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EDITORIAL

s’hi ham sumat els derivats de la guer-
ra d’Ucraïna i l’allargament del conflic-
te bèl·lic augura una tardor i un hivern 
complicats. Les arques municipals po-
blenques gaudeixen de bona salut, com 
ho demostra el romanent positiu de què 
disposem actualment. Aquesta situació 
ens permet poder potenciar les ajudes als 
sectors econòmics i socials més afectats 
per aquesta situació si arriba el cas.
En aquest número hi trobareu un petit ar-
ticle que confirma la línia ascendent de 
la població del nostre municipi. Tornem 
a superar el centenar de nous habitants 
a l’any. Cada cop més gent decideix dei-
xar la zona metropolitana de Barcelona 
i apostar per instal·lar-se en poblacions 
com la nostra. Per alguna cosa serà.
Bon estiu a tots i totes!

Editorial
L’estiu 2022 fa unes setmanes que ha 
arribat. Ha estat molt esperat després 
d’un hivern pandèmic que s’ha allargat 
molt. Hi ha moltes ganes de festa, de vida 
a l’aire lliure, d’aprofitar aquesta època 
de l’any en què la vida de la majoria de 
nosaltres es relaxa. Però no podem obli-
dar que el virus de la covid-19 continua 
entre nosaltres i tots coneixem casos de 
persones del nostre voltant que han estat 
positius. O potser ho hem estat nosaltres. 
Afortunadament, però, la immensa majo-
ria són casos lleus i els hospitals no estan 
notant en excés aquest increment.
La pandèmia no pot aturar el nostre dia 
a dia i en aquest número de La Pigota 
hi trobareu el programa de les primeres 

Festes d’Estiu amb total normalitat des 
de fa dos anys i després vindrà la Festa 
Major. Ja hem viscut celebracions com 
Sant Joan o les festes de Poblamar, que 
donen el tret de sortida a l’estiu poblenc. 
L’obertura de la piscina, amb una amplia-
ció dels horaris, també és una gran notícia 
per a molts veïns i veïnes. I és que l’aigua 
ens porta alegries i preocupacions. Durant 
una desena de dies hem hagut de fer talls 
nocturns perquè es recuperés el pou del 
Castell, que havia baixat molt al voltant 
de Sant Joan. Són mesures incòmodes, 
però necessàries. Hem de ser conscients 
que l’aigua és un recurs limitat i, a causa, 
de l’emergència climàtica, encara ho serà 
més els propers anys.
La situació econòmica continua sent 
complicada. Als efectes de la pandèmia 

LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA

638 124 887 / 656 890 295 / 977 648 459
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L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès ha tancat 
l’exercici 2021 amb un 
romanent de tresoreria 
per a despeses generals 
de 1.968.560,79 euros. 
En només tres anys, des 
del 2019, el consistori po-
blenc ha liquidat el deute 
de 322.027,38 euros amb 
les entitats bancàries i ha 
augmentat la tresoreria 
de forma exponencial, una 
fita que la pandèmia de 
la covid-19 no ha impedit. 
Cal tenir en compte que el 
pressupost municipal de 
la Pobla per a aquest 2022 
no arriba als 2,6 milions 
d’euros.

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès tanca el 2021 
amb gairebé dos milions d’euros de romanent positiu

Conveni de col·laboració per al desenvolupament 
de polítiques de joventut amb el Consell Comarcal

En només tres 
anys, el consistori 
poblenc ha liquidat 
el deute de 
322.027,38 euros 
amb les entitats 
bancàries

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

Instal·lacions elèctriques
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Calefacció · Antenes TV

Porters automàtics

Instal·lacions piscines

Reg aspersió jardí

Energia solar

El passat divendres dia 1 
de juliol es va aprovar al 
ple municipal el conveni de 
col·laboració per al desen-
volupament de polítiques 
de joventut amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès. 
Aquest conveni, entre d’al-
tres, recull l’elaboració i apli-
cació d’un Pla Local de Jo-
ventut que tingui en compte 
totes les etapes, necessitats, 
interessos i dificultats que 
engloba el concepte de jo-

de proximitat per a la po-
blació jove. Atenent les di-
ferents esferes de la vida de 
les persones i desenvolupant 
accions que incorporin les 
necessitats juvenils, com:

■  Participació i cohesió
■  Autonomia i 

socialització
■  Transició Escola 

Treball
■  Dinamització i temps 

lliure

L’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc La-
rios, afirma que “la sa-
lut financera sòlida de la 
corporació ens permetrà 
continuar les inversions i 
millores per al nostre mu-
nicipi, com la millora de 
l’enllumenat, la col·locació 
d’hidrants o l’adequació de 
la plaça de la Bassa, però 
també la millora de ser-
veis com la jardineria i la 
neteja”.

Durant aquest mandat 
s’han congelat els impos-
tos, s’han incorporat noves 
bonificacions, com el 50% 
de l’IBI en la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques, el 
100% en la taxa d’ocupació 
de les terrasses per a bars 
i restaurants o el 50% en la 
taxa de la llar d’infants per a 
les famílies monoparentals.

“Però el més important, 
s’han fiscalitzat i regularitzat 
totes i cada una de les fac-
tures que rep l’Ajuntament, 
eliminant serveis duplicats o 
eliminant totes aquelles que 
es consideraven innecessà-
ries i que llastraven el nostre 
pressupost, com línies de te-
lèfons mòbils no identificats 
o serveis que no es realitza-
ven correctament”, afirma 
Larios, que afegeix: “A més 

a més d’uns canvis del funci-
onament intern en l’equip de 
govern que ens han permès 
augmentar l’eficiència de la 
gestió i així optar al màxim 
de subvencions supramuni-
cipals.”

ventut en l’actualitat, des de 
les diferents àrees, així com 
la tutorització, presencial 
o telemàtica, per part d’un 
tècnic de joventut del CCT.

El Pla local de joventut ha 
de ser una aproximació a 
la realitat dels i les joves 
de la Pobla. És a dir, ha de 
respondre a les necessitats 
i demandes del jovent, amb 
l’objectiu que els joves pu-
guin desenvolupar el seu 

propi projecte de vida en 
igualtat de condicions.

Des de la Regidoria de Jo-
ventut volem ser referents 
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El diumenge 29 de maig es 
va presentar el Mural contra 
la violència de gènere, situat 
a l’aparcament de l’avinguda 
Catalunya i que ha fet el veí 
del municipi Jordi Galindo. La 
presentació es va fer amb una 
cercavila i encesa de la Bèstia 

Es presenta el ‘Mural 
contra la violència de gènere’ 
de la Pobla

de la Pobla i el Gall dels Amics 
de Montornès, un concert ver-
mut amb Ellas Music Band i la 
representació de tres obres de 
teatre amb píndoles. Es van re-
galar polseres contra la violèn-
cia de gènere als assistents a 
les activitats. 

ACTUALITAT MUNICIPAL
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Durant el cap de setmana 
llarg de Sant Joan es va fer 
un ús excessiu de l’aigua 
en alguns punts del nos-
tre municipi. Aquest fet va 
provocar que, tot i que ho 
portàvem controlat (ens 
movíem entre el 60 i el 80% 
del dipòsit), en només tres 
dies el dipòsit de l’aigua del 
Castell va baixar fins al 28% 
del seu emmagatzematge. 
Per intentar recuperar els 
nivells òptims per fer front 
a la temporada d’estiu, es 
van fer talls d’aigua durant 
deu dies de 12 de la nit a 6 
del matí a la urbanització del 
Castell per intentar revertir 
la situació.

Amb els talls nocturns del 
subministrament d’aigua 
es va poder recuperar un 
55% de la reserva d’aigua, 
i arribar al 83% de la capa-

Talls d’aigua per recuperar el Castell de Montornès

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

citat del dipòsit, un volum 
prou alt per garantir l’aigua 
durant aquest estiu, sem-
pre que en fem un ús res-
ponsable.

L’aigua és un element més 
escàs del que pensem. Les 
necessitats d’aigua són cada 
vegada més grans, però els 
recursos són limitats. Només 

un ús racional de l’aigua pot 
permetre que l’activitat de 
les persones i el desenvolu-
pament siguin compatibles 
amb els recursos existents.

El creixement positiu de 
la població produït entre 
l’1 de gener i el 31 de de-
sembre del 2021 és de 106 
habitants, un increment 
del 3,4%.
Actualment, les dades del 
padró aporten un cens de 
3.221 habitants, amb un 
creixement similar al de 
l’any 2021, que va ser de 
117 habitants.

La piscina municipal de la 
Pobla de Montornès està 
oberta aquest estiu del 18 
de juny a l’11 de setembre, 
amb la novetat que no tan-
ca al migdia. El dilluns és 
l’únic dia que no obre al 
matí i s’hi podrà accedir 
de 16 a 20 hores. De di-
marts a divendres, l’horari 

és de 10 a 20 hores, men-
tre el dissabte ho està de 
10 a 24 hores i diumenge, 
de 10 a 20 hores.
Com cada estiu, es fan 
cursets quinzenals de 
natació; de 4 a 6 anys, de 
7 a 12 anys, de 13 a 17 i ai-
guagim. Més informació: 
lapoblademontornes,cat.

La Pobla creix en 
106 habitants en el cens 
de 2021 i arriba als 3.221

Horaris 
més amplis 
de la piscina 
municipalPIRÀMIDE DE POBLACIÓ
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Aquest proper mes de se-
tembre començarem una 
nova activitat per a la gent 
gran, un taller de memòria 
enfocat a l’estimulació de 
les capacitats cognitives de 
la persona: memòria, aten-
ció, raonament, llenguatge, 
càlcul, percepció, orientació 
espaciotemporal i funcions 
executives.

A través de jocs, dinàmiques 
i fitxes de treball específica-

Taller de memòria per a la gent 
gran a partir de setembre

El diumenge 12 de juny es va celebrar la festa de 
Sant Antoni, amb la col·laboració de l’Agrupació 
dels veïns i veïnes del carrer Sant Antoni i el car-
rer Indústria i la participació del Gall d’Amics de 
Montornès i de la Bèstia. Els participants van 
gaudir dels jocs de sempre, coca, xocolata i gelat.

Celebració de la 
festa de Sant Antoni

ment dissenyades per man-
tenir aquestes capacitats i/o 
evitar i endarrerir el seu de-
teriorament, per contribuir a 
una millora del benestar físic 
i emocional de la persona i 
prevenir la dependència.

Les activitats estan destina-
des a totes aquelles perso-
nes de la tercera edat que 
desitgin envellir de manera 
activa, sobretot des d’un 
punt de vista cognitiu.

LA POBLA DE MONTORNÈS
9 de setembre
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SERVEI 

A DOMICILI

AV. CATALUNYA, 4
LA POBLA DE MONTORNÈS

A la Pobla vam tornar a 
celebrar Sant Jordi amb 
normalitat després de 
dos anys de pandèmia. 
En els diferents actes hi 
van col·laborar l’AFA Els 
Ametllers, les Bèsties, 
Gent Gran i Protecció Ci-
vil. El divendres 22 d’abril 
es va presentar el llibre 
Caminant per la Pobla 
de Montornès. 15 rutes 

de senderisme pel cor del 
Baix Gaià, escrit per Manel 
Bonanad i amb fotografi-
es de Ricard de Aróstegui. 
La presentació de l’acte va 
anar a càrrec del periodis-
ta Jordi Salvat. L’endemà, 
dissabte, es van organitzar 
diferents actes, com para-
detes de llibres, tallers per 
a la canalla i un concert a 
la nit amb Versio.cat.

Sant Jordi a la Pobla
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Tens hiperhidrosi?

per Anna Icart de Bofarull

La hiperhidrosi és un 
trastorn en el qual la 
persona pateix un ex-
cés de suor de forma 
impredictible. Les per-
sones que la pateixen 
poden suar fins i tot en 
baixes temperatures o 
en repòs.

Cal tenir en compte que 
la suor és un mecanisme 
natural del nostre orga-
nisme. La suor s’utilitza 
per autoregular-nos i 
mantenir sempre la tem-
peratura idònia. Podem 
dir que suar és natural, i 
no s’ha d’evitar. Acostu-
mem a suar quan fa calor, 
ens movem molt o, fins i 
tot, quan estem nervio-
sos. El problema apareix 
quan n’hi ha un excés.

Per tant, quan la sudo-
ració excessiva es pre-
senta sense els desen-
cadenants esmentats és 
quan es considera hiper-
hidrosi. Això acostuma 
a comportar molèsties 
importants tant a nivell 
físic com a nivell emoci-
onal. La causa acostuma 
a ser desconeguda. Pot 
afectar punts concrets 
i s’anomena focal, o a 
tot el cos i s’anomena 

generalitzada. També 
s’ha d’observar que no 
sigui conseqüència d’un 
altra patologia, i ens es-
tigui alertant d’algun 
problema.

Afecta un 3% de la po-
blació, i pot arribar a 
causar estrès o ansietat 
i, fins i tot, portar canvis 
hormonals.

El que es recomana fer 
en aquests casos, en 
què el normal és perdre 
més líquid, és: beure 
molta aigua i begudes 
isotòniques, eixugar-se 
bé al sortir de la dutxa i 
no utilitzar desodorants 
amb aromes. També és 
aconsellable mantenir 
una dieta equilibrada. 
Cal anar el metge si el 
problema es perllonga 
en el temps, si s’acom-
panya de dolor toràcic, 
si s’acompanya de pèr-
dua de pes...

Hi ha diversos tracta-
ments com antitrans-
pirants, medicaments 
i fins i tot cirurgia. Cal 
remarcar que amb el 
tractament adequat és 
fàcilment manejable i de 
bon pronòstic.

El passat mes de maig 
van acabar les obres d’il-
luminació entre la urba-
nització del Castell de 
Montornès i el nucli urbà. 
En total són 28 fanals amb 
tecnologia led que incor-
poren uns sensors que 
intensificaran la potència 
de llum quan detecti que 
s’està utilitzant. Els nous 
fanals faran més agrada-
ble aquest tram a peu, de 
750 metres, i milloraran la 
connexió entre aquestes 

dues zones de la Pobla de 
Montornès.

Aquest projecte, redactat 
a primers de 2021, es va 
endarrerir fins a aquest 
mes de març del 2022, 
coma conseqüència de la 
manca de materials, efec-
te de la pandèmia de la 
covid-19. 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.

Finalitzen les obres d’il·luminació entre 
la urbanització del Castell i el nucli

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 

PAELLAS POR ENCARGO

PRÓXIMA 
APERTURA  DE TERRAZA
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nyar. Les tasques de directora de l’esco-
la i regidora de la Pobla impliquen una 
dedicació molt important i tornar a as-
sumir aquest compromís polític durant 
quatre anys més no ho veig viable. No 
podria assumir la responsabilitat que 
comporta el càrrec i les expectatives de 
la gent i del que necessita la Pobla. Els 
ajudaré, els acompanyaré, però consi-
dero que s’hi han de posar al capdavant 
persones que tinguin temps, dedicació i 
ganes. I també que estiguin preparades.

I com seran aquests propers quatre 
anys si Esquerra torna a governar?
Amb un mandat més es podrien acabar 
de consolidar totes aquelles coses que 
ja s’han iniciat. Hi ha molts projectes 
i propostes damunt de la taula, però 
com l’administració pública és lenta i 
hi ha uns timings, necessites més de 

quatre anys. El primer any és per si-
tuar-te dins l’administració i després 
hem tingut la pandèmia, que ho va pa-
ralitzar tot. I ja s’acaba el mandat. Ara 
som més conscients de quines són les 
necessitats i les prioritats del municipi. 
Des de dins no es veu igual que des de 
fora. Penso que el Francesc ha fet molt 

Ara que ja estem en la recta final del 
mandat, quin balanç fa d’aquests ja 
més de tres anys?
S’ha fet una bona feina. Des d’Esquer-
ra, en col·laboració amb Centrats, s’ha 
portat a terme una bona gestió de les 
necessitats que tenia la Pobla com a 
municipi i s’ha intentat donar respos-
ta a tot el que s’havia proposat en el 
programa electoral. Al principi, quan 
arribes, tot el que és el funcionament 
de l’administració és un tema nou. 
Sempre cal un rodatge per entrar en el 
seu engranatge. Ara coneixem més com 
funciona tot i tot és més àgil. Esquerra 
ha fet una bona gestió aquests més de 
tres anys. I a la vista està. S’han iniciat 
molts projectes, hem aconseguit mol-
tes subvencions..., i ha millorat la quali-
tat de vida del municipi. Estic contenta 
amb el que s’ha fet.

Ha decidit si es tornarà a presentar 
per ser regidora?
Com a experiència, tant a nivell perso-
nal com professional, és molt positiva 
i enriquidora. Crec que tothom hauria 
de passar, de manera temporal, per un 
càrrec d’aquest estil, per a gestió, el co-
neixement de l’administració pública, 
la responsabilitat... En el meu cas per-
sonal, durant aquest mandat va sortir 
la plaça de directora de l’escola on soc 
mestra, m’hi vaig presentar i vaig gua-

“Dins de la secció local  d’ERC  
hi ha molta gent preparada i capacitada 
per continuar aquest projecte”

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

Parlem amb la regidora d’Educació, Cultura, Benestar Animal, Noves Tecnologies i Comunicació, 
Infància i Família, Joventut i Lleure, Transparència i Participació Ciutadana, Gemma Barceló, que 
també és primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès.

“Ser regidora implica 
una dedicació molt  
important i no veig  
viable tornar a assumir 
aquest compromís  
polític”

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR  

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

BARBACOA • TAPES • PLATS COMBINATS  
ENTREPANS • ESMORZARS DE FORQUILLA
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bona feina com a alcalde i ha fet una 
gran gestió dels recursos i personal de 
l’Ajuntament i les inversions. Té molta 
visió estratègica i de futur i és capaç 
d’anticipar-se. Els ajuntaments de mu-
nicipis petits necessiten una gestió efi-
caç. Si no hagués guanyat la plaça de 
directora a l’escola, m’hauria agradat 
molt continuar en aquest equip com 
a regidora per ajudar a tirar endavant 
aquests projectes. Tinc molt clar que 
dins de la secció local d’Esquerra Re-
publicana hi ha molta gent preparada 
i capacitada, amb moltes ganes i em-
penta per continuar aquest projecte i 
iniciar-ne de nous molt necessaris a la 
Pobla.

ENTREVISTA

ners ha invertit a Poblagat, amb 
accions com les esterilitzacions. 
Poblagat fa una gran funció, però 
necessita el suport de l’Ajunta-
ment i l’ha tingut. Se’ls ha donat  
uns contenidors perquè puguin fer 
illes per a gats i s’ha ampliat al cos-
tat de la Brigada l’espai per allotjar 
animals. 

I quins projectes no s’han pogut 
acabar aquest mandat?
Ens agradaria tenir obert ja el Centre 
Cultural, i si l’administració fos més 
àgil ja s’hauria construït. Crec que és 
un equipament molt necessari per a 
la Pobla.

En les seves àrees de govern, quins 
han estat els projectes i iniciatives 
més importants que s’han fet?
En l’àmbit de la cultura hem tornat 
a fer teatre, que els darrers anys era 
inexistent a la Pobla. I ha tornat per 
quedar-se. En Educació, estava apro-
vat per ple en el mandat passat que 
s’havia de tancar la llar d’infants pel 
pla de contenció econòmica que hi 
havia. No només no s’ha tancat sinó 
que aquest darrer curs hem pogut 
treure a licitació les tres classes i 
hem impulsat una bonificació per les 
famílies monoparentals del 50%. Ara, 
l’economia de la Pobla és prou sana 
per assegurar aquest servei els pro-

pers anys. També s’ha construït l’ai-
xopluc de l’escola. En Joventut hem 
aprovat un conveni amb el Consell 
Comarcal i vam fer quatre activitats 
per la gent jove a final d’any. Volem 
que es mantingui en el temps. Hem 
fet una web municipal nova i li hem 
donat una volta a La Pigota, que ara 
té més informació de qualitat i un for-
mat més atractiu. S’ha creat el Premi 
de Narrativa curta i els Concursos del 
cartell de la Festa Major i de balcons 
de Nadal o s’ha recuperat el pregó.

Una altra de les seves competències 
és benestar animal. 
Aquest mandat és el que més di-
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FESTES

Poblamar 
celebra la seva 
Festa Major
Del 15 al 17 de juliol, la urbanització 
de Poblamar va celebrar la seva festa 
major amb una sèrie d’actes que van 
aplegar molta gent després de dos anys 
sense portar-se a terme a causa de la 
pandèmia. La Festa Jove, amb Sergi DJ, 
va obrir la Festa Major la nit del 15 de 
juliol, mentre que el 16 es va celebrar la 
tradicional Sardinada Popular amb ball 
amb el grup Sonora. El dia 17 va arribar 
el torn dels inflables i el berenar per als 
més petits i la festa va acabar a la nit 
amb el monòleg a càrrec d’Edu Mutante 
i el sopar de motxilla.

Concurs  
de Paelles  
de Poblamar
El passat 15 de maig va tor-
nar un dels actes tradicionals 
de la primavera a la Pobla: el 
Concurs de Paelles de Pobla-
mar. Organitzat per l’Associa-
ció de Veïns de Poblamar, hi 
va haver tres premis; per a la 
paella més bona (Nacho Sola-
no), millor presentació (Carme 
Santamaria) i la més original 
(Manel Luna). Tothom les va 
poder tastar a tres euros per 
persona. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Neix una entitat  
teatral a la Pobla

Open del Mediterrani  
de Powerlifting a la Pobla
El pavelló poliesportiu 
municipal va acollir els 
passats 18 i 19 de juny 
l’Open del Mediterrani de 
Powerlifting. Per segon 
any consecutiu, desenes 
d’esportistes vinguts d’ar-
reu de país van aplegar-se 
a la Pobla de Montornès. 
El powerlifting es una dis-
ciplina esportiva en la qual 
es realitzen tres exercicis 
fonamentals: flexió (“sen-
tadilles”), press de banca 
i pes mort.

A la Pobla de Montornès 
hi ha actualment 331 gats 
controlats en les diferents 
colònies, que estan repartits 
en 203 a la urbanització del 
Castell, 66 al nucli i 62 més 
a Poblamar. Poblagat és l’as-
sociació que s’encarrega de 
controlar aquestes colònies 
i ho fa amb els recursos pro-
pis dels membres de l’enti-
tat i la partida que hi destina 
l’Ajuntament del pressupost 
municipal, que es destina a 
l’esterilització dels felins.

Poblagat va néixer l’any 2015 
i, des de llavors, ha organit-
zat les colònies de gats del 
municipi i les té controlades 
amb el mètode CER: captu-
rar els gats, esterilitzar-los 
i retornar-los. També s’en-
carreguen de les cries i de 
donar-les en adopció. La 
presidenta de Poblagat, Síl-
via Virgili, assenyala que els 
encarregats de la captura i 
l’esterilització són l’Òscar i la 
Paqui, i els dona les gràcies 
per aquesta feina igual que 
a tots als voluntaris de l’as-
sociació als diferents punts 
del municipi.

Les colònies poden ser de 
diferent mida i van normal-

Poblagat fa una crida a respectar 
les colònies de felins

ment de quatre a quinze, 
tot i que a Poblamar n’hi ha 
una de trenta membres. Vir-
gili destaca que una colònia 
controlada no genera molès-
ties als veïns i veïnes de la 
zona on es troba i demana 
que se’ls respecti i no se’ls 
porti menjar ni se’ls molesti, 
i encara menys fer-los mal. 
Denuncia enverinaments i 
atropellaments voluntaris i 
considera que cal incidir en 
el comportament d’alguns 
infants per part dels pares, 
ja que s’han trobat amb ape-
dregaments de felins. Adver-
teix que tots aquests com-

Virgili repassa les xifres d’es-
terilitzacions dels darrers 
anys: 63 el 2019, 75 el 2020, 
195 el 2021 i 25 en el que es 
porta d’any. Recorda que 
aquest procés el fan amb 
el suport de l’Ajuntament, 
però que els tractaments 
a gats que estan malalts i 
han d’acudir al veterinari 
o la compra de pinso els 
sufraguen els membres de 
Poblagat i dona gràcies a la 
col·laboració que han trobat 
en la Clínica Veterinària Gat i 
Gos de Torredembarra.

Qui estigui interessat a 
col·laborar o formar part 
de Poblagat pot acudir al 
Forn Virgili i preguntar 
per la Sílvia. En aquest 
establiment també hi ha 
una guardiola per fer-hi 
aportacions econòmiques.

portaments poden acabar 
en sancions econòmiques o 
fins i tot processos penals, 
d’acord amb l’actual legisla-
ció de la Generalitat.

La presidenta de Poblagat 
explica que els gats són “el 
verí natural” contra rates i 
ratolins i que la seva presèn-
cia els allunya. Posa l’exem-
ple d’una casa abandonada 
al nucli de la Pobla, on hi ha 
una colònia de gats i mai hi 
han aparegut rates.

Poblagat  
s’encarrega de 
controlar les 
colònies i l’esteri-
lització dels gats 
es porta a terme 
amb el suport de 
l’Ajuntament

Recentment s’ha creat 
al nostre municipi una 
nova entitat: l’Associ-
ació Cultural Nemfent 
teatre, que actua amb 
el nom artístic Dalta-
baix. El seu principal 
propòsit és promoure 
la cultura del teatre en 
català amb comèdies 
aptes per a tots els 
públics. Estan molt il-
lusionades de poder 
formar part de les en-
titats d’aquest muni-

cipi. Durant les Festes 
d’Estiu es podrà veure 
el seu primer muntat-
ge teatral.
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ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

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

L’ermita de la Mare de Déu de Mon-
tornès va tornar a acollir un dels actes 
més tradicionals del nostre municipi, 
l’Aplec de Pasqua, que arribava a la 
41a edició. Els anys 2020 i 2021 la co-
vid-19 va impedir la seva celebració, 

Torna l’Aplec de Pasqua 
després de dos anys d’aturada

però aquest passat 18 d’abril, Dilluns 
de Pasqua, les sardanes van tornar a 
l’ermita amb les cobles Sabadell i Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona. També hi va 
haver missa, paella popular i la rifa de 
la tradicional mona i més coses.

El passat 9 de juliol, l’Associació de Gent Gran de la Pobla 
de Montornès va realitzar, després de dos anys sense fer-
ho a causa de la pandèmia, la Festa del soci. El sopar i el 
concert posterior va a aplegar a més de 120 persones.

Torna la Festa del Soci 
de l’Associació de Gent Gran 
de la Pobla de Montornès
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Xerrada d’Àlex Arroyo 
sobre emprenedoria
El passat dijous 12 de maig, 
Àlex Arroyo, ponent de pres-
tigi internacional, va fer una 
xerrada gratuïta per a empre-
ses i autònoms del municipi 
al Casal dels Amics de Mon-
tornès. Aquesta jornada es-
tava organitzada per l’alcalde 
i responsable de la Regidoria 
de Comerç, Francesc Larios, 
i l’Associació de Comerços i 
Serveis de la Pobla de Mon-
tornès, amb la col·laboració 
d’Amics de Montornès.

El primer cap de setmana 
de juliol es va poder visitar 
al Casal d’Amics de Mon-
tornès l’exposició de tre-
balls fets durant aquest 
any en el curs de manuali-
tats de l’entitat.

Un any més a la Pobla de 
Montornès s’ha solidaritzat 
amb la Fundació Esclerosi 
Múltiple a través de la cam-
panya Mulla’t. Es van recaptar 
341 euros el passat diumenge 
10 de juliol amb la venda de 
marxandatge A aquesta xifra 

Exposició de 
manualitats

Es recapten 600 euros en la 
campanya del Mulla’t

Alonso és autor dels lli-
bres Millora del rendiment 
empresarial, El millonario 
anónimo, La revolución del 
espíritu, Dime qué piensas y 
te diré quién eres i Verdades 
y mentiras del marketing 
multinivel.

Hem de lamentar que uns 
dies després Arroyo va mo-
rir de forma sobtada. Acom-
panyem en el sentiment la 
família i amics de l’Àlex.

hi hem de sumar 260 euros 
de la venda d’entrades. En 
total, 601 euros per a la in-
vestigació d’aquesta malal-
tia. A les dotze del migdia, 
com a desenes de piscines 
més de Catalunya, van fer un 
salt conjunt.

Un sopar a base de pa, llonganissa, beguda, 
coca i cava, l’encesa de la foguera i música 
amb l’Artriste, a la Pobla vam donar la ben-
vinguda a l’estiu 2022 amb la revetlla de Sant 
Joan.  Aquests actes van estar organitzats per 
l’Associació de les Bèsties de la Pobla. 

 

La Pobla celebra 
la revetlla de Sant Joan
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La celebració de Corpus es manté 
viva a la Pobla de Montornès i el 
passat diumenge 19 de juny car-
rers i places del poble es van de-
corar amb catifes de flors. També 
la Bèstia i el Pollastre van sortir a 
la processó, que va recórrer una 
part del nucli antic de la població. 

Corpus
a la Pobla

Els carrers del nucli de la Pobla de Montor-
nès van tornar a acollir enguany amb tota 
normalitat un dels actes més emblemàtics 
de la Setmana Santa. Es traca de la proces-
só de Setmana Santa, que es va recuperar 
fa uns anys i compta amb la participació de 
desenes de poblencs i poblenques. 

Processó 
de Divendres Sant
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El passat dijous 26 de maig, els mi-
litants de la secció local d’Esquerra 
vam escollir per unanimitat Daniel 
Olivé i Farré com a nou president de 
la secció local de la Pobla de Mon-
tornès.

Olivé està molt vinculat amb el tei-
xit associatiu del municipi i presenta 
una dilatada experiència en la realit-
zació d’actes culturals i festius a la 
Pobla de Montornès. Actualment, és 
el president de l’Associació Amics de 
Montornès.

El 2019, el grup d’Esquerra Repu-
blicana de la Pobla de Montornès 
(ERC), encapçalats per l’alcalde 
Francesc Larios i Mercadé, vam 
guanyar les eleccions municipals per 
primera vegada des de la transició 
democràtica, obtenint 4 regidors.

Ara, amb la renovació de la presidèn-
cia de la secció local agafem força 
de cara a les eleccions del 2023, en 
què buscarem revalidar els bons 
resultats de fa tres anys i continuar 
construint un poble més verd, de-
mocràtic, feminista i social.

SECCIÓ LOCAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA DE LA 

POBLA DE MONTORNÈS

Estan per arribar les vacances tan espera-
des. Després de dos anys de sacrificis, tots 
esperem amb il·lusions renovades aquesta 
temporada estival.

Però no hem d’abaixar la guàrdia, tornem 
a trobar-nos amb els mateixos problemes 
d’altres anys, aquest possiblement més pre-
ocupant per les ànsies de desconnectar que 
tots tenim per alleujar l’estrès laboral i les 
èpoques passades.

Tenim una població que es duplica en aquest 
període en tenir una localitat amb un alt ín-
dex de segones residències. Això implica no 
sols un consum responsable dels recursos i 
serveis, aigua, residus urbans, etc. sinó tam-
bé una responsabilitat important; abaixar la 
guàrdia pot ocasionar que tinguem esglais 
importants, com incendis, falta d’aigua, zo-
nes de recollida de residus sobrepassades o 
recursos en la brigada i/o serveis de neteja 
insuficients per assumir l’impacte.

Tot això no és només amb l’ús responsable 
dels subministraments i serveis, sinó tam-
bé una actitud cívica per part de tots però 
també per una supervisió i sobretot previsió 
dels esdeveniment per part de l’ajuntament.

Des d’AM-PM PSC volem que els nostres ve-
ïns passin unes immillorables i merescudes 
vacances, però també fer aquesta crida a la 
responsabilitat compartida tant dels nostres 
veïns com del mateix ajuntament.

Esperem que sigui un estiu genial per a tots.

GRUP MUNICIPAL D’AM-PM

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.

Relleu al capdavant 
de la secció local 
d’Esquerra de la Pobla

Grup municipal 
d’AM-PM

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

Pinturas
Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

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

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372
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Hola, poblenses,

Os deseo que este verano, 
dentro de lo que nos está 
cayendo, las cosas os vaya 
bien, no se puede negar que 
la guerra de Ucrania ha des-
estabilizado el mundo, y esto 
también hace que nos enga-
ñen. Muchos productos que 
eran al 10 por ciento han pa-
sado al 21, el barril está más 
barato que hace 15 años, pero 
el 60 por ciento son impues-
tos, y más cosas que no quie-
ro seguir, como se suele decir, 
la historia juzgará.

En estos tres años me he pre-
ocupado de no faltar a ningún 
plenario y leer todo lo que el 
ayuntamiento de la Pobla de 
Montornès ha llevado a cabo, y 
mirando lo mejor para el pue-
blo, mi voto ha sido positivo.

El día 16 de junio había una 
junta de gobierno pública, 
donde estábamos invitados 
todos los regidores de la opo-
sición, para aprobar una modi-
ficación del presupuesto para 
nuevas inversiones. ¿Cuál fue 
mi sorpresa? Pues que era el 
único regidor de la oposición 
que asistió, el único regidor 
de la oposición preocupado 
por cómo se llevan los pre-
supuestos, el único regidor 
de la oposición, aunque esta 
no fuera remunerada, que se 
interesó por el pueblo.

Pasé a regidor no adscrito pen-
sando que me darían alguna 
competencia para trabajar por 
el pueblo, pero no fue así. Salí 
gracias a los simpatizantes 
del PP y personas que creen 
en mí, no niego ser de centro-
derecha, pero de cara al muni-
cipio no miro colores políticos 
para trabajar.

Gracias a mis votantes por la 
confianza que depositasteis 
en mí.

En pocos meses termina una nueva 
legislatura municipal y habrá que 
acudir de nuevo a las urnas.

Nuestro grupo municipal de Va-
lents-Centrats forma parte del go-
bierno de nuestra población.

Hay que hacer notar la singularidad 
de este pacto de gobierno de coa-
lición, entre dos formaciones que 
en los estándares de nuestra de-
mocracia son dos formaciones que 
ideológicamente en muchas cosas 
estamos muy distantes, pero por 
encima de todo está el ciudadano, 
su bienestar y ofrecer unos servi-
cios lo más próximos y de calidad 
posible.

Ante este fin de ciclo, queremos ha-
cer hincapié que esta será nuestra 
premisa, el ciudadano por encima 
de todo, ideologías, pensamiento, 
etc., para nosotros, los vecinos de 
Poblamar, El Castell o Flor del Al-
mendro, son exactamente iguales 
que los del Centre Vila.

Por ello nos vamos a presentar con 
una lista renovada, con ciudadanos 
comprometidos con el municipio y 
sobretodo con vosotros, las vecinas 
y los vecinos de nuestra población.

Valents, este nuevo proyecto lidera-
do por Eva Parera, ha llegado para 
renovar las estructuras políticas de 
Catalunya en todos sus ámbitos. El 
municipio es la primera línea de la 
política y ahí queremos estar.

Por ello estamos en VALENTS, EL 
PARTIT DE CATALUNYA.

Grup  
municipal  
CENTRATS 

El nostre bé més preuat 
cada any escasseja més. 
Se suposa que ens van 
fer un pou més gran per 
posar fi al problema de 
cada estiu, el tall d’aigua 
nocturn, doncs bé, el 
problema continua. Fa 
algun temps es va parlar 
del transvasament de 
l’aigua de l’Ebre. No sa-
bem com està el tema, 
no se’ns informa als ve-
ïns. Tenim l’esperança 
que ara que han passat 
alguns anys i que ja s’ha 
fet alguna recaptació, 
que l’ajuntament no 
està a zero, el transva-
sament sigui imminent. 
ERC va pagar el deute 
que tenia l’ajuntament 
amb el banc, amb els di-
ners que havia deixat el 
govern local anterior. Un 
ajuntament ha d’invertir 
els diners existents en fer 
millores al municipi. No 
diem que fessin bé ni ma-
lament, el que està fet, ja 
està fet. Però si ara hi ha 
diners, si n’hi ha, neces-
sitem millores a tot el 
municipi, però l’aigua és 
una de les prioritats. Tor-
neu a reprendre aquest 
tema: el transvasament 
de l’Ebre.

El nostre bé 
més preuat

IVÁN GARCÍA PÉREZ
Portaveu del Grup Municipal de Centrats 

per la Pobla de Montornès

PEDRO  
MAESTRE

Regidor de  
Podem Veïnes

FÉLIX LILLO
regidor no adscrit



20

JULIOL 2022  La pigota
CAMINEM PER LA POBLA

Manel Bonanad

Iniciem l’itinerari a la plaça 
on es localitzen els dipòsits 
d’aigua. El dipòsit principal 
és el que es veu més amunt, 
al final d’una rampa. És l’úl-
tim que es va construir i el 
més gran. Veiem que hi ha 
un camí de terra on acaba 
la plaça. Fixeu-vos que hi 
ha un senyal de color verd 
què indica “Ronda verda del 
Baix Gaià. La Pobla de Mon-
tornès 3,4 km”. L’agafem i el 
seguim uns 60 metres. Aquí 
ens trobem amb una bifur-
cació. Nosaltres hem de 
seguir pel camí principal i 
més ample. A uns 30 metres 
el camí es torna a bifurcar. 
Davant nostre n’hi ha un de 
més estret que s’endinsa 
pel bosc. Aquest no l’hem 
d’agafar. Cap a la nostra 
dreta, mirant cap a la mun-
tanya del Foll, veiem una es-
planada; l’hem de creuar i 
seguir un camí ample que fa 
baixada (aneu amb compte 
amb les baixades, que són 
perilloses). Seguim aquest 
camí només uns 40 metres 
i girem cap a la nostra dre-
ta. Continuem pel nou camí 
envoltant els camps de blat 
que hi ha i, en poc menys de 
� minuts, ja haurem arribat 
al pou de Rubials. Es tracta 
d’un trajecte molt curtet i 
molt fàcil de fer.

Si heu anat llegint els meus 
itineraris, us haureu fixat 

que he parlat molt sovint 
del medi natural, de les ro-
ques, els tipus de sòls, la ve-
getació, boscos, però no he 
parlat res de l’aigua. Pel ter-
me de la Pobla no hi passen 
rius, no hi ha llacs, ni llacu-
nes; sí que existeixen alguns 
torrents però de poca relle-
vància. No obstant, hi ha un 
aspecte sobre l’aigua que 
cal esmentar i explicar una 
mica més a fons: les aigües 
subterrànies. Quan plou, 
l’aigua pot formar part de 
torrents i rius, o bé es pot 
infiltrar en el terreny. Quan 
l’aigua s’infiltra vol dir que 
ha trobat materials (roques) 
permeables que deixen pas-
sar l’aigua (per exemple 
roques carbonatades: cal-
càries, dolomies), fins que 
troba materials impermea-
bles (com per exemple les 
roques argiloses); aleshores 
s’acumula l’aigua i es forma 
el que s’anomena un aqü-
ífer (un magatzem d’aigua 
subterrani). Els humans, 
a més d’aprofitar l’aigua 
d’embassaments o rius per 
a les seves activitats, també 
ho fan de les masses d’aigua 
subterrània. I vet aquí que a 
la Pobla de Montornès te-
nim un aqüífer important, 
que no ocupa tot el ter-
me però sí una part. Aquí 
mateix, on som ara, es va 
construir aquest pou per 
extreure aigua d’una part 
d’un dels aqüífers que hi ha 

al Baix Gaià; concretament 
al subsol del nostre terme 
hi tenim diverses masses 
d’aigua que pertanyen a un 
aqüífer denominat Prelito-
ral Sud (la seva identifica-
ció tècnica segons l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua és 
la següent: “nomenclatura 
3082C31. De les calcàries 
de Bonastre”). La caracte-
rística principal d’aquest 
immens aqüífer (quan pen-
seu en aigua subterrània us 
heu d’imaginar acumulaci-
ons enormes d’aigua en ex-
tensió i profunditat) és que 

està format per formacions 
permeables de roques que 
pertanyen a l’era geològica 
del secundari o mesozoic, 
concretament al juràssic i 
al cretaci. Aquest fet dona 
una antiguitat de més de 70 
milions d’anys als materials 
(roques) que el formen. La 
font principal de recàrrega 
de l’aqüífer és l’aigua infil-
trada de pluja, i això fa que 
les oscil·lacions en la quan-
titat d’aigua siguin molt 
importants. El clima medi-
terrani, que és el que tenim 
al nostre terme, es caracte-

EL POU DE RUBIALS: Les aigües subterrànies a la Pobla de Montornès
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CAMINEM PER LA POBLA

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

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 (dependrà de les parades que fem).

Distància: 1 km. 

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès: petites formacions rocoses; bosc 
mediterrani; pou de Rubials. 

Observacions: Visitarem un pou que es construí fa pocs 
anys, degut a les mancances d’aigua gairebé endèmiques 
que en les tres últimes dècades ha patit (i encara pateix) 
el terme municipal de la Pobla. Hom ha de saber que 
la població del terme ha augmentat molt d’ençà de la 
dècada dels 90 del segle passat, i ja se sap que a més 
població més necessitat de recursos naturals, sobretot 
d’aigua. En total a la Pobla hi ha quatre pous actius. Nos-
altres en visitarem un.

GENERALITATS

EL POU DE RUBIALS: Les aigües subterrànies a la Pobla de Montornès

sobretot a les èpoques de 
sequera, però no és sufi-
cient. Cal utilitzar l’aigua 
amb seny.

Una mica més avall d’on ens 

trobem veureu una caseta 
que també pertany al pou. 
No es pot veure res del pou, 
ni tampoc es pot entrar a la 
caseta per motius de segu-
retat, evidentment. 

ritza per tenir pluges molt 
irregulars durant tot l’any. 
Les pluges es localitzen 
sobretot a la primavera i la 
tardor. A l’hivern plou poc i 
a l’estiu gairebé res (sobre-
tot al juliol). Penseu que la 
mitjana de pluja en un any 
a la nostra zona (Baix Gaià) 
és d’uns 550 mm (550 li-
tres/m2), però hi ha hagut 
anys en què no s’ha arribat 
a aquesta xifra. I tingueu en 
compte també que el crei-
xement de la població a la 
costa catalana en les últi-
mes dècades ha estat molt 
gran, massa gran en relació 
amb la quantitat d’aigua 
potable de què disposem 
(la Pobla de Montornès 
no n’ha quedat al marge 
d’aquest fet). Tot això fa 
que la sobreexplotació 

dels aqüífers sigui una re-
alitat inqüestionable a tota 
la costa catalana. Hom 
acostuma a anomenar el 
petroli com l’or líquid; no 
seria millor posar aquest 
nom a l’aigua? Només ens 
recordem d’ella quan ens 
falta… Aleshores és quan 
li donem la importància 
cabdal que té. Donem-li 
un bon ús!
El pou que hem vingut 
a visitar es va acabar de 
construir l’any 2015 i té 
180 metres de profundi-
tat i uns 50 centímetres 
de diàmetre; a més, s’ha 
d’afegir que disposa d’una 
bona capacitat d’extracció 
d’aigua.

Aquest pou ha permès 
millorar bastant la dispo-
nibilitat d’aigua a la Pobla, 

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

elracodelanna@outlook.es
 Només per WhatsApp
696 594 917

C/ Major, 32 - La Pobla de Montornès
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Després de dos anys sense el SOLIDARI per culpa de la pandèmia, ens trobarem de nou aquesta vegada a la Pobla de 
Montornès, el dia 17 de setembre, a las instal·lacions del Club Petanca La Pobla de Montornès.

Torna el Solidari a la Pobla

12a EDICIÓ ‘SOLIDARI 2022’

Participació del club als Campionats d’Espanya 2022

Open Turismar (Coma-ruga) 

Internacional La Pobla de Montornès 

64 EQUIPS DE TRES JUGADORS • MÚSICA EN DIRECTE • CURSA INFANTIL • TÓMBOLA SOLIDÀRIA • ACTIVITATS INFANTILS

El passat mes de juny, quatre equips de la Pobla ens vam desplaçar a Andrezieux Boutheon (França), per participar en el 
Torneix Supranational 2022, en què van participar 430 equips. L’equip format per Juan Carlos Mostajo, Antonio Navarro i 
Víctor Garcia va ser eliminat per classificar-se en el vuitè lloc.

Campionat d’Espanya de tripletes a Maspalomas (Gran Canària)

Campionat d’Espanya individual a Santa Susana

Campionat d’Espanya individual sub-23 a Santa Susana

Campionat d’Espanya de dupletes segona categoria a Alcalá de Henares (Madrid) el 9 de setembre 2022

Va quedar campiona la tripleta formada per Santi Tabera, Raul Tabera i Raul Garcia, del Club Petanca la Pobla de Montornès.

El Club Petanca La Pobla de Montornès està treballant al màxim per organitzar l’OPEN INTERNACIONAL 2022, que tindrà 
lloc els dies 12, 13 i 14 d’agost, i en què participaran 64 tripletes de sènior, 24 tripletes femenines i 16 dupletes de juvenils.                            

Finalment, el Club Petanca La Pobla de Montornès va disputar l’Open Major de 55 i es va proclamar campió provincial, per la 
qual cosa haurà de jugar la fase final el proper mes de setembre.
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El Club Futbol Sala La Po-
bla de Montornès ha dado 
por finalizada la temporada 
2021-2022 y lo ha hecho de 
la mejor forma: recuperan-
do nuestro Torneo de Vera-
no, que, tras dos años sin 
poderlo realizar debido al 
covid, este año se pudo vol-
ver a disfrutar de un gran 
fin de semana de fútbol 
sala. El VIII Torneo de Ve-
rano fue todo un éxito. No 
hubiera sido posible sin la 
colaboración de muchas 
empresas y colaboradores 
de nuestro municipio, que 
un año más aportaron su 
granito de arena ayudán-
donos para que lo pudié-
ramos realizar, y por todo 
el trabajo realizado por las 
personas que componen la 
Junta, entrenadores y per-
sonas que quisieron ayu-
darnos en todo momento.

Anteriormente al torneo, el 
club ofreció a las familias, 
jugadores y cuerpo técni-
co una fiesta de despedida 
para poderles agradecer 
a todos ellos su confianza 
hacia nuestra entidad y 
poder pasar una gran tar-
de con todos ellos. También 
el pasado mes de mayo se 
pudo finalmente celebrar 
el campeonato consegui-
do por el equipo infantil, 
que se proclamó campeón 
de Liga y consiguió de esta 
forma ascender a Primera 
División. Les espera una 
próxima temporada dura, 
pero llena de buenos mo-
mentos como ya nos tiene 

El Club Futbol Sala La Pobla de Montornès 
recupera el Torneo de Verano

acostumbrado este equipo.

Ahora toca ir de vacaciones, 
pero la Junta seguirá traba-
jando para poder comenzar 
la próxima temporada. Los 
equipos sénior y juvenil ini-
ciarán la pretemporada en 
agosto, y en septiembre lo 
harán el resto de equipos 
federados. Los equipos de 

AFA Els Ametllers comen-
zarán su temporada en el 
mes de octubre.

“Queremos agradecer a 
todo el cuerpo técnico que 
la próxima temporada con-
tinuará con nosotros, agra-
decer a los que por motivos 
personales no continuarán 
por todo el tiempo dedi-

cado a nuestro Club y dar 
la bienvenida a los nuevos 
entrenadores, que espe-
remos que se encuentren 
bien con nosotros y todos 
juntos trabajemos para ser 
un gran Club”, comentan 
desde el club.

La Junta os desea a to-
dos un feliz verano!

Els camins i corriols del nostre municipi van acollir un any més el Trail 
popular de la Pobla de Montornès, amb la participació de desenes 
de corredors. En aquesta setena edició es van poder completar dos 
circuits: un d’11,2 quilòmetres i un altre de 6,2 quilòmetres. També hi 
va haver un circuit per a canalla. Podeu consultar els resultats a 
trailpoblademontornes.webnode.cat.

7è Trail popular de la Pobla de Montornès
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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 


