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VACANCES SENSE SORTIR DE CASA
Alquiler y venta de viviendas, locales, naves...
Certíficados enérgéticos. Cédulas habitabilidad. Seguros.
Capella 8, local 16. Torredembarra. Tel. 659784935 / info@tottorre.com
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ESTIU. VERANO - ÉTÉ - SUMMER - ESTATE - ЛЕТО - SOMMER
De nou, estiu. Temps de descans per a alguns. De més treball per a altres. Dies
llargs, més calor i més temps fora de casa.
L’estiu està associat a les vacances i a l’oci. Les altes temperatures faciliten la
vida a l’aire lliure i ens conviden a gaudir de la platja, dels parcs o de les passejades. L’estiu l’associem a la diversió i a l’alegria.
En aquest Cel Obert especial estiu volem posar-t’ho fàcil.
Si aquest any decideixes fer alguna cosa especial, i si no pots, o no vols fer
quilòmetres, aquí, a casa teva, tens les millors vacances assegurades.
Ara no tindràs excuses per no sortir de casa.
Et proposem idees d’oci, de proximitat,molt a prop teu, activitats km 0.
Idees i diversió sense sortir de casa. Perquè un cop més volem recordar-te que
si vius o estiueges al Baix Gaià ets un gran afortunat.
Pots gaudir del mar i de la muntanya, tot, a un pas.
Al Baix Gaià tens prou activitats i entreteniments com perquè cada dia pugui
ser un dia especial.
T’atreveixes a provar?

Aquest especial Pobla de Montornès l'hi devem a la Paula Buxaus.
Va arribar a la nostra oficina a fer les pràctiques desitjosa d'aprendre, i de donar idees. Ens va
parlar del seu poble, en el qual viu des dels 9 anys. Ens va explicar històries, aventures i va saber
introduir-nos el cuquet de voler conèixer més. Per això, aprofitant la seva ajuda, vam pensar en
aquest especial. Volíem compartir amb tots vosaltres les meravelles que la Paula ens explicava.
Des del primer moment, de totes les persones a les que ens hem dirigit : alcalde, regidors, associacions, gent del poble, hem rebut la seva ajuda i col·laboració.
A tots ells, GRÀCIES.
Gràcies pel vostre temps i la vostra ensenyament. Hem gaudit molt.
Esperem que tu, estimat lector, gaudeixis com nosaltres

¡NOVEDAD!
ODONTOLOGIA INT E G R A L

C/Tarragona 3-5. 43830 Torredembarra

977644102 - 651764449
maruadell@yahoo.es

REPARACIÓN DE SU PRÓTESIS
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS

HIGIENE BUCAL
A 30€

PARLEM RUS / МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ /

VERANO ABIERTO

ESTIU

AL BAIX GAIÀ
Ja saps què vols fer aquest
estiu?
Aquest estiu t’ho posem fàcil.
Què fer al Baix Gaià:
Festes.Activitats.Curs.
Entreteniment...

JUNY
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tot ho curen o espanten mals esperits, i tot el bo pot succeir, S'agafa l'herba anomenada "revetlla", que cura, diuen,
de tot mal. D'aquí ve que en castellà a la festa se li digui
revetlla.
Es llancen focs artificials i es menja la famosa coca de pinyons, crema o fruites (Coca de Sant Joan) acompanyada
d'una deliciosa copa de cava.
Torredembarra

L'arribada de l'estiu marca el calendari festiu al Baix Gaià.
La nit més màgica: Sant Joan.
El solstici d'estiu amunt la nit de Sant Joan, un festa amb
orígens pagans que se celebra de diferents maneres Arreu
d'Europa i Amèrica Llatina, però sempre al voltant del foc
És la nit més curta de l'any l'hemisferi nord i la seva celebració es basa en el triomf de la llum sobre la foscor. En els
seus rituals les característiques principals són el sol, el foc
i l'aigua, i les fogueres que s'encenen aquesta nit preserven
de tot mal durant un any.
La llegenda diu que les cendres guareixen les malalties de
la pell i que és convenient saltar la foguera un mínim de
tres vegades per tenir un bon any. És una nit màgica en la
que tot pot succeir, quan les herbes tenen propietats que

Del 23 al 26 La revetlla de Sant Joan coincideix amb
la festa majorde Baix a Mar. Ballada de sardanes.La Festa
del Foc. Sopar...
Creixell

Del 23 al 26 Creixell us farà sentir el misteri de la
màgia.

El Critèrium Màgic de Creixell
http://www.creixellmagic.cat

Altafulla

Del 23 al 26, Nit de Bruixes.

Coques de bacallà,
de llonganissa, d'anxoves,
de ceba caramel•litzada,
d'escalivada, d'arengada,
de tonyina...
Aviat us podrem oferir pastisseria sense gluten ni lactosa .

Carrer Ample, 2. Torredembarra
Teléfono: 977 64 49 95
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AL BAIX GAIÀ
20

de juliol. La Riera de Gaià:

Festa major de Santa Margarida.

Mickey y Minnie
en tus fiestas
Reservas

Tel 659784935
(whatsapp)

Diu la llegenda que va ser trobada una imatge de
la santa a la muntanya del Castellot. Diu que un
pastor de la Riera i un altre d'Altafulla trobaren la
imatge mentre pasturaven els ramats.Tot i que tots
dos volien quedar-se la imatge, el pastor rierenc
va defensar la troballa al·legant que es trobava al
terme de la Riera. Aquest pastor va posar-la al seu
sarró i, d'amagat, el pastor d'Altafulla va traslladarla al seu. La imatge, miraculosament, retornà al sarró del pastor rierenc com a mostra de voluntat de
quedar-se a la Riera.
La festa se celebra com a mínim des del segle XII
i compta amb la presència destacada del ball de
diables, amb els seus famosos versos satírics, els
gegants manotes i una escenificació entre santa
Margarida i el Drac.
www.facebook.com/grallers.delariera
www.facebook.com/Ball-de-Diables-de-la-Riera

Menú diari de dimarts a divendres.
Cap de setmana: A la carta.

Especialitats Embotits i Carns a la brasa
Gaudeix de sopar a la fresca en Cap de
setmana!!!

Disponibilitat de apartaments per bicicletes

Dilluns tancat.

JULIOL
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Sant Miquel i Diables de la Riera. A continuació té lloc un
dels moments més esperats, la representació del Ball de
Santa Margarida, una dansa parlada que recrea la vida de
la santa i que escenifica un ball d’espases que és únic al
www.festes.org
www.rieradegaia.altanet.org

A la plaça Major té lloc la cercavila del seguici popular,
que compta amb la participació del Ball de Bastons, el
Ball de Sant Miquel i Diables i el Drac de Santa Margarida, així com d’altres colles convidades. La representació,
que és parlada, finalitza amb els versos satírics dels ‘Balls
parlats’, uns parlaments que reflexionen en clau satírica
sobre aspectes polítics i socials del municipi en què hi
participaran el Ball de Diables de Vilafranca i el Ball de

taller@tallersoto.e.telefonica.net

Especialitat en esmorzar
MENÚ DIARI DE DIMARTS A DIVENDRES.

CAPS DE SETMANA i FESTIUS:
“MENÚ ESPECIAL”

Dijous festa setmanal

Gaudeix de Ibèrics i carns a la brasa amb foc de
llenya.

Telèfon mòbil: 618721603
Tel.

659784935

WWW.TOTTORRE.COM

RIERA DE GAIÀ. Venta

129.000€

Ático Duplex, exterior, ascensor con acceso directo a la vivienda

Gran salón comedor con salida a la
terraza de 45 mº, con pérgola de madera,
en esta planta cocina nueva con electrodomésticos, y un aseo, en planta inferior,
3 dormitorios, un baño completo, parque
en toda la casa, aire acondicionado friócalor, calefacción.
El precio incluye 1 plaza de garaje, en
sótano, de 19,44 mº, con espacio para 1
coche y 2 motos
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22-23-24 La Nou De Gaià

5-6-7 La Nou De Gaià. Festa Votiva a la Mare de Déu
de les Neus
5– Ofici solemne, a la tarda Processó i ballada de sardanes
a les 20:00 h
6– Llonganissada popular a les 21:30 h i Ball a les 24:00
7– Cantada d’havaneres a les 22:00 h
1r cap de setmana. La Pobla de Montornès:
Festes d’estiu
6- Vespella: Festa major d’estiu: Sant Salvador
7- Roda de Berà: Festa Major al Roc de Sant Gaietà.
14-17- La Pobla de Montornès: Festa del Castell
15- La Mora -Tamarit: Festes majors populars
16- Salomó: Festa Votiva de Sant Roc.
24- Roda de Berà: Sant Bartomeu.

Festa Major de Santa Magdalena.
22 – Ofici solemne i a la tarda Pregó de Festa Major
23- Parc aquàtic infantil a les 17:00 h
23 – Ball a les 24:00 amb l’Orquestra Girasol
24 – Festa de l’escuma a les 17:00 h

nova

PERRUQUERIA
HOME i DONA

C/ Nou 18
43763 La Nou de Gaià - TGN

SETEMBRE
RAQUEL

Tel. 615 101 046

4- Torredembarra: Festa Major de Santa Rosalia
8- La Poblá de Montornès: Festa Major
29-Vespella: Festa major de Sant Miquel

OFERTES
ESTIU!
Regal base TAPI 3D
comprant un matalàs
de Visco o Molles

*Matalassos MConcept i Top Care

* Ofertes no acumulables
* Promoció vàlida fins el 31 d’agost

Coixí Aloe Vera
30 €

2x15€
*40 x 70 cm

C/ Sis-Sector IX, Nau 2 (Pol. Roques Planes) Torredembarra
T. 877 997 944

Un gran descans a preus petits
www.gigantedelcolchon.com
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VIU LA POBLA DE MONTORNÈS

AMADEU VILA
Perruqueria
Homes
Passeig de la Sort,42
Tel.606139745

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

Carrer Sant Martí 5
43893 Altafulla (T)
Telf. 977650077
Fax. 977650770

Paula Buxaus i L’Octavi bibliotecari de “Amics”
“Em sap greu de no haver viscut sempre a La Pobla.
D’una manera o altre, també sóc un imigrant”
(Jordi Morant, núm. 2 del Bulletí d’Amics de Montornès)
Em dic Paula Buxaus. Sóc de la Pobla de Montornès.
He decidit començar amb la frase anterior perquè jo no vaig
néixer a La Pobla però em sento d’aquí.
Vaig arribar a La Pobla fa deu anys. Estava acostumada a la
vida de la cuitat i de cop viure a un poble tan petit on tothom
es coneix va ser un canvi gegant.
No vaig trigar gaire en ficar-me a la vida del poble.
Em vaig enamorar a poc a poc de cada racó amb la seva història, de la seva gent gran, que mai es nega a explicar amb
passió històries viscudes o que simplement le explicaven els
seus besavis.
Tindre la oportunitat d’escriure aquest article per mostrar el
gran tresor que amaga La Pobla és tot un plaer per a mi.
Espero que gaudeixis amb aquest especial tant com ho he fet
jo en aquest recorregut per la història del meu poble.

Bibliografia:

www.raco.cat/index.php/EstudisAltafulla
www.xtec.cat/ceipelsametllers/revista/revista_08_09.pdf
Estudis Històrics Poblens 1 (Jordi Moranr i Clanxet)
www.tinet.cat/portal/uploads/bibliografia_jordi_morant_i_
clanxet.pdff
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0051615.xml
Histories i anepdotes de la Gent de la Pobla
http://ca.wikiloc.com/geotourism/catalunya
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Pere Badia 33. Torredembarra

AQUEST ESTIU
VIU LA POBLA DE MONTORNÈS

RETALLS D’HISTÒRIA
Les primeres notícies històriques sobre el terme de la Pobla
de Montornès són de l’any 1066. El seu origen és a l’època
de la Reconquesta.Els comptes de Barcelona, Ramon Berenguer I i la seva dona, van cedir la senyoria de Puigperdiguers (Montornès) a Ramón de Transunyer a canvi de la
construcció d’una fortalesa, el Castell de Montornès, que
va ser acabat a l’any 1099. En nom de Montornès apareix
per primera vegada l’any 1099, en documet de venda. al
llarg de tots aquets segles sempres s’ha lligat el lloc amb el
qualificatiu de “Montornès”.
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Avui resta del Castell una torre a ponent i un
gran mur de contenció a la
placeta circular davant l’Ermita, construïda
vers el 1785. L’edifici del castell no tingué
l’esplendor d’altres fortaleses medievals de la
contrada, perquè només era ocupat per l’administrador de les heretats o peralguns monjos
de servei i custòdia.
Damunt del turó que antigament es digué el
“puigperdiguers”s’hi bastí una petita església, possiblement deguda a les monges de Santes Creus, que l’any
1173 i 1178 adquirent el cartel i propietat del terme. Cal
suposar que aquesta petita capella es construís el segle
XII. L’església de Santa Maria de Montornès, erigida en
vicaria perpètua el 28 de desembre de 1458, serví de parròquia fins l’any 1571.
L’únic testimoni que resta de la primitiva esglesiola és
la portalada romànica, situada a l’ala nord i cegada en
l’actualitat. A l’interior, en un cambril, hom venera la
imatge policromada d’alabastre de la Mare de Déu, de 60
cm d’alçada, és una talla del segle XVI o XVII. Al peu es
pot llegir la llegenda; Ave Gratia Plena
Sota l’ermita hi ha la masia de Montornès, habitada fins fa
pocs anys, pels antecedents de la qual són del segle XVIII.

L’ermita de la Mare de Déu de Montornès

HISTÒRIA de la MARE
DE DÉU DE MONTORNÈS
La memòria popular
La gent del poble explica que la Mare de Déu de Montornès
era patrona de la Pobla de Montornès i Torredembarra, els
habitants dels dos pobles tenien una disputa perquè volien
que la Mare de Déu mires a les seves respectives poblacions
i no a l'altre. Un dia quan van pujar a l'Ermita es van trobar
que la Mare de Déu estava mirant amb els peus a una població i amb el cos a una altre.

www.facebook.com/La-Cassoleta-Darros
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LLOCS PER VISITAR
Castell de Montornès (Ruines)
Ermita Mare de Déu de Montornès
Mas d'en Boada
La socarrada
L’església de Sta. Maria
El Pujol
Les morisques
La mina
Mas Mercader
Mas Soler
Rubials
Mas Gibert
Mas Baral
El Corral del Rovira
La Mola
Edificis del s. XVIII
La pedrera mitgeval i forques

AQUEST ESTIU

VIU LA POBLA DE MONTORNÈS

L’ermita de la Mare
Déu de Montornès

L’Església

L ’església és el millor edifici del poble. De transició al
barroquisme adulterat no té estil definit.El temple és de
planta rectangular amb petites naus laterals. El campanar primitiu, amb lloc per a dues campanes, era a la part
superior de la façana i fou enllestit el 1578. El 29 de juny
de 1778 s’acordà bastir el nou campanar, que és l’obra
d’arquitectura més remarcable de la població. La planta
baixa és quadrangular i la superior octagonal, amb quatre
finestrals per a les campanes; és de carreus i té balconada
exterior i pinacle.
Amb el presbiteri formen creuer dues capelles de major
cabuda a distint nivells : La de l'esquerra, dedicada a la
Verge de Montserrat, i l'altra, la de la dreta, al Sant Crist.
L'any 1782 Lluis Vidal de Rubials i a la memòria del seu
sogre, es construí la capella de les ànimes. presidida per un
quadre dedicat a les ànimes del purgatori.
La façana disposa de la portalada emmarcada entre columnes neoclàssiques i el corresponent arquitrau
La parròquia és posada sota l’advocació de la Nativitat de
María, que se celebra el 8 de setembre.

Stock-segundamano
Le compramos lo que no utilice

COMPRA
Y VENTA
*
*
*
*
*
*
*

2ª Mano
Antigüedades
Numismática
Mobiliario
Decoración
Coleccionismo
Oro -Plata

*Hacemos mudanzas

¿Necesita desalojar su casa,trastero,
bar, local...? Nos llevamos todos sus
muebles, electrodomésticos etc...

Vamos a su domicilio y se lo recogemos

incluso gratis

+ de 5000 artículos

Abierto de Lunes a Sábado

Tel.Contacto
Sebas:639468808 sasian21@hotmail.es
Rafa: 695620025 elrefugi2@hotmail.com

Crta- Riera de Gaià, nº 60-70. Poligono Roques planes
43830.Torredembarra
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RUBIALS I TRUNYELLA
Rubials és un despoblat situat 3 km noroeste del poble. Apareix esmentat en documents de l’any 1180. Estigué habitat
fins poc després de la guerra. La majoria de cases resten en
estat ruïnós.
La Trunyella és a la part superior del terme. Apareix esmentada en un capbreu del 1524. El 1882 hi residien dues famílies i a finals del segle XX en restava un mas en ruïnes.
La vida a l’indret era possible a causa de la riquesa forestal
i l’existència d’aigua de mina suficient per al regadiu i les
necessitats dels ramats. Prop de la Trunyella hi ha la font de
la Gavatxa, que forneix d’aigua potable el municipi.

ELS MASOS
Mas Boada. Documentat l’any 1531, és la masia més important del terme; conserva elements arquitectònics remarcables. La proximitat d’aquesta masia a Montornès permet
de suposar que fou una residència temporera dels frares o
administradors de Santes Creus. la Riera de Gaià i Torredembarra.
Mas Barral. Les seves dimensions són notables i avui és
deshabitat. Consta en el cadastre del 1615. Altres cases de
camp de menor importància foren el Corral del Rovira, el
del Tiano, prop de Rubials, Biscamps i el Mas Secalló.

Urbanització el Castell de Montornès.
El Mas Soler es troba no gaire lluny del nucli urbà. Consta
en els cadastres de l’any 1616. Al segle XIX se li afegí un
torricó amb dues garites de guaita. A la meitat de la dècada
de 1970 la masia i les terres que li estaven vinculades foren adquirides per una promotora turística que hi constituí
l’esmentat nucli residencial del Castell de Montornès.
Els masos Mercader i Gibert, ambdós del segle XVI, pertanyen al terme de Creixell, però sempre hi ha hagut comunicació amb la Pobla de Montornès. La capella de Santa
Teresa i una part de les terres del Mas Gibert pertanyen al
terme de la Pobla.

VENTA

Tel.

659784935

LA POBLA DE MONTORNÈS

Casa 250.000€

REF PJ250
Casa adosada. La Pobla, Ref de Montornés
(Castell). Cuatro habitaciones, dos baños. Amplio garaje. Luminosa. Increíbles vistas a mar y
montaña. Zona tranquila
(Se admiten ofertas)

Casa 160.000€

REF PC160
Casa adosada de 193m2, independiente 4 habitaciones, 3 baños, patio y terraza, garaje para 2
coches y trastero. Aire acondicionado y calefacción. Barbacoa. Ventanas de aluminio. Carpintería interior de roble)
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L ’ESTACIÓ DEL FERROCARRIL
El darrer terç del segle XIX, que fou l'època de la gran
revolució industrial i de l ’obertura de noves vies de comunicació, la Pobla de Montornès sofrí una transformació,
a causa, especialment, de la instal•lació de la línia del
ferrocarril de Roda de Berá a Reus.
L’any 1884 passaren els primers tren pel la Pobla i va ser
una petita estació. En 1891 es edifica una nova estació de
dues plantes. Algo més de 100 anys despres,
la Pobla es va quedar sense ella.

CAMPANES AMB NOM PROPI

Maria Rafaela

Maria Carmina

Les campanes de la Pobla tenen nom propi. La gran es diu
Maria Rafaela. La petita Maria Carmina.
Una persona molt amable, ens les va ensenyar i ens les va
presentar.
A nosaltres ens va encantar el relat.
(Un altre dia us ho explicarem)

CEMENTIRI:
En un temps llunyà, els enterraments estaven situat prop
de l’ermita de Montornès, i, fins i tot, en el seu interior. En edificar-se la nova església a la segona meitat
del sigle XVI, també es destina un lloc a cementeri. A
la construcció del temple parroquial va ser construït el
nou cementiri.
Hi ha documents que asseguren que a l’interior de la parròquia es van concedir sepultures als grans benefactors
que van cooperar en la seva construcció i que després
van demanar que se’ls deixés entrerrar da dintre els seus
morts.
Dret de sepultura al tremp per haver contribuït en obres
de construció del temple.
En els anys 2010-2011 es van fer obres a l’església i es
van descobrir almenys quatre fosses, fosses selcrals, on
hi ha nou cadàvers.

S’estableren donacions
econòmiques en favor dels campanar i altres, mitjançant certes
participacions, con el de tenir
dret a ser enterrar el donant a
l’església.

Tanatori
C/ Sol Ponent 9
(Pol. Ind. Roques Planes)
43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel. 900 506 712 (trucada gratuïta)

www.rioshevia.com
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DE LA POBLA DE MONTORNÈS
AL MIRADOR DE LA PUNTA DEL PI
DE LA GAVATXA
Ruta a peu

Dificultat tècnica:
Mitjana
Distància: 9,2 km
Temps efectiu: 2
hores 10 minuts
Desnivell pujada /
baixada: + 300 m.
/ -300 M
L'itinerari comença
a l'inici de la carretera T-211 cap a la
Nou de Gaià, al sector nord de la Pobla,
proper a la línia fèrria d'alta velocitat.
Just abans de creuar per sota el pont del tren, es troba
un ample espai per aparcar. Seguint la carretera cap al
nord, es passa per sota el pont i, tot seguit, es trenca a
la dreta (E) per una pista. Cal cercar la ruta del sender

Busco noia
Noi de 46 anys, nouvingut de Vic a Torredembarra, de físic
acceptable. 1.71 d’altura. 73 kg de pes. Ulls verds. Legal.
Amb valors. Afectuós.
Econòmicament estable, busca noia per fer coses junts i, si
sorgeix, una bonica relació.

Carles:
696192652

GR 92, marcat amb senyals blancs i vermells, i seguir-lo
en direcció N cap al mas Mercader, la desviació del qual es
deixarà més amunt a la dreta. Més enllà, es creua la línia de
ferrocarril de Barcelona i es va pujant suaument per 1,89
km (116 m), 0 h 30 min.
Bifurcació. Es deixa la pista principal i, seguint el GR 92,
es pren un senderó a la dreta (NE) i es passa per sota del
mas Gibert, en runes, que queda a ponent, i del bosc de
l'Aguilera. Continua la pujada.
2,51 km (136 m), 0 h 36 min. Es creua la pista que se seguia anteriorment, que descriu un cercle al voltant del mas
Gibert, i es continua recte amunt (E/NE) seguint el GR 92.
Es camina entre vinyes i clapes de bosc.
3,62 km (205 m), 0 h 53 min. S'arriba a la carena SE de la
Punta del Pi de la Gavatxa, on l'itinerari conflueix amb una
pista. A la dreta hi ha la captació d'aigua de la font de la
Gavatxa. Es deixa el GR i se segueix a l'esquerra (NO) per
la pista, enfilant-se fins a arribar a una altra carena.
4,19 km (253 m), 1 h 02 min. Bifurcació: cal seguir per la
pista de l'esquerra (SO) fins al cim.
4,62 km (281 m), 1 h 11 min. Punta del Pi de la Gavatxa,
mirador de la Pobla de Montornès (tot i que els mapes oficials no hi consignen cap nom). Àmplia panoràmica sobre
la costa, on destaca el cap de Salou, i de l'entorn muntanyenc del Tarragonès.
Per tornar, cal desfer el camí.
(Foto de Joaquim Navarro)

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL
Céntrico.70 m2. Aseo
SOLO 390 €
TEl. 659784935

AQUEST
ESTIU
VIU LA POBLA DE MONTORNÈS
FESTES I
CELEBRACIONS

La festa major se celebra
el 8 de setembre puix que
la parròquia està dedicada ,
desde la seva construcció,
l’any 1578 a la Nativitat de
Maria.
També és molt important la
festa del Dilluns de Pasqua
Florida, coincident amb la
Mare de Déu de Montornés.
Una altra festa que celebra
La Pobla de Montornès és
el 14 d ’octubre. 1871 per
haver-se salvat els seus
habitants de l’epidèmia de
la pigota; quan els estralls i
conseqüències de la malaltia invadiren els pobles de la
rodalia, la Pobla demana, amb èxit, l ’ajut diví per mediació de la Mare de Déu de Montornès, fet que justifiquen
diversos documents parroquials.
El Pessebre vivent (festes de Nadal)
La Festa d’estiu (primer cap de setmana d’agost)

LA SEVA RIQUESA CULTURAL, TURÍSTICA I ECONÒMICA
ASSOCIACIONS:
L’any 1974, es constituí l’associació «Amics de Montornés», amb la finalitat de revalorar els aspectes culturals
de la vila i revitalitzar el Santuari de Montornès.
L ’any 1975 s’organitzaren les festes del VII Centenari
del primitiu santuari-parróquia, amb la coronació solemne de la seva Verge titular, la Mare de Déu de Montornès.
També ha promogut actes culturals, xerrades i conferen-

PIZZAS
COCINA ITALIANA
HORNO DE LEÑA
MENÚ DEGUSTACIÓN

TEL. 977643337
Port Esportiu
Torredembarra
Abierto todo el año

COCINA APTA PARA CELIACOS
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cies; concursos de dibuix, pessebres i concerts. Igualment
ha format una biblioteca i les seccions de teatre i pessebrisme. A més de l’organització de la festa de Pasqua, al Santuari, té cura de la Cavalgada dels Reis.
El Pessebre Vivent de La Pobla de Montornès es
va iniciar l’any 1976, sota l’organització de l’entitat
cultural “Amics de Montornès”. Aquesta idea va sorgir
com una manera de revaloritzar l’ermita i els seus
voltants.
La Pobla de Montornès compta amb diferents clubs
esportius: el de futbol sala amb la seva secció de
patinatge, el ciclista que inclou la secció de bàsquet, i
el de petanca.
També cal destacar l’ACEM – Associació Cultural i
Esportiva Montornès
El Centre de estudis Galcerà de Sobrevila es va crear
l’any 1992.
En propers números parlarem de la riquesa econòmica i industrial:
fàbrica de garrofes, la fàbrica de làctics, fàbrica de
toldos...

AQUEST ESTIU VIU EL BAIX GAIÀ:
Tels. d’interès
GENERALS
Emergències 112
Emergències mèdiques 061
Bombers 085
Renfe 902240202
Dona 016
Urgencias toxicológicas 91 562 04 20

L’Argilaga

ALTAFULLA
www.altafulla.cat
Ajuntament 977650008
Consultori Mèdic 977656007
Policia local 609329651

Vespella de Gaià

CREIXELL
www.creixell.cat
Ajuntament 977800202
Consultori Mèdic 977800336
Policia local 977802010
EL CATLLAR
www.elcatllar.org
Ajuntament 977653101
Consultori Mèdic 977653675

Salomó

Renau

La Nou de Gaià
El Catllar

La Riera
del Gaià

LA NOU DE GAIÀ
www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament 977655257
Consultori Mèdic 977655710
LA POBLA DE MONTORNÈS
www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament 977648012

Ferran

Tamarit

Altafulla

VACANCES SENSE SORTIR DE CASA
Tels. d’interès
LA RIERA DE GAIÀ
www.ajuntamentlarieradegaia.cat
Ajuntament 977655000
Consultori Mèdic 977655555
Farmacia 977655155
RENAU
www.renau.altanet.org
Ajuntament 977620532
RODA DE BERÀ
www.rodadebara.cat
Ajuntament 977657009
Consultori Mèdic 977657514
Policia local 977657700

Roda de Barà
La Pobla de
Montornès

SALOMÓ
www.salomo.altanet.org
Ajuntament 977629030
Consultori Mèdic 977629011
TORREDEMBARRA
www.torredembarra.cat
Ajuntament 977640025
CAP 977643809

Creixell

VESPELLA DE GAIÀ
www.vespella.altanet.org
Ajuntament 977655288

Torredembarra

Tenemos todo cuanto necesita para que sus
celebraciones sean un éxito.
(Empresas y particulares):
Animadores, magos, payasos, músicos, globos,
regalos, locales para sus eventos, y un largo etc.
Capella 8, local 9. Torredembarra (T)
Tel. 659784935
info@boulevard9.com

www.

.com
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TELÈFONS D’INTERÈS
Pizzeria Mamma Antonia.
Av. de Catalunya, 2. Tel 977648431
Braseria Paco
Av. Más Solé,8. Tel. 977648703
Bar LA TASCA
Passeig de l’estació, 27 local3
Lo Rafal de la Cassoleta
C/de la Bassa 1. Tel.977648352

ON COMPRAR

SERVEIS

ON MENJAR

Inmobiliaria El Castell
Av. Mas Sole, Nº 12 A
629 739 781 - 977 64 89 41
www.immocastell.com
Inmobiliaria TOT TORRE
Tel. 659784935 / info@tottorre.com
www.tottorre.com
Paloma Animación
Payaso, globoflexia, pintacaras, baile...
Tel.660010862
CÍCLIC.Pedalades pel Baix Gaià
Lloguer de bicicletes BTT i
Rites Guiades.
M. 654616943
info@ciclic.cat www.ciclic.cat
REGALEMUS
Detalles. Regalos de empresa.
Eróticos.
Tel. 659784935 / info@regalemus.com
www.regalemus.com

TAXIS

Estanc i Queviures
Montserrat Mañé
Passeig de l’estació 16
Tel. 977648554
Bodega del Sol
Vins, caves, licors i conserves.
Relació qualitat- preu
EXCEL·LENT
Passeig de l’estació 16
Tel. 977648554
FORMATGERIA LA POBLA
formatge fresc, mató, iogurt
natural, iogurt de llimona,
iogurt de maduixa, iogurt desnatat bifidus, flam de vainilla
C/Major, 39. Tel. 977 648 214
FORN VIRGILI
Fleca i Pastisseria Artesana
des de 1920
“ESPECIALITATS EN PA I
COQUES CUITS AL FORN DE
LLENYA”
C/Major, 48. Tel. 977648162

Taxi Aureli :
616 402 970
Taxi Gené :
977 648 161
Taxi El Castell: 606 634 276

Ralls i Trons
Viajes Torre-Tur
Tot allò necessari
pels seus
animals de companyia

Ocells i Plantes
C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58

C/Capella 8. Local 22
Grand Boulevard.Torredembarra.
Tel. 642 74 29 20

REFORÇ ESCOLAR

CURSOS D’ESTIU PER TOTS ELS NIVELLS

- Reforç dels continguts escolars
- Preparació matèries pendents: Recuperacions Setembre
- Deures d’estiu per reforçar els continguts treballats durant el curs
- Preparació curs següent: ampliació de continguts
- Reforç lectura i escriptura
- Reforç continguts matemàtics: càlcul mental, operacions,
resolució de problemes
* Cursos adaptats a les vostres necessitats i horaris.
* Grups reduïts. Màxim 3-4 alumnes per grup.
* Valorem les vostres demandes de forma individualitzada

LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA

- Retards i trastorns parla, llenguatge, lectura i escriptura
- Psicoteràpia individual i familiar

PSICOPEDAGOGIA
- Especialització en diicultats d’aprenantatge

Directora del centre | Verónica Mojío
Mestra i logopeda núm. 1428
Psicòloga núm. 20.517 | Patrícia Servera

Tel. 606 913 066

C/Capella, 8-12 | Local 12, GRAN BOULEVARD | 43830 Torredembarra
logopedia-torredembarra@hotmail.com
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GENT DEL BAIX GAIÀ

“Feliç aquell que Recorda amb gust a sobre avantpassats, que gustosament parla de super grandesa i que serenament
s’alegra veient-se al final de tan bella fila”
- Johann Wolfgang von Goethe
Teníem una llista de Gent de la Pobla. Gent que va néixer a
la Pobla o decidir viure-hi. Persones que d'una manera o altre han dedicat el seu temps en alguna activitat, tant cultural
com industrial a fer el que la Pobla és avui dia

AQUEST ESTIU

VIU LA POBLA DE MONTORNÈS.
Però hem decidit no fer-ho. Segons anàvem parlant amb la
gent, d'una o altra ideologia, ens anàvem adonant que això
generaria controvèrsies i que si ens oblidàvem d'alguna persona o donàvem més importància a una més que a altra, no
se'ns perdonaria. La mateixa història, els mateixos esdeveniments, no tots els recorden de la mateixa manera.
I parlem de tot el que ha passat en els últims temps, sobretot
amb el que respecta al pessebre vivent.
Per això, passarem pel tema de puntetes. No desitgem molestar a ningú. No volem ni desitgem reobrir ferides.
Hem decidit parlar dels nous, gent que ha decidit viure a la
Pobla.

LLONGUE-CHARLI-PALOMA-CARME-SOL
La Pobla de Montornès, a més del poble en si, compta amb
dues urbanitzacions:
Poblamar, entrant al poble des de Torredembarra i el Castell
de Montornès, direcció a Rubianes. (Flor de l'Ametller i el
Castell).
Al Castell viuen els nostres protagonistes. Són "Gent de
Fora". Nouvinguts. No han nascut a la Pobla, però l'han triat

per viure-hi.
La Sol va arribar a la Pobla fa 43 anys. Tenien la casa
familiar on venien a estiuejar i té bons records de com
era el Castell, les piscines, el bar, el seu primer treball
d'estiu. Com el venir des de Barcelona a la Pobla amb
tren ho feia més fàcil.
És cantant professional. El Charly, el seu marit és el
Tel: 660010861
Facebook: Animación Infantil Paloma

PALOMA
ANIMADORA

Tu fiesta única
Fiestas temáticas
Animación.
Pintacaras,
Mini Disco
Globoflexia
Zumba Kids…

ANIMACIÓN INFANTIL Y ADULTOS

GENT DEL BAIX GAIÀ

CEL
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pianista que l'acompanya en tots el seu esdeveniments Treballaven a Barcelona i van decidir buscar un lloc tranquil
per viure. Van triar la Pobla, i van comprar una casa molt a
prop de la seva anterior casa familiar.
Un cas similar és el de Llongue. Músic de Sabadell. Els
seus pares també tenien una casa a La urbanització el
Castell. És allà on actualment hi viu i on ha posat el seu
estudi de gravació.
La Sol i El Llongue, a més de ser tots dos cantants tenen
alguna cosa en comú. Tots dos fan un programa de ràdio a
Ona la Torre: Sol de Nit i un Cafè amb el Llongue
www.ona-latorre.cat
La Carme és la dona del Llongue. Va venir amb éll des de
Sabadell. És decoradora i interiorista.
Els quatre tenen moltes coses en comú. Van buscar un
lloc tranquil on viure després de molts anys de treball a la
ciutat.
Ara estan preparant el disco de la Sol. El Llongue ho farà
al seu estudi de gravació del que disposa a la Pobla
La Paloma és animadora, professora de zumba i d’anglès.
També és pintacares, artista de globoflèxia i una infinitat
de coses més.
Acaba de venir a viure a la Pobla. Nascuda a Madrid es
considera ciutadana del món. Ha tingut la residència a
Irlanda, Cuba ... i ara aquí. Aquí no la va portar l'amor, ni
la seva família, la van portar les seves mascotes: té quatre
gats i 22 conills. No trobava un espai on ells fossin feliços
i aquí ho ha aconseguit
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La Gerdi és
Holandesa.
El seu amor per
un camioner
alemany, la va
portar aquí.
És una artista.
Pinta amb
aerògraf, una
d’entre les
seves moltes
qualitats.
També per amor va marxar de nou, però l'atracció
d'aquesta terra la fa tornar.
Diu que aquest sol, la llum que va trobar a la Pobla la
enyorava a Suècia.
Tots són gent de la Pobla.
Aquí es senten com a casa
Segueix en:
www.facebook.com/Llongue
www.facebook.com/solbaker
www.facebook.com/zumba.conpaloma
www.facebook.com/gerdi.kranendonk

Moda i Complements

Trajes de Fiesta para Celebraciones / Ropa de sport
Ta l l a s d e s d e l a 3 8 a l a 6 2

Por traslado

20% y 50%

dto.

C/Tarrag o n a n º 3- 5- 7 . To r r e d e m b a r r a

CONCURS:
Digues-nos com es diuen les campanes de La Poblas de Montornès i si encertes entraràs en el sorteig de dues higienes dentals “ gratis” i un 50% dto en blanquejament. Per cortesia de Castellani
Envia la teva resposta abans del 30 d'Agost a : i nf o@ c el ober t . c om . es

TELÈFONS D’INTERÈS
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“ La Bohème “ Boutique

RÀPID
Multiservei

Torredembarra Passeig de la Sort, 17Bis (davant de Correus)
Tel. 877015037 / 697452833

Reparació de calçat *Canvi de cremalleres *Esmolat de ganivets i tisores *Duplicat de claus *Comandaments de pàrquing. Reparem el comandament del seu cotxe. Arranjament de carcasses i electrònic

NOVEDAD:

Duplicado llave con mando bmw.

Cortes de llaves por código

977 646 385
646 307 271

SERVICIO VENDING
Recargas
Móvil
Pere Badia, 33. Torredembarra.Tel. 646307271

24h
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TELÈFONS D’INTERÈS

abcGM S.L.
LOGISTICS & STORAGE SOLUTIONS

SOLUCIONS INTEGRALS EN EMMAGATZEMATGE I LOGÍSTICA

SOLUCIONES INTEGRALES EN ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA

www.abcguardamuebles.com
- Almacenamiento Industrial y Particular.
- Trasteros de gran capacidad.
- Guardamuebles: Servicio de embalado
y portes GRATUITO*.
- Portes Locales, Nacionales
e Internacionales.
- Mudanzas.
(*)Consultar

¡¡¡Aproveche nuestras
GRANDES OPORTUNIDADES!!!

C/ Sol de Ponent, Nau 31
Pol. Ind. Roques Planes
43830 Torredembarra (TGN)

Pastisseria
TRANSPORTE
GRATUITO
(recorrido máximo 10 km)

C/Lleida ,14 B
C/ La Fábrica2-6

Tels. 877 05 33 17
640 13 36 16

Carbonell

info@abcguardamuebles.com

Tels. 631 652 964
631 981 168
TORREDEMBARRA

Elaboració de pastisseria selecta, bolleria,
pastes salades, pizzes, coques de recapte,
canapès...

POLLASTRES A L’AST
I PLATS PREPARATS

Llevant,9 Altafulla

Tel. 977652516

Es fan pastissos per a qualsevol tipus
d’esdeveniment: comunions. Noces. Batejos,
Comiats de solters, Jubilacions.

Demani pressupost sense compromís
Obert tot l'any. No tanquem al migdia

Horari: des de les 06 hores fins al
tancament nocturn.

C/ de la Sort, 2. Torredembarra.
Tel 977 640 451
Todo tipo de globos

CEL

BERT

ANUNCIA’T A CEL OBERT !!

C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Tel.659784935
www.regalemus.com

Serà una de les teves millors decisions
Des de tan sols 35€ arribaràs als onze pobles
del Baix Gaià

TEl. 659784935
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La Torre
*Comunidades.
*Particulares.
*Oficinas.
*Parquing. etc...
Novedad:

Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres

C/ Pere Badia, 20.Tel. 977644974. 43830Torredembarra

Pg. de la Sort,33, local 9
43830 TORREDEMBARRA

Tel. 977 64 17 34 Fax 977 64 59 15

e-mail: afys@afys.es

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
Tel: 977 130 642
C/Capella 8, local 24
Mv: 686 220 466
43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net

C/Capella 8, local 16. Torredembarra. Tel.659784935
www.regalemus.com

REGALOS ERÓTICOS

Servicios inmobiliarios integrales

www.tottorre.com

¿QUIERE ALQUILAR SU PISO?
VENGA A VISITARNOS.

LE OFRECEMOS

Estudio de viabilidad del inquilino, (Auténtico filtro a la morosidad).
Desahucio y reclamación de rentas.
Cobro de rentas (6, 9 ó 12 meses).
Actos vandálicos al continente, hasta 3.000 €.
Defensa jurídica y reclamación de contrato de arrendamientos.

Le garantizamos ALQUILER SEGURO.
Alquile con la seguridad de cobrar
sus rentas

ALQUILER
TORREDEMBARRA

.

450€

Piso en el centro del pueblo.
Dispone de cuatro habitaciones.
Baño y aseo.
Aire acondicionado, frio y calor.
Amueblado. Muy soleado.
Terraza.
Ascensor.

TORREDEMBARRA

Local Multiusos ALQUILER

por horas.

ALTAFULLA

750€

CASA ADOSADA en la Mora

Preparado para:

•Clases particulares.
•Reuniones.
Dispone de :
Ordenador, impresora y wifi.

Bonos.

6€/h.

A 100 m de la playa. Amueblada
4habitaciones, en dos alturas. Vistas inmejorables.
Zonas comunitarias con piscina y pista de tenis entre otros.
A partir de septiembre

www.tottorre.com

Tel. 659784935 / 977645832

info@tottorre.com
C/ Capella 8, local 16. Torredembarra

CEL
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299.000€
Preciosa casa en el centro de
Altafulla.
Zona muy tranquila
Más de 200 m de vivienda.
Muy cuidada. Con increíbles vistas
Planta baja. Gran salón con salida
a amplia terraza. Baño con ducha.
Amplia cocina con zona de comedor.
Planta primera: tres habitaciones
dobles, y baño completa.
Buhardilla con terraza.
Calefacción por gasoil de última
generación
Barbacoa

TORREDEMBARRA

45.000€
Carrer Pescadors.
Tercero SIN ascensor.
1 habitación.
Baño con ducha.
Muy soleado.
Amueblado.
.

CREIXELL

99.000€
Casa de 57 m2. 80 metros de patio y
terraza. 1 habitación.
Y otra habilitada en salón.
Baño completo con bañera.
Salón cocina americana.
Bomba de calor y aire acondicionado
eléctrico.
A 500 metros de la playa
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TORREDEMBARRA

VENTA

224.000€

Preciosa casa adosada en la zona de Sant Jordi. Torredembarra, de 320 m2.
Dispone de 7 habitaciones, comedor, amplia cocina, dos baños y dos aseos. Calefacción y aire acondicionado. Sala
de estudio. Garaje de 90 m2. Terraza de 25m. Suite con vestidor. Jacuzzi e hidromasaje.

TORREDEMBARRA

220.000€

Casa en Babilonia. Torredembarra. En dos plantas.
130 m2. Aproximadamente. Independiente.
Amplia cocina. Lavadero. Cuatro habitaciones. Muy
soleada.
Jardín de unos 500 m2 muy cuidado. Cochera cerrada. Zona de lavadero. Barbacoa. Huerto
Calefacción y aire acondicionado

TORREDEMBARRA
Casa individual. Babilonia.
3 dormitorios (2 dobles), salón comedor con chimenea,
calefacción de propano, 1 baño completo con ducha, cocina
independiente reformada, suelo gres y parquet. Recibidor
grande acristalado.
Jardín alrededor de la casa con barbacoa. Garaje independiente.

170.000€

CEL
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143.000€
Ático, 85 m2

Tres habitaciones y
dos baños completos
Comedor.
Recibidor y amplia cocina. Puerta
de seguridad.
Aire acondicionado. Gas ciudad
y radiadores. Amueblado. Piscina
comunitaria.
Parquing. Solarium con vistas al
mar de 79m2

EL CATLLAR

142.000€

Casa independiente de 90 m2,
con terreno de 600 m2
Huerto de unos 200 m2 con
árboles frutales.
Tres habitaciones. Muchos extras.
VISÍTELA:

TORREDEMBARRA

62.000€

Apartamento de unos 45 m2. En la
zona Els Munts de Torredembarra.
Cerca de la playa de Canyadell. Dispone de dos habitaciones. Cocina
americana. Totalmente reformado.
Primero sin ascensor

TORREDEMBARRA

120.000€

Piso. Duplex.Dos habitaciones dobles.1 baño completo con ducha
Amueblado con electrodomésticos.
Terraza de 60 m2. Con barbacoa.
Acceso por salón.Trastero 10m2
Parquing.

Alquiler y venta de viviendas, locales, naves...

Certíficados enérgéticos. Cédulas habitabilidad.Seguros.Limpiezas
Capella 8, local 16. Torredembarra. Tel. 659784935 / info@tottorre.com
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TORREDEMBARRA

Piso en venta en el centro del pueblo. Unos 52 m2.
Dispone de dos dormitorios, un baño.Piso primero. Parquin

POBLA DE MONTORNÈS

VENTA

79.000€

118.000 €
REF P228
Chalet individual de estilo
rústico. Vivienda de 165
m2, en 2 plantas. Terreno
de 530 m2.4 habitaciones.
Baño y aseo, garaje ( 2
plazas), trastero jardín con
barbacoa

CREIXELL

270.000€

.
Casa A– 4 habitaciones, mas cuarto de servicios. Cocina, Salón (40m2) 1 Baño (con ducha y bañera
amplia) Aseo. Dos terrazas. Calefacción de gas central. Osmotic y descalcificador. Aire acondicionado.
Casa .B—2 habitaciones dobles.1 cuarto de baño completo,cocina americana y cuarto de servicios.
Piscina de 8x4. Barbacoa y parquing cubierto.Centro del pueblo y a 1500m de la playa

www.tottorre.com
www.tottorre.com
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145.000€

LA POBLA DE MONTORNÈS

REF 275.

Casa pareada 2 plantas.Urb el
Castell.
120 m2 de vivienda, terreno 270
m2.Garaje privado totalmente
cerrado (comunica con vivienda)
1ª planta: porche, recibidor, distribuidor, cocina equipada, aseo,
comedor (salida a terraza y piscina), chimenea.
2º PLANTA: distribuidor, 3 habitaciones dobles (2 con armarios),1
baño completo. 3 terrazas.
Bonitas vistas a la montaña y al
mar.

LA POBLA DE MONTORNÈS

116.000€

REF 430. Chalet individual. Urb el Castell.en 1 sola planta,
2 habitaciones.Terreno de 560 m2. Llano. vivienda 70
m2.Porche, comedor con chimenea, cocina equipada
(reformada), 1 baño con ducha, 2 habitaciones dobles.
Terraza. Jardín con árboles frutales. Posibilidad de
hacer piscina / balsa. Barbacoa. Se pueden entrar 2-3
coches en el terreno.

LA POBLA DE MONTORNÈS

95.000€

REF P999
Casa pareada.Reformada, amueblada ,soleada. Suelos de gres. Aluminio, doble vidrio. Toldos y rejas.De
95 m2, en dos plantas con 4 habitaciones. 2 Terrazas de 20 m2

Buscamos

pisos y casas, en alquiler o venta.
Si vende, llámenos. Si compra, visítenos

www.tottorre.com
Le ofrecemos:

*Alquiler y ventade viviendas.
*Cédulas de habitabilidad a 90€
*Certificados energéticos 90 €
*Financiación.

Visítenos. Disponemos de un gran número de inmueble.
Y, si no tenemos lo que necesita, se lo buscamos

TORREDEMBARRA

VENTA

OCASIÓN

Queremos vender. Si a usted le gusta,
seguro que llegamos a un acuerdo

CEL

BERT

del Baix Gaià

www.celobert.com.es
info@celobert.com.es

celobertdelbaixgaia

Edició i redacció:

Casa en Clarà
Casa seminueva. 216 m2.
Dispone de cuatro habitaciones
dobles, dos baños completos y un
aseo. Parquin para tres coches.
Esquinera. Piscina comunitaria
En perfecto estado. Soleada

210.000€

Boulevard 9. Capella 8, local 16. Torredembarra (T)

A.Dipòsit legal: T-752-08. Publicitat: 659784935

Cel OBERT no es fa responsable de la publicitat apareguda en aquesta revista,
facilitada per empreses o particulars, així com, tampoc, d’errors tipogràfics involuntaris.

Distribució: Baix Gaià i Tamarit. Exemplar gratuït.

