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EDITORIAL

coincideix amb l’arribada de la primavera i 
també amb unes dades de la covid-19 que ens 
fan ser moderadament optimistes, gràcies a la 
poca incidència del virus per l’alta taxa de va-
cunació i d’immunització de la població. Això 
ens permet que torni després de dos anys de 
suspensió un dels actes més emblemàtics del 
nostre municipi: l’Aplec de Pasqua, en un es-
pai tan especial com és l’ermita de la Mare de 
Déu de Montornès. També celebrarem Sant 
Jordi amb diferents actes que us expliquem 
en aquest número. Destaca la presentació del 
llibre Caminant per la Pobla de Montornès. 
15 rutes de senderisme al cor del Baix Gaià, 
que recull una selecció dels itineraris que en 
Manel Bonanad ens ofereix cada tres mesos 
a La Pigota, amb fotografies d’en Ricard de 
Aróstegui. Una obra que ens farà estimar més 
encara el nostre poble i el seu entorn.

Editorial
Encarem la part final d’aquest mandat mu-
nicipal i ho fem amb la materialització de 
diverses inversions que ens havíem plante-
jat i que s’han hagut d’endarrerir a causa de 
la pandèmia, però també perquè l’equip de 
govern hem hagut de treballar en l’eliminació 
de totes aquelles despeses que llastraven el 
nostre pressupost i condicionaven de forma 
importat aquestes inversions necessàries per 
a la Pobla de Montornès. Hem amortitzat els 
crèdits, deixat el deute a zero i hem duplicat 
la tresoreria, la qual cosa ens permet tirar 
endavant inversions com les que veureu en 
les següents pàgines.
Una altra prioritat del govern municipal ha 
estat la captació de subvencions d’adminis-
tracions superiors, que permetran fer inver-

sions per valor de gairebé 600.000 euros i 
l’Ajuntament només haurà d’assumir-ne un 
cost aproximat de 137.000 euros. A més, la 
bona situació financera ha permès conge-
lar els impostos per segon any consecutiu i 
aprovar una bonificació del 100% en les taxes 
d’ocupació de les terrasses per a bars i res-
taurants, una bonificació del 50% sobre l’IBI 
per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, 
una bonificació del 50% en la taxa de la llar 
d’infants per a les famílies monoparentals i 
una bonificació del 95% en les transmissions 
de les plusvàlues de l’habitatge habitual. A tot 
això, hi hem de sumar la part del personal, 
en què també hem redactat i aprovat una 
nova estructura per a l’Ajuntament, que in-
clou, entre d’altres, un nou cos de vigilants 
de seguretat.
La sortida d’aquest nou número de La Pigota 

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)
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GESTIÓ DE LA PROPIETAT
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WWW.INMO-MONTORNES.COM
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· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS
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El passat divendres 25 de març 
van començar les obres per il-
luminar el tram entre el nucli 
urbà i la urbanització Castell de 
Montornès. Aquest projecte, re-
dactat a primers de 2021 i apro-
vat a través del Decret d’Alcaldia 
2021-236, de data 14 d’abril del 
2021, el tenim adjudicat des del 
mes de novembre, però s’ha en-
darrerit fins a aquest mes de març 
del 2022, com a conseqüència de 
la manca de materials, efecte de 
la pandèmia de la covid-19.

Aquest tram, de 750 metres, 
comptarà amb 28 fanals amb 
tecnologia led que incorporen 
uns sensors que intensificaran la 
potència de llum quan detectin 
que s’està utilitzant.

El cost de l’obra ascendeix a 
80.256,58 euros i compta amb 
una subvenció de la Diputació 
de Tarragona de 32.094,74 euros.

Comencen les obres per il·luminar el tram entre el 
nucli urbà i la urbanització Castell de Montornès

Treballs de 
reparació 
dels  
paviments 
de voreres

El cost 
de l’obra 
és de 
80.256,58 
euros i 
compta 
amb una  
subvenció 
de la  
Diputació  
de 
32.094,74 
euros

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

Instal·lacions elèctriques

 Fontaneria · Aire condicionat

Calefacció · Antenes TV

Porters automàtics

Instal·lacions piscines

Reg aspersió jardí

Energia solar

Passeig de l’Estació, 27-29Passeig de l’Estació, 27-29
La Pobla de MontornèsLa Pobla de Montornès
aracelitasca@outlook.esaracelitasca@outlook.es
TTel. el. 679 11 60 68679 11 60 68

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès ha portat a 
terme 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 Cas-
tell de Montornès i Flor de 
l’Ametller.

En aquesta primera fase 
s’han realitzat els arran-
jaments de les voreres del 
carrer Violes, Palmeres, 
Castanyer, Morella, Taron-
gers, Llimoners i avinguda 
dels Llorers. L’actuació, 
que té un cost de 34.933,38 
euros, compta amb una 
subvenció de la Diputació 
de Tarragona de 24.836,13 
euros.
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SERVEI 

A DOMICILI

AV. CATALUNYA, 4
LA POBLA DE MONTORNÈS

La vicepresidenta primera 
del Parlament de Catalu-
nya, Alba Vergès, va visi-
tar el 17 de febrer la Pobla 
de Montornès. Vergés va 
mantenir una reunió amb 
l’alcalde, Francesc Larios, i 
altres regidors del govern, i 
va signar el llibre d’honor de 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès.

Després es van desplaçar 
a l’espai que ha d’ocupar el 
futur Centre Cultural i Ver-
gés també va voler visitar el 
consultori municipal, que va 
obrir quan era consellera de 
Salut de la Generalitat. Allí 
va conversar amb el perso-
nal sanitari i administratiu i 
va donar les gràcies per la 
seva tasca durant la pandè-
mia de la covid-19.

Alba Vergés visita la Pobla de Montornès
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La Pobla de Montornès va 
commemorar el Dia Mun-
dial de les Dones durant la 
setmana del 8 de març. El 
mateix 8-M es va llegir el 
manifest del Dia Mundial de 
les Dones per la megafonia 
de l’escola Els Ametllers. 

El cap de setmana es va por-
tar a terme el Cicle de Xer-
rades contra la Violència de 
Gènere, al Casal Amics de 
Montornès. Divendres 11 
de març la xerrada va anar 
a càrrec de Núria Salan: 
“Menú enginyós (que po-
dem fer fàcilment gràcies 
a les inventores”). Salan és 
química, doctora en Ciència 
dels Materials i enginyeria 
metal·lúrgica, professora de 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i actual 
presidenta de la Societat Ca-
talana de Tecnologia (SCT), 

Celebració del Dia Mundial de les Dones a la Pobla

Es van fer  
xerrades al Casal 
Amics de  
Montornès de la 
química Núria  
Salan i el  
Col·lectiu Fridas 
Feministes

la filial tècnica de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Dissabte 12, la xerrada-taller 
“De què parlem quan parlem 
de violència masclista?” va 
anar a càrrec del Col·lectiu 
Fridas Feministes. En aques-
ta xerrada, d’una hora i mitja 
de durada i que van impar-
tir dues talleristes, s’hi van 
tractar els tipus de violènci-
es i sobretot es va abordar 
la violència invisible. Van 
explicar com posar-se les 

“ulleres liles” com a eina 
per detectar la violència 
masclista més subtil. Fridas 
és un col·lectiu de Tarragona 
obert i inclusiu, que defensa 
la divulgació, l’acompanya-

ment i l’autoeducació, en 
qualsevol àmbit, des d’una 
perspectiva feminista.

El passat divendres dia 
1 d’abril es va aprovar, al 
ple municipal, la nova or-
denança de plusvàlues, 
que inclou una nova boni-
ficació del 95%. Arran de 
l’última sentència dictada 
pel Tribunal Constituci-
onal, l’equip de govern 
va presentar la modifica-
ció de l’ordenança fiscal, 
adaptada al Reial decret 
llei 26/2021. 

La novetat més destacable 
d’aquesta modificació de 
l’ordenança fiscal és la bo-
nificació, fins ara inexistent, 
del 95% de la quota de l’im-
post en les transmissions 
de terrenys de l’habitatge 
habitual del causant en 
ascendents, descendents i 
adoptats de primer grau i 
cònjuges, que deixa l’impost 
en una quantitat mínima en 
aquests casos.

Aprovada la nova ordenança 
de plusvàlues, que inclou una 
nova bonificació del 95%
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La Pobla de Montornès se solidaritza 
amb el poble ucraïnès

Casal de  
Setmana  
Santa de la 
Pobla  
de Montornès

Passeig de l’Estació, 3 -  La Pobla de Montornès
Tel. 877 65 12 44

MENÚ DIARIO DE MARTES A VIERNES 
Tapas 

Salchichas especiales 
Torrades de la Casa

El poliesportiu municipal 
de la Pobla va acollir del 
3 al 5 de març una reco-
llida d’ajuda humanitària 
per al poble ucraïnès. Es 
van recollir medicines bà-
siques i material d’higiene, 
menjar de llarga caducitat  
enllaunat i també roba 
d’abric de totes les talles i 
mantes.

Els Voluntaris de Protecció 
Civil de la Pobla de Montor-
nès i el Club de Futbol Sala 
de la Pobla de Montornès van 
participar en la recollida. El 
material recollit es va portar 
a Protecció Civil de Roda de 
Berà, que en va coordinar 
l’enviament a Ucraïna.
Després d’aquesta primera 
recollida, davant de la dificul-

tat per enviar aquest material 
i no poder garantir que arriba-
rà als punts que són necessa-
ris en ser una zona de guerra, 
a part que aquest tipus d’ajut 
tarda massa a arribar, i té un 
cost econòmic i ambiental 
molt elevat des de la Gene-
ralitat, es va recomanar fer 
donatius econòmics a orga-
nitzacions especialitzades.

Enguany se celebra una nova 
edició del Casal de Setmana 
Santa de la Pobla de Mon-
tornès, de l’11 al 14 d’abril, en 
horari de 9 a 13 hores. Orga-
nitzat novament pel Torre-
dembarra Bàsquet Club, les 
inscripcions van finalitzar el 
8 d’abril i hi podien participar 
nens i joves de 3 a 16 anys.



La pigota  ABRIL 2022

9

ACTUALITAT MUNICIPAL

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

A través de la Regidoria de 
Benestar Social i amb la 
col·laboració de Protecció 
Civil de la Pobla, s’ha posat 
en marxa el programa “Bon 
dia”, d’acompanyament te-
lefònic a gent gran del mu-
nicipi que viu sola. Aquesta 
iniciativa pretén establir un 
contacte habitual amb les 
persones més vulnerables, 
a qui més afecta la soledat 
no desitjada, i que no te-
nen ningú per fer-los com-
panyia.

Partint de les paraules que 
tots esperem escoltar cada 
matí, “Bon dia”, es buscarà 
mantenir converses perquè 
els grans se sentin acom-
panyats i puguin transme-
tre si tenen alguna neces-
sitat.

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès va participar 
el passat 24 de març en una 
reunió de treball que es va 
celebrar a l’ajuntament de 
Torredembarra per tirar 
endavant la creació d’un or-
ganisme que aglutini el co-
merç del Baix Gaià. L’alcalde 
de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, va estar 
present en aquesta troba-
da junt amb els regidors de 

Comerç de Torredembarra, 
Josep Maria Guasch; d’Alta-
fulla, Dani Franquès; de Crei-
xell, Jaime Serret, i de Roda 
de Berà, Rosana Dorantes. 
També va estar present en 
la trobada, que va servir per 
posar en marxa la redacció 
dels estatuts d’un organis-
me que promogui el comerç 
a la zona del Baix Gaià, el 
president de Pimec Comerç 
Tarragona, Florenci Nieto.

Es posa en marxa el  
programa ‘Bon dia’  
a la Pobla

S’impulsa la creació d’un 
organisme que aglutini 
el comerç del Baix Gaià

VOLS  
FER-TE  
VOLUNTARI/ÀRIA?
Si vols col·laborar 
amb el programa, 
escriu-nos al  
voluntaris.pobla@
gmail.com  
i ens posarem  
en contacte  
amb tu!
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al Pessebre arribaven a la carretera. Ara 
si el qui vol comprar una entrada en un 
horari veu que no n’hi ha, ja no hi va. 

Quina va ser l’assistència en aquesta 
darrera edició?
Van venir 2.867 persones, quan en l’edi-
ció  anterior en vam tenir 4.300, amb un 

dia més de representacions, i en alguns 
passis hi entraven 15 o 20 persones 
més. Els passis els limitem nosaltres 
perquè amb 150 persones els quadres 
es veuen i se segueixen bé, però amb 
més hi ha problemes perquè alguns vi-
sitants no ho veuen. La nostra capacitat 
és 150, decidim que fem quatre passis 
al dia i si hi ha cinc dies, surten 3.000 
persones. Aquest seria el topall. 

Per tant, us heu acostat al ple.
Sí, l’assistència ha sigut bona. El que 
volem és poder organitzar-ho bé i que 
els visitants ho vegin bé. I el calendari 
cau com cau.

Es plantegen fer algun passi més?

Al desembre comencem a un quart 
de set i fent números veiem com en 
el darrer passi ens n’anem a un quart 
de nou per acabar a les nou. Amb un 
cinquè arribaríem a començar a les 
nou per acabar a tres quarts de deu. 
Amb el sistema antic de venda d’en-
trades, veient que hi havia molta gent 
a la cua, ho havíem fet. El sistema nou 
té les seves limitacions: quan ho has 
acotat, això dona el que dona. Enguany 
tenim un mal calendari. Comencem el 
diumenge abans de Nadal, el 25 i el 26 
de desembre, i l’1 és un mal dia per a 
nosaltres perquè la gent que el fem cos-
ta que vinguin. Tenim baixes. I tenim la 
possibilitat de fer-ho el diumenge 8. 
El Dia de Reis i el diumenge després 
eren fluixíssims. Però aquest any el 
Dia de Reis va ser bo. Pot haver es-
tat la venda online. La proposta de 

representacions d’enguany serà 18, 25 
i 26 de desembre i 6 i 8 de gener. Cinc 
dies. L’altra possibilitat és començar 
dues setmanes abans, però és aviat. 
És un mal calendari. Hi ha anys que a 
l’inrevés.

Poca és la gent del Baix Gaià que mai 
ha anat a visitar el Pessebre Vivent de 
la Pobla de Montornès. És un clàssic 
de les festes nadalenques al nostre 
territori. Es va començar a represen-
tar el 1976 i des de llavors només la 
covid-19 ha pogut interrompre’l un 
any. Hem volgut parlar amb el presi-
dent de l’Associació Pessebre Vivent 
de la Pobla de Montornès, Alfred 
Rofes. 

Quina valoració feu de la tornada a 
les representacions, aquest Nadal, 
del Pessebre després d’un any d’atu-
rada a causa de la covid-19?
La valoració ha estat bona. Hi havia el 
dubte de si, per un costat, la gent que 
feia el Pessebre el tornaria a fer. I la res-
posta ha estat molt positiva. La majo-
ria de gent que l’havia fet feia dos anys 
s’hi va tornar a apuntar. Hi va haver 
excepcions, per motius diversos, com 
ja passava abans de la pandèmia, que 
no van poder o no van voler. I pel que fa 
a l’assistència, també va ser bona, però 
va ser diferent. 

Per què va ser diferent?
Va ser diferent no per la pandèmia com 
a tal sinó pel sistema de venda d’en-
trades. Fins fa dos anys, la majoria 
d’entrades les veníem a taquilla. Els 
últims dos anys hi va haver un aug-
ment una mica substancial en la 
venda d’entrades online. I vam veu-
re que per fer bé el control havíem 
de vendre les entrades online i si en 
sobrava alguna, que es pogués com-
prar a taquilla. Nosaltres fem quatre 
passis per dia amb 150 visitants cada 
un. I venent online això va tancat. Els 
anys anteriors hi havia dies —Sant Es-
teve i el diumenge després de Sant Es-
teve sobretot— que les cues per entrar 

“Ja fa temps que tenim  
persones treballant  
per posar al dia el Pessebre 
Vivent i millorar-lo”

ENTREVISTA A ALFRED ROFES 
President de l’Associació del Pessebre de la Pobla de Montornès

“Hem demanat celebrar 
l’assemblea de la  
Federació de Pessebres 
Vivents a la Pobla  
el 2026, quan  
celebrarem els 50 anys”
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Com és la relació amb l’Ajuntament?
És bona. Però administrativament és 
diferent que abans, perquè hi ha unes 
normatives com a ens públic que s’han 
de complir. Hi ha un rigor que ens com-
plica una mica el funcionament. Abans 
hi havia més màniga ampla. A nivell per-
sonal no hi ha problema, però et trobes 
amb aquestes limitacions.

Està pensant en el relleu com a pre-
sident?
Sí, perquè ja toca. L’any passat vam re-
novar junta i vaig seguir. Ara toca un nou 
canvi el 2026, quan vencen els cinc anys. 
Ha d’entrar altra gent. D’aquí un o dos 
anys potser farem un relleu. 

Entren fornades de  
canalla jove, els pares 
dels quals ja ho feien i 
els apunten. Al Pessebre 
tenim avis, pares i nets”

Quants participants sou al Pessebre?
Ens movem entre els 190 i els 210. 

Hi ha relleu?
Hi ha gent que hi són des que va comen-
çar, de tota la vida pràcticament. Entra 
gent nova i els més grans ho van deixant 
per l’edat, problemes de salut... I hem de 
buscar substituts. Entren fornades de 
canalla jove, els pares dels quals ja ho 
feien i els apunten. Tenim avis, pares i 
nets. També entra gent més gran.

Un projecte que teniu és modernitzar 
les representacions. Ho podrem veure 
enguany?
Complicat. Ja fa temps que tenim per-
sones de la junta i de fora treballant en 
canvis en els diàlegs, músiques i també 
els arranjaments i els quadres. És mol-
ta feina, però esperem desencallar-ho i 
avançar més ràpid. Volem posar al dia 
el Pessebre i millorar-lo. Hem d’expo-
sar properament aquestes millores a la 
junta.

Teniu previstes millores en l’espai de 
representació?
Dels diferents quadres, els arranjaments 
que hem de fer i no ens en sortim són 
les basses de l’àrea de les rentadores. 
El darrer any que es va fer el Pessebre 
abans de la covid es va aplicar una pin-
tura especial amb què no haurien de 
perdre aigua. Ara, amb les arrels, que 
fan moviments per tot arreu, van tornar 
a perdre aigua. Enguany tenim previst 
un sistema amb una lona flexible, que 
aguanti les arrels perquè aquest Nadal 
cada dia les vam haver de reomplir. Es-
perem que aquesta sigui la solució de-
finitiva. Tenim un altre greu problema 
que és la masia, que està oberta per 
tot arreu. A part de ser el segon quadre 
ens fa de magatzem per al material. És 
propietat privada i amb l’Ajuntament 
estan buscant una solució. A la resta de 
quadres hem anat fent millores i mante-
niment els darrers anys i estan en ordre.

Com és la relació amb la Federació 
de Pessebres Vivents de Catalunya?
Cada any anem a l’assemblea general. 
Abans era coordinadora i fa tres anys 
es va convertir en federació perquè és 
millor per obtenir subvencions. Hem de-
manat celebrar l’assemblea a la Pobla el 
2026, quan celebrarem els 50 anys de la 
primera edició. Hi ha dos o tres pesse-
bres que es van començar a fer abans 
que el de la Pobla, però nosaltres som 
dels més antics. La diferència entre el 

Pessebre de la Pobla i la majoria és que 
són quadres amb música de fons i vas 
passejant. El nostre és un circuit tancat 
que va quadre a quadre i es mou tot el 
grup. Aquests altres són més flexibles i 
pot entrar-hi més gent. Són dues formes 
diferents de fer una representació.
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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

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

Pg. de l’Estació, 3, local 243761 La Pobla de MontornèsTel. 977 647 064Mòbil: 667 880 148 / 610 023 602
e-mail: info@forsol.cat jfortuny68@gmail.com

La Pobla planta cara  a la Covid-19

La pobLa de montornès

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

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

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

ANUNCIA’T A  
La pigota

Tel. 649 061 984

CARNAVAL INFANTIL

Carnaval infantil de la Pobla de Montornès
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El país de l’altra riba
Alícia Solé

El país de l’altra riba és el dar-
rer premi Proa de Novel·la i la 
seva autora és la menorquina 
Maite Salord. Ens explica dues 
històries que, al final, queden 
enllaçades per la memòria fa-
miliar de dues noies, encara 
que aparentment són històries 
molt llunyanes.

La primera s’inicia a l’Europa 
central durant la II Guerra 
Mundial, quan un avi i el seu 
net es veuen obligats a fugir creuant França. Acaben 
arribant a l’Algèria francesa i s’instal·len a la capital, 
on l’avi obre una sastreria. Ells són l’Alfred Gold i en 
Daniel i són jueus. Tot els començarà a canviar quan 
un colon francès entra a la botiga i els encomana un 
vestit, és en Michel Bisset, el regent d’un important 
restaurant de la ciutat. L’autora ens narra el naixement 
d’una bona amistat però sobretot la vida d’en Daniel, 
que començarà a treballar al restaurant, on farà noves 
amistats. Tot es comença a complicar quan comencen 
els primers disturbis i atemptats de la Guerra de la 
Independència d’Algèria. 

Al mateix temps, a la badia d’Alger, hi ha una comuni-
tat formada per emigrants menorquins que van fugir 
de l’illa buscant una vida millor a l’altra riba del Me-
diterrani, al lloc li diuen Fort de l’Eau. 

L’altra història, ambientada el 2003 a Barcelona, s’ini-
cia quan dues noies, una menorquina i una alemanya, 
es coneixen durant les manifestacions contra la guerra 
de l’Iraq. 

Aquesta novel·la ens parla de l’amistat en majúscules, 
de la importància de les històries familiars, de la me-
mòria històrica, de la solidaritat en temps de pèrdues 
i de guerra, de l’esperança posada en territoris nous 
on un s’instal·la buscant una vida millor... conceptes 
que tristament són molt actuals.

Espai de llibres

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

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

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

L A  P O B L A  D E
M O N T O R N È S

I I  P R E M I  D E  
N A R R A T I V A  C U R T A
S A N T  J O R D I  2 0 2 2

x Inscripcions fins al 30 de Juny
x Premi en metàlic per al guanyador i el segon classificat
x Pots consultar les bases a la web de l'ajuntament o 
escanejant el codi QR

A J U N T A M E N T  D E  L A
P O B L A  D E  M O N T O R N È S

L A  P O B L A  D E
M O N T O R N È S

I I  P R E M I  D E  
N A R R A T I V A  C U R T A
S A N T  J O R D I  2 0 2 2

x Inscripcions fins al 30 de Juny
x Premi en metàlic per al guanyador i el segon classificat
x Pots consultar les bases a la web de l'ajuntament o 
escanejant el codi QR

A J U N T A M E N T  D E  L A
P O B L A  D E  M O N T O R N È S

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR
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Què és la sarna?

Des de fa un temps s’es-
tà tornant a sentir a par-
lar de la sarna. Però que 
és exactament? La sar-
na és un trastorn cutani 
provocat per un àcar, 
el Sarcoptes scabiei. 
Aquest àcar és micros-
copi i no es pot veure 
a simple vista. A més a 
més, hi ha diverses va-
riants d’aquest paràsit: 
humana o animal. 

La pregunta que ens fem 
tots és: com es contagia? 
Normalment acostuma a 
ser pel contacte directe 
amb la pell d’una perso-
na que pateix sarna, per 
tant, es necessari el con-
tacte físic. Ja sigui com-
partint roba, tovalloles, 
llençols o també a través 
de les relacions sexuals.

El símptoma més comú 
és la picor intensa, so-
bretot a la nit. S’acos-
tumar a iniciar de forma 
local i a poc a poc es va 
generalitzant. Els àcars 
que provoquen la sarna 
excaven a la pell unes 
galeries fines i irregulars 
que acostumen a acabar 
amb una protuberància. 
Aquestes solcs aparei-
xen als plecs de la pell. 
Els nadons presenten 
erupció generalitzada. 
La primera vegada que 
una persona es conta-
gia de sarna poden tar-
dar fins a tres setmanes 
a aparèixer els primers 
símptomes. Si es rasca 
de manera vigorosa es 
poden arribar a produir 
úlceres a al pell. Hi ha 
una variant anomena-
da sarna noruega, més 
contagiosa, més greu i 
caracteritzada per des-
camació de mans i peus.

Per sort el tractament en 
la majoria de casos acos-
tuma a ser fàcil i porta a 
una curació total sense 
més conseqüències. Els 
medicaments més ha-
bitual acostumen a ser 
cremes o locions amb 
permetria, aplicades una 
vegada per tot el cos, 
potser que calgui repe-
tir-ho al cap d’uns dies. 
L’objectiu és eliminar la 
infecció. En el cas que la 
picor sigui un problema 
es poden utilitzar anti-
histamínics. A vegades 
són necessaris altres 
tractaments, en tots els 
casos caldrà anar al met-
ge i que decideixi quin és 
el millor per a cada cas. 

Un dels punts clau per 
prevenir i evitar la propa-
gació de la sarna és ren-
tar tota la roba, joguets 
i peluixos a 60º, passar 
l’aspirador a conscièn-
cia i evitar les relacions 
sexuals fins a acabar el 
tractament. Cal vigilar 
les mascotes, per trac-
tar-les si es necessari.

Per últim, cal recordar 
que es tracta d’una 
afecció que pot portar 
a confusió amb altres i 
si no es fa el diagnòstic 
i tractament correcte 
podem emmascarar els 
símptomes i empitjorar 
el problema.  

Presentació de  
l’Euncet Business School  
a la Pobla

El passat 24 de febrer es va 
fer una xerrada al Restau-
rant La Cassoleta de l’Arròs 
sobre l’Euncet Business 
School. Hi van participar el 
director de l’Euncet i el di-
rector general de l’escola de 
negocis, en Josep M. Lluch, 
amb presentació a càrrec 
de l’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc Larios. 
Hi van assistir una vintena 
d’empresaris i empresàries 
locals.

Aquesta escola de negocis 
de Terrassa es vol implantar 
a les comarques de Tarra-
gona per impartir forma-
ció de nivell i en un futur 
impartir algun grau i màs-
ters. Està certificada per la 
Universitat Politècnica de  
Catalunya i treballen con-
juntament. A la propietat hi 
ha el centre tecnològic més 
important de Catalunya, 
que es diu Leitat, també a 
Terrassa.

                               Ajuntament de la Pobla de Montornès 

 

EESSCCOOLLAA  BBRREESSSSOOLL  MMUUNNIICCIIPPAALL  SSOOLL  SSOOLLEETT  
La Pobla de Montornès 

PREINSCRIPCIONS CURS 2022/2023 

DEL 2 AL 9 DE MAIG 
Jornades de portes obertes, setmana del 25 d’abril al 29 d’abril a les 17h  

Reservar dia trucant al 977 648700 

Màxim grups de 10 persones  

Per més informació: 

 e3010271@xtec.cat   

977 648700 EBM Sol Solet 

977 648012 Ajuntament 
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El 2021 ha estat, com el 2020, un any 
difícil a causa de la pandèmia de la Co-
vid-19, però s’ha anat a l’una. És obvi que 
la gestió de la pandèmia no ha estat fàcil 
per a ningú i ha tingut un impacte en les 
famílies, des d’un vessant no només eco-
nòmic sinó també emocional. Un impacte 
amb unes conseqüències que encara es 
pateixen i, que des del punt de vista de 
les administracions públiques i també des 
de l’àmbit privat, encara s’han de gestio-
nar.

El coronavirus ha frenat el creixement 
que teníem previst per al municipi; així i 
tot, han sigut un any de molts de canvis 
i de molta feina. Com podreu veure en 
l’apartat d’hisenda d’aquest balanç 2021, 
entre les inversions realitzades i les que 
ja tenim preparades, podrem fer un volum 
d’actuacions impensables fa pocs anys.

Aquestes inversions ascendeixen a gaire-
bé 600.000euros, i totes elles van de la 
mà d’unes subvencions, ja atorgades, que 
ens reportaran gairebé el 80% del cost. I 
això ens permet també de fer-ne d’altres 
d’import més reduït amb recursos propis, 
com la instal·lació de 78 columbaris o un 
aixopluc pels nens i nenes de l’escola.

•	 Durant el 2020, des de l’equip de go-
vern, vam fixar-nos com una priori-
tat eliminar totes aquelles despeses 
que llastraven el nostre pressupost i 
condicionaven i molt, les inversions 
necessàries per al nostre poble. Vam 
amortitzar els crèdits, deixant en 
deute zero el consistori i vam poder 
començar amb petites inversions.

•	 Però ha sigut aquest 2021 on, un cop 
hem tingut un pressupost ordenat, 
hem fet un salt qualitatiu important. 

Un any marcat  
per la pandèmia

El fet de tenir un pressupost equilibrat, ha-
ver liquidat -durant el 2020- els crèdits que 
teníem amb les entitats bancàries, i sobre-
tot,	 la	 feina	 prèvia	 de	 planificar	 i	 preparar	
els projectes amb prou antelació per de-
manar totes les subvencions possibles, ens 
ha permès fer aquest salt qualitatiu, alhora 
que hem congelat els impostos per segon 
any	consecutiu	i	hem	aprovat	una	bonifica-
ció del 100% en les taxes d’ocupació de les 
terrasses per a bars i restaurants, una boni-
ficació	del	50%	sobre	l’IBI	per	la	instal·lació	
de	plaques	fotovoltaiques	i	una	bonificació	
del	50%	en	la	taxa	de	la	llar	d’infants	per	a	
les famílies monoparentals.

A tot això, li hem de sumar la part del perso-
nal, on també hem redactat i aprovat una nova 
estructura per l’ajuntament, on inclou, entre 
d’altres, un nou cos de vigilants de seguretat.

En només dos anys i mig hem liquidat el 
deute, hem duplicat la tresoreria i hem en-
trat en una dinàmica d’inversions molt ne-
cessàries per al municipi i que ja no s’han 
d’aturar. Si a més a més, li sumem una es-
tructura de personal adequada al volum i les 
necessitats de la Pobla del segle XXI, és que 
estem en el bon camí. El camí, que ens por-
tarà a la Pobla que ens mereixem.

•	 Per un municipi petit com el nostre, 
és crucial tenir al nostre abast els 
màxims recursos econòmics pels 
nostres projectes i aquí és on s’ha 
de ficar en relleu la importància de 
la planificació per poder optar a les 
subvencions de les diferents admi-
nistracions (autonòmiques, esta-
tals, europees).

•	 En la següent gràfica, es pot veure 
les inversions, algunes realitzades 
durant el 2021 i d’altres, previstes 
per aquest 2022, però que ja tenen 
atorgada una subvenció.

•	 Delimitació d’una franja perimetral 
de seguretat al voltant de la urba-
nització del Castell, que consisteix 
en una esclarida de vegetació d’uns 
25	metres	d’amplada.	Es	busca	dis-
minuir la quantitat de combustible 
vegetal per tal de dificultar el pas 
d’un possible incendi forestal, tren-
cant la continuïtat horitzontal i ver-
tical de la vegetació, amb la retirada 
de l’estrat herbaci sec, desbrossi 
selectiu de l’estrat arbustiu i poda 
de l’arbrat per tal d’aconseguir l’ob-
jectiu de disminuir la quantitat de 
vegetació.  Aquesta actuació té un 
cost	de	13.854,50	euros.

Francesc Larios i Mercadé
Alcalde de la Pobla de Montornès

Territori Seguretat

A través del Servei d’Assistència 
Municipal (SAM) de la Diputació de 
Tarragona, s’està portant a terme 
la sega de bona part dels camins 
municipals de la Pobla de Montor-
nès.

•	 S’ha creat l’Associació de Protecció Ci-
vil de la Pobla de Montornès, que va 
fer el seu primer servei va ser durant 
la Festa Major 2020. Des de llavors, 
la desena de membres que formen 
l’associació han anat treballant en 
diferents actes portats a terme en el 
municipi. La seva principal tasca ha 
estat la prevenció de la Covid-19, re-
comanant als assistents mantenir les 
distàncies i l’ús de la mascareta i el gel. 
Compten des de la seva creació amb el 
suport de l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès.

•	 Continuen oberts a noves incorporaci-
ons i el que cal fer per formar-ne part 
és trucar al telèfon 636 40 04 19 i 
allà els interessats rebran informació.

•	 S’ha aprovat la Relació de llocs de treball 
(RLT) amb l’objectiu de canviar l’estruc-
tura de l’Ajuntament de la Pobla, tant 
per actualitzar unes places desfasades 
– tant en funcions com en retribucions-, 
com per crear noves places per comple-
tar una plantilla que doni resposta a les 
necessitats del nostre municipi.

•	 La RLT és el document que contempla 
tots els llocs de treball, estiguin ocupats 
o vacants, dels empleats (funcionaris, 
laborals i eventuals) d’una administra-
ció pública. Aquest document inclou 
la informació essencial sobre el lloc de 
treball pel que fa a la descripció de les 
tasques que té assignades i els requisits 
de formació i d’accés per a ocupar-los.

•	 En	 total,	 la	nova	RLT	descriu	fins	a	25	
llocs de treball, en el que hi podem des-
tacar un cos de vigilants, format per 
un cap i 4 vigilants o la creació de no-
ves places de tècnic o d’arquitecte mu-
nicipal.

Personal

Participació  
ciutadana  
i Entitats

•	 Organització de forma periòdica del 
“Cafè amb l’alcalde”, una trobada de 
proximitat en un bar o cafeteria del 
municipi en què els poblencs i po-
blenques poden parlar de temes que 
siguin competència de l’Ajuntament 
amb el màxim responsable munici-
pal. La primera trobada va ser el no-
vembre passat. Per participar en el 
programa, caldrà apuntar-s’hi trucant 
telèfon 977 64 80 12 quan estigui 
convocada.

•	 L’Ajuntament ha cedit de l’ús dels lo-
cals de l’antic consultori a les associa-
cions del Pessebre vivent i les Bèsties 
de la Pobla -que també servirà per ex-
posar l’element del seguici- i la cessió 
del local de l’avinguda Tarragonès a 
favor de l’Associació de veïns i veïnes 
de Poblamar.

•	 Amb el canvi d’ubicació de l’Associació 
gastronòmica, s’ha reconvertit el local 
que	 fins	 ara	 ocupava	 aquesta	 entitat	
en un espai polivalent. En concret s’ha 
cedit una de les construccions annexes 
a Mas Soler, propietat de l’Ajuntament, 
a entitats sense ànim de lucre, com 
son	l’entitat	de	Fotografia,	Astronomia	
i Art, l’Associació de caçadors, l’Asso-
ciació de detectoristes i l’Associació 
de veïns i veïnes del Castell i Flor de 
l’Ametller, per tal que disposin d’un lloc 
on realitzar les seves reunions.

•	 Suport econòmic a la creació de El Gall, 
el nou element del Seguici de la Pobla 
que ha impulsat la Banda de Timbals 
dels Amics de la Pobla de Montornès.

C/ Sant Antoni, 5
43761 La Pobla de Montornès

Tel. 977 64 80 12
www.lapoblademontornes.cat

Economia  
i Hisenda

És molt visible que gràcies a les 
subvencions, podrem donar l’im-
puls necessari a la Pobla, ja que 
podrem fer inversions per valor 
de gairebé 600 mil euros i per 
l’ajuntament només tindrà un 
cost aproximat de 137 mil, en al-
tres paraules, de totes aquestes 
inversions, l’ajuntament només 
haurà d’utilitzar un 23% dels re-
cursos propis. El 77% restant és 
subvencionat.

Obres i subencions

Balanç del govern  
municipal de la  
Pobla de Montornès 
2021z

Via pública i 
Equipaments

•	 S’ha portat a terme les obres de 
substitució de la coberta del pave-
lló poliesportiu, amb un pressupost 
de	 66.538,26	 euros,	 però	 ha	 comp-
tat amb una subvenció de la Dipu-
tació de Tarragona, a través del Pla 
d’Acció Municipal (PAM), per valor de 
44.173.65	euros.	 Els	 darrers	 anys,	 el	
poliesportiu no es podia utilitzar els 
dies de pluja, atès que l’estat del sos-
tre estava tan deteriorat que ja no s’hi 
podien reparar les goteres.

•	 S’ha construït un aixopluc entre l’ac-
cés al recinte de l’escola Els Ametllers 
entre la tanca 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	 i	fins	
ara no tenien cap possibilitat d’aixo-
plugar-se els dies de pluja i altres fe-
nòmens meteorològics. L’obra ha tin-
gut	un	cost	de	10.076,59	euros.

•	 Introducció a les ordenances municipals 
d’una	 bonificació	 del	 50%	 en	 tots	 aquells	
habitatges que disposin d’instal·lacions d’au-
toconsum amb energia solar fotovoltaica. 
Aquesta	bonificació	s’aplicarà	com	a	màxim	
durant cinc exercicis consecutius havent de 
quedar acreditat cada any el manteniment de 
la instal·lació.

•	 Des del gener del 2022, a través de la cam-
panya ‘Crèixer i llegir junts’ i amb l’objectiu 
de contribuir en el fet que tots els nens i 
nenes,	aquelles	famílies	que	tinguin	un	fill/	
i el seu primer padró sigui al nostre municipi, 
reben de l’Ajuntament la capsa que els ha de 
permetre orientar-se en l’objectiu d’acompa-
nyar-los en el gaudi de la lectura al llarg 
de les diferents etapes de la seva vida 
com a infants. A més, també hi trobaran 
un conte d’un popular personatge dels 
contes infantils, un cd amb cançons de 
bressol i el primer carnet de l’infant de 
biblioteca. 

•	 La Pobla de Montornès compta des 
d’aquest 2021 amb un projecte d’acom-
panyament digital a la gent gran que 
té l’objectiu de lluitar contra la bretxa 
digital. Es desenvolupa al local annex a 
l’ajuntament i setmanalment un tècnic 
que acompanya en la presentació de do-
cuments a l’administració pública, la millora 
i capacitats per a la realització de processos 
telemàtics i l’autonomia a l’hora de fer ús de 
les noves tecnologies. 

•	 S’ha impulsat la iniciativa ‘Vermuteja a 
la Pobla’. Durant els caps de setmana de 
juliol i agost de 2021, es va poder de-
gustar l’oferta de vermut+aperitiu per a 
dues persones als bars del nostre muni-
cipi. Per participar calia omplir la cartilla 
amb els adhesius de les entitats i dels 
llocs emblemàtics del nostre municipi 
que t’entregava cada establiment. Una 
oportunitat per degustar dels vermuts i 
aperitius dels nostres bars, de l’aire lliu-
re i de la bona companyia. 

S’han instal·lat 78 columbaris al 
cementiri municipal amb un cost 
final de 14.025,11 euros, amb 
l’objectiu d’adaptar-se a l’aug-
ment de les incineracions de di-
funts al nostre municipi.

Medi ambient i 
Benestar animal

Serveis a les 
persones

•	 La Pobla de Montornès ha estat un 
dels fundadors de la nova Associació 
de Municipis i Entitats per l’Energia 
Publica (AMEP), que té com a objec-
tiu impulsar la titularitat, la propietat 
i la gestió públiques de les xarxes de 
distribució d’energia elèctrica; desen-
volupar accions per promoure una 
transició energètica cap a un model 
energètic que sigui just, democràtic i 
sostenible, així com també assessorar 
els municipis que tinguin aquests ma-
teixos interessos. 

El ple  municipal ha declarat La Pobla de 
Montornès Municipi lliure de maltracta-
ment animal. L’acord insta a la població a 
denunciar el maltractament als animals 
per part de terceres persones i a vetllar 
pel benestar animal.

Promoció i 
Festes

•	 Des de la regidoria de Promo-
ció econòmica es va dinamitzar 
el comerç local i de proximitat 
amb la campanya de Nadal ‘Jo 
compro	a	 la	Pobla!’,	 del	15	de	
desembre	 de	 2020	 al	 15	 de	
gener de 2021, a través d’unes 
cartolines que s’anaven sege-
llant a partir de compres su-
periors a 10 € en els comerços 
locals.	Es	van	sortejar	5	lots	de	
productes locals dels diferents 
comerços	 valorats	 en	 140	 €	
cada lot i 9 vals per valor de 
50	€	de	cada	un	en	diferents	
comerços.

•	 Una trentena d’alumnes de sisè de 
Primària de l’Escola Els Ametllers han 
portat a terme l’activitat de vela al 
Club Marítim Torredembarra. És una 
activitat subvencionada per l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montornès.

Cultura
L’Ajuntament ha creat el Premi 
de Narrativa Curta La Pobla de 
Montornès, amb l’objectiu de 
fomentar i promoure l’escriptu-
ra i la creació literària en llen-
gua catalana, dirigit a les perso-
nes majors de 18 anys.

Organització de quatre tallers 
d’iniciació en defensa personal  
femenina, que es van desenvo-
lupar al pavelló municipal. Es van 
treballar principis i tècniques bà-
siques de la defensa personal i 
com actuar davant d’un atac.

Corporació municipal

Francesc Larios i Mercadé 
Alcalde

Gemma Barceló Solé  
Primera tinent d’alcalde

Ignasi Solano i Castelló  
Segon tinent d’alcalde

Josep Maria Santamaria Puig  
Tercer tinent d’alcalde

Vanesa Blanco Inchaurraga 
Regidora

Ivan Garcia Pérez 
Regidor

ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Associació de Gent 
Gran organitza  
diverses activitats 
Bingo —els dimecres de 
17.00 a 19.00 hores— i clas-
ses de ball —els divendres 
de 19.00 a 20.00 hores— 
són activitats que organit-
za de l’Associació de Gent 
Gran de la Pobla de Montor-
nès, totes dues amb molta 
acceptació. També el joc de 
petanca, que es pot gaudir 
diàriament.

Quan sigui possible, prepa-
raran alguna sortida, prefe-
rentment de caràcter cultu-
ral i de cara al bon temps. 
També volen sol·licitar al-
guna actuació de teatre o 
similar a l’aire lliure.

El govern municipal de la Pobla de Montornès 
ha publicat un balanç que recull les accions i 
iniciatives portades a terme aquest any passat. 
Com va es va fer amb el balanç del primer any 
de mandat, s’estructura en diferents àrees de 
govern i, d’aquesta manera, la informació queda 
ben estructurada. Aquestes àrees són: Econo-
mia i Hisenda, Territori, Seguretat, Via pública i 
Equipaments, Medi Ambient, Benestar animal, 
Serveis a les Persones, Promoció i Festes i Par-
ticipació ciutadana i Entitats.

Aquest dilluns, 4 d’abril, es 
va publicar la licitació de 
les obres de la Zona Espor-
tiva Municipal, ubicada a la 
urbanització del Castell de 
Montornès. Actualment, el 
bar-restaurant, tot i ser 
de propietat municipal, no 
compta amb la llicència 
d’activitat ni tampoc com-
pleix amb la legalització 

Es publica el balanç del  
govern municipal de la  
Pobla de Montornès 2021

Es liciten les obres de la Zona Esportiva Municipal
elèctrica, com tampoc ho fa 
part de l’entorn de la zona 
esportiva. 

Amb aquestes obres d’ade-
quació de l’activitat i de les 
instal·lacions elèctriques es 
legalitzarà, com es va fer el 
2021 amb el bar de la plaça 
de la Bassa, tant el bar-res-
taurant, com la zona espor-

tiva, i això ens permetrà, a 
part del fet que passarà a 
ser una zona segura per a 
tots nosaltres, licitar tant 
el negoci com la gestió de 
la zona. 

Aquesta legalització és el 
primer pas -obligat- per 
poder reactivar una zona 
esportiva que els darrers 

anys ha anat perdent valor 
i només s’ha mantingut en 
bon estat la zona cedida a la 
petanca, gràcies al mante-
niment que li ha anat donat 
la mateixa entitat. L’obra té 
un cost total de 65,860,94 
euros i compta amb una 
subvenció de la Diputació 
de Tarragona de 52.131,73 
euros.
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La Pobla de Montornès va acollir 
els dies 29 i 30 de gener el Campio-
nat del Mediterrani de powerlifting 
al poliesportiu municipal, organit-
zat per l’Associació Espanyola de 
Powerlifting i amb la col·laboració 
de la Regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de la Pobla de Montornès.

El campionat es va dur a terme sota 
un estricte protocol, amb diversos 
accessos i mesures de seguretat i 
higiene per als esportistes per part 
de la federació.

Les darreres inversions realitzades al 
poliesportiu (substitució de la porta 
principal, renovació de l’enllumenat 
i canvi de la coberta) obren la porta 
que les instal·lacions donin servei, a 
més dels poblencs i poblenques, a 
diferents esdeveniments més enllà 
de les fronteres municipals, i posi-
cionar la Pobla de Montornès com 
a referent.

Campionat del Mediterrani 
de powerlifting a la Pobla
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19h Presentació del llibre 'Caminant per la 
Pobla de Montornès'
Amb Jordi Salvat, Manel Bonanan i Ricard De Aróstegui al 
pati del costat de l'Ajuntament.

12h Exhibició de Line Dance. Assoc. Gent gran

* Els actes del dia 23 es faran a la plaça de la Bassa

23

22

En acabar classe pràctica per a tots els assistents

17h Exhibició de ball de l'escola Els Ametllers
En acabar coca i xocolata pels assistents. Organitza l'AFA

Entrega de premis del certamen literari Eusebi Mercader

18.30 h Taller de circ amb Krusty Show
Taller de circ per a tota la família

22.30 h Concert amb Versió.cat
Un repertori de cançons d'ahir, d'avui i de sempre en català

18h Entrega de premis Eusebi Mercader

2022

d'
a
b
r
i
l

_____________________

Paradetes i tallers de la Bèstia i l'AFA durant 
el matí al costat del mercadet.
Manualitats i tallers pels mes menuts
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GRUPS POLÍTICS

Després de gairebé dos 
anys i mig de pandèmia, la 
normalitat sembla que es va 
obrint camí i tothom desitja 
que el 2022 sigui l’any de la 
recuperació definitiva.

No tots els sectors miren 
al futur amb el mateix opti-
misme, però sembla que la 
cultura i les festes populars 
es reactivaran de manera 
notable.

Les festes a la Pobla són 
part de la nostra identitat, 
i són tan necessàries en 
l’àmbit social com en l’eco-
nòmic, i és per això que us 
animem a gaudir i participar 
en les festivitats que s’orga-
nitzin al nostre municipi.

Les festes i activitats cul-
turals són el pal de paller 
de les nostres entitats i 
del sector de la cultura i 
l’espectacle. Ara ens toca 
gaudir. Gaudir de l’Aplec 
de Pasqua, de Sant Jordi i 
de Sant Joan, dels teatres 
i dels concerts, de la festa 
major o de qualsevol altra 
activitat, xalar amb la Bès-
tia i el Gall, i contribuir que 
aquest sigui l’any de la recu-
peració definitiva.

FRANCESC LARIOS,
Alcalde de la Pobla  

de Montornès .  
Grup municipal d’ERC

Un saludo, poblenses

Estamos viviendo tiempos 
muy difíciles. No salimos de 
una que entramos en otra. 
Últimamente se están efec-
tuando hurtos en las vivien-
das y no importa la hora, abrir 
coches por la noche a ver qué 
se encuentra. La persona o las 
personas lo están efectuan-
do a pequeña escala, entrar 
en las casas buscando joyas 
o dinero. Creo que los mejo-
res policías somos nosotros 
mismos. Lo digo porque no 
hay manera de controlar, ya 
que es muy fácil esconderse. 
Aun pasando la policía, hay 
que tratar de no dar muchas 
oportunidades para que nos 
saqueen. Esto siempre será 
el cuento de nunca acabar. 
No sirven ni las alarmas. En 
pocos minutos te la saquean. 
Los únicos que ganan en esto 
son los instaladores de las 
alarmas. 

¿Si ponemos vigilantes, creéis 
que eso ayudara mucho? Bue-
no, sí, hasta cierto punto, pero 
no acabaremos con ese pro-
blema, ya sabemos que nunca 
llueve al gusto de todos. Pero 
todo es respetable. Tenemos 
a los policías, que pasan de 
vez en cuando cuatro vuel-
tas y ya está. Hago el escrito 
para poder estar cercano al 
pueblo. En la oposición poco 
puedes hacer. Es cosa de los 
que gobiernan, pero recordad 
que vosotros sois el pueblo y 
la participación por vuestra 
parte es importante.

FÉLIX LILLO
Regidor no adscrit

Queremos dar las 
gracias a todos los 
vecinos y vecinas 
del municipio por 
mantener sus pro-
piedades limpias, 
ya que contribuye 
directamente a un 
conjunto de bien-
estar social y veci-
nal. También quiero 
agradecer a todos y 
todas los que cola-
boran sin ánimo de 
lucro a mantener 
algunas zonas lim-
pias. Gràcies a totes 
i tots els veïns del 
municipi per voler 
una Pobla millor, 
per aquest motiu 
els incívics mai ens 
superaran.

También es muy 
importante para 
todos y todas los 
que tengan anima-
les de compañía 
que mantengan 
sus propiedades 
limpias para mini-
mizar plagas.

Una salutació per a 
tots els veïns i veï-
nes del municipi.

IVÁN GARCÍA 

PÉREZ
Portaveu del Grup Mu-
nicipal 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.

Serà el 2022 
l’any de la 
recuperació 
de les festes 
populars?

Els regidors 
de Valents  
i el grup  
municipal Diuen que les 

guerres tenen 
causes econò-
miques, polí-
tiques o soci-
als, però qui 
comença una 
guerra sempre 
té una justifica-
ció. I quina jus-
tificació hi ha 
per llevar-li la 
vida a una per-
sona? I a cente-
nars o milers? 
Què justifica 
destruir  una 
escola, un hos-
pital, una ciu-
tat amb perso-
nes? No només 
destrueixes la 
ciutat o el país 
que s’envaeix, 
també es pot 
destruir l’eco-
nomia mundial 
i fins i tot po-
sar en perill el 
planeta sencer. 
Nosaltres con-
demnem qual-
sevol guerra o 
acte bèl·lic.

PEDRO  

MAESTRE
Regidor de  

Podem Veïnes

No a la 
guerra
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CAMINEM PER LA POBLA

Manel Bonanad

Comencem al final de la 
plaça, on es localitzen els 
dipòsits d’aigua. Hi ha dos 
camins que en pocs metres 
s’uneixen. A uns 80 metres 
hi trobem una bifurcació. 
Agafem el primer sender 
que veiem cap a la dreta i 
que entra dins el bosc. El 
seguim durant 800 metres. 
El camí és planer, excepte 
un petit pendent que es 
puja sense dificultat. Per 
aquí ja us he portat en al-
tres itineraris i hem parlat 
del bosc i de les espècies 
d’arbres i arbustos que hi 
trobem. Però com la repe-
tició és clau per a l’apre-
nentatge, si ho permeteu 
us ho torno a explicar. El 
bosc és exuberant, amb el 
pi blanc (Pinus halepen-
sis) com a arbre dominant; 
el sotabosc és dens i ple 
d’arbustos (típic del bosc 
mediterrani). Hi trobem, 
per exemple, el llentiscle 
(Pistacia lentiscus); l’arítjol 
(Smilax aspera); el marga-
lló (Chamaerops humilis), 
l’única palmera autòctona 
d’Europa; el bruc d’hivern 
(Erica multiflora), que és 
un arbust que floreix entre 
octubre i març amb flors pe-
tites en forma de campana 
i de color rosa que tenyei-
xen de color el sotabosc a 
l’hivern. L’arítjol, per altra 
banda, és curiós: es tracta 
d’una planta enfiladissa que 
pot assolir uns quants me-
tres d’alçada.

Bé, quan arribem al final 
del sender desemboquem 
en un de més ample. El se-
guim cap a la dreta, cap al 
nord. A uns 60 metres ar-
ribem a un rètol de color 
verd. Seguim cap al nord 
en direcció a Salomó. Al cap 
de poca estona, a la nostra 
dreta, veiem una masia a la 
llunyania: és el mas Barral, 
documentat en un capbreu 
de l’any 1615. La masia (la 

casa) se situa a dalt d’un pe-
tit turonet i es veu bé perquè 
l’incendi del 2016 va cremar 
la vegetació que l’envoltava. 
Continuem i al cap de pocs 
minuts arribem a l’entrada 
d’un sender que es troba a 
la nostra esquerra. Aquí s’hi 
veuen pins grans a banda i 
banda del camí, que per 
cert en aquest punt és més 
ample. L’agafem i el seguim 
sense desviar-nos. El nou 
sender fa una mica de pu-
jada i algun revolt. Quan 
es torna pla i recte, a uns 
20 metres a l’esquerra del 
corriol, veurem la primera 
estructura que hem vingut 
a visitar. Quan la vaig veure 
per primera vegada no en 
vaig treure res de clar. Què 
en penseu vosaltres? Sem-
bla un amagatall, oi? Hom 
pot pensar en un lloc uti-

litzat durant alguna de les 
guerres que hi va haver als 
segles XIX i XX: la Guerra 
del Francès i les tres guer-
res carlines o bé la Guerra 
Civil del 1936-39. Potser 
l’utilitzaren per amagar-se 
de l’enemic o per fer embos-
cades. En fi, és un misteri. El 
que sembla clar és que, al-
menys en part, és una cons-
trucció humana: observeu 
la paret de l’esquerra, amb 
pedres perfectament sobre-
posades. No hi entreu, que 
és perillós. 

Anem ara a la següent es-
tructura misteriosa i enig-
màtica de l’itinerari. Tor-
nem a la plaça dels dipòsits 
d’aigua de la urbanització 
Castell de Montornès. Al 
refer el camí, quan deixem 
a l’esquerra el mas Barral, 

en poc temps arribem al rè-
tol de color verd que hem 
passat abans. Seguim la 
direcció que indica el rètol 
(veureu que indica “500 me-
tres la Pobla de Montornès”; 
en realitat hauria d’indicar 
“500 metres Urbanització 
Castell de Montornès”). Es 
tracta d’un camí ample. Una 
vegada a la plaça, la creuem 
tota i anem a parar a l’entra-
da del sender del principi de 
la caminada. El seguim un 
altre cop fins a arribar a una 
esplanada gran. Seguim cap 
al sud per un sender estret 
pel mig del bosc durant un 
parell de minuts, uns 240 
metres, i ens trobem amb 
una intersecció de senders. 
Del principal en surten dos, 
de caminets. Nosaltres hem 
de seguir el de la nostra dre-
ta. Continuem el nou sender 

Dues estructures enigmàtiques al nord-oest del terme municipal
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CAMINEM PER LA POBLA

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

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: 2 hores (depenent de les parades que fem).

Distància: 3,2 km aproximadament.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès: bosc mediterrani; mas Barral; es-
tructures de pedra no identificables.

Observacions: es tracta d’un itinerari en què visitarem 
dues estructures de pedra que semblen fetes per la mà 
humana; si més no, així ho demostren les evidències. 
Són estructures, però, que no es poden identificar bé. El 
lector i possible visitant potser podrà treure’n les seves 
pròpies conclusions.

GENERALITATS

Dues estructures enigmàtiques al nord-oest del terme municipal

(només en teoria), totes les 
construccions fetes amb pe-
dra seca al terme municipal 
ja haurien d’estar documen-
tades, inclosos els forns de 
calç… i aquesta no en surt 
en cap lloc! D’aquesta ma-
nera us pregunto el mateix 
d’abans: què en penseu? Del 
que no hi ha dubte és que 
es tracta d’una construcció 

feta per la mà humana: hi ha 
un petit mur a la banda dre-
ta del “forat” i la paret de 
l’interior sembla treballada 
de forma artificial. Està tan 
malmesa, però, que és difícil 
esbrinar de què es tracta.
NOTA: en el mapa he asse-
nyalat amb dos punts ver-
mells la localització de les 
estructures.

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

i no el deixem fins a arribar 
a un pendent que fa una 
baixada, d’uns tres metres. 
Desemboquem en un altre 
camí de terra color ocre i 
més ample. Des d’aquí, si 
mireu a la vostra dreta es 
veu la muntanya del Foll, al 
fons. També es veu la car-
retera T-210 (la que va de 
la Pobla a la Nou de Gaià). 

Una vegada aquí ens hem 
de dirigir cap a la nostra es-
querra i en un minutet pas-
sem pel costat d’una paret 
de roques. Uns metres més 

enllà de les formacions ro-
coses haurem arribat al 
nostre destí, una estructura 
semicircular amb una paret 
terrosa i un pi al mig situada 
a l’esquerra del sender. 

Fixeu-vos-hi. Per la forma 
que té i la seva grandària 
pot ser que es tracti d’un 
antic forn de calç. També 
podria tractar-se d’una ca-
bana de pedra seca ados-
sada a un antic marge de 
pedra seca o a la paret de la 
muntanya directament. El 
problema és que, en teoria 
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ESPORTS

El pasado 13 de marzo se 
llevó a cabo la presenta-
ción de los equipos que for-
man el Club Futbol Sala La 
Pobla de Montornès para la 
temporada 2021-22. Se ha 
hecho tarde, pero debido al 
estado de los contagios por 
la covid-19, la junta directi-
va consideró adecuado no 
hacerlo antes, pero tampo-
co querían que los jugado-
res y miembros del club no 
tuvieran su día especial por 
segundo año consecutivo.

En dicha presentación tam-
bién se notificó la clasifica-
ción actual de cada equipo 
y su evolución desde el 
inicio. La junta agradeció 
la labor de todo el equipo 
técnico, que semana tras 
semana dedica su tiempo 
y esfuerzo en llevar a sus 
jugadores a los más alto de 
la clasificación, pero sobre 
todo a enseñarles nuestro 
deporte, el futbol sala, y 
todo lo que ello conlleva. 
Tampoco no quisieron per-
der la ocasión para agra-
decer a l’AFA Els Ametllers 
por confiar un año más en 
el club y formar parte de 
las extraescolares de la es-
cuela, colaborando así en la 
continuidad de la base de 
la entidad. La presidenta 
quiso agradecer de forma 
personal el trabajo que 
realiza cada uno de los 
miembros que componen 
la junta directiva, trabajo 
muy importante para el 
buen desarrollo del club.

Actualmente, en relación 
a los equipos, destaca el 
equipo infantil, que a falta 
de dos meses para finalizar 
su competición se puede 
proclamar campeón de liga 
en breve, y conseguir as-
cender a Primera División. 
El trayecto deportivo de es-
tos chicos, entrenados por 
David Berber e Ivan Sayago, 

Se presentan los equipos del Club Futbol Sala 
La Pobla de Montornès

no tiene fin y en cada parti-
do nos demuestran lo que 
pueden llegar a conseguir. 
Son imparables y tendrán 
su recompensa.

Por otro lado, la junta di-
rectiva ya está trabajando 
de cara a la próxima tem-
porada, donde habrá no-
vedades que esperan que 

ayuden a que el club siga 
creciendo y vuelva a ser 
un club de referencia en 
Tarragona.
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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

Els dies 13 i 20 de febrer, el 
Club Petanca La Pobla de 
Montornès va organitzar la 
fase prèvia del Campionat 
estatal de tripletes sènior, 
femení i juvenil. El dia 27 
de febrer el club poblenc 
va rebre l’organització de la 
fase final del Campionat de 
Catalunya de tripletes clas-
sificatòries als campionats 
d’Espanya. Hi van participar 
els 16 millors equips sèniors 
de tot Catalunya. És la pri-
mera vegada que aquesta 
competició es fa en unes 
instal·lacions de la provín-
cia de Tarragona. Hi va as-
sistir l’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc Larios, 
que va ser entrevistat en di-
recte i retransmès pel canal 
esportiu d’internet.

També els dies 6 i 13 de 
març, el Club Petanca La 
Pobla de Montornès va or-
ganitzar el Campionat de 
Catalunya individual, clas-
sificatori per al Campionat 
d’Espanya. Els jugadors lo-
cals sèniors Albert Tabera, 
Santi Tabera, Raul Garcia i 
Hugo Montes i les femeni-
nes Sonia Cayetanano i Mai-
ca Garcia es van classificar 
per jugar la fase final. 

El dia 20 de març, a les 
instal·lacions del Club Pe-
tanca Las Torres de Rubí, 
tots els que es van classifi-
car els dies 6 i 13 de març 
van jugar la fase final clas-

El Club Petanca La Pobla de Montornès guarneix 
les seves instal·lacions per organitzar la fase final 
del Campionat de Catalunya de tripletes

sificatòria per al Campio-
nat d’Espanya. El jugador 
poblenc Santi Tabera es va 
classificar per competir en e 
Campionat d’Espanya, que 
se celebrarà a Santa Susan-
na els dies 28 i 29 de maig.

Per altra banda, els dies 27 
de març i el 3 d’abril, 10 du-
pletes de primera divisió, 6 
dupletes de segona divisió i 
4 de categoria femenina van 
participar en el Campionat 
de Catalunya de clubs per 
dupletes, classificatori per 
al Campionat d’Espanya, a 
les pistes del Club Petanca 
Riba-roja d’Ebre.

Santi Tabera

El passat 17 de març el 
nostre amic i també jugador, 
delegat del Club i veí de la 
Pobla de Montornès, ens va 
deixar després d’una llarga 
malaltia. Sentim molt la 
seva pèrdua, ja que era una 
persona molt estimada per 
tothom. 



24

donem vida a casa teva!

El teu centre de jardineria  
a 5 minuts
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