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EDITORIAL

vigent. I és que aquesta franja de població 
a vegades no la tenim prou en compte. Ini-
ciatives com l’skatepark que hem instal·lat 
al costat de l’escola Els Ametllers o activi-
tats destinades principalment als nostres 
intenten revertir aquesta situació. Però 
també tallers, la Festa de Cap d’Any jove 
i l’Esquiada jove amb el Consell Comarcal.

Vull acabar felicitant els esportistes que 
aquests darrers mesos han aconseguit èxits 
destacats i dels quals trobareu informació 
en la secció d’Esports. Són el Gerard, la Xè-
nia i l’Èric, que han trobat un premi al seu 
esforç que els animarà a seguir competint 
per assolir fites més altes i portar-hi el nom 
de la Pobla. S’uneixen a clubs com el futbol 
sala o la petanca, que ja fa anys que sumen 
triomf rere triomf. Enhorabona a tots i totes! 

A la Pobla de Montornès haurem estat tres 
anys sense Carnaval. El darrer que vam ce-
lebrar va ser el febrer de 2020, setmanes 
abans que la pandèmia de la covid-19 ens 
obligués a confinar-nos. Durant més de dos 
anys, aquest virus ens ha fet perdre éssers 
estimats i també ens ha condicionat la vida. 
Ha estat el cas del Carnaval, que hem hagut 
de suspendre en les seves dues darreres 
edicions.

Però aquest proper 11 de febrer la rua de 
Carnaval tornarà a recórrer els carrers de 
la Pobla amb un recorregut més ampli que 
significarà l’inici d’aquesta festivitat al Baix 
Gaià. Al nostre poble serà el primer lloc on 
es podran veure algunes de les millors car-
rosses i comparses del nostre territori. A la 
Pobla començarà la festa!

Hem deixat enrere un Nadal que també 
hem pogut viure amb normalitat després 
d’aquests dos anys amb restriccions. En 
aquesta edició de La Pigota hi trobareu 
imatges de diferents actes i també dels 
guanyadors de la tercera edició del Con-
curs d’Aparadors Decorats i/o Il·luminats.

En el número de la revista municipal que 
teniu a les mans hi trobareu informació 
sobre les diverses obres i actuacions a la 
via pública que hem fet els darrers mesos 
i altres que estan encara en un estadi més 
inicial. També tenim treballant ja el primer 
vigilant municipal i en els propers mesos 
s’incorporaran nous efectius, cosa que mi-
llorarà sense dubte la seguretat al nostre 
municipi. Hem elaborat un Pla Local de 
Joventut després de set anys sense un de 
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L’equip de govern de 
l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès congela les 
taxes i impostos munici-
pals, com ja va fer els anys 
2021 i 2022, per al 2023. 
D’aquesta manera, el canvi 
d’any no suposarà un enca-
riment dels impostos, taxes 
i preus públics que cobra 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès i que afecten la 
majoria de ciutadans, com 
l’IBI o la recollida d’escom-
braries, entre d’altres.

A més, per al 2023 s’incor-
pora una nova bonificació 
del 50% de la quota de l’im-
post sobre vehicles de trac-
ció mecànica per als titulars 
dels vehicles elèctrics i hí-
brids, per continuar així la 
línia d’actuació que té com 
a eix central apostar per les 

Es congelen les taxes i  
impostos municipals per al 2023

últims anys permet no aug-
mentar la pressió fiscal als 
poblencs i poblenques a 
l’hora que es continuen por-
tant a terme potents inver-
sions que són necessàries 
per al nostre municipi.

energies renovables, ja que 
es vol promoure la sosteni-
bilitat com un element ver-
tebrador del municipi.

En aquest sentit, l’any 2021 
es va introduir una bonifica-
ció potestativa del 50% de 

la quota íntegra de l’impost 
sobre béns immobles (IBI) 
per a aquells habitatges 
que disposin d’instal·lacions 
d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica.

La gestió econòmica dels 

El ple municipal de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Montor-
nès va aprovar el passat mes 
de desembre el pressupost 
per a aquest any 2023, que 
ascendeix a  2.634.795,78 
euros, un 1,7% més respecte 
al pressupost del 2022.

Per tercer any consecutiu, 
l’equip de govern aposta per 
no augmentar la pressió fis-
cal dels poblencs i poblen-
ques i congelar els principals 
impostos i taxes municipals. 

El pressupost municipal del 
2023 preveu, entre altres 
inversions:

◗ La instal·lació de dues 
pistes de pàdel.

◗ Instaurar el programa 
preventiu “Bon dia” com 
a servei d’atenció telefò-
nic a persones en situa-

El pressupost municipal per al 2023  
augmenta un 1,7% respecte a l’any passat

ció de dependència i que 
viuen sols/es, per tal de 
donar-los suport,  acom-
panyament  i comprovar 
el seu estat de salut.

◗ La realització del dis-
seny i implementació 
del procés dels primers 
pressupostos participa-
tius al municipi. Aquest 
mecanisme permetrà als 
poblencs i poblenques in-
fluir o decidir directament 
—mitjançant processos de 
participació ciutadana— 
sobre els pressupostos 
municipals.

El pressupost municipal per 
al 2023 es va aprovar amb 
els vots a favor d’Esquerra, 
Centrats i del regidor no ads-
crit, Félix Lillo. Van votar-hi 
en contra els grups d’AM-PM 
i Podem.
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L’any 2022, l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès va 
aprovar la nova relació de 
llocs de treball, que inclou 
un equip de cinc vigilants 
municipals en torns rota-
tius. Durant l’últim trimes-
tre de l’any es va convocar 
la primera plaça del cos.

Després del procés de se-
lecció efectuat durant les 
darreres setmanes, Denís 
De la Cruz és la persona 
seleccionada per assumir 
les funcions de vigilant 
municipal.

Durant el primer trimestre 
del 2023 s’obrirà la convo-
catòria de tres places de 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès  
incorpora el primer  
vigilant municipal

vigilant municipal més. El 
cos de vigilants municipal, 
en coordinació amb la futu-
ra comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a Torredembar-
ra, prevista per al 2024, do-
tarà dels serveis necessaris 
el nostre municipi.

S’han licitat les obres del pro-
jecte de remodelació i moder-
nització de tota la plaça de la 
Bassa i l’empresa guanyadora 
ha estat Ertak, Edificacions i 
Reparacions Tarraco SL. El 
projecte planteja ampliar la 
zona d’ús de les terrasses i 
ordenar-ne els accessos. La 
modificació i configuració, 
tant de les terrasses (ban-
cals) com dels accessos, 
també es planteja tenint en 
compte l’accessibilitat de 
les persones amb mobilitat 
reduïda.

Licitades les obres per a la remodelació 
i modernització de la plaça de la Bassa

Aquesta remodelació per-
metrà treure més profit a 
la plaça de la Bassa i fer-la 
molt més eficient de cara a 
les festivitats i resta d’acti-

vitats, ja que ens permetrà 
utilitzar l’escenari per a totes 
les actuacions i també inclou 
un vestidor-magatzem que 
ens estalviarà llogar-ne un 

de mòbil.

La plaça de la Bassa és un 
espai emblemàtic de la Pobla 
de Montornès. Antigament, 
s’hi ubicaven els rentadors 
públics, que feien servir l’ai-
gua d’una gran bassa que 
recollia l’aigua de pluja i que 
dona nom al lloc.

Els antics rentadors es van 
traslladar l’any 1954, i des de 
llavors aquest espai ha estat 
objecte de diverses actua-
cions, fins a convertir-se en 
l’espai lúdic esportiu que és 
actualment.
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Amb els diferents actes 
organitzats enguany, la 
Pobla de Montornès ha 
recaptat 3.590 euros per 
a La Marató de TV3, des-
tinada en aquesta edició 
a les malalties cardiovas-
culars. Aquests actes han 
estat:

■ Caminada noctur-
na: 70 €

■ Partits de futbol 
de solteres contra 
casades i solters 
contra casats: 630 €

■  Espectacle i xo-
colatada amb coca: 
2.370 €

■ Donació ajunta-
ment: 500 €

Des d’aquí tornem a donar 
les gràcies a tots els par-
ticipants, en especial als 
veïns i veïnes de la Pobla, 
que any rere any ens fan 
gaudir d’un magnífic es-
pectacle.

Transcorreguts set anys 
sense disposar d’un Pla Lo-
cal de Joventut vigent, des 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès es considera 
que és imprescindible si-
tuar de nou les polítiques 
de joventut en l’eix d’acció 
del govern municipal i per 
aquest motiu es considera 
necessari disposar d’una 
eina de planificació es-
tratègica de les polítiques 
locals de joventut. Con-
vençuts que aquesta és la 
manera d’executar unes 
polítiques coherents, que 
busquen millorar la situa-
ció del jovent del municipi 
i donar resposta a les seves 
necessitats.

La primera fase de re-
forma i adequació de 
l’edifici de les antigues 
escoles per convertir-les 
en un centre cultural ha 
quedat deserta. L’Ajun-
tament de la Pobla de 
Montornès tornarà a li-
citar l’obra, adequant els 
costos a l’augment dels 
materials a causa de la 
situació geoestratègica 
mundial.

Aquest nou equipament 
disposarà de diferents es-
pais repartits en els més 
de 200 metres quadrats, 
com la nova biblioteca 
pública, que durà el nom 
de Neus Català i formarà 
part de la Xarxa de Bibli-
oteques del Baix Gaià i de 
la Xarxa de Biblioteques 
de la Generalitat de Ca-
talunya.

L’antiga escola es conver-
tirà en un espai polivalent 
que vol esdevenir un punt 
de trobada, tant per a jo-
ves com per a adults, així 
com un indret on realitzar 
exposicions i conferènci-
es, entre d’altres activi-
tats socials.

El govern de la Pobla de 
Montornès aposta per di-
namitzar la cultura com 
a element distintiu del 
municipi. En aquest sen-
tit, la reforma i adequació 
de l’edifici de les antigues 
escoles vol contribuir a 
assolir aquest objectiu. 
Aquesta reforma té una 
subvenció del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (PUOSC) del 80%.

Aprovat el Pla Local de Joventut de 
la Pobla de Montornès 2022-2025

Queda  
deserta la 
licitació la 
primera fase 
del Centre 
Cultural

Aquesta aposta per disse-
nyar i implementar un nou 
pla té presents els factors 
que influencien la vida de 
les persones joves, però 
també la cohesió social, la 
participació i el sentiment 
de pertinença.

El Pla Local de Joventut 
és l’eina de referència per 
desenvolupar polítiques 
de joventut del municipi. 
El present pla presenta 

una anàlisi de la realitat 
juvenil, juntament amb una 
anàlisi de les polítiques de 
joventut municipals i, a 
la vegada, intenta donar 
respostes estratègiques 
als reptes detectats en el 
procés de diagnosi.

Durant el procés d’elabo-
ració s’ha intentat recollir 
la percepció de la realitat 
que tenen els i les joves, els 
seus interessos i sobretot 
les seves necessitats, amb 
l’objectiu d’identificar 
els punts febles del con-
junt de serveis oferts per 
l’Ajuntament, i procurar 
implementar accions que 
puguin resoldre aquestes 
mancances.

La Pobla de Montornès recapta  
3.590 euros per a La Marató de TV3
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SERVEI 

A DOMICILI

AV. CATALUNYA, 4
LA POBLA DE MONTORNÈS

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

Primera fase del canvi d’enllumenat públic 
al Castell i a Flor de l’Ametller

S’instal·la una pèrgola a 
la piscina municipal

Instal·lada una estació 
de recàrrega per a  
vehicles elèctrics

S’han portat a terme les 
obres de la primera fase del 
canvi d’enllumenat públic 
municipal per instal·lar llums 
de tecnologia led a les urba-
nitzacions del Castell i Flor 
de l’Ametller. El 2021 l’equip 
de govern va demanar una 
auditoria per conèixer la 
realitat de l’estat de l’enllu-
menat públic del municipi. 
En aquest estudi, es van 
analitzar els 1.720 llums de 
què disposem a la Pobla de 
Montornès i va quedar pa-
tent la deficiència del servei, 
que s’agreuja especialment a 
les urbanitzacions del Castell 
i Flor de l’Ametller, on predo-

S’ha instal·lat una pèrgola 
a la piscina municipal per 
donar resposta a la deman-
da dels usuaris per dispo-
sar d’una zona d’ombra. 
La pèrgola té una llargada 
total d’11,2 metres per 4,40 

d’ample i està composta de 
dos tendals de 5,50 x 4,40 
metres. Aquesta instal·lació 
compta amb una subvenció 
de la Diputació de Tarrago-
na.

Des de l’Ajuntament de la 
Pobla de Montornès es pre-
tén fomentar l’ús dels vehi-
cles classificats com a zero 
emissions i els classificats 
com a ECO. Amb aquest 
objectiu, s’ha instal·lat una 
estació de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, amb dos 
punts de recàrrega simultà-
nia, ubicada a l’aparcament 
situat a l’avinguda Catalu-
nya.

D’aquesta manera, es faci-
lita als usuaris la recàrrega 
dels seus vehicles elèctrics 

sense haver de sortir del 
municipi, al mateix temps 
que es beneficiaran de la 
bonificació de la quota de 
l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM) del 
50%, aprovada el setembre 
de 2022.

tot l’enllumenat del munici-
pi a tecnologia led durant el 
2023.

En aquesta primera fase, 
l’empresa Bosir SA ha dut a 
terme la substitució de cent 
sis llums de vapor de mercu-
ri dels quadres H i F amb un 
cost de 32.161,80 euros, que 
compta amb una subvenció 
de la Diputació de Tarragona 
del 95% (30.553,71 euros).

minen els llums de vapor de 
mercuri i vapor de sodi, tec-
nologia totalment obsoleta.

La valoració econòmica de 
l’estudi xifra en 1.008.588,24 
euros el canvi de tot l’enllu-
menat del municipi a tec-
nologia led, i que un cop 
realitzat, ens proporcionarà 
un estalvi d’un 69% en la 
facturació anual del consum 
de llum.

A causa del cost total de 
la inversió de l’enllumenat, 
es va fraccionar la inversió 
en diferents fases, tot i que 
s’estan estudiant diferents 
fórmules per fer el canvi de 

Els quadres H i F donen 
servei als següents carrers 
de Flor de l’Ametller: carrer 
dels Pollancres, carrer dels 
Roures, carrer de les Alzines, 
carrer dels Avets, carrer dels 
Plataners (entre carrer de les 
Acàcies i el carrer dels Avets), 
pas de vianants C, pas de vi-
anants Z, pas de vianants E, 
pas de vianants F, carrer de 
les Palmeres, pista esporti-
va del carrer dels Plataners, 
parc infantil entre el carrer 
dels Desmais i el carrer dels 
Xiprers i avinguda de l’Estadi.
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Els Premis Tarragonès 2022 es lliuren a la Pobla 
El poliesportiu de la Pobla 
de Montornès va acollir 
el 25 de novembre l’acte 
de lliurament dels Premis 
Tarragonès, que cada any 
se celebra en un municipi 
diferent de la comarca. Els 
Premis Tarragonès són una 
cita cultural de referència a 
la nostra comarca i comp-
ten amb la col·laboració de 
l’empresa Repsol. L’acte va 
ser conduït per la periodis-
ta Montse Solé i va comptar 
amb un concert de la forma-
ció musical Cèltic Quartet.

El Consell Comarcal del Tar-
ragonès, amb la voluntat de 
promocionar la cultura i el 
servei als municipis, con-
voca anualment els Premis 
Tarragonès en tres àmbits: 
Investigació, Creació i Difu-
sió.

Durant l’acte es van lliurar 
els següents Premis:

XXIII BECA  
D’INVESTIGACIÓ  
LUCIUS LICINIUS SURA

El jurat va acordar concedir 
la beca al projecte “Evolu-
ció i adaptació del treball 
gremial i el capital social a 
l’adveniment de l’economia 
de mercat a Tarragona i co-
marca durant la fallida de 
l’Antic Règim (1740-1850)”, 
de Manel Camafort.

La beca s’atorga a un projec-
te de treball que es refereixi 
a un municipi de la comar-
ca o en el seu conjunt, amb 
l’objectiu d’anar configurant 

riscat s’afirmen en el mercat 
internacional, i tant els seus 
documentals com els seus 
llargmetratges de ficció han 
estat projectats i premiats 
en diversos festivals inter-
nacionals.

L’objectiu d’aquest premi 
és fer notòria la trajectòria 
artística d’una persona o 
grup vinculat a la comarca. 
El jurat el formaven Jordi 
Bertran, Àlvar Calvet, Pilar 
Casas i Rosa M. Ibarz. Va lliu-
rar el guardó Joan Martí Pla, 
vicepresident del Consell 
Comarcal del Tarragonès.

XXI PREMI DE DIFUSIÓ 
EUTYCHES

El jurat va acordar concedir 
aquest premi a la catedrà-
tica d’Història Contempo-
rània Montserrat Duch, en 
reconeixement a la seva 
important trajectòria com 
a investigadora, vinculada 
des dels inicis a la història 
social i política del segle XX 

la història dels nostres mu-
nicipis. El premi són 2.450 
euros i la publicació del tre-
ball a la col·lecció Els Llibres 
del Consell.

El jurat d’aquesta convo-
catòria el formaven Maria 
Bonet, Anna I. Serra i Jordi 
Roca, professors de la URV, 
i Jordi Piqué, director de 
l’Arxiu Municipal de Tarrago-
na. Va lliurar la beca Javier 
Sancho, director del Com-
plex Industrial de Repsol a 
Tarragona.

XXI PREMI DE CREACIÓ 
LUCIUS ANNEUS FLORUS

El jurat va acordar concedir 
aquest premi a la directora 
de cinema Anna M. Bofa-
rull en reconeixement a la 
seva important trajectòria 
en l’àmbit de la creació au-
diovisual, com a guionista, 
directora i productora. Cal 
destacar l’alt compromís so-
cial de la seva obra, els seus 
projectes d’esperit jove i ar-

i com a docent i acadèmi-
ca a la Universitat Rovira i 
Virgili. Paral·lelament a la 
seva carrera universitària, 
ha mantingut una intensa i 
impecable carrera política 
com a regidora i parlamentà-
ria, en un moment en què la 
veu de la dona no comptava.

L’objectiu d’aquest premi és 
assenyalar una personalitat 
o associació que hagi in-
centivat aspectes culturals, 
mediambientals o patrimo-
nials del Tarragonès. El jurat 
el formaven Jaume Garcia, 
Francesc Roig, Mercè Toldrà 
i M. Elena Virgili. Va lliurar el 
premi Óscar Sánchez, presi-
dent del Consell Comarcal 
del Tarragonès.

L’acte va finalitzar amb els 
parlaments de l’alcalde de la 
Pobla de Montornès, Fran-
cesc Larios, i del president 
del Consell Comarcal del 
Tarragonès, Óscar Sánchez.

El pati del costat de l’ajuntament va 
acollir el passat 26 de novembre una 
de les sessions de la Tardor de Contes 
a les Biblioteques i Punts de Lectura del 
Tarragonès, organitzades pel Consell 
Comarcal del Tarragonès en diferents 
municipis. El contacontes va anar a 
càrrec de l’Agus Ferré.

Contacontes amb 
l’Agus Ferré

 
La Pobla de 

Montornès

Web municipal

https://www.lapoblademontornes.cat
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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

YA TENEMOS LA TERRAZA 
ABIERTA

S’instal·len 16 papereres i 
16 bancs nous en diferents 
punts del municipi

Mas Soler compta  
amb una tirolina  
per als infants

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès ha instal·lat 16 
papereres i 16 bancs nous en 
diferents punts del municipi 
gràcies a una subvenció del 
Consell Comarcal del Tarra-
gonès, en el marc del Pro-
grama de Mobiliari Urbà dels 
exercicis 2021 i 2022 per als 

municipis de la comarca de 
menys de 10.000 habitants.

Els 16 bancs i papereres 
s’han ubicat majoritària-
ment a la carretera T-210, 
en els trams que uneixen 
el nucli amb les urbanitza-
cions de Poblamar i Castell 
de Montornès.

S’ha instal·lat una tirolina al 
voltant de Mas Soler, un pas 
més per reconvertir l’espai 
en un lloc d’esbarjo famili-
ar. La masia, documentada 
des de 1616, és un element 
important i de gran valor per 
al nostre municipi, i és per 
això que l’equip de govern 
vol realçar aquest espai.

A finals del 2019, es va elimi-
nar un punt descontrolat de 

deixalles municipals, ubicat 
al costat de la masia, i que 
tan mala imatge donava a la 
urbanització. Durant el 2022, 
Mas Soler ha acollit les fes-
tes de les urbanitzacions del 
Castell i Flor de l’Ametller, 
que no se celebraven des 
de feia més d’una dècada, 
com també activitats de les 
associacions, que ara dispo-
sen d’un espai en el mateix 
entorn.

El passat mes de desembre 
es va substituir el mecanis-
me del rellotge del campa-
nar de l’església de Santa 
Maria de la Pobla de Mon-
tornès per un d’automàtic. 
Per poder fer-ho, s’ha tret 
la vareta que regulava les 
manetes del rellotge i s’ha 
substituït per un mecanis-
me automàtic, amb servo-
motors per a la rotació de 
les agulles i martell per a les 

campanes, si bé tot el meca-
nisme antic es conserva dins 
del campanar.

Amb aquesta intervenció, 
el rellotge donarà l’hora de 
forma més exacta, atès que 
l’anterior s’endarreria dia a 
dia i s’aturava molt sovint. 
Les campanades continua-
ran donant les hores i escol-
tant-se en el nucli urbà, ara 
amb més exactitud.

Es digitalitza el rellotge 
del campanar
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voldria aquí perquè tinc meu negoci i no 
m’és compatible. A l’Ajuntament, si vols 
fer feina, et falten hores i dies.

Com a regidor de Festes, com ha 
viscut la recuperació després de la 
covid?
A l’inici va ser complex, amb les res-
triccions a què ens obligava la covid. 
Tot i així, vam intentar adaptar-nos a 
la situació, amb separacions, masca-
retes... Quan es va acabar vam intentar 
recuperar totes les festes que es feien 
habitualment, agafar el ritme de la nor-
malitat.

I aquest any 2022 hem vist moltes ga-
nes de la gent per recuperar aquesta 
normalitat.
Tots teníem moltes ganes de recuperar 
la normalitat, sortir de festa, parlar amb 
la gent, després de tant temps tancats. 
I la participació en les festes ha estat 
molt bona en tot aquest any.

Quins nous actes han introduït 
aquests darrers anys?
Hem fet algunes festes noves, com 
per exemple dedicades a la gent jove. 
També hem recuperat el teatre, que 
feia temps que no es feia. Hem man-
tingut les festes tradicionals que hi 
havia i hem entrat petits actes amb 
l’objectiu que es consolidin. Hem fet 
la primera Fira del Vi, amb molt bona 
acollida, i hem recuperat el Mercat 
Medieval.
Tenim un calendari de festes molt 
atapeït des del juliol fins a principis 
d’octubre. És un no parar. Per la Fes-
ta Major vam fer la Festa Flashback, 
amb una gran participació de totes 
les edats.

La renúncia el mes de maig de 2021 
d’Òscar Ciurana com a regidor va situ-
ar Natxo Solano Castelló com a regidor 
de l’Ajuntament de la Pobla de Montor-
nès. Forma part del govern, dirigint les 
competències de Festes, Medi Ambient 
i Sostenibilitat, Camins i Entorns Rurals 
i Enllumenat Públic. Solano, electricis-
ta de professió i empresari, va ocupar 
el cinquè lloc de la candidatura d’Es-
querra Republicana de Catalunya en les 
darreres eleccions municipals.

“Ser regidor, 
una experiència positiva 
que tothom hauria de passar”

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

Tenim un calendari 
de festes molt atapeït 
des del juliol fins a 
principis d’octubre. 
És un no parar

I de cara al 2023?
Tenim el Carnaval, que torna després 
dels dos anys de pandèmia. Volem 
tancar aviat els castells perquè les 
colles tenen un calendari ple i costa 
trobar-les a vegades si esperes massa. 
Després de la covid ha estat un boom 
i s’ha complicat. I un altre problema és 
que no tenim personal per organitzar 
els actes i ho podem fer amb l’ajuda de 
les associacions del municipi que fan el 
treball visible.

Canviem d’àrea i parlem de medi am-
bient. Com s’està desplegant el nou 
contracte comarcal de la recollida de 
la brossa?
Al principi la gent es queixava molt per-
què deien que hi havia menys conteni-
dors i estaven més lluny. El problema 
és que si no reciclem i no reciclem bé i 
si el ciutadà no hi posa de la seva part 
és impossible que vagi bé. No reciclar 
vol dir encarir la recollida de la brossa. 
Els contenidors tothom els vol prop de 
casa però no sota de casa, i és compli-
cat. La gent s’ha d’acostumar a reciclar 
bé perquè no s’incrementin els costos. 
Podríem provar la recollida porta a por-
ta, però en altres municipis hem vist 

Quin balanç fa d’aquests dos anys 
com a regidor?
Com una experiència positiva, que 
tothom hauria de passar. Ens queixem 
molts cops del funcionament dels ajun-
taments i no sabem com van. Vist des 
de dins, és molt complex. En un ajunta-
ment es compliquem molt les coses, i 
més vist per als que venim de la privada 
i tenim empresa. I en un municipi com 
la Pobla, amb més de 3.000 habitants, 
hi ha molta feina a fer i disposem de 
poc personal. Però amb els seus pros i 
contres, l’experiència és positiva.

Voldrà repetir com a regidor?
No. Tinc empresa i no tinc temps per a 
tot. Quan vaig entrar ja li vaig dir a l’al-
calde que no podria estar el temps que 
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que és complex, pels horaris de treball 
de la gent. A les urbanitzacions, amb 
els quilòmetres de carrer que tenim és 
impossible. Com a molt, al nucli urbà. 
En l’àmbit mediambiental hem impul-
sat també la bonificació a l’IBI per la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques.

A la xarxa de camins del municipi 
s’han fet millores.
Hi ha un conveni amb la Diputació de 
Tarragona amb el qual es fa manteni-
ment als camins que tenim pavimen-
tats i també actuem en la poda de l’ar-
brat. Abans d’acabar el mandat volem 
actuar al camí de Rubials, que ara no és 
transitable. Però s’ha de fer un projecte 
i tenir els diners per desenvolupar-lo. 
Mirarem d’aconseguir subvencions.

ENTREVISTA

Pel que fa a l’entorn rural, tenen pre-
vista alguna altra actuació?
Hi ha el Pla de prevenció d’incendis 
forestals. El projecte està avançat i és 
l’arranjament dels camins que van a 
boscos propers a les urbanitzacions, 
com pot ser el que va de Rubials al 
Castell i el de la Trunyella. S’han d’ar-
ranjar aquests camins perquè hi passin 
els vehicles de servei i desforestar les 
franges que toquen a les urbanitzacions 
que són d’àmbit municipal. I les que no 
ho siguin, fer requeriments als propie-
taris perquè es netegin.

També estan treballant en la millora 
de l’enllumenat.
Tenim un projecte per a la substitució de 
la totalitat de l’enllumenat per tecnolo-
gia LED sense haver de fer cap inversió 
prèvia. Es basa en un contracte de llarga 
durada i l’empresa adjudicatària farà el 
canvi de tot l’enllumenat i la legalització 
dels quadres i el manteniment durant el 
temps del contracte. Amb l’estalvi econò-
mic que comportarà el canvi a tecnologia 
LED es va pagant l’amortització del nou 
enllumenat. Aquest projecte el tenim 
força avançat i volem fer aviat la licitació.

Abans d’acabar 
el mandat volem actuar 
al camí de Rubials, que 
ara no és transitable
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Festa de la Pigota 2022 TABALADA

ORIENTACIÓ
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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

BAIXADA DE TRASTOS
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Aprovada l’ordenança municipal  
reguladora d’obres subjectes  
a llicència i al règim  
de comunicació prèvia
Amb l’actual ordenan-
ça d’obres de la Pobla de 
Montornès, s’havia de do-
nar el mateix tracte a una 
obra major que a una petita 
reforma, cosa que alentia 
molt els procediments per 
a una simple reforma.

Amb aquesta nova orde-
nança municipal regula-
dora d’obres subjectes a 
llicència i al règim de co-
municació prèvia es pretén, 
fonamentalment, deter-
minar aquelles obres que 
resten subjectes al règim 
de comunicació prèvia i 
assolir una major eficàcia 
i una tramitació més ràpi-
da mitjançant la concreció 
de la documentació que 
s’ha d’aportar i la reducció 
del termini per iniciar les 
obres.

És a dir, a partir de l’apro-

vació definitiva d’aquesta 
ordenança, un cop es faci la 
comunicació prèvia i el pa-
gament de les taxes corres-
ponents a l’Ajuntament, es 
podrà començar l’obra me-
nor l’endemà sense haver 
d’esperar cap notificació.

Agilitzar les obres menors 
també tindrà un efecte di-
recte en aquelles obres que 
requereixen un projecte, ja 
que es reduirà notablement 
el nombre de llicències 
d’obra que hauran de fer 
aquest tràmit.

El Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agen-
da Urbana ha retirat 
els ressalts sonors de 
l’autopista AP-7 entre 
Vila-seca i el límit amb 
la demarcació de Bar-
celona, que afecten la 
Pobla de Montornès.
Aquesta decisió s’ha 
pres després de les 
queixes veïnals pel so-
roll que provoquen els 
vehicles en passar de 
carril, tot i estar dins de 
la normativa. 

Es retiren  
els ressalts 
sonors de 
l’autopista
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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

ACTUALITAT MUNICIPAL

Grip A, covid-19  
o refredat?

per Anna Icart de Bofarull

Aquest començament 
d’any està sent molt comú 
veure a tothom amb mo-
cadors, mal de coll, tos... 
Però realment què és el 
que ens està passant?

S’estan barrejant tres pa-
tologies que fa dies que 
ens acompanyen, però 
que a l’hivern sempre 
acostumen a acumular 
més casos. Tenen co-
ses en comú, com per 
exemple que tots estan 
produïdes per virus, i que 
els símptomes es poden 
confondre. Però, per altra 
banda, podem començar 
a diferenciar-les segons 
la seva duració i la seva 
aparició.

Mentre la que covid-19 
pot durar uns 14 dies, la 
grip A i el refredat acos-
tumen a durar 3 o 4 dies. 
La covid-9 i el refredat 
apareixen de manera gra-
dual, mentre que la grip A 
apareix de sobte. La febre, 
la tos i el cansament son 
típics de la covid-19 i la 
grip A, i per altra banda la 

secreció i congestió nasal 
són comunes en el refre-
dat. La grip es caracteritza 
pel mal de cos, de cap, de 
gola i la pèrdua de gana. 
La covid-19, ja molt cone-
guda per tots, també pot 
venir acompanyada de 
diarrea i/o dificultats per 
respirar, entre d’altres.

Actualment es disposa 
de diversos tests que ens 
permeten realitzar nosal-
tres mateixos la prova a 
casa per saber quina pa-
tologia podem estar pa-
tint, i a partir d’aquí anar 
al metge. 

A més a més, cada any a 
començament d’octubre 
hi ha la vacunació de la 
grip per a la població de 
risc, que ara s’acompanya 
de la vacuna de reforç de 
la covid-19.

Per últim, m’agradaria 
destacar que és el metge 
qui finalment diagnosti-
carà quina malaltia estem 
sofrint i qui decidirà quin 
tractament hem de seguir.

Aprovat el conveni 
de col·laboració entre 
l’Ajuntament  
i l’Associació de  
Voluntaris de Protecció  
Civil de la Pobla de Mon-
tornès

Curs de defensa  
personal femenina

L’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès manté una rela-
ció estreta i coordinada amb 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Pobla de 
Montornès. Concretament es 
disposa de la col·laboració 
dels voluntaris integrants 
d’aquesta entitat quan es 
duen a terme actes multitu-
dinaris com són les activitats 
lúdiques i festives. 

Un cop consolidada l’As-
sociació de Voluntaris de 
Protecció Civil de la Pobla 

de Montornès, creada al 
2020, i per tal de poder de-
senvolupar les accions amb 
més seguretat jurídica, des 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès s’ha elaborat 
aquest conveni.

El passat 26 de novembre es 
va portar a terme a la Pobla 
de Montornès un curs de 
defensa personal femenina. 

La sessió es va fer al pavelló 
esportiu amb una gran parti-
cipació. El curs va durar dues 
hores i era gratuït.

Passeig de l’Estació  
(al costat de “la Caixa”)
La Pobla
977 647 044
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Festes de Nadal a la Pobla de Montornès
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GRUPS POLÍTICS
La pigota FEBRER 2023

Després de la votació po-
pular, els guanyadors del 
3r Concurs de Balcons i 
Aparadors Decorats i/o 
Il·luminats, organitzat per 
l’Ajuntament de la Pobla de 
Montornès aquest Nadal, 
han estat:

BALCONS
Guanyadora: Vanesa Pova 
60%
Premi d’una cistella de pro-
ductes

FAÇANA
Guanyador: Fernando Ríos 
65%
Premi d’una cistella de pro-
ductes

APARADOR
Guanyador: Bodega del Sol 
61%
Publicació a la portada de 
La Pigota al millor apara-
dor

Guanyadors del 3r Concurs 
de Balcons i Aparadors  
Decorats i/o Il·luminats
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Obres de reforç a 
la carretera T-210
El passat mes d’octubre es 
van portar a terme uns tre-
balls a la carretera T-210, de 
l’N-340 a la Pobla de Montor-
nès (PK 1+500 - PK 3+237), 
amb motiu de les obres de 

reforç de ferm amb mescles 
bituminoses ultrafines.

Hi va haver afectacions a la 
carretera, amb tall d’un carril 
amb trànsit alternatiu durant 
la jornada laboral.

Es rebaixa el paviment 
del carrer Girona

La brigada municipal 
canvia 52 llums

Amb aquesta actuació de re-
baix de paviment d’entre 3 
i 5 mil·límetres amb franges 
horitzontals s’ha adequat 

la zona, i conforma una su-
perfície antilliscant i estable 
per als vianants i vehicles de 
pas.

L’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès va començar 
l’any passat la renovació de 
l’enllumenat públic de les 
urbanitzacions del Castell i 
Flor de l’Ametller. En aques-
tes dues urbanitzacions 
predominen els llums de 
vapor de mercuri i vapor de 
sodi, tecnologia totalment 
obsoleta de la qual ja no es 
fabriquen recanvis, fet que 
en dificulta el manteniment.

En aquest sentit, l’any 2022 
es va procedir a la substi-
tució de cent sis llums de 
vapor de mercuri per altres 
de tecnologia led amb un 
cost de 32.161,80 euros i 
una subvenció de la Dipu-
tació de Tarragona del 95% 
(30.553,71 euros).

Per a aquest 2023 hi ha di-
verses actuacions previstes 
pel que fa a l’enllumenat. 

La primera l’ha realitzant 
la brigada municipal, que 
ha suposat la substitució 
de cinquanta-dos llums. 
Aquests llums s’han ad-
quirit a través de la central 
de compres de l’Associació 
Catalana de Municipis, amb 
un cost de 10.574,96 euros.

Amb aquestes actuacions, 
els nous fanals redueixen el 
cost d’energia que s’utilitza, 
afavoreixen el manteniment 
i redueixen la contaminació 
lumínica, ja que s’han instal-
lat llums que garanteixen la 
protecció del cel nocturn 
perquè emeten el flux lu-
mínic cap a terra.

Aprovada la moció per al reconeixement  
i l’acompanyament en el dol gestacional,  
perinatal i neonatal
El 15 d’octubre se celebra el Dia Mundial 
de la Conscienciació i Visibilització de 
la Mort Gestacional, Perinatal i Neona-
tal, un dia simbòlic per al record i per a 
l’acompanyament a les famílies en un 
dol encara poc reconegut socialment.

El dol gestacional, perinatal o neonatal 
fa referència a les pèrdues que tenen 
lloc durant l’embaràs, el part o pocs 
dies després del naixement. El 15% 
dels embarassos es trunquen durant 
el primer trimestre de gestació; anual-
ment, al voltant de 3.500 embarassos 
de 15 setmanes o més són interromputs 
per anomalies fetals greus o incompati-
bles amb la vida, i gairebé 2.500 nadons 
moren en el període perinatal (entre la 
setmana 22 de gestació i els primers 
dies del naixement).

Malgrat l’elevat impacte emocional que 
suposen aquestes pèrdues, es tracta 

encara d’un dol molt silenciat social-
ment, fins i tot tabú, especialment en el 
cas de les pèrdues de gestacions inici-
als, ja sigui perquè ens manquen eines 
com a societat per expressar i com-
partir el dolor, ja sigui perquè l’entorn 
més proper no sap com acompanyar 
les persones que el pateixen.

Per aquests motius, és indispensa-
ble desplegar diverses mesures que 
reconeguin aquestes pèrdues com a 
esdeveniments greus en la vida de les 
persones i que contribueixin a trencar 
el tabú i el silenci social que pesa sobre 
les persones que pateixen aquestes ex-
periències tan doloroses, amb l’objec-

tiu d’acompanyar-les des dels poders 
públics.

En aquest sentit, l’equip de govern va 
presentar al ple del passat 13 de ge-
ner una moció per tal de manifestar el 
seu reconeixement al dol gestacional, 
perinatal i neonatal, i es compromet 
a impulsar mesures per combatre els 
tabús que hi estan associats, trencar el 
silenci social i acompanyar les famílies, 
així com dotar el municipi d’un espai 
físic destinat al record per les pèrdues 
perinatals i neonatals, on es puguin fer 
tangibles aquestes pèrdues i on el dolor 
pugui ser reconegut, també socialment.

Aquesta moció va ser aprovada per 8 
vots a favor i les abstencions del regidor 
de Podem, Pedro Maestre, el regidor de 
Centrats Josep Maria Santamaria i el 
regidor no adscrit Fèlix Lillo.
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De forma individual o en grups de mà-
xim vuit persones es va poder gaudir 
de l’experiència Escape Box el passat 
18 de desembre al poliesportiu mu-
nicipal. Els participants van haver 
de treballar en equip per resoldre 
tots els misteris que es mantenien 
ocults dins el Box: una caixa tecno-
lògica d’última generació. Els actors 
van acompanyar durant tota l’expe-
riència i es van encarregar de fer un 
autèntic xou.

Escape Box a la Pobla de Montornès
Per poder completar la missió, tots els 
equips disposaven d’una tauleta que 
permetia interactuar amb el Box, des-
bloquejar alguns dels seus elements, 
consultar el progrés dels altres equips 
en temps real i veure els vídeos, que 
et feien sentir dins d’una autèntica pel-
lícula de Hollywood.

Va caldre usar diferents habilitats com 
l’observació, la lògica, la memòria, la 
comunicació o la creativitat.

La cursa Lliga’t a la Vida Trail, organit-
zada per la Lliga contra el Càncer, va 
passar el 29 d’octubre per la Pobla de 
Montornès, un punt intermedi del re-
corregut amb voluntaris col·laborant en 
l’avituallament.

La cursa Lliga’t 
a la Vida Trail passa 
per la Pobla

El CirColibrí visita la Pobla de Montornès

De l’11 al 14 de novembre vam 
poder gaudir a la Pobla de Mon-
tornès de l’espectacle màgic del 
CicColibrí, que va instal·lar la seva 
carpa a l’aparcament de l’Estació.

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

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

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

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

La Pobla disposa d’un skatepark al 
costat de l’escola Els Ametllers
Després d’un mes de 
treballs, la Pobla de 
Montornès ja dispo-
sa el seu skatepark, 
ubicat al costat de 
l’escola Els Ametllers. 
L’equipament comp-
ta amb una solera de 
formigó de 300 metres 
quadrats.

D’aquesta manera, es 
pretén donar servei al 
col·lectiu més jove del 
municipi que practica 
aquest esport i que 
no comptava amb un 

emplaçament per fer-
ho. El passat dilluns 19 
de desembre, es va fer 
un taller per als nens i 
nenes que en van voler 

conèixer el funciona-
ment i les normes per 
poder practicar l’es-
port de forma segura 
i responsable.
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L’Escola Els Ametllers va acollir el 
passat 28 d’octubre un monòleg a 
càrrec de Pamela Valenciano sobre 
la violència masclista. El títol del 
monòleg era “No solo duelen los 
golpes” i tenia el suport del Pacte 
d’Estat contra la violència de gènere.

La Pobla de Montornès forma part, 
juntament amb Altafulla, el Catllar, 
Creixell, la Nou de Gaià, Torredem-
barra, Renau, la Riera de Gaià, Roda 
de Berà, Salomó, Vespella de Gaià i 
Tarragona —en aquest cas, exclusi-
vament pel que fa als nuclis de Ta-
marit, Cala Tamarit, la Móra, Ferran, 
Monnars i Residencial Monnars—, 
de l’anomenada comarca natural 
del Baix Gaià, i tots aquests municipis 
comparteixen interessos conjunts en 
els àmbits turístics i de desenvolupa-
ment local.

Durant els últims anys els citats 
ajuntaments han col·laborat entre 
si, mitjançant un conveni marc de 
col·laboració entre tots ells i el Con-
sell Comarcal del Tarragonès, per a 
l’execució d’actuacions de en l’àmbit 
turístic per al desenvolupament soci-
oeconòmic del Baix Gaià.

Monòleg de Pamela 
Palenciano  
a l’Escola   
Els Ametllers

Nou conveni de gestió entre 
els ajuntaments del Baix Gaià

Les carrosses i comparses de 
Carnaval tornaran a desfilar 
per la Pobla de Montornès 
el proper 11 de febrer, i obri-
ran la celebració d’aquesta 
festivitat al Baix Gaià. Orga-
nitzada per la Regidoria de 
Festes, la rua carnavalesca, 
que arrencarà a les sis de la 
tarda, tindrà com a novetat 
que s’amplia el recorregut. 
Es manté el ball de Carnaval 
al pavelló poliesportiu des-
prés de l’èxit de l’any 2020, 
el darrer que vam celebrar 
aquest festa a la Pobla. S’ha 
convocat el concurs de les 
diferents colles participants 
de comparses i carrosses.

El recorregut de carrosses 
i comparses sortirà des del 
punt de trobada (carrer de 
l’Urgell) i seguirà pel carrer 
de la Cerdanya, carretera 
T-210, passeig de l’Estació, 
vial escola Els Ametllers, 
passeig de l’Estació i avin-

Torna el Carnaval de la Pobla de Montornès després 
de dos anys d’aturada per la pandèmia

S’amplia el recor-
regut de la rua i 
es manté el ball 
al poliesportiu 
municipal

El jurat valorarà diferents 
característiques de les car-
rosses i comparses: origi-
nalitat, complexitat i esforç 
en l’elaboració, caracterit-
zació, il·luminació i efectes, 
adequació de la temàtica a 
la disfressa i si aquesta està 
feta a mà.

Per tal d’agilitzar i aprofundir en la 
col·laboració turística entre els ajun-
taments del Baix Gaià, s’ha optat per 
buscar una nova fórmula que consis-
teix en l’encàrrec de gestió dels diver-
sos ajuntaments al de Torredembar-
ra, amb la creació d’un òrgan integrat 
per representants de cadascun dels 
ajuntaments, que funcioni com una 
comissió mixta de seguiment i con-
trol de les estipulacions del conveni.

Amb aquest conveni, es busca mi-
llorar l’eficiència i l’agilització dels 
tràmits de contractacions i licitaci-
ons del grup del Baix Gaià Turisme, 
presidit actualment per l’alcalde de la 
Pobla de Montornès, Francesc Larios.

guda Catalunya, on s’aparca-
ran les carrosses. A l’arriba-
da al poliesportiu municipal 
es faran les coreografies de 
comparses i carrosses. El 
lliurament de premis es re-
alitzarà al poliesportiu 30 
minuts després de l’última 
coreografia.
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Pinturas
Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

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

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372

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

La plaça de la Bassa 
va acollir la primera 
Fira del Vi de la Pobla 
de Montornès el pas-
sat 22 d’octubre. A 
més de poder tastar 
vins de les diferents 
denominacions d’ori-
gen del país, hi va ha-
ver música en viu amb 
El Último Vinilo.

1a Fira del Vi de la Pobla de Montornès
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II Fira de Bruixes i 
Mercat Medieval
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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
Juny 2020 • núm. 30

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

Un any més l’Associació del 
Pessebre Vivent de la Po-
bla de Montornès ha dut a 
terme les representacions 
de la 46a edició del Pes-
sebre Vivent. Ha sigut una 
temporada bona, amb una 
assistència de més de 3.200 
visitants, ja que, entre altres 
consideracions, el temps 
ens ha acompanyat tots els 
dies de representació i no 
hem tingut cap tipus restric-
ció per culpa de la covid-19.

Aquest any hem de ressal-
tar el bon funcionament de 
la venda d’entrades online. 
Més del 90% de les entra-
des s’han venut amb aquest 
sistema, però també cal in-
dicar que a la taquilla cada 
dia hem tingut entrades a 
la venda i tothom que ha 
volgut veure el Pessebre 
l’ha pogut veure, sigui com-
prant l’entrada per internet 
o directament a la taquilla.

La venda d’entrades on-
line ens ha permès poder 
gestionar molt millor tot el 
flux dels visitants, ja que 
la majoria arriben un mo-
ment abans de l’hora de 
la representació, i això ha 
evitat unes cues enormes 
de cotxes i aglomeracions 
de persones de molt difícil 
solució, amb els mitjans de 
què disposa aquesta entitat.

El Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès 
supera els 3.200 visitants aquest Nadal

CAP A LA 47A EDICIÓ
Ara ens toca mirar de cara 
a la nova temporada. Entre 
diverses prioritats, hem de 
buscar una solució per al 
problema endèmic que fa 
temps que arrosseguem, 
que és la utilització de la 
masia com a estable per 
als animals, i també com a 
magatzem per a eines i ma-
terials. La masia està molt 
deteriorada i en qualsevol 
moment podem tenir un 
ensurt.

Vull agrair a totes les per-
sones que formen part 
d’aquesta entitat tota la 
seva col·laboració, ja que 
sense ells no seria possible 
poder dur a terme les re-
presentacions que fem  any 
rere any, que ja arriben a 46 
i serien 47 si la  pandèmia no 
ens hagués privat de fer la 
temporada 2020/-2021.

Alfred Rofes i Anglès
President de l’Associació Pessebre 

Vivent de la Pobla de Montornès

Més del 90% de 
les entrades per 
visitar el Pesse-
bre Vivent s’han 
venut online
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DiscaPobla, l’esdeveniment organit-
zat per Protecció Civil de la Pobla de 
Montornès amb la col·laboració d’as-
sociacions del municipi per commemo-
rar el Dia Mundial de la Discapacitat, 
va recollir un total de 622 euros per a 
l’associació Down Tarragona. Aquesta 
és la xifra resultant de restar les des-
peses de tots els diners recaptats en 
les diferents activitats. Aquests diners 
aniran destinats a Down Tarragona per 
al trasllat i adequació de la nova seu 
de l’entitat.

El poliesportiu de la Pobla de Montor-
nès va acollir el passat 4 de desembre 
l’esdeveniment, que va ser qualificat 
de tot un èxit per l’organització. Entre 
altres activitats hi va haver tallers, acti-
vitats infantils, futbol inclusiu, castells, 
zumba, tabalada i sortejos.

DiscaPobla recull 622 euros per 
a l’associació Down Tarragona
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Daltabaix, un projecte teatral 
a la Pobla que està creixent
El juny de l’any passat, la Nadine 
Osaer i la Yolanda Borràs van deci-
dir crear Daltabaix Teatre, després 
que el grup de teatre que hi havia 
a la Pobla i del qual formaven part 
es dissolgués. Es van constituir en 
associació de teatre i van començar 
a treballar en una obra pròpia de 
microteatre que van estrenar a la 
Festa d’Estiu de la Pobla. Era Les 
germanes Rovira, les “aventures” 
quotidianes en forma d’esquetxos 
en la línia de La Cubana. Va tenir 
un segon capítol que es va poder 
veure en la Festa de la Pigota i ara 
els han unit en un espectacle d’una 
hora que van representar a l’Alei-
xar (Baix Camp) el passat dia 4 de 
febrer.

Ara ja estan immerses en un nou 
muntatge, amb el títol de Sense 
papers al cel. Però en lloc de dos 
personatges n’hi haurà vuit i per 

això han obert un càsting d’actors 
i actrius. Els/les interessats/des po-
deu contactar-hi a través del cor-
reu daltabaixteatre@gmail.com, el 
telèfon 633 72 73 98 i a les xarxes 
socials. Volen estrenar l’obra el 
proper estiu.

1r CONCURS DE MICROTEATRE 
DE LA POBLA DE MONTORNÈS
Un dels altres projectes que impulsa 
Daltabaix Teatre és l’Actua, el primer 
concurs de microteatre de la Pobla 
de Montornès, que es portarà a terme 
el 4 de març a l’Escola Els Ametllers. 
Comptarà amb la representació de 
quatre obres diferents, i vol potenciar 
aquest gènere al municipi. Els grups 
de teatre o actors i actrius individuals 
que vulguin participar-hi poden con-
tactar amb l’organització pels mitjans 
anteriors. Hi haurà un premi per a la 
millor obra i també per al millor actor 
i la millor actriu.  

652817954 / 722867030
(43761) LA POBLA DE MONTORNÉS

POBLASOLAR

7.990€

Inversor Turbo Energy 48/5000 capaz de
ofrecer 5,5kw de potencia, con 5 años de
garantía. Acepta todo tipo de baterías

Placas JASOLAR/RISEN 540w, marca de uno
de los mayores fabricantes de placas solares
del mundo

Instalación 10 placas (5400W)

Gestión de permisos necesarios, tramitación
de subvenciones y legalizaciones 

LA OFERTA INCLUYE

CARACTERÍSTICAS DE
NUESTRO SERVICIO

Te hacemos estudio de consumos para
optimizar al máximo tu factura energética.

Te asesoramos durante un año sobre las
comercializadoras que mejor se adapten a ti
para mejorar tu ahorro.
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L'Associació de la Gent Gran de la Pobla  
de Montornès celebra la Castanyada  
al seu local social

Es crea el club TGN Women a la Pobla de Montornès
El passat 11 de desembre es va pre-
sentar a la Pobla de Montornès el club 
TGN Women al gimnàs de l’Escola Els 
Ametllers. Va ser a les dotze del mig-
dia, després d’una sortida amb bicicle-
ta pel municipi.

TGN Women és un club que vol fomen-
tar el ciclisme femení dins la comarca 
del Tarragonès. Les sòcies es bene-
ficien de sortides amb bici a tots els 
nivells i modalitats,  tallers formatius, 
descompte en l’equipació, etc. El club 
és inclusiu i tots poden formar-ne part, 
sempre que es respecti el reglament 
intern. Volen ajudar a qui s’inicia en 
l’esport, que millori qui ja en practica 
i aprendre de qui en sàpiga molt.

Trobareu més informació a: 
www.tgnwomen.com
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GRUPS POLÍTICS

Un saludo, poblenses,

En la recta final de la 
legislatura, ya que han 
pasado más de tres 
años y medio, como 
siempre digo, la oposi-
ción es para controlar 
al gobierno y no mucho 
más. Las inquietudes 
que tenga uno no sirven 
de mucho cuando no se 
puede gobernar y llevar 
a cabo las ideas de me-
jora para el pueblo, pero 
me doy por satisfecho 
de haber servido estos 
años al pueblo y agrade-
cido a mis votantes por 
depositar la confianza 
en mí.

El día 28 de mayo se 
vuelven a elegir a los 
nuevos regidores. Quie-
ro decir que me vuelvo a 
presentar con las siglas 
del PP y esperando 
que depositéis en mí la 
confianza. No miréis las 
siglas, solamente tengo 
una larga trayectoria de 
ser allegado a ayunta-
mientos trabajando con 
diversos gobiernos y si-
glas, ya que si es bueno 
para el pueblo apoyo el 
trabajo conjunto.

Os deseo un feliz año, 
a pesar de la crisis que 
estamos sufriendo.

Se nos ha unido un grupo de 
vecinos que, como nosotros, 
quieren ver su municipio lim-
pio, más funcional y seguro. Sa-
bemos que nuestro municipio es 
como nuestra casa. Si vivimos 
varias personas en ella, todos 
tenemos que colaborar en que 
la casa esté limpia, que nadie 
venga a hacernos daño y que 
esté preparada para los niños y 
mayores que vivan en ella. Pues 
como nuestra casa, el municipio 
también necesita que se man-
tenga limpio, seguro y funcional. 
Que cuando se instalen atrac-
ciones para niños y juventud, no 
resulten un peligro para ellos. 
Que los parques para nuestros 
pequeños no se deterioren. Que 
el mobiliario público reciba un 
mantenimiento. Que las per-
sonas con movilidad reducida 
puedan transitar por las aceras 
sin tener que bajar de ellas en 
ciertos tramos por hierbas muy 
crecidas, por agujeros o por falta 
de estas. Por esto y muchos más 
detalles tenemos que luchar to-
dos los vecinos a una y este gru-
po que se ha unido a nosotros 
también se han dado cuenta de 
estas necesidades. 

Un ayuntamiento es un lugar 
público que ha de velar por to-
dos, no se debe de tomar como 
el lugar donde plantar nuestro 
trasero y ver quien dura más 
haciendo menos. Por eso y por 
todos vamos juntos a trabajar.

FÉLIX  
LILLO

Regidor  
no adscrit

PEDRO  
MAESTRE

Regidor de  
Podem Veïnes

Francesc Larios i Mercadé 
serà el cap de llista de la 
candidatura d’Esquerra a 
les eleccions municipals 
que se celebraran el 28 
maig de 2023, i opta de nou 
a l’alcaldia de la Pobla de 
Montornès. La candidatura 
de Larios va ser escollida 
per unanimitat dels mem-
bres de la secció local 
d’Esquerra de la Pobla de 
Montornès.

L’alcalde vol liderar un 
segon mandat a la Pobla 
per tal de continuar amb 
la transformació iniciada 
l’any 2019 potenciant la 
col·laboració amb totes 
les entitats i associacions 
del municipi així com la 
proximitat amb els veïns i 
les veïnes de la  Pobla.

L’equip d’Esquerra la Po-
bla fa mesos que està 
treballant en l’elaboració 
del programa electoral i 
en les pròximes setmanes 
començarà a presentar la 
llista municipal, en la qual 
hi ha noves incorporacions.

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.

Francesc Larios i 
Mercadé va tornar a  
ser escollit el mes de 
novembre candidat a 
l’alcaldia per Esquerra 
a la Pobla a les  
eleccions municipals 
del 2023  

SECCIÓ LOCAL 
D’ESQUERRA 

REPUBLICANA 
DE CATALUNYA 

DE LA POBLA DE 
MONTORNÈS
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CAMINEM PEL BAIX GAIÀ

Manel Bonanad

Tot en aquesta vida té un 
principi i un final, vaig co-
mentar en l’últim número de 
La Pigota. Doncs bé, després 
d’un final i un comiat us he 
de dir que ve un inici i una 
benvinguda. Va arribar el 
final de la secció que us 
va acompanyar durant vuit 
anys, Caminem per la Pobla, 
i ara n’iniciem una de nova 
que portarà per títol Cami-
nem pel Baix Gaià. 

Des de la direcció de La Pi-
gota s’ha volgut donar con-
tinuïtat al tema de conèixer 
el territori que ens envolta i 
s’ ha pensat en la idea d’en-
dinsar-nos pel bonic i in-
teressant territori del Baix 
Gaià. El Jordi Salvat, director 
de la revista, ha tornat a di-
positar la seva confiança en 
mi i li estic molt agraït. Espe-
ro ara també estar a l’alçada 
d’aquesta responsabilitat. 

EL BAIX GAIÀ,  
UNA SUBCOMARCA  
NATURAL
Parlem una mica del Baix 
Gaià, si us sembla. Es tracta 
d’una subcomarca natural 
no oficial dins la comarca del 
Tarragonès però amb perso-
nalitat pròpia, de la qual for-
men part diversos municipis, 
els quals tenen en comú 
que es localitzen dins la 
conca hidrogràfica del curs 
baix del riu Gaià, que neix al 
municipi de Santa Coloma 
de Queralt, a la comarca de 
la Conca de Barberà, a uns 
570 metres d’altitud, i té una 
longitud de 59 quilòmetres. 
La subcomarca del Baix Gaià 
es localitza a la part oriental 
del Tarragonès i ocupa una 
superfície de 133 km2. Des 
d’un punt de vista “geogrà-
fic–administratiu” el formen 
els següents termes munici-
pals: la Pobla de Montornès, 
el Catllar, Renau, Vespella de 
Gaià, la Nou de Gaià, Salo-
mó, la Riera de Gaià, Altafu-

lla, Torredembarra, Creixell, 
Roda de Berà i els nuclis de 
Ferran, Tamarit, els Monnars 
i la Mora; aquests últims 
quatre nuclis formen part 
del terme de Tarragona, però 
es consideren històricament 
i geogràficament com a part 
integrant del Baix Gaià.

L’àrea a cobrir és gran, com 
suposo que ja us haureu 
imaginat. Si el terme de la 
Pobla presenta una superfí-
cie de 12,29 km2, el Baix Gaià 
té aproximadament 133 km2, 
com ja he comentat unes lí-
nies més amunt. Així doncs, 
les caminades que farem 
tindran una distància total 
més gran que les que vam 
fer per la Pobla. 

QUÈ HI TROBAREM?
Caminarem per camins i 
senders que ens conduiran 
a masies, castells medie-
vals (algun de ben conser-
vat), construccions de pedra 
seca (cabanes, murs, pous), 
fonts, camps de conreu, bos-
cos frondosos, muntanyes, 
pics muntanyosos, etc. A 
més, al Baix Gaià hi trobem 
les denominades Ruta dels 
Castells i Ronda Verda. La 
Ruta dels Castells, com diu 
el nom, es tracta d’una sèrie 
de camins que uneixen entre 
si els diferents municipis on 
hi ha castells la major part 
d’època medieval. La Ronda 
Verda, per la seva banda, ens 
porta a diversos miradors 
que es localitzen de llarg a 
llarg del territori. Un mira-
dor, des del punt de vista 
geogràfic, és un punt elevat 
des del qual es pot contem-
plar un paisatge urbà, agrí-
cola o natural, és a dir, des 
d’on es pot obtenir una bona 
panoràmica del paisatge que 
ens envolta. La intenció ini-
cial és la de seguir algunes 
parts de tots dos itineraris. 

També travessa la subco-
marca el sender de Gran 
Recorregut GR-92, que co-

mença a Portbou, al nord 
de la província de Girona, 
i finalitza el seu recorregut 
a Ulldecona, a l’extrem sud 
de la província de Tarra-
gona (més de 500 km de 
recorregut dels quals uns 
15 travessen el Baix Gaià). 
Com sabeu, el GR-92 tam-
bé passa pel mig del nostre 
terme municipal (una part 
correspon al camí que va de 
la plaça de la Bassa del nucli 
urbà al turó de l’ermita i el 
castell). 

Un fet important que tin-
dré en compte en cadascun 
dels itineraris que descriuré 
és que sempre els iniciarem 
i finalitzarem en algun punt 
geogràfic del terme de la Po-
bla o al mateix poble. Un al-
tre aspecte important és que 
prioritzaré els itineraris que 
ens portin a algun punt dels 
termes municipals que te-
nen frontera amb el de la Po-
bla, tot i que també anirem a 
algun de més llunyà. Penseu 
que de coses per visitar n’hi 
ha a dojo, al Baix Gaià, i no 
sé si podrem arribar a tot 
arreu. Intentaré portar-vos-
hi de totes maneres. 

OBJECTIUS MARCATS
Els objectius que m’he pro-
posat en aquesta secció són 
els mateixos que vaig voler 
dur a terme en l’anterior sec-
ció de Caminem per la Pobla. 
El primer objectiu és donar a 
conèixer el territori a tothom 
des de diversos punts de vis-
ta (natura, història, patrimo-
ni arquitectònic, paisatge i 
patrimoni agrícola, etc.); el 
segon, que els escrits siguin 
el més didàctics possible, ja 

Descobrint a peu el territori del Baix Gaià. Una nova proposta itinerària
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CAMINEM PEL BAIX GAIÀ

Descobrint a peu el territori del Baix Gaià. Una nova proposta itinerària
l’activitat física per a la sa-
lut, ja que no paren de sortir 
articles periodístics, notíci-
es i llibres relacionats amb 
aquest fet. Caminar és una 
activitat molt recomanable 
per mantenir un bon es-
tat de salut tant física com 
mental. Hipòcrates de Cos, 
metge de l’antiga Grècia i 
considerat per molts histo-
riadors de la medicina com 
a “pare” d’aquesta ciència, ja 
ho va confirmar al seu temps 
(segle V aC): “Caminar és la 
millor medecina de l’home”, 
va deixar escrit; i d’això ja en 
fa 2.500 anys! De fet, la co-
munitat científica actual està 
d’ acord amb les bondats de 
l’exercici físic. El nostre cos 
es beneficia de les seves 
bondats a nivell cardiovascu-
lar, musculoesquelètic i im-
munològic. També el sistema 
nerviós i el cervell en surten 
molt beneficiats (el cervell 
forma part del sistema ner-
viós). Quan fem exercici físic 
(i aquest ens motiva agra-
dablement evidentment), 
es generen substàncies 
com ara les endorfines, uns 
opiacis naturals que ens fan 
sentir plaer, tranquil·litat i 
que actuen com a analgèsics 
naturals (actuen contra el 
dolor); la serotonina, cabdal 
per millorar els estats d’es-
très, ansietat i depressió, o la 
dopamina, que és el neuro-
transmissor de la recompen-
sa i el plaer. També es produ-
eix una substància que es diu 
irisina que té la funció d’acti-
var un gen particular que es 
diu BDNF (factor neurotròfic 
derivat del cervell). El BDNF 
afavoreix el bon funciona-

ment de les neurones (les 
neurones són les cèl·lules 
nervioses del cervell), de 
les connexions entre elles, 
de la plasticitat neuronal i 
la flexibilitat cognitiva. És 
a dir, afavoreix el bon estat 
del nostre cervell, estimu-
la l’aprenentatge i retarda 
l’aparició de malalties com 
poden ser l’Alzheimer, que 
tants estralls causa entre la 
gent gran. Tot això ja us ho 
vaig explicar en l’anterior ar-
ticle que vaig escriure, però 
he pensat que valia la pena 
refrescar-vos la memòria. 
Sempre he pensat que com 
més es repeteix un tema 
més se n’aprèn.

En la nostra societat, en què 
tot va massa de pressa i les 
persones som presa fàcil 
d’un estrès aclaparador, el 
fet de caminar és la millor 
manera de mantenir el sis-
tema dual ment-cos en òp-
times condicions i fer que 
l’estrès no arribi a ser perju-
dicial per a la nostra salut. 
I si a més les caminades es 
realitzen en entorns natu-
rals allunyats de les grans 
ciutats, els beneficis aug-
menten exponencialment. 
La Pobla i el territori del 
Baix Gaià ofereixen aquesta 
possibilitat. 

Benvinguts, doncs, a la nova 
secció de La Pigota. Ens ve-
iem en el proper número, 
en què ens endinsarem pel 
primer dels itineraris del bo-
nic espai geogràfic del Baix 
Gaià.

Us desitjo unes bones lectu-
res i unes agradables passe-
jades! 

que no es tracta només de 
fer una simple descripció de 
l’itinerari sinó d’explicar de 
la forma més rigorosa pos-
sible, però alhora senzilla, 
tot allò que aneu observant. 

No és una tasca fàcil, perquè 
els escrits van dirigits a un 
grup de gent molt heteroge-
ni, molt diferent pel que fa 
al seu nivell cultural, nivell 
d’estudis i gustos; per po-
sar-ne un exemple, les vega-
des que parlaré sobre la ve-
getació (tipus de formacions 
arbustives i arbòries) potser 
el lector no en té ni idea i les 
meves explicacions li servei-
xen per aprendre i compren-
dre el paisatge vegetal que 
hi tenim; però també es pot 
donar el cas que el possible 
lector sigui ecòleg de profes-
sió i mestre a la universitat. 
El rigor en les meves expli-
cacions ha de ser cabdal en 
el segon cas, i senzill però 
també rigorós en el primer.

I, per últim, el tercer objec-
tiu: fer salut. Tothom coneix 
els beneficis que comporta 

ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

Pg. de l’Estació 86-88 · 977 648 554
estanclapobla@hotmail.comc/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR



30

FEBRER 2023  La pigota
ESPORTS

El Club Petanca la Pobla de Montornès,  
campió de la Lliga Provincial de Tarragona
El Club Petanca la Pobla de Montornès 
es va proclamar campió de les lligues 
provincials de Tarragona en las catego-

ries de Divisió d’Honor i Primera Divisió-
Grup 2. L’equip de Primera Divisió del 
grup 1 va aconseguir el subcampionat, 

i l’equip de Segona Divisió va quedar 
en tercer lloc.

EQUIP DIVISIÓ D’HONOR

EQUIP PRIMERA DIVISIÓ GRUP 2 

 

INICI DE LA 
TEMPORADA 2023

Els propers dies 5 i 12 de fe-
brer comencen els Campio-
nats de Catalunya de tripletes 
classificatoris per als Campi-
onats d’Espanya.

El nostre club va ser escollit 
per organitzar aquest esde-
veniment, en què participen 
equips del Club Petanca Cu-
nit, el Vendrell, Salou, Creixell, 
Hort d’en Simó, Camp Clar, 
Atlètic Camp Clar, Riba-roja 
de l’Ebre, Tres Calas, els Pa-
llaresos, Vila-seca i la Plana 
de Vila-seca.

CALENDARI ESPORTIU 2023CALENDARI ESPORTIU 2023

Campionat de Catalunya de Campionat de Catalunya de 
clubs (tripletes)clubs (tripletes) 5 i 12 febrer5 i 12 febrer 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv.

Club Petanca La Club Petanca La 
Pobla M.Pobla M.

Fase prèvia Campionat  Fase prèvia Campionat  
d’Espanya (tripletes)d’Espanya (tripletes) 19 febrer 19 febrer 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv. (per determinar)(per determinar)

Campionat Catalunya  Campionat Catalunya  
Individual Individual 

26 febrer i 5 26 febrer i 5 
marçmarç

Masc. Fem. Juv.Masc. Fem. Juv. CP Camp ClarCP Camp Clar

Fase prèvia Campionat  Fase prèvia Campionat  
d’Espanya Individuald’Espanya Individual 12 març12 març Masc. Fem. Juv.Masc. Fem. Juv. (per determinar)(per determinar)

Campionat Catalunya de Clubs Campionat Catalunya de Clubs 
(dupletes)(dupletes) 19 i 26 març19 i 26 març 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv. CP Riba-rojaCP Riba-roja

Fase prèvia Campionat  Fase prèvia Campionat  
d’Espanya (dupletes)d’Espanya (dupletes) 2 abril2 abril 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv. (per determinar)(per determinar)

Campionat Catalunya sènior i Campionat Catalunya sènior i 
juvenil (duplet)juvenil (duplet) 18 juny18 juny Sènior i JuvenilSènior i Juvenil CP Camp ClarCP Camp Clar

Lliga Provincial de Tarragona Lliga Provincial de Tarragona Set. – Dec.Set. – Dec. Div. Honor 1a – 2aDiv. Honor 1a – 2a
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CALENDARI ESPORTIU 2023CALENDARI ESPORTIU 2023

Campionat de Catalunya de Campionat de Catalunya de 
clubs (tripletes)clubs (tripletes) 5 i 12 febrer5 i 12 febrer 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv.

Club Petanca La Club Petanca La 
Pobla M.Pobla M.

Fase prèvia Campionat  Fase prèvia Campionat  
d’Espanya (tripletes)d’Espanya (tripletes) 19 febrer 19 febrer 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv. (per determinar)(per determinar)

Campionat Catalunya  Campionat Catalunya  
Individual Individual 

26 febrer i 5 26 febrer i 5 
marçmarç

Masc. Fem. Juv.Masc. Fem. Juv. CP Camp ClarCP Camp Clar

Fase prèvia Campionat  Fase prèvia Campionat  
d’Espanya Individuald’Espanya Individual 12 març12 març Masc. Fem. Juv.Masc. Fem. Juv. (per determinar)(per determinar)

Campionat Catalunya de Clubs Campionat Catalunya de Clubs 
(dupletes)(dupletes) 19 i 26 març19 i 26 març 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv. CP Riba-rojaCP Riba-roja

Fase prèvia Campionat  Fase prèvia Campionat  
d’Espanya (dupletes)d’Espanya (dupletes) 2 abril2 abril 1a, 2a, Fem. i Juv.1a, 2a, Fem. i Juv. (per determinar)(per determinar)

Campionat Catalunya sènior i Campionat Catalunya sènior i 
juvenil (duplet)juvenil (duplet) 18 juny18 juny Sènior i JuvenilSènior i Juvenil CP Camp ClarCP Camp Clar

Lliga Provincial de Tarragona Lliga Provincial de Tarragona Set. – Dec.Set. – Dec. Div. Honor 1a – 2aDiv. Honor 1a – 2a

L’Ajuntament de la Pobla de Montornès 
seguirà patrocinant un any més el pi-
lot local de dirt track Gerard Bailo, que 
aquesta temporada defensarà el títol de 
campió del món de flat track assolit el 
2022. A través d’aquest patrocini, Bailo 
lluirà l’escut de la Pobla de Montornès 
en el seu equip. 

Però abans, al mes de març, el pilot 
poblenc té previst viatjar als Estats 
Units, on participarà per primer cop 
en el campionat nacional de dirt track, 
l’AFT. Només prendrà part en una prova 
d’aquesta competició i abans participa-
rà en una cursa prèvia no puntuable, 
però que li servirà d’entrenament. Bailo 
té previst de tancar la participació en 
algun altre campionat. Serà la segona 
temporada que correrà amb la marca 
KTM.

UNA GRAN TEMPORADA, LA 2022
El pilot de la Pobla de Montornès es 
va proclamar el passat mes d’octubre 
campió del món de flat track a Itàlia. 

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

Era el primer cop que Bailo assolia el 
primer lloc en el mundial d’aquesta 
modalitat de motociclisme després 
d’assolir el tercer lloc en la seva par-
ticipació completa en el campionat la 
temporada passada.

Bailo, de 27 anys, va arribar a la cinque-
na i definitiva prova a Boves (Itàlia) com 
a segon classificat, a quatre punts del 
líder, l’italià Matteo Boncinelli. Va ser 
una prova marcada per la pluja. En la 
primera de les quatre mànegues clas-
sificatòries va caure quan anava segon 
i va topar amb Boncinelli —tercer—. Es 
va trencar un dit, però va poder conti-
nuar i va acabar primer. En les màne-
gues següents va aconseguir el segon 
i el quart llocs.

La intensitat de la pluja va obligar l’or-
ganització a suspendre la quarta classi-
ficatòria i la final. El còmput dels resul-
tats fins llavors va fer que Bailo assolís 
95 punts en la classificació final per 89 
de Boncinelli i el títol mundial.

Enguany defensarà el 
títol de campió del mon 
de flat track aconseguit 
la temporada passada

L’atleta de la Pobla de 
Montornès Èric Vicens s’ha 
proclamat campió del 30è 
Campionat Europeu de 
press banca resistència, 
celebrat a la localitat d’Alfàs 
del Pi, al País Valencià.

Un total de 54 repeticions 
amb 60 kg a la barra va ser 

la marca de Vicens, amb què 
va assolir la primera posició 
en categoria amateur fins a 
100 kg pes corporal i la pri-
mera posició en categoria 
amateur absoluta. El pròxim 
8 d’abril tornarà a competir 
per revalidar el títol de cam-
pió.

La poblenca Xènia Casadó 
s’ha proclamat campiona 
d’Espanya de futbol sala 
amb la selecció catalana 
sub-16 femenina, després 
de guanyar el torneig 
disputat a Múrcia aquest 
passat mes de gener. La 
Xènia és portera del sènior 
femení de Divisió d’Honor 
del CFS El Morell.

Catalunya es va imposar 
en la final a Andalusia per 
5-3. D’aquesta manera, Ca-
talunya tancava un torneig 
brillant, amb golejades a 
la primera fase contra el 
Ceuta i Navarra i victòries 
clares contra Madrid i An-
dalusia a la semifinal i final 
respectivament.

Èric Vicens, campió  
europeu de press banca

Xènia Casadó,  
campiona d’Espanya 
amb la selecció catalana 
de futbol sala
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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 


