
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

El pressupost 
municipal per 
a l’any 2022 
augmenta un 
2,8% i s’acosta 
als 2,6 milions 
d’euros 
Pàgina 4

Entrevistem 
Daniel Olivé, 
president de 
l’Associació 
Amics de  
Montornès 
Pàgines 10 i 11

GENER 2022 • NúM. 36

La pobLa de montornès

El Forn  
Virgili  
guanya el 
II Concurs 
d’Aparadors  
Decorats  
i/o  
Il·luminats



2

GENER 2022  La pigota
INFORMACIÓ

agenda imprescindible 
/ transport públic

2

editorial 3

actualitat municipal 4-9

entrevista 10-11

nadal 12-13

espai de Llibres 14

el Consell de salut 15

entitats 16-17

articles polítics 18

salut 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 
ambulàncies 

112

CAP Torredembarra 977643809

Autocars Penedès 977660821

Aeroport Reus 977779832

Protectora d’animals 977753616

Biblioteca de la Torre 977643175 

AQUALIA 900814081 

BASE 977642620 

Correus 900506070 

Deixalleria Comarcal 977645819

FECSA-Endesa 977130028

Patronat Antoni Roig 977644308

Funerària Selva 977661075

Tanatori de Torredembarra 900506712

Atenció 24 hores contra  
la violència masclista 

900900120

EscolEs 

Escola Els Ametllers 977648259

Llar d’infants Sol Solet 977648700 

IES Torredembarra 977640312

IES Ramon de la Torre 977642402

Farmàcia

Farmàcia La Pobla  
de Montornès  
(Anna Icart)

977648013

Taxis

Taxi Aureli 616402970

Taxi Gené 977648161
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la propietat de la capçalera i edició declina 
qualsevol responsabilitat sobre els continguts 
dels seus col·laboradors, que expressen lliu-
rement les seves opinions.

l’opinió de la Pigota només s’expressa en 
l’Editorial. Els articulistes i col·laboradors 
exposen criteris i posicions personals.

EDITA:  
Ajuntament de la Pobla de Montornès 

C/ Sant Antoni, 5 • 43761 La Pobla de Montornès  
Tarragona • Tel. 977 64 80 12 • Fax. 977 64 81 65
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EDITORIAL

nostre municipi i, en aquest número, entre-
vistem el president dels Amics de Montornès, 
Daniel Olivé, amb qui parlem del Gall, la nova 
bèstia del seguici que han estrenat aquest 
any, però també repassem la trajectòria d’una 
entitat que s’acosta al mig segle d’existència.
També s’apropa a aquesta xifra des de la 
seva creació el Pessebre Vivent, que enguany 
s’ha tornat a celebrar després de l’aturada de 
l’any passat a causa de la covid-19. Les xifres 
d’assistència han estat molt semblants a les 
d’abans de la pandèmia i ha millorat sensible-
ment la seva organització gràcies a la venda 
d’entrades per internet. En parlem amb el pre-
sident de l’Associació del Pessebre Vivent de 
la Pobla, Alfred Rofes.
Volem aprofitar per desitjar-vos un feliç any 
2022!

Editorial
Haureu notat que aquest cop ens hem en-
darrerit un mes en la sortida del darrer nú-
mero de La Pigota de l’any, que al final s’ha 
convertit en el primer d’aquest 2022 que 
acabem d’estrenar. Volíem explicar-vos di-
ferents obres i iniciatives que estem portant 
a terme des de l’Ajuntament i per això hem 
endarrerit unes setmanes la sortida del but-
lletí municipal.
Un dels primers continguts que hi trobareu és 
el pressupost municipal per al 2022, aprovat 
el 7 de gener, que augmenta un 2,8% respecte 
a l’any passat. Des d’inici del mandat, des de 
la regidoria d’Hisenda s’han fet tots els esfor-
ços per estabilitzar la situació financera de 
l’Ajuntament però sense augmentar la pressió 

fiscal dels poblencs i poblenques. Aquest any 
hem hagut d’afrontar la reducció dels ingres-
sos de l’IBI de l’autopista després de la fi de 
la concessió i la seva gratuïtat.
En aquest ple també es va aprovar la Relació 
de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès, un document molt im-
portant que permetrà posar al dia la plantilla 
municipal, actualitzant unes places desfasa-
des —tant en funcions com en retribucions—, i 
crear noves places per completar una plantilla 
que doni resposta a les necessitats del nos-
tre municipi. Destaquen un cos de vigilants, 
format per un cap i quatre vigilants, o la cre-
ació de noves places de tècnic o d’arquitecte 
municipal.
Com en les darreres Pigotes, estem prestant 
una atenció especial a les associacions del 

LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA

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

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

GESTIÓ DE LA PROPIETAT
PÈRIT JUDICIAL
WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com

VENDA I LLOGUER
· PISOS I CASES

· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS
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El ple municipal de l’Ajun-
tament de la Pobla de Mon-
tornès va aprovar el passat 
7 de gener el pressupost per 
a aquest any 2022, que as-
cendeix a 2.590.778,54 eu-
ros, un 2,8% més respecte 
al pressupost del 2021.

Des de l’1 de setembre, 
amb la gratuïtat de l’au-
topista AP-7, l’Ajuntament 
de la Pobla de Montornès, 
com d’altres municipis, ha 
deixat d’ingressar l’IBI que 
cobrava de la concessionà-
ria, el qual suposava més 
del 3% del pressupost anual 
(78.300,96 euros).

Així tot, l’equip de govern, 
un any més, aposta per 
congelar els principals im-
postos i taxes municipals. 
És més, es proposen noves 
bonificacions com és el cas 
de la bonificació del 50% de 

El pressupost municipal per al 2022 frega els  
2,6 milions d’euros, un 2,8% més que l’any passat

rants ha tingut una bonifi-
cació del 100% en relació 
amb la utilització de les 
terrasses, i a inici del curs 

la gratuïtat de 
l’autopista aP-7 
suposa deixar 
d’ingressar 
l’iBi, que repre-
sentava un 3% 
del pressupost 
anual

Es mantenen 
algunes boni-
ficacions i se’n 
sumen de noves 
com el 50% de 
l’iBi a habitat-
ges que apro-
fitin l’energia 
solar

la quota íntegra de l’impost 
sobre béns immobles (IBI) 
en aquells habitatges que 
s’hagin instal·lat sistemes 
per a l’aprofitament elèc-
tric de l’energia provinent 
del sol per a l’autoconsum. 
Una bonificació que s’apli-
carà com a màxim durant 
5 exercicis consecutius 
havent d’acreditar cada 
any el manteniment de la 
instal·lació.

Cal posar en relleu que en 
relació amb les taxes, per 
segon any consecutiu la 
taxa d’ocupació de la via 
pública per a bars i restau-

servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès

2021-2022 ha entrat en vi-
gor una bonificació del 50% 
de la quota de la llar d’in-
fants per a les famílies mo-
noparentals que s’afegeix a 
l’existent bonificació per a 
les famílies nombroses.

Des d’inici del mandat, des 
de la regidoria d’Hisenda 
s’han fet tots els esforços 
per estabilitzar la situació 
financera de l’Ajuntament 
però sense augmentar la 
pressió fiscal dels poblencs 
i poblenques. Tot plegat, 
sense posar en perill l’es-
tabilitat pressupostària de 
l’Ajuntament.
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la nova rlT descriu 
fins a 25 llocs de 
treball, entre 
els quals un cos de 
vigilància format per 
un cap i 4 vigilants

S’instal·len 
78 columbaris 
al cementiri 
municipal
Durant l’any 2019, el 43% 
dels serveis funeraris efec-
tuats a la província de 
Tarragona van ser incine-
racions, una xifra que re-
presenta un 77% més que 
deu anys endarrere.

Per tant, és necessari que 
el cementiri de la Pobla 
de Montornès s’adapti a 
aquesta nova realitat, i en 
aquest sentit, durant el 
mes de desembre s’han 
col·locat 78 columbaris al 
cementiri municipal de la 
Pobla de Montornès, amb 
un cost final de 14.025,11 
euros.

Aprovada la nova estructura de personal 
de la Pobla de Montornès, que incorpora 
un cos de vigilants de seguretat 
El ple ordinari del 7 de ge-
ner va aprovar la Relació 
de llocs de treball (RLT) de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès sense cap vot 
en contra. Des de l’inici del 
mandat, l’equip de govern ha 
tingut clara la necessitat de 
canviar l’estructura de l’Ajun-
tament de la Pobla, tant per 
actualitzar unes places des-
fasades —tant en funcions 
com en retribucions— com 
per crear noves places per 
completar una plantilla que 
doni resposta a les necessi-
tats del nostre municipi.

La Pobla, sobretot en les 
urbanitzacions, ha crescut 
molt en els darrers anys i la 
realitat del municipi és molt 
diferent de la de fa dues dè-
cades. La nova RLT permet 
disposar d’una eina actualit-

zada que respon a les neces-
sitats actuals del municipi, 
que comportarà una millora 
professional dels serveis que 
es donen a la ciutadania.

La RLT és el document que 
contempla tots els llocs de 
treball, estiguin ocupats o 
vacants, dels empleats (fun-
cionaris, laborals i eventuals) 
d’una administració pública. 
Aquest document inclou la 

informació essencial sobre 
el lloc de treball pel que fa 
a la descripció de les tas-
ques que té assignades i 
els requisits de formació i 
d’accés per ocupar-los.

Per tant, és la descripció 
del lloc de treball, no de 
la persona que l’ocupa. En 
total, la nova RLT descriu 
fins a 25 llocs de treball, en 
què podem destacar un cos 
de vigilants, format per un 
cap i 4 vigilants, o la creació 
de noves places de tècnic o 
d’arquitecte municipal.

La redacció de la nova RLT 
i la corresponent valoració 
econòmica de llocs de 
treball s’ha acordat con-
juntament amb els repre-
sentants sindicals dels 
treballadors (UGT i CCOO).

Ajuntament de la 

Pobla de Montornès

Parlem de 

la Pobla?

Si ets veí o veïna de la Pobla, ara pots 

participar en el programa "Cafè amb 

l'alcalde" i compartir una estona amb 

ell, els regidors i regidores i altres 

ciutadans com tu.

Ajuntament de la Pobla de Montornès:

977 648 012

ajuntament@lapoblademontornes.cat

Dissabte 5 de febrer

a les 11.00 h

Inscripcions:

Data i hora:
Braseria 
   Paco

Lloc:
Cafè amb l'alcalde
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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

“Nit d’estrelles a l’ermita 
de Montornès” va ser el 
títol de la primera activitat 
del cicle Desembre Jove 
a la Pobla. En un lloc fan-
tàstic per gaudir del cel 
nocturn i veure alguns dels 
fenòmens astronòmics més 
espectaculars i gràcies a 
l’Associació de Fotografia, 
Astronomia i Art de la Po-
bla de Montornès, els joves 
que van assistir a l’activitat 
van poder fotografiar as-
tres com la Lluna i Júpiter 
i diversos cúmuls d’estels 
i nebuloses amb el teles-
copi intel·ligent Stellina, 
que van poder sincronitzar 
amb els seus telèfons mò-
bils. A més a més, els van 
fer una explicació general 
sobre les nebuloses i les 
constel·lacions i van aca-
bar la jornada reproduint 
en una cartolina negra la 
constel·lació d’Orió.

L’Escola Els Ametllers de 
la Pobla de Montornès 
està situada a l’extrem 
del poble, al costat de la 
carretera i lluny d’edifi-
cacions properes. En els 
dies de pluja i altres fe-
nòmens meteorològics, a 
l’hora d’entrada i sortida, 
l’alumnat no tenien cap 
possibilitat d’aixoplu-
gar-se.

És per aquest motiu que 
l’Ajuntament de la Pobla 

de Montornès ha decidit 
acabar amb el problema 
construint un aixopluc 
entre l’accés al recinte de 
l’escola a través de la tan-
ca metàl·lica perimetral i 
la porta principal d’accés 
a l’edifici. Es tracta de la 
zona on els nens entren 
per poder accedir a les 
classes de manera se-
gura agrupats amb els 
seus grups bombolla. 
L’obra ha tingut un cost 
de 10.076,59 euros.

Activitats per als joves 
aquest mes de desembre

Construcció d’un aixopluc 
a l’Escola Els Ametllers

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

Altres activitats que es van 
fer van ser “Cinema amb 
crispetes” al casal Amics 
de Montornès amb la Viu-
da negra i la “Cuina sense 
pares” al local de l’Associa-
ció Gastronòmica. En can-
vi, la Festa de Gala de Cap 
d’Any amb discomòbil i DJ 
al pavelló es va suspendre 
a causa de l’evolució de la 
pandèmia.

CALENDARI DEIxALLERIA MòBIL 2022



La pigota  GENER 2022

7

Roger Sola és l’autor del 
dibuix de la postal gua-
nyadora de 6è de l’Esco-
la Els Ametllers, que ha 

servit com a felicitació 
oficial de la corporació 
municipal de la Pobla de 
Montornès.

Felicitació de Nadal

Contacontes amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès

ACTUALITAT MUNICIPAL

A finals de novembre es van 
començar els treballs d’es-
clarida de vegetació i arbres 
al voltant de la urbanització 
del Castell per a la delimita-
ció d’una franja de segure-
tat en cas d’incendi forestal. 
Les edificacions d’habitat-
ges confrontants a la zona 
boscosa i els incendis patits 
en els darrers anys al bosc 
han ocasionat que es con-
sideri molt necessari actuar 
diligentment, en la mesura 
del possible.

És per això que, amb la fran-
ja perimetral de seguretat, 

Delimitació d’una franja 
de seguretat en cas 
d’incendi forestal a 
la urbanització del Castell

amb l’esclarida  
de vegetació, 
d’uns 25 metres 
d’amplada, es 
busca disminuir 
la quantitat de 
combustible  
vegetal 

que consisteix en una es-
clarida de vegetació d’uns 
25 metres d’amplada, es 
busca disminuir la quanti-
tat de combustible vegetal 
per tal de dificultar el pas 
d’un possible incendi fores-
tal, trencant la continuïtat 
horitzontal i vertical de la 
vegetació, amb la retira-
da de l’estrat herbaci sec, 
desbrossament selectiu de 
l’estrat arbustiu i poda de 
l’arbrat per tal d’aconse-
guir l’objectiu de disminuir 
la quantitat de vegetació.  
Aquesta actuació té un cost 
de 13.854,50 euros.

El pati de l’Escola Els Amet-
llers va acollir el passat 20 de 
novembre una de les parades 
del cicle Tardor de Contes a les 
Biblioteques i Punts de Lectu-
ra del Tarragonès amb el conte 
“El drac que no podia volar”, a 
càrrec d’Agus Farré.
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Aquest mes de desembre 
s’han portat a terme les 
obres de substitució de la 
coberta del pavelló poli-
esportiu. Tot i que el pro-
jecte de substitució es va 
redactar el juliol del 2020, 
la dificultat que tenen les 
empreses a causa de la 
pandèmia per adquirir ma-
terial, així com l’augment 
de preu, han endarrerit les 
obres més d’un any. 

L’obra ha tingut un pres-
supost de 66.538,26 eu-
ros, però ha comptat 
amb una subvenció de la 
Diputació de Tarragona, 
a través del Pla d’Acció 
Municipal (PAM), per valor 
de 44.173.65 euros. Preci-
sament, la presidenta de 
l’ens supramunicipal, No-
emí Llauradó, va visitar el 
resultat d’aquestes obres, 
acompanyat de l’alcalde 

Se substitueix la coberta 
del pavelló poliesportiu

de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios.

Aquesta actuació segueix 
una de les línies de treball 
prioritàries que ha marcat 
l’equip de govern, basada 
a posar al dia i millorar les 
instal·lacions municipals. 
Actualment, el poliespor-
tiu no es podia utilitzar 
els dies de pluja, atès que 
l’estat del sostre estava tan 
deteriorat que ja no s’hi po-
dien reparar les goteres.

La Diputació de Tarrago-
na millorarà sis trams de 
vies locals amb un siste-
ma d’asfaltatge innovador 
que redueix emissions de 
CO2. Entre aquests trams 
es troba la carretera T-210, 
concretament de la N-340 
a la Pobla de Montornès. 
L’actuació, amb un pressu-
post d’1.329.373,03 euros, 
s’emmarca en el Projecte 
d’Especialització i Compe-
titivitat (PECT) ‘Cuidem el 
que ens uneix. Carreteres 
més segures i sostenibles.’ 
El projecte està cofinançat 
pel Fons Europeu de Des-
envolupament Regional 
(Feder) de la Unió europea, 
en el marc del Programa 
operatiu Feder de Catalu-
nya 2014-2020.
Millorar la seguretat del 
trànsit i contribuir a la mi-
llora mediambiental són 
els dos objectius en aquest 
projecte de l’ens supramu-
nicipal per reforçar el ferm 
de la calçada de sis trams 
de vies locals mitjançant 
l’aplicació de mescles bitu-
minoses ultrafines i tempe-
rades. Es tracta d’un siste-
ma innovador que redueix 
les emissions de CO2, atès 
que el gruix i la temperatu-
ra d’estesa de l’asfalt són 
inferiors i no cal emprar 
tant de material ni tanta 
energia per escalfar-lo, per 
bé que les característiques 
mecàniques i de desgast 
del ferm són assimilables 
a les mescles bituminoses 
estàndard. D’altra banda, 
eliminant les irregularitats 
de la carretera també es 
redueix el consum de com-
bustible dels vehicles que 
hi circulen i, per tant, les 
emissions contaminants.
La presidenta de la Dipu-
tació de Tarragona, Noemí 
Llauradó, destaca la impor-
tància d’aquestes actuaci-
ons per “millorar significa-
tivament la seguretat del 

trànsit rodat en trams de 
les nostres carreteres que 
ho requereixen, mitjançant 
una tecnologia que s’adiu 
a la nostra aposta per la 
reducció d’emissions i 
l’aplicació de sistemes in-
novadors que ens ajuden a 
millorar el nostre entorn i, 
en definitiva, la qualitat de 
vida de la ciutadania de les 
nostres comarques”.
Per la seva part, el diputat 
delegat del Servei d’As-
sistència al Territori de 
la Diputació – Carreteres, 
Miquel Subirats, assenyala 
que les millores amb mes-
cles bituminoses ultrafines 
i temperades representen 
“un pas endavant en el 
manteniment òptim de la 
xarxa viària de la Diputació 
en base a criteris de soste-
nibilitat i preservació me-
diambiental, mitjançant 
una gestió eficient de la 
inversió i dels recursos”.
El Projecte d’especialit-
zació i competitivitat ter-
ritorial (PECT) ‘Cuidem el 
que ens uneix. Carreteres 
més segures i sostenibles’ 
desenvolupa solucions 
innovadores en l’aplica-
ció de materials per a la 
construcció i manteniment 
de la xarxa de carreteres i 
en la seva senyalització. 
Té la finalitat de millo-
rar la seguretat viària, la 
sostenibilitat del territori 
i la generació de noves 
oportunitats d’activitat 
econòmica. Liderat per 
la Diputació de Tarrago-
na, hi participen també la 
Universitat Rovira i Virgili 
i la Fundació Eurecat. El 
projecte està cofinançat 
pel Fons Europeu de Des-
envolupament Regional 
(Feder) de la Unió Europea, 
en el marc del Programa 
operatiu Feder de Cata-
lunya 2014-2020, objectiu 
d’inversió en creixement i 
ocupació.

La Diputació de Tarragona  
millorarà la T-210 amb un asfaltatge 
que redueix les emissions de CO2

CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS 2022

RECOLLIA A DOMICILI TRUCANT A L’ AJUNTAMENT

GENER 13/20 JULIOL 07/14/21/28
FEBRER 03/10/17/24 AGOST 04/11/18/25
MARÇ 03/10/17/24/31 SETEMBRE 01/08/15/22/29

ABRIL 07/14/21/28 OCTUBRE 13/20/27
MAIG 05/12/19/26 NOVEMBRE 10/17/24
JUNY 02/09/16/23/30 DESEMBRE 15/22/29
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès ha adjudicat la 
primera fase dels treballs de 
reparació dels paviments de 
les voreres de la xarxa viària 
pública que es troben en mal 
estat a les urbanitzacions 
Castell de Montornès i Flor 
de l’Ametller.

En aquesta primera actu-
ació es realitzaran els ar-

Des de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès volem 
celebrar la benvinguda dels 
nadons d’aquest 2022 i do-
nar l’enhorabona a les seves 
famílies i contribuir, amb en-
tusiasme, en el procés fasci-
nant d’iniciació a la lectura 
dels infants del nostre mu-
nicipi.

Si sou una família afortuna-
da de rebre un membre més 
a la família, quan empadro-
neu el vostre nadó a l’ajun-
tament se us farà l’entrega 
d’un lot de llibres, per ini-
ciar-los en la creació d’una 
biblioteca personal.

En el lot d’obsequi hi troba-
reu el següent material:

El llibre Llegir i créixer 
junts, escrit per Ramon Be-
sora i il·lustrat pel gran pe-
dagog Francesco Tonucci, en 
què trobareu les pautes per 

Adjudicada la primera fase 
dels treballs a les voreres 
de Castell de Montornès  
i Flor de l’Ametller

Els nadons nascuts 
aquest any a la Pobla de 
Montornès tindran un regal

ranjaments de les voreres 
del carrer Violes, Palmeres, 
Castanyer, Morella, Taron-
gers, Llimoners i avinguda 
dels Llorers i està previst 
realitzar-la durant el mes de 
febrer.

L’actuació, que té un cost 
de 34.933,38 euros, compta 
amb una subvenció de la Di-
putació de Tarragona.

orientar els nens i nenes en 
la lectura en cada etapa de 
la vida.

Un llibre de Babar, un dels 
clàssics més importants de 
la literatura infantil i reedi-
tat per Pagès editors.

Un cD amb cançons de 
bressol.

Un carnet de la bibliote-
ca que podreu bescanviar 
quan tinguem en funcio-
nament la Biblioteca Neus 
català del nostre municipi.

Des de l’Ajuntament, consci-
ents que la lectura és una de 
les activitats més importants 
per a la formació dels infants, 
i amb l’objectiu de contribuir 
en el fet que tots els nens i 
nenes hi tinguin accés, volem 
promoure aquesta iniciativa 
que, n’estem segurs, serà 
molt ben acollida per la nos-
tra població.

Passeig de l’Estació, 27-29
La Pobla de Montornès
aracelitasca@outlook.es
Tel. 679 11 60 68
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rar-se aplec ha d’haver-n’hi dues, matí i 
tarda. Vam decidir un any tirar-nos-hi de 
cap, perquè la Cobla Sant Jordi val molts 
diners. El pressupost que tenim per a 
l’Aplec són gairebé 8.000 euros i gràcies 
a l’Ajuntament, que paga una de les dues 
cobles, el podem fer. Si no, no podríem 
de cap de les maneres. També la Fede-
ració Sardanista ens dona una subvenció 
de la Generalitat que ells gestionen.

En la creació del Gall també hi ha do-
nat suport l’ajuntament?
Sí. En el Gall hi han participat l’Ajunta-
ment i la Diputació de Tarragona. També 
hi ha posat diners l’Agrupació de Bestiari.

Teniu els timbalers, les sardanes... 
Què més trobem als amics de mon-
tornès?
Tenim els grallers i organitzem la pro-
cessó de Setmana Santa. Feia uns anys 
que no es feia a la Pobla i just dos anys 
abans de la pandèmia la vam tornar a ar-
rencar una altra vegada. El 2020, ja que 
no es podia fer la processó, vam posar 
altaveus al Casal i pel poble i vam posar 
música per no perdre l’embranzida de 
la processó. Al Casal també venen les 
dones a fer manualitats, s’hi fan classes 
de ioga i els dies que hi ha futbol venen 
els aficionats a veure els partits a la pan-
talla gran.

Hi ha molta vida social.
Sí, el Casal és un centre que dona molta 
vida al poble perquè fem moltes activi-
tats i n’intentem fer més, tot i que valen 

molts diners. I ho fem gràcies a l’Ajunta-
ment, que ens ajuda, i amb subvencions 
que anem recollint de tot arreu. Has de 
trucar moltes portes.

Quants socis sou als amics de mon-
tornès? 
Vam arribar a ser entre 300 i 400 socis. 
Llavors no es cobrava quota. Fa tres anys, 
vam haver de començar a cobrar quota, 
que és molt simbòlica. Els menors i jubi-
lats van començar pagant 5 euros anuals 
i els adults, 10. En una assemblea vam pu-
jar-ho a 10 els petits i 20 els grans. I vam 
posar una quota d’ingrés de 60 euros. En 
el cas dels menors, aquests diners s’acu-
mulen i no han de pagar la quota d’ingrés 
i, si n’han acumulat més, queden cober-
tes les primeres quotes anuals. Quan vam 
fer pagar quota van quedar poc més cent 
socis i ara som uns 160. També fem lote-
ria per Nadal. Des de fa quatre anys vam 
canviar la Nacional per la Grossa.

i per Nadal organitzeu el concurs de 
Pessebres.
Sí. Amb la pandèmia, els jurats no han 
pogut passar per les cases a veure el pes-
sebre i n’hem penjat fotos a les nostres 
xarxes socials, a Facebook i Instagram. 
I per Pasqua organitzem un concurs de 

ENTREVISTA

amics de montornès és la degana de 
les associacions de la Pobla de mon-
tornès. Es va fundar el 1974 per im-
pulsar la conservació d’un indret tan 
emblemàtic i durant aquest gairebé 
mig segle d’història s’ha mantingut ac-
tiva. la seva darrera iniciativa ha estat 
la creació d’una bèstia de foc i aigua, 
el Gall. En parlem de tot plegat amb 
el seu actual president, Daniel olivé. 

com va sortir la idea de crear el Gall, 
un nou element festiu per al seguici 
de la Pobla?
Va ser una iniciativa que va venir de la 
Banda de Timbalers, que van decidir de 
muntar una bèstia. Aquí a la Pobla, anti-
gament, totes les cases tenien corral, on 
hi havia galls i gallines, i d’alguna manera 
la bèstia s’ha inspirat en això. El resultat 
és el Gall, una bèstia de foc i aigua.

Heu fet sortides ja? 
Sí. Hem anat al Poblenou, a Vilafranca 
i a la Festa Major de la Pobla, és clar. 
La perspectiva per al 2022 és fer alguna 
sortida a la banda de Castelló.

Quan es va crear amics de montornès? 
El Casal es va inaugurar el 1988, però 
Amics de Montornès es va fundar l’any 
1974 amb l’objectiu de protegir l’entorn 
i de la conservació de l’ermita de la Mare 
de Déu de Montornès. Després s’ha anat 
involucrant en les festes locals. La festa 
més gran que fem els Amics de Montor-
nès és l’Aplec de Pasqua. En el darrer 
aplec, el 2019, vam reunir 630 persones. 
Durant la pandèmia no ha estat viable 
celebrar-lo.

com és l’aplec de Pasqua?
Fem unes paelles populars i després una 
ballada de sardanes. Venen la Cobla Sa-
badell i la Cobla Sant Jordi, les millors 
que hi ha al país. I venen cada any. Abans 
només venia una cobla. Per conside-

“L’associació continua  
perquè som molt pencaires  
i hi dediquem moltes hores”

ENTREVISTA A DANIEL OLIVé 
President de l’Associació Amics de Montornès

Gràcies a l’ajuntament, 
que paga una de les 
dues cobles, podem fer 
l’aplec de Pasqua”
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fotografia a l’Aplec. Hi ha un jurat po-
pular que vota la que més els agrada i 
un altre de semiprofessional que valora 
característiques com l’enquadrament, 
l’enfoc... Moltes vegades no coincideixen 
en absolut.

Quin és el secret d’aquesta trajectòria 
que s’acosta ja als cinquanta anys?
Som molt pencaires i hi dediquem mol-
tes hores. Tenim la gran sort de tenir la 
Verònica García, actual vicepresidenta, 
que estira molt a la gent i si convé els 
va a buscar a casa. Molta part del mèrit 
els Timbalers i del Gall l’hem de donar 
a ella, que ha implicat la gent i ha acon-
seguit una quantitat de persones. Costa  
muntar coses i que la gent respongui, 
i ella, quan munta un esdeveniment, 
triomfa.

ENTREVISTA

El casal és un centre  
que dona molta vida al 
poble perquè fem moltes 
activitats i n’intentem 
fer més”
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La Pobla  
viu el Nadal
Malgrat la situació pandèmica a causa 
de la variant òmicron, la Pobla va viure 
les festes de Nadal, que van començar 
el 5 de desembre amb la Festa de l’En-
cesa, en què amb animació infantil i un 
photocall amb el Mickey i la Minnie es 
van encendre els llums de Nadal del 
poble.

La visita del patge reial per recollir les 
cartes dels nens i nenes va servir per 
preparar la visita de Ses Majestats els 
Reis d’Orient, que van arribar puntuals 
la tarda del 5 de gener i van repartir re-
gals als infants que s’havien portat bé 
l’any passat.

També va venir a la Pobla el tió. I és que 
els companys i companyes de la Bèstia, 
que estaven pels voltants de l’ermita de 
la mare de Déu de Montornès, van sen-
tit sorolls i es van apropar a veure qui 
s’hi amagava i… sorpresa! Van trobar el 
tió! El van portar al poble i el van dei-
xar al costat del Drac, perquè estigués 
protegit i per tapar-lo i alimentar-lo bé. 
El dia 24 de desembre, a les 11 del matí, 
els infants de la Pobla el van fer cagar 
llaminadures al pati de l’ajuntament.

Festa de la  
Pigota 2021
La Pobla va celebrar la Festa de la Pigota 
amb un programa adaptat a la situació 
pandèmica. El 14 d’octubre es va inaugu-
rar l’exposició de fotografies de la Festa 
Major 2021 a càrrec de l’Associació de 
Fotografia, Astronomia i Art de la Pobla 
al local dels Amics de Montornès. També 
es va fer la tradicional missa solemne a 
l’ermita de la Mare de Déu de Montor-
nès i un concert acústic a la plaça de la 
Bassa amb Little Mothers.

El dia 15 es va fer una caminada noc-
turna i l’endemà la Recollida del xumet 
pel drac Pigota i l’entrega de premis del 

I Concurs Literari de la Pobla de Montor-
nès. La guanyadora va ser Elisabeth Hur-
tado Muñoz amb l’obra “Serendipitat” i 
Joan Carles González Pujalte, el finalista 
amb “Esglaons”. Tampoc no hi va faltar 
la Tabalada amb les bèsties de la Pobla i 
el Gall i un espectacle de varietats.

Diumenge es va fer la tradicional Bicicle-
tada Popular, la Baixada de Trastos i un 
concert de Sol Baker.
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NADAL

II Concurs de Balcons i Aparadors 
Decorats i/o Il·luminats

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
ha porta a terme per segon any conse-
cutiu el Concurs de Balcons i Aparadors 
Decorats i/o Il·luminats. La decoració 
era lliure, però amb temàtica nadalen-
ca, i havia de romandre-hi fins al 6 de 
gener. El guanyador de cada categoria 
s’ha decidit per votació popular. Enho-
rabona als guanyadors!

Els guanyadors han estat:

-Categoria Balcó, amb 389 vots (25,6%): 
Santi Barceló

Premi: cistella de productes.

-Categoria Façana, amb 484 vots (33%): 
Gemma Costa

Premi: cistella de productes.

-Categoria Aparador, amb 879 vots 
(60%) Forn Virgili

Premi: Publicació a la portada de la 
revista La Pigota.

 Categoria Balcó

 Categoria Façana

 Categoria Aparador

A causa de l’evolució de la pandèmia de la covid-19, 
que no garanteix la celebració d’un Carnaval de la 
Pobla de Montornès lluït, com els veïns i veïnes i 
del nostre municipi i els visitants i participants de 
les localitats veïnes mereixen, l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès ha decidit suspendre l’edició 
d’aquest 2022.

Les mesures de seguretat per evitar contagis de la 
covid-19 durant aquesta sisena onada de la malaltia 
ens impediran poder portar a terme les diferents 
activitats al pavelló poliesportiu, i aquesta circums-

tància afectaria el desenvolupament que es realitza 
cada any i que singularitza el nostre Carnaval.

Comprenem la il·lusió i el treball de moltes colles de 
Carnaval, però preferim posar en primer lloc la salut 
i en segon la qualitat d’una esdeveniment festiu que 
s’ha convertit en un referent al Baix Gaià.

Per la nostra part esperem poder treballar per fer 
una bona edició del Carnaval de la Pobla de Mon-
tornès l’any 2023.

Molta salut a tots/es.

COMUNICAT OFICIAL SOBRE EL CARNAVAL 
DE LA POBLA DE MONTORNÈS 2022

Qui es pot vacunar
amb la dosi de record?

Quan s’administra
la dosi de record?

Vacunació
contra la COVID-19

Les persones de 18 anys o 
més

Les persones vacunades amb 
Pfizer/BioNTech o Moderna/
Lonza més grans de 30 anys, 
5 mesos després de l’última 
dosi.

Les persones vacunades amb 
Pfizer/BioNTech o Moderna/
Lonza d’entre 18 i 29 anys, 
8 mesos després de l’última 
dosi.

Les persones vacunades amb 
Oxford/Astra Zenaca o J&J 
Janssen, 3 mesos després de 
l’última dosi.
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Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff
Alícia Solé

Todo lo que sucedió 
con miranda Huff, 
de Javier Castillo, és 
una novel·la ambien-
tada a la costa oest 
dels Estats Units, 
dins de la indústria 
del cinema. Els 
protagonistes són 
el Ryan i la Miran-
da Huff, una pa-
rella que està en 
plena crisi i que, 
per evitar la se-
paració, faran un darrer 
intent per salvar-la fent una escapada de 
cap de setmana a una cabana d’un tranquil 
i solitari bosc, no gaire lluny de la costa. 
Ambdós formen part del món dels guio-
nistes o aspirants a ser-ho, que arriben a 
Los Angeles de ben jovenets per estudi-
ar aquest art i allà s’estableixen esperant 
temps millors, després que un cop de sort 
els hagi animat a fer-ho.

El Ryan és íntim amic del gran cineasta 
James Black, creador d’un dels films més 
reconeguts de la història del cinema. Black, 
ja retirat, li fa de mentor a Ryan. Però la 
vida d’aquest jove es veu trasbalsada per 
la desaparició de la seva dona.

L’autor va intercalant el temps actual, la 
recerca de la Miranda, amb un temps pas-
sat, uns trenta anys enrere, en què el pro-
tagonista és en Black just en els seus inicis 
cinematogràfics. Coneixerem la història de 
James Black des de la seva arribada a la 
universitat, passant per les relacions amb 
els seus companys d’estudis fins a la rea-
lització de la seva famosa pel·lícula... I des-
cobrirem, al mateix temps que ho fa Ryan, 
la relació que hi ha entre la desaparició de 
la Miranda i la història narrada en el film 
d’en James Black.

Javier Castillo ens planteja un thriller psi-
cològic, una enigmàtica història narrada a 
un ritme vertiginós en què el lector entra 
de cap des del primer capítol. Res és el que 
sembla ni ningú és qui sembla ser... Recor-
dem que els protagonistes són guionistes 
de pel·lícules, i per molt mediocres que si-
guin, no deixen de ser guionistes.

Espai de llibres

La Pobla de Montornès ha tor-
nat la seva solidaritat amb La 
Marató de TV3, que enguany 
estava dedicada a les malal-
ties mentals, amb un cap de 
setmana amb diferents ac-
tes. En total, s’han recaptat 
1.591,89 euros amb diferents 

La Pobla de Montornès 
recull més de 2.000 euros 
per La Marató de TV3

activitats i 500 euros que hi 
ha aportat l’Ajuntament. 

Amb el bingo es van recollir 
687,70 euros; amb la xocola-
tada, 607,50 euros; amb les 
guardioles, 256,69 euros, i 
amb la caminada popular, 40 
euros.

El Drac Apocaleus de Vallirana 
va organitzar el 1r Concurs d’En-
ceses Estàtiques de Vallirana 
per la Festa Major, però la pluja 
del dissabte 18 va impedir-ne la 
celebració. Es va decidir ajor-
nar-lo i finalment es va poder 
celebrar el passat dissabte 9 
d’octubre. El premi a la bèstia 
guanyadora en aquesta primera 
encesa va ser per a La Pigota de 
la Pobla de Montornès.

L’encesa va comptar amb el 
drac Apocaleus, aquest fora 
de concurs; l’esmentada Pi-
gota, el Drac de Llorenç del 
Penedès, la Cuca de Castell-
bisbal i l’Entxuscat de Molins 
de Rei. Per decidir la bèstia 
guanyadora es va comptar 
amb un jurat qualificat format 
per persones de la tradició de 
la cultura popular i el foc a Ca-
talunya.

La Pigota de la Pobla guanya 
el 1r Concurs d’Enceses  
Estàtiques de Vallirana
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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

Què és la malaltia periodontal?

Les malalties periodon-
tals són les que afecten 
les genives. Són molt 
freqüents i es tracta 
de patologies que com-
porten la inflamació o 
irritació de les genives. 
Els símptomes més 
comuns són sagnat al 
raspallar-se les dents 
o mal alè.

La gingivitis és la fase 
inicial d’aquestes ma-
lalties. Va associada a 
la inflamació, enverme-
lliment o irritació de les 
genives. És reversible si 
es tracta a temps, si no 
pot evolucionar a peri-
odontitis. Es pot evitar 
realitzant una correcta 
higiene bucal.

La periodontitis és la 
progressió de la in-
fecció de les genives. 
Comença un procés de 
destrucció de la geniva 
i acaba malmetent l’os 
que dona suport a la 
dent. Això acaba creant 
espais entre les dents i 
provocant la pèrdua de 
les dents. És la causa 
més comú de la pèr-
dua de dents al nostre 
país. Fumar augmenta 
la probabilitat de pa-
tir aquesta malaltia, 
ja que afecta els vasos 
sanguinis de la boca 
provocant una reduc-
ció del sagnat i en di-
ficulta la detecció. Per 
altra banda, responen 
més malament als trac-

taments. També cal 
tenir en compte que la 
periodontitis pot cau-
sar problemes de cor, 
artritis reumatoide o 
embòlia cerebral.

El tractament a seguir 
ha de ser la prevenció. 
El punt clau és la higie-
ne bucodental. Cal ne-
tejar-se les dents des-
prés de cada menjada 
durant dos minuts, no 
glopejar aigua després 
de netejar-se les dents, 
utilitzar el fil dental 
diàriament, no fumar, 
limitar el consum de 
sucre, utilitzar col-
lutoris específics per 
glopejar i anar un cop 
a l’any al dentista per 
realitzar una revisió pe-
riòdica. En aquest cas  
podem aplicar la frase: 
més val prevenir que 
curar.

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

La vuitena edició del Fes-
tivitas Bestiarium, que es 
va celebrar el darrer cap 
de setmana de novembre 
a Tortosa, que el 2021 va 
ser la Capital Cultural Ca-
talana, va distingir l’Asso-
ciació Amics de Montornès 
amb el Primer Premi BEST 
2021. Les colles de bestiari 
català, sota el paraigua de 
l’Agrupació del Bestiari Fes-
tiu i Popular de Catalunya, 
van tancar la temporada 
amb la celebració de la 
vuitena edició del Festivitas 
Bestiarium.

L’entitat poblenca es va 
emportar el guardó per 
l’estrena d’un curtmetratge 
i la presentació de la nova 

bèstia del seguici popular, 
el Gall de la Pobla. El segon 
premi va recaure en l’asso-
ciació Botafocs de Castelló 
de la Plana, per la celebra-
ció de Sant Antoni i la Tro-
bada de Bestiari Domèstic. 
Finalment, el tercer premi 
va ser per a la Colla Gegan-
tera La Patufa de Llinars del 
Vallès per la festa 10 anys 
de Cultura, Festa i Tradició’

Els Premis BEST són uns 
reconeixements tant a em-
preses com a particulars 
que treballen per assegurar 
la continuïtat de les colles 
de bestiari del país. Al Fes-
tivitas Bestiarium es van 
poder veure “batalles de 
foc” entre les bèsties.

Els Amics de Montornès 
guanyen el Primer Premi 
BEST 2021 amb el Gall
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Des que el setembre pas-
sat, quan l’Associació del 
Pessebre Vivent de la Pobla 
de Montornès va decidir ce-
lebrar l’edició d’enguany, la 
situació de la pandèmia de 
la covid-19 ha canviat molt a 
causa de la variant òmicron 
i, per això, el balanç que fan 
des de l’entitat de l’edició 
d’enguany és molt positiva. 
La xifra d’assistència, al vol-
tant de les 2.700 persones, 
ha estat molt semblant a la 
de la darrera edició, la 2019-
20. Recordem que l’any pas-
sat es va suspendre a causa 
de la pandèmia.

El president de l’Associa-
ció del Pessebre Vivent de 
la Pobla de Montornès, Al-
fred Rofes, reconeix que en 
alguns moments van tenir 
dubtes de tirar endavant 
l’edició d’enguany a causa 
de l’empitjorament de les 
dades epidemiològiques, 
però que des de la Fede-
ració de Pessebres no van 
rebre cap recomanació per 
suspendre-la i tampoc no 
es van suspendre pessebres 
vivents arreu de Catalunya.

Rofes també fa una valora-
ció molt positiva de la venda 
d’entrades per internet, que 
enguany ha representat gai-
rebé un 90% del total. “Ens 
ha facilitat molt la feina i 
hem evitat aglomeracions 
d’altres anys en alguns dies, 
ja que els visitants arribaven 
i marxaven de forma molt 
ordenada. Hem guanyat 
fluïdesa”, explica Rofes, que 
recorda que en cada un dels 
quatre torns de cada dia la 
limitació és de 150 persones 
per garantir la bona visió 
dels quadres per a tots els 
assistents. 

Tampoc no s’ha registrat 
cap cas de covid-19 entre 
els integrants dels diferents 
quadres del Pessebre, que 
es van representar entre el 
19 de desembre i el 6 de ge-

El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès torna amb força després de l’aturada de l’any passat
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La Pobla planta cara  a la Covid-19

La pobLa de montornès

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

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

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

ANUNCIA’T A  
La pigota

Tel. 649 061 984

ner. Per entrar al bar es de-
manava el certificat covid. 
Rofes destaca que el darrer 
dia de representació, que co-
incideix amb el dia de Reis, 
van registrar una assistència 
molt més elevada que els al-
tres anys. 

Enguany no hi va haver caldo 
Aneto per als assistents per 
raons internes de l’empresa, 
i les ovelles que participaven 
en un dels quadres van ve-
nir de més lluny a causa de 
la jubilació del pastor local. 
Concretament van arribar de 
la Masia Calaf, situada entre 
Bonastre i Masllorenç.

De cara a l’edició vinent ja 
estan estudiant com dis-
posar de wifi, cosa que ara 
garanteixen amb una solució 
provisional, i també trobar 
una solució definitiva a les 
pèrdues d’aigua de la bassa 
de les rentadores.

El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès torna amb força després de l’aturada de l’any passat

la xifra  
d’assistència,  
al voltant de les 
2.700 persones, 
ha estat molt 
semblant a la 
d’abans de la 
pandèmia
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MERCERIA, MODA 
I COMPLEMENTS

DILLUNS TANCAT
DIMARTS, DIMECRES, 
DIjOUS I DIVENDRES

matÍ: 10 h a 13 h
tarda: 17.30 h a 19.30 h

DISSABTE
matí: 9.30 h a 13 h
tarda tanCat

c/ major, 32
la Pobla de montornès

elracodelanna@outlook.es

 Només per 
Whatsapp696 594 917

El que menys esperàvem quan 
vam iniciar l’actual mandat el 
juny de 2019, era viure una època 
de governança tan complexa com 
la que la pandèmia de la covid-19 
ens està posant davant.

Aquest 2022, com en els gairebé 
dos anys des que va començar la 
pandèmia, haurem de conviure 
amb la gestió en l’àmbit local de 
les conseqüències de l’emergèn-
cia que presenta la crisi sanitària 
i econòmica.

Dos anys complicats per a tot-
hom, dos anys de canvis conti-
nus amb un excés de pressió per 
la situació, i és per això que vull, 
amb aquest escrit, traslladar el 
meu reconeixement a totes i tots 
els treballadors de l’ajuntament, 
que amb el seu esforç diari estan 
intentant ajudar, en la mesura de 
les possibilitats, a oferir un ser-
vei a la ciutadania el més normal 
possible.

Cal que en moments com aquests 
ens felicitem com a poble i ens 
animem davant d’aquesta com-
plexa, difícil i llarga situació que 
hem de superar amb l’esforç de 
totes i tots.

FRANCESC LARIOS,
Alcalde de la Pobla  

de Montornès .  
Grup municipal d’ERC

Un saludo, poblenses.

Creo que poco se puede decir, ya 
que desgraciadamente el bicho 
nos ha quitado seres queridos, fa-
miliares y nuestra identidad y no 
sabemos cuando acabará. Hay 
mucha polémica con respecto a 
vacuna sí vacuna no. Es un poco 
criterio de cada cual. La verdad 
no quiero entrar en unas críticas 
políticas, ya que es un problema 
mundial. Creo que nos lleva de 
cabeza a todos. Los vacunados 
pueden viajar, ir a un restauran-
te, entrar a un concierto etc., etc., 
y los que no, esos a quedarse a 
pasear por el parque o terrazas 
al aire libre. Este mes he viajado 
en avión. Muchas medidas de 
seguridad, pero dentro del avión 
ninguna, una lata de sardinas uno 
al lado de otro. ¿Dónde estaba la 
distancia de seguridad?

El virus está ahí, todos lo sabe-
mos y no entraré en polémica, 
pero os invito a vacunaros. No 
es para no infectarse, pero por 
lo menos será más suave y ha-
brá gente que lo pasará muchas 
veces sin notarlo. Si no nos cuida-
mos nosotros, quién nos cuidará.

Quiero felicitar a la organización 
del Pessebre Vivent, que este año 
se ha podido llevar a cabo con 
una muy buena organización.

Hagamos país y entre todos cui-
démonos para que en nuestro 
pueblo tengamos el mínimo de 
contagios.

Os deseo un feliz invierno.

FÉLIx LILLO
Regidor no adscrit

El Grupo municipal, CENTRATS X LA PO-
BLA DE MONTORNÈS, quiere tener un 
recuerdo para todos nuestros vecinos y 
compañeros que en este último año nos 
han dejado. Deseamos fervientemente 
que sea el año de la recuperación y final 
de este mal sueño que el destino nos ha 
deparado.

La legislatura está en su recta final, nues-
tro Grupo Municipal que forma parte de 
la coalición de Gobierno, ha tomado las 
mejores decisiones en favor de nuestros 
ciudadanos, este es nuestro principal ob-
jetivo el bienestar de la población.

Sabemos que nunca será del gusto de 
todos, pero nuestro objetivo ha sido co-
laborar para que se tomen las decisiones 
más favorables a los intereses generales 
de todos. Queremos participar en la rege-
neración de la política catalana desde la 
base, desde el municipalismo y por ello 
nos vamos a sumar a un nuevo proyecto.

Por ello en breve nuestra formación, 
CENTRTATS X LA POBLA DE MON-
TORNES, se va a incorporar a un nuevo 
proyecto para nuestras instituciones, la 
superación de nuestra sociedad, un pro-
yecto transversal municipalista al servi-
cio de la ciudadanía, un proyecto basado 
en la centralidad política con el respeto a 
nuestra cultura y lengua, acogiendo a los 
que quieran hacer de esta tierra su ho-
gar y residencia. Este proyecto se llama 
VALENTS (@valents.cat ).

IVÁN GARCÍA PÉREZ
Portaveu del Grup Municipal 
de Centrats per La Pobla de 

Montornès

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.

Un reconeixement 
a l’esforç d’aquests 
dos darrers anys

Tiempos de cambio
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EL CONSELL DE SALUT

El pavelló poliesportiu municipal 
de la Pobla de Montornès va aco-
llir tres noves sessions de vacuna-
ció massiva de la grip i recorda-
tori tercera dosi de la vacuna de 
la covid-19 per als majors de 70 
anys. Les sessions es van portar 
a terme el 5 i 26 de novembre i 
el 20 de desembre i els vacunats 
van rebre la citació per SMS.

Nova  
vacunació 
massiva al 
pavelló  
poliesportiu
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CAMINEM PER LA POBLA

A la meva estimada 
mare, la Dori. 

Amant de la muntanya.
Sempre al nostre cor i 

ànima.

Manel Bonanad

Comencem el nostre recor-
regut a la plaça on es loca-
litzen els dipòsits d’aigua. 
Veiem, on acaba la plaça, 
que hi ha un camí de terra. 
L’agafem i el seguim uns 
80 metres. Aquí ens tro-
bem amb una bifurcació. 
Agafem el primer sender 
que veiem cap a la dreta. 
El seguim durant 800 me-
tres. El camí és bastant 
planer, excepte un petit 
pendent que es puja sen-
se gaire dificultat. El bosc 
és bastant exuberant, amb 
el pi blanc com a arbre do-
minant, i amb un sotabosc 
dens i ric d’espècies arbus-
tives, com el llentiscle, el 
càdec, el bruc d’ hivern i 
l’argilaga. Fixem-nos en 
una planta singular: una 
liana espinosa enfiladis-
sa, és a dir, una planta 
que s’enfila pels arbres. 
És l’arítjol (zarzaparrilla, 
en castellà). I fixem-nos 
també en una palmera 
petita que podrem veure 
en alguns punts de tot el 
recorregut: és el marga-
lló (palmito, en castellà), 
l’única palmera autòctona 
d’Europa i, per tant, d’un 
gran valor ecològic.

Quan portem caminant 
800 metres, veiem que el 
sender desemboca en un 
altre camí. L’agafem cap a 
l’esquerra, direcció sud. A 
uns 20 metres a mà dreta, 
s’hi veuen unes formaci-
ons rocoses inclinades. 
Es tracta d’un bon lloc 
per descansar i refer-se. 

Ho podem fer a la torna-
da, perquè hi passarem un 
altre cop. Els primers 100 
metres del nou sender són 
de mal caminar perquè el 
terra és molt rocós i amb 
nombroses pedres. Ho hem 
de tenir present per evitar 
lesions. Aneu amb compte.

Continuem pel mateix 
sender. Aviat, a la nostra 
esquerra, trobem una ca-
bana de pedra seca. Com 
ja sabeu, n’hi ha moltes 
pel terme de la Pobla, unes 
més ben conservades que 
altres. És bo recordar que 
aquestes construccions 
servien com a aixopluc al 
pagès i per guardar-hi les 
eines del camp. Tenim sort, 
perquè aquesta cabana en 
concret es conserva bas-
tant bé. Us hi podeu acos-
tar i fer-hi una ullada, però 
aneu amb compte perquè 
el terreny presenta una 
mica de pendent.

Seguim el nostre recorre-
gut pel mateix sender du-
rant uns minuts i arribem 
a una bifurcació. En aquest 
punt fixeu-vos que hi ha 
uns senyals i un camí am-
ple que puja cap a la dreta. 
Aquest camí és el que hem 
d’agafar. El seguim uns 70 
metres i arribem a una zona 
plana i amb poca vegeta-
ció. Es tracta d’una zona on 
predominen plantes peti-
tes, com ara la farigola. El 
sòl és pedregós i pobre, i 
això fa que la vegetació si-
gui escarransida. El sòl és 
de tipus xerorendzina. El 
que trobem dins el frondós 
bosc és més fosc, de color 
marronós o bru i càlcic, ja 
que el trobem sobre roca 
carbonatada bàsicament. 
Fixeu-vos en la diferència 
entre els dos tipus de sòls!

Una vegada arribem a la 
plana, fixeu-vos que el 
camí es torna a bifurcar. A 
l’esquerra hi ha un sender 
més estret que fa pujada. 
Es tracta d’un sender que 
entra dins una zona més 
boscosa i que puja al cim 
de la muntanya del Foll. A 
la nostra dreta en veiem 
un, de camí, que puja cap 
a la serra d’Hivern (la seva 
part sud-est es localitza al 
nostre terme). Nosaltres 
hem de continuar recte, 
seguint el camí més ample 
i que fa una mica de baixa-
da. Veureu que a uns 30 m 
el camí que hem agafat fa 
un revolt cap a l’esquerra; 
en aquest punt, fixeu-vos 
que hi ha un petit sender 
que surt del camí i que va 
cap al nord. L’agafem!

Seguim caminant durant 
uns 500 metres, entre un 
bosc bastant pobre de pi 
blanc. Quan porteu una 
estoneta caminant, a la 
vostra dreta es veuen uns 
murs de pedra seca. Al cap 
de poca estona arribem a 
un lloc on a mà dreta, mi-
rant cap al NE, hi ha una 
esplanada. Per arribar-hi 
heu de pujar per un petit 
pendent un parell de me-
tres. En aquest indret hi 
ha uns murs de pedra seca 
impressionants.

Hi ha un aspecte que cri-
da l’atenció, a part de la 
grandària del murs, i és el 
fet que estan construïts 
bastant lluny dels camins 
principals que ens podem 
trobar per tota aquesta 
zona. La seva grandària és 
una característica impor-
tant, però de murs grans 
en trobem en altres llocs 
com per exemple al camí 
que va del poble al turó 
de l’ermita; però, és clar, 
construir murs tan grans 
en llocs transitats és més 
“fàcil” que on som ara.

Si us fixeu en la foto que 
he fet, les pedres es col-
locaven sense cap tipus 

d’argamassa, ni morter, 
etc.; unes damunt d’al-
tres. Els constructors els 
feien d’una manera, amb 
tant mestratge, que molts 
han perdurat fins als nos-
tres dies gairebé intactes, 

Vestigis de la pagesia 
del passat: els murs 
de pedra seca
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Pinturas
Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

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

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372

CAMINEM PER LA POBLA

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

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

Arribada: al mateix lloc de la sortida.

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

Distància: 3,5 quilòmetres aproximadament.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’ interès: boscos mediterranis exuberants; 
cabana de pedra seca; muntanya del Foll, antics murs 
de pedra seca.

Observacions: es tracta d’un recorregut molt atractiu 
pel que fa al patrimoni natural i agrícola. Gaudirem de 
molta vegetació durant gairebé tot el recorregut.

GENERALITATS

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

la qual cosa té un mèrit 
extraordinari. Els murs po-
dien arribar als dos o tres 
metres d’altura i mig me-
tre d’amplada. Havien de 
ser amples perquè la seva 
missió era suportar la pres-
sió de la terra dels conreus 
contra ells, allà on es culti-

vava en terrasses.

En el nostre terme tenim 
cabanes de pedra seca, 
murs, pous, forns de calç…
Cal conservar les construc-
cions de pedra seca perquè 
formen part de l’antic pai-
satge rural i agrícola.
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El pilot poblenc Gerard Bai-
lo es troba en plena pretem-
porada per preparar una 
nova campanya, en la qual 
tindrà com a gran objectiu 
el Campionat del Món de 
Dirt Track. La competició 
començarà a l’agost a Fran-
ça i seguirà amb quatre pro-
ves, a Portugal, la República 
Txeca, Hongria i Itàlia.

Aquest any 2021, ja va par-
ticipar en aquest prestigiós 
campionat i va obtenir la 
quarta posició final, a no-
més un punt del tercer, des-
prés de pujar al tercer lloc 
del podi l’octubre a Itàlia.

Abans, però, Bailo prendrà 
part en el Campionat DTC, 
que es disputa en diferents 
punts del Principat, amb 
l’equip Català Racing. Serà 
a partir de l’abril i li servirà 
per preparar el Campio-
nat del Món de Dirt Track. 
Aquest 2021 el pilot po-
blenc va acabar tercer en 
el DTC, que va veure com 
es cancel·lava la darrera 
prova a causa del covid-19, 
que, per segona tempora-

La jove portera de la Pobla 
de Montornès Xènia Casadó 
ha estat convocada per ter-
cer any amb la selecció cata-
lana femenina de futbol sala. 
Aquest cop en la categoria 
cadet.

Xènia, formada al CFS Pobla 
de Montornès i que juga ac-
tualment al Club de Futbol 
Sala Salou, disputarà els 
Campionats d’Espanya sub-
16 femení a la Corunya del 9 
al 13 de febrer.

Gerard Bailo comença una nova temporada amb el 
Campionat del Món de Dirt Track com a gran objectiu

La poblenca Xènia Casadó, novament convocada 
amb la selecció catalana de futbol sala

da consecutiva, ha afectat 
el desenvolupament de les 
competicions.

Gerard Bailo comptarà una 
temporada més amb el pa-
trocini de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès, cosa 
que el pilot agraeix molt.

l’ajuntament de 
la Pobla patroci-
na un any més el 
pilot del municipi
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ESPORTS

El Club Petanca La Pobla 
de Montornès disputarà els 
play-offs classificatoris per 
als campionats.

El Club Petanca La Pobla de 
Montornès de la Divisió d’Ho-
nor va aconseguir el subcam-
pionat de Lliga Provincial de 
Tarragona i participarà en els 
play-offs classificatoris per 
als Campionats d’Espanya a 
Santa Susana. L’equip de Pri-
mera Divisió també va acon-
seguir el subcampionat de la 
Lliga Provincial de Tarragona.

El passat 18 de desembre, el 
club poblenc va organitzar el 
seu Torneig Social de Nadal 
i aquest any va tenir l’honor 
de la participació de l’alcalde, 
Francesc Larios, que va de-
mostrar la bona actitud per 
la petanca. 

Abans, el 6 de desembre, 
van organitzar les 12 hores 
de Petanca, en què van par-
ticipar 16 equips de sènior i 
16 equips femenins. 

El 8 de gener, dues tripletes 
femenines van participar 
en el Women’s Champions 
de petanca al Club CP Acer 
d’Olesa de Montserrat, on 
una tripleta formada per 
Lidia, Paula i Carmen van 
aconseguir el segon lloc de 
consolació.

Ara, el Club Petanca La Po-
bla de Montornès està treba-
llant per fer els equips per a 
la temporada 2022, que co-
mençarà amb els Campionats 
Provincials dels equips de 
Tarragona, classificatoris per 
als Campionats d’Espanya

El Club Petanca La Pobla de Montornès disputarà 
els play-offs classificatoris per als campionats

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

Recorda fer-nos  
el teu encàrrec  
per Tots Sants


