
haver una gran resposta 
ciutadana.

En aquest rodatge s’ha im-
plicat tot el poble, inclòs 
per exemple el mossèn, que 
va participar en una esce-
na rodada a l’església. Una 
de les cares que també es 
podrà veure al rodatge és 
la de Damià Bas, desapa-
regut fa uns mesos. Ja va 
ser el protagonista de La 

Els caps de  
setmana 
d’aquest mes  
de juny es porten 
a terme les  
darreres jornades 
de rodatge
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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

Pobla de la bèstia i a Po-
llastre s’ha tornat a posar 
a la pell del professor Mun-
dana, que fa d’enllaç entre 
els dos films, ja que el seu 
fill en la ficció és el protago-
nista del nou curtmetratge 
dirigit per Jordi Pardo.

Podeu seguit totes les no-
vetats del final del rodatge 
de Pollastre i de la seva pre-
sentació a traves de la seva 
pàgina de Facebook i el seu 
Instagram.



20

JUNY 2021  La pigota
LLIBRES / ENTITATS

Aquest any 2021 s’ha creat una 
associació sense ànim de lucre 
de fotografia a la Pobla de Mon-
tornès. Amb la il·lusió i les ide-
es de quatre persones es forma 
l’Associació de Fotografia, Astro-
nomia i Art (AFAA). Els objectius 
d’aquesta associació són com-
partir coneixements de fotografia 
per gaudir de l’entorn que ofereix 
la naturalesa tan bonica del Baix 
Gaià i els seus voltants. 

La fotografia pretén congelar el 
moment i poder retenir aquests 
records i sensacions que s’han 
viscut. És una manera de veure 
la realitat d’una altra manera. És 
un estil de vida, és com donar 
ànima a un moment. Per acon-
seguir aquest objectiu, alguns 
dels coneixements tècnics que 
s’ensenyaran aquest any seran 
per exemple la llarga exposició, 
HRD (bracketing), low / high key, 
“filé”, Light Painting, URBEX, ma-
cro, lluna, circumpolar... i més.

Tots els participants seran ben-
vinguts! Accepten participants 

Es crea una nova entitat 
a la Pobla dedicada  
a la fotografia

Espai  
de llibres

Antica  
Madre
Alícia Solé

Si us agraden les 
històries sobre el 
món antic us re-
comano que llegiu 
Valerio Massimo Manfredi, historiador, ar-
queòleg i escriptor italià que, amb les seves 
narracions, ens fa viatjar en el temps i en la 
història. El llibre que us recomano avui és 
Antica Madre, novel·la publicada a finals de 
l’any 2020.

Ens situem en l’època de l’emperador romà 
Neró, a principis dels anys 60 dC, quan 
aquest, aconsellat pel seu assessor i mes-
tre, el filòsof Sèneca, vol enviar una expe-
dició més enllà dels límits del món conegut 
fins llavors, amb l’objectiu de remuntar el 
riu Nil fins a arribar a les seves llegendàri-
es fonts, aventura que altres expedicions 
havien intentat però mai havien aconseguit 
completar.

En una altra part del món, a Numídia, hi ha 
una caravana encapçalada pel centurió Fu-
rio Voreno, caravana amb nombrosos car-
ros plens de diferents animals salvatges, així 
com algunes persones peculiars i salvatges 
igualment. Una de les persones que desta-
quen, per la seva bellesa i fortalesa, és una 
jove anomenada Varea, misteriosa, orgullosa 
i que té a tothom fascinat pel seu poder de 
comunicació amb els animals també cap-
tius com ella. Tant Varea com els animals 
seran portats a Roma per tal que, en principi, 
formin part de l’espectacle més important 
de l’antiga Roma, els jocs públics amb els 
gladiadors. 

Però quan arriben a la capital de l’Imperi 
certs esdeveniments fan canviar el destí de 
Varea. Tant el centurió Voreno com ella for-
maran part de l’expedició que recorrerà el 
Nil, i és durant aquest llarg viatge que la noia 
explicarà el seu gran secret, que també és el 
gran secret de l’origen dels humans.

Aventures d’amor i de guerres amb el rere-
fons de la història antiga, així són els llibres 
de Manfredi. D’altres novel·les del mateix 
autor són la trilogia d’Aléxandros (sobre Ale-
xandre el Magne ), Los Idus de Marzo (sobre 
els darrers vuit dies de Juli Cèsar), Odiseo 
(sobre Ulisses) i molts altres.

de tots els nivells, principiants o 
experts. Poden portar la càme-
ra o el mòbil! Unir-se a AFAA és 
entrar en una família dedicada 
en cos i ànima a la fotografia i 
astronomia. Per contactar amb 
la nova entitat, podeu escriure a: 
afaa.secretario@gmail.com.

Grup Facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/2880185005560073

Web: asoafaa.wordpress.com



La pigota  JUNY 2021

21

grups polítics

Catalunya té nou presi-
dent. Pere Aragonès ha 
estat investit 132è pre-
sident de la Generalitat 
i es disposa a dirigir el 
Govern amb els valors 
de llibertat, igualtat i fra-
ternitat que han definit 
Esquerra Republicana 
en els seus 90 anys.

Pere Aragonès agafa el 
fil republicà de Macià, 
Companys, Irla i Tarra-
dellas i continua escri-
vint la història d’ERC a 
la presidència del país. 
El fil que també el con-
necta amb pioneres del 
republicanisme com 
Nativitat Yarza, Justa 
Goicoechea, Consol No-
gueras, Fidela Renom 
o Esperança Martí, la 

primera alcaldessa i les 
primeres regidores de 
Catalunya escollides 
democràticament.

El moment és històric. 
Recuperant l’esperit 
transformador del 1931, 
Aragonès vol liderar una 
Nova Generalitat Repu-
blicana que afronti amb 
valentia el rescat social i 
la recuperació econòmi-
ca, la revolució feminista 
i l’ecologista, i aconse-
guir la sortida democrà-
tica al conflicte amb l’es-
tat espanyol, basada en 
una amnistia que posi fi 
a la causa general con-
tra l’independentisme i 
un referèndum d’auto-
determinació.

GRUP MUnICIPAL D’ERC

Un saludo, poblenses. 
Empezaré con el tema 
de los 215.000 euros. Yo 
voté a favor y las razo-
nes son las siguientes. 
El desglose son varios 
y todo lo que sea unas 
mejoras para mi pueblo 
lo haré, sin distinción de 
color político. Funciona 
de la siguiente manera: 
se presentan proyectos 
y se solicitan subven-
ciones y dan la que ellos 
creen conveniente. Para 
el conocimiento del pue-
blo, más del ochenta por 
ciento son subvención. O 
sea que de las arcas del 
Ayuntamiento solo sale 
un 20%. Siempre digo 
que un ayuntamiento, si 
golpea puertas, es limos-
nero, perdonad la expre-

sión... Yo sé como todos 
ustedes que hay muchas 
cosas que hacer, pueden 
tener prioridad, pero 
mientras el consistorio 
siga golpeando puertas 
seguirán consiguiendo 
subvenciones sin que sal-
gan de las arcas del Ayun-
tamiento. Yo no soy de re-
gistrar escritos e inflar los 
plenarios de preguntas. 
Cada cierto tiempo me 
reúno con los regidores 
competentes y hago mis 
preguntas y quejas de lo 
que no me gusta, no de 
forma personal, sino con 
los problemas que hay en 
el pueblo.

Os deseo un feliz verano.

FÉLIx LILLO
Regidor no adscrit

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.

Pere Aragonès, nou  
president de la Generalitat

Se ha abierto un debate ciu-
dadano sobre la necesidad 
o no de tener una bibliote-
ca pública en La Pobla, se 
apela a la necesidad o no de 
aprovechar la subvención 
para realizar el proyecto.

Hay que decir que en el si-
glo XXl las bibliotecas no 
son los almacenes de libros 
polvorientos al servicio de 
un reducido grupo de ciu-
dadanos, hoy una biblioteca 
es un espacio cultural abier-
to y multidisciplinar, lugar 
de encuentro de los ciuda-
danos de todas las edades.

Nuestro Grupo Munici-
pal, Centrats x La Pobla, 
apuesta por la cultura; solo 
una sociedad culta goza de 
mayores cotas de libertad, 
la cultura nos hace libres, 
tolerantes, y abre las men-
tes a la innovación.

Apostamos por este espa-
cio abierto, donde tengan 
cabida manifestaciones de 
todo tipo, musicales, cinéfi-
las, pictóricas, conferencias, 
cursillos, seminarios, ludo-
teca para los niños, etc. etc. 
, y espacio abierto a todas 
las sensibilidades e ideolo-
gías; el papel de las asocia-
ciones privadas es impor-
tante, pero es inevitable 
que estén mediatizadas o 
sesgadas ideológicamente 
y son estos espacios priva-
dos de sus socios.

Un Casal Cultural, o llámen-
lo Biblioteca Pública, es de 
todos los ciudadanos al 
margen de creencias e ideo-
logías, y solo si el proyecto 
va en esta dirección dare-
mos todo nuestro apoyo 
para que sea una realidad.

CEnTRATS x LA POBLA

La cultura es libertad

En nuestro muni-
cipio hay personas 
de todo tipo, niños, 
adolescentes, mayo-
res y personas con 
necesidades diferen-
tes. ¿Creéis que está 
adaptado para todos? 
NO. Las personas ma-
yores, las que van con 
muletas y las que van 
en silla de ruedas lo 
tienen muy difícil. 
Las aceras no tienen 
ningún rebaje, eso si 
hay aceras, ya que 
la mitad de ellas no 
existen.
Y de las que existen, 
por muchas no se 

puede pasar, o por la 
hierba que sale de sus 
grietas o por los setos 
que salen de las casas 
que no se cortan. Ya 
estamos hartos de 
que el alcalde nos 
dé explicaciones de 
cosas que no llegan. 
Nos hace falta un 
poco más de empatía, 
si nos pusiéramos en 
la piel de los demás 
todo funcionaría me-
jor. Por eso volvemos 
a pedir un municipio 
más limpio y más 
adaptado.

PODEM VEïnES

Empatía



22

JUNY 2021  La pigota
ESPORTS

La dupleta formada per Ma-
ría Victoria Perulero i María 
del Carmen García Santae-
lla van aconseguir el primer 
lloc al Campionat Provincial 
de Tarragona de dupletes, i 
la formada per Sonia Caye-
tano Rodríguez i Elizabeth 
González Lax van quedar 
terceres. Els dos equips es-
mentats van desplaçar-se a 
Santa Coloma de Gramenet 
per aconseguir un lloc per 
als Campionats d’Espanya, 
però no ho van aconseguir.

El passat mes d’abril van or-
ganitzar el Campionats de 
Catalunya de tir, en què els 
jugadors poblencs Vicente 
Pérez, Aitor Sánchez, Hugo 
Montes i Raúl García es van 
classificar per jugar la fase 
final classificatòria per al 
Campionat d’Espanya, però 
no ho van aconseguir.

Aquest mes de maig també 
van organitzar el Campionat 
de Catalunya de dupletes 
en las categories de prime-
ra, segona, fèmines i juve-
nils, i en totes elles es van 
classificar per a les fases 
finals.

Primera: Hugo Montes i Je-
rónimo Trujillo

segona: Andrés Cano i Je-
sús Garcia

Les dones del Club Petanca La Pobla 
de Montornès guanyen el Campionat 
Provincial de Tarragona per dupletes

Fèmines: Vicky i Maica - Ely 
i Sonia

Juvenils: Pol i Arnau

Ara, al Club Petanca la Po-
bla de Montornès només els 
queda organitzar el Campi-
onat de Catalunya de tri-
pletes en les categories de 

primera, segona, fèmines 
i juvenils, que es jugaran 
durant els mesos de juny i 
juliol.

El club poblenc ja està 
organitzant el I Open In-
ternacional Província De 
Tarragona, els dies 6, 7, i 8 
d’agost. Aquest any hi parti-

ciparan dos equips amb els 
millors jugadors del món, i 
a més, equips de València, 
Alacant, Portugal, França, 
Andorra, Barcelona, Tar-
ragona, Lleida, Andalusia, 
Balears, Saragossa i Galícia, 
amb un total de 96 equips 
de sènior, 20 de fèmines i 10 
de juvenils.
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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

Llegamos al final de esta 
temporada atípica 2020-21, 
donde desde el inicio se veía 
que el Covid-19 iba a marcar 
al Club Futbol Sala La Pobla 
de Montornès y así ha sido. 
Tan solo tres equipos fede-
rados y dos equipos en el 
AMPA han intentado que, 
dentro de la situación que 
estábamos viviendo, se haya 
podido disfrutar del deporte 
del futbol sala.

Los equipos federados em-
pezaron sus respectivas li-
gas el pasado mes de marzo. 
El alevín de David y Joaquín 
están luchando por quedar 
primeros del play-off de su 
categoría, tras vencer al FS 
Amposta en semifinales, y el 
equipo cadete de Josep Ma-
ria y Jordi han conseguido 
un muy merecido segundo 
puesto, demostrando que 
con esfuerzo y sobre todo 
disfrutando del juego, con-
sigues tu objetivo. El equipo 
sénior decidió retirarse de la 
competición el pasado mes 
de marzo, por no ver su liga 
competitiva y tras varios 
parones que hacían que el 
equipo no estuviera al 100%. 

Mientras tanto, los equipos 
del AMPA, que vieron como 
en octubre debían dejar de 
entrenar, se incorporaron 
en marzo para seguir for-
mándose como pequeños 
jugadores en manos de Ós-
car, David, Joaquín e Iván. 

Acaba una temporada atípica para el  
Club Futbol Sala La Pobla de Montornès

Colegio Els Ametllers, hecho 
que nos ha permitido volver 
a tener una base de los más 
pequeños, y de esta manera 
hacer crecer al club.

PREPARANDO LA  
SIGUIENTE CAMPAñA

La Junta ya está preparando 
la próxima temporada, cuan-
do esperan poder recuperar 
a equipos que este año no 
han tenido, pero sobre todo 
a jugadores que por miedo 
a la pandemia no quisieron 
inscribirse esta temporada. 
Seguirán trabajando para 
que el Club Futbol Sala La 
Pobla de Montornès siga 
creciendo y no se pierda el 
deporte futsal en el muni-
cipio. Para ello, como ha-
cemos siempre, piden la 
colaboración de todas las 
familias que forman este 
pequeño club, porque sin 
los jugadores, familias, en-
trenadores y Junta esto no 
será posible. 

Aprovechan para desear a 
todos un feliz verano y nos 
vemos en septiembre. 1, 2, 
3, La Pobla de Montornès!!!

4 de junio, donde los peques 
y los papas pudieron pasar-
lo en grande disputando 
un partido entre ellos. Des 
del club quieren agradecer 
nuevamente al AMPA por 
haber confiado nuevamente 
en ellos haciéndoles partici-
pes como extraescolar en el 

Los más pequeños del club 
disfrutaron de su festival 
organizado por el AMPA Els 
Ametllers el pasado viernes 
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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


