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CARAVÀNING? QUÈ ÉS AIXÒ?
UNA MANERA MÉS DE FER TURISME
El caravàning és una forma de turisme
consistent a viatjar i allotjar-se en una
autocaravana.
Així de simple.
Però és molt més que aquesta definició . Quasi
podríem dir que és una forma de vida. Viatjar
en autocaravana és una manera diferent de
viatjar. No estàs lligat ni a horaris, ni a llocs,
ni a rutes predeterminades. Quan et lleves
al matí no saps en quin indret dinaràs, ni on
dormiràs. Si aniràs per una bona carretera
o et posaràs per un camí que et portarà a
descobrir un indret fantàstic. Et podràs saltar
el “programa” que havies preparat, tantes
vegades com vulguis, perquè tens la seguretat
que sempre trobaràs un lloc on poder passar
la nit. Podràs gaudir d’una sortida de sol a
peu de platja o veure’l com es pon darrera
un cim. La sensació de llibertat és molt gran.
En general, el turisme d’autocaravana és un
turisme respectuós amb la natura, curiós per
descobrir l’entorn que l’envolta i seguir la
norma de deixar l’espai on has estat, si pot ser,
millor de com l’has trobat.
Però el fet de viatjar en autocaravana també
té unes necessitats. T’has de proveir d’aigua,
has de poder fer la neteja de l’interior,
carregar bateries...i això es fa en els llocs on
està previst fer-ho. I aquest llocs son les àrees
d’autocaravanes.
Hem pensat que a la Pobla, podríem oferir
aquest servei als caravanistes. I és per això
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que hem decidit habilitar un lloc on poder-hi
passar la nit i atendre les seves necessitats.
Aquesta àrea per autocaravanes, estarà
ubicada a la feixa que hi ha darrera les
piscines i constarà d’una zona de pàrquing
amb capacitat per a 8 autocaravanes, punt
de buidatge i neteja d’aigües grises i negres,
punt d’electricitat, punt d’aigua per carregar
els dipòsits i una zona amb barbacoes que
estaran a disposició de tot el poble.
Esperem que els autocaravanistes que ens
visitin s’emportin un bon record de la Pobla
i els seus habitants, tant pel bon tracte i
l’hospitalitat que de ben segur els hi oferirem
tots plegats, com pel paisatge i el silenci, entre
d’altres coses, que hi trobaran en el nostre
poble.

Us presentem el nou Butlletí de la Pobla
de Cérvoles, un nou format que pretén
donar a conèixer un recull de les notícies
i esdeveniments més significatius que
succeeixen i s’esdevenen en el nostre poble,
de manera bimestral.
En aquest format hi podreu trobar notícies
d’àmbit municipal, articles d’opinió, petits
titulars i fins i tot una nova secció anomenada
l’Entrevista, on es donarà veu a la gent de la
Pobla per poder expressar les seves opinions i
impressions.
Es vol doncs, que aquest sigui un espai obert
a tothom i a totes les sensibilitats per poder
transmetre a més de les notícies del municipi,
una mirada plural al nostre poble, mitjançant
la paraula.

NOTICIES EXPRES

•

•

L’ESCOLA RENEIX I GRÀCIES A L’ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN L’AULA DE MÚSICA

PLANTADA D’ARBRES A LA SORTIDA SUD DEL POBLE FINS LA ROTONDA

L’Ajuntament posa
en marxa una “Borsa
Immobiliària”. Qui tingui
una casa per llogar o
vendre i ho vulgui posar
en coneixement d’altres
persones, pot passar per
l’Ajuntament i notificar-ho.

Des d’una petició popular es realitzarà una
plantada d’arbres per aconseguir una zona
d’ombra, per afavorir el medi ambient,
creant una entrada al poble ben associada
amb el seu entorn.

L’Ajuntament posa en
marxa una “Borsa de
treball”. Qui tingui alguna
feina per oferir que es
posi en contacte amb la
secretària de l’Ajuntament
per dir de què es tracta. Així
mateix qui busqui feina pot
passar per l’Ajuntament per
saber quines ofertes hi ha.

Es tracta de l’arbre “Acer platanoides”
conegut com a Plàtan fals de fulles
caducifòlies, que pot assolir una alçada
fins a 25 metres, amb una capçada
arrodonida i amb una escorça de color
marró bru i fissurada.

Es reobrirà la Biblioteca,
desprès de l’estat d’alarma.
L’horari serà els dijous de
2/4 de 7 a 2/4 de 8 la tarda.
El dissabte 13 de juny,
representació de l’obra de
teatre: “Ja ho sentirem a dir”

A la propera primavera és quan es
realitzarà la plantada d’arbres a la carretera
de la sortida sud, direcció Ulldemolins, fins
a la rotonda, a fi d’aconseguir una zona
d’ombra per poder passejar a cobert del
sol.

Des de la inauguració de

musicals al poble, en les

ordenades i classificades per

“l’Aula Cérvoles” el mes de

passades festes de Nadal, els

estils i compositors que van

octubre, aquest espai ha

alumnes d’aquesta escola

des del període del Barroc fins

tingut una activitat regular i

varen participar en una

a obres d’estil contemporànies.

continuada, on els alumnes

cantada de nadales, el 28 de

formats per diferents perfils,

desembre durant la Mostra de

han estat cursant un curs de

Pessebres, fet que serveix per

Els alumnes de l’aula Cérvoles

llenguatge musical i teoria,

animar a l’alumnat a participar

participaran en el Via Crucis

amb la finalitat de ser una

en futures ocasions.

d’aquest any acompanyant

primera presa de contacte amb
el món de la iniciació musical.

•

S’obre el termini per
sol·licitar el Bar de
les Piscines. Trucar
a l’Ajuntament i fer la
sol·licitud. Data límit 15
d’abril.

El fet que aquesta aula és
oberta a tothom, sense límit
d’edat i de coneixements
musicals previs, ha estat un
dels èxits d’aquest espai,
aconseguint més d’una

•

A la pagina web de la pobla
www.poblacervoles.cat,
podeu trobar tota la informació oficial sobre el coronavirus.

quinzena d’alumnes en el
període de tres mesos.
Atès que la finalitat d’aquest
curs és promoure activitats

imatge de la Pobla, on es podrà gaudir
d’un passeig arbrat.
Per a la realització de la plantada, farem
una festa en commemoració del dia de
l’arbre ( 21 de Març) on ens agradaria una
participació de totes aquelles persones
que vulguin fer-se partícips d’aquest acte
tant respectuós per al medi ambient.
Esteu atents a les notificacions de
l’Ajuntament, ja sigui per via eBando o per
pregó o als panells informatius, ja que és
per on us comunicarem el dia del la festa
de l’arbre.

DONACIÓ DE CARLOTA GARRIGA

Les fulles són palmades verdes a la
primavera i a l’estiu i daurades a la tardor,
els fruits són dues sàmares que maduren
a finals d’estiu i es dispersen pel vent a la
tardor.
Amb la introducció d’aquests arbres fins
a un total de 33, es disposarà d’una nova

ajuntament@poblacervoles.cat

S’han escollit cants que

de música Cérvoles comptarà

formen part de l’ofici de

amb un fons de partitures

divendres Sant, del cantoral

donades per la Directora de

de la Parròquia de l’Església de

CURS DE REANIMACIÓ

l’Acadèmia Marshall Carlota

Nostra Senyora de la Jonquera,

UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ, NOU ALUMNES VAN REALITZAR EL CURS

quan va venir el dia de la
inaguració d’aquest espai.

obres del repertori medieval
com les cántigas de Alfonso

El fons de partitures són

X el Sabio, així com obres del

majoritàriament de piano,

repertori renaixentista i barroc.

Tota persona que estigui interessada en impartir cursos ( d’idiomes, realitzacio de tallers, de cuina, de cosir.....)pot escriure un e-Mail a
ajuntament@poblacervoles.cat
Tothom qui vulgui realitzar el curs de llenguatge músical, pot apuntar-se enviant un correu electrònic a ajuntament@poblacervoles.cat
Des de l’aula de música es comunica que tot aquella persona que tingui instruments musicals i no els vol, o no sap que fer-ne, pot fer un
donatiu per a col.laborar amb la pedagogia musical del nostre poble i d’aquesta manera fer-se partícip d’una manerà més amb l’aula de

És per aquest motiu que s’inicia
la recollida de voluminosos.
Per dur a terme aquest
servei, s’haurà d’apuntar-se a
l’Ajuntament uns dies abans.

Si teniu qualsevol dubte podeu
anar l’ajuntament o trucar al
973 17 51 52, o enviar un correu
electrònic a:

estacions del camí de la Creu.

però s’hi ha sumat també,

S’informa que l’abocador està
clausurat per un mal ús.

Esperem que de les instal·lacions
de l’antic abocardor ja no se’n
faci us, de no ser aixi estindràn
d’adoptar mesures més
dràstiques.

A partir del mes de Març l’aula

Garriga, tal com va prometre

Des del dia 15 de febrer
l’abocador està clausurat i la
recollida de voluminosos canvia
de sistema.

Tots heu rebut a casa vostra
un calendari on s’indica els
dies que passarà el camió dels
voluminosos.

amb cants litúrgics les

L’Ajuntament informa

múcica.

Avís als Poblatans
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NOVA PLANTACIÓ D’ARBRES

su

•

L’AULA DE MÚSICA UNA REALITAT

El passat 3 de febrer es va realitzar un curs
de Suport Vital Bàsic amb Desfibril•lador
Extern Automatitzat a petició de
l’Ajuntament de la Pobla, amb l’objectiu
de donar formació als habitants del poble
per a reanimar una persona i aprendre
a fer funcionar un DEA (desfibril•lador
del consultori mèdic), ja que és de vital
importància que es conegui el seu
funcionament en cas d’emergència per
atendre a una persona inconscient en
els primers minuts abans de què arribi
l’ambulància.

1. Reconeixement de la situació i demanda d’ajuda per prevenir l’aturada cardíaca.

El curs, el va impartir un infermer a nou
voluntaris de la Pobla i va tenir una
durada de 4 hores en les quals se’ls hi
explicava una part teòrica i una part
pràctica molt extensa, on es practicava
amb tres maniquins de reanimació
i explicava com aplicar la cadena de
supervivència que consta del següents
passos:

2. Realització del massatge cardiopulmonar (RCP).
3. Realització d’un electroxoc, per a reanimar el cor.
4. Esperar l’equip de suport vital.
Persones que disposen del titol de
reanimador en el nostre poble:
Aleix Rosel

695 874 525

Anna Borch

673 696 114

Anna Tomas

630 402 292

Anton Bundó

606 590 506

Carme Dalmau

659 659 578

Inda Dalmau

659 269 324

MªTere Barberà

649 344 453

Marc Puigdengoles

655 952 292

Monserrat Martí

626 208 619

Nicolas Casasayas

650 057 315

Zacaries Sobrepere

680 111 573

El poble parla
COVID-19
QEDEM-NOS A CASA

Borsa de treball
OFERTES SOL.LICITUDS

Quedar-nos a casa és el millor que podem fer

Totes aquelles persones que teniu una oferta

per frenar la transmissió del virus i protegir

de treball, o la necessitat de que us vingui

la salut de les persones més vulnerables. No

algú a fer una feina determinda, podeu trucar

pensem que som a casa perquè no ens deixen

a l’ajuntament 973 175 152 o enviar un correu

sortir, sinó que és un acte de responsabilitat

electrònic a ajuntament@poblacervoles.cat

per al bé comú.
RECOMANACIONS PRÀCTIQUES PER INTENTAR
EVITAR EL CONTAGI DEL COVID19

•

Quan anem a comprar al Plus, posem-nos
els guants abans d’agafar el carro.

•

A dins del Plus mantinguem la distància
amb les persones que trobarem també
comprant.

•

No toquem els aliments que després no
ens quedarem.

•

SOL.LICITUDS DE TREBALL
Totes aquelles persones que vulgueu oferir
la vostra feina, podeu trucar a l’ajuntament
973 175 152 o enviar un correu electrònic a
ajuntament@poblacervoles.cat

Borsa d’habitatge
CASES EN VENDA
Totes aquelles persones que vulguin
vendre una casa del poble, podeu trucar a

Quan deixem el carro a fora, és el moment

l’ajuntament 973 175 152 o enviar un correu

de treure’ns els guants (no abans), i

electrònic a ajuntament@poblacervoles.cat

llançar-los al contenidor
•

Anem a comprar sols, no hi anem
acompanyats de ningú.

•

No comprem més del que necessitem.

•

Si anem a passejar el gos, anem-hi sols.

CASES EN LLOGUER
Totes aquelles persones que vulguin
llogar una casa del poble, es poden
possar en contacte amb l’ajuntament 973
175 152 o enviar un correu electrònic a
ajuntament@poblacervoles.cat

•

A casa, no compartim tovalloles, draps de
cuina... Fem servir mocadors de paper i
llancem-lo després de cada ús.

•

Rentem-nos les mans sovint, amb sabó
durant 20 segons com a mínim fregant dit
per dit i tota la ma.

•

Quedem-nos a casa. Com menys sortim,
millor.

•

No ens quedem inactius. A casa podem
fer exercici. Tots tenim cases amb dues
plantes com a mínim. Pugem i baixem les
escales tantes vegades com puguem, femho al matí i a la tarda.

•

No ens quedem tot el dia davant la tele.
Aprofitem per llegir, fer mots encreuats,
algun puzle, fer solitaris (no jugar en grup),
escoltar música, fer manualitats, pintar,
dibuixar, cuinar, cuidar les plantes....i
qualsevol cosa que ens vingui de gust.

Aquest
butlleti
tambe
s'ha
vist
afectat
pel
covid_19

L’entrevista
A MARTI CUSSÓ, PRESIDENT DEL CLUB DE
JUBILATS LA LLENA
Encetem un cicle d’entrevistes
protagonitzades per gent del poble, els quals
ens aportaran les seves visions (i aportacions)
de la vida quotidiana al nostre municipi i
comarca.
Avui, ho farem amb en Martí Cussó President
del Club de Jubilats del nostre poble.
Sr. Martí: quan temps fa que és President del
Club de Jubilats de la Pobla?
-Fa uns dotze anys.
Quants associats teniu al Club?
-Entre una setantena i vuitantena de socis.
Quins han estat els seus principals objectius
com a President?
-Aconseguir que els socis es reunissin en
un espai on poder-hi fer cursos, organitzar
excursions, planificar els viatges de l’Imserso
, coordinar l’homenatge que es fa, cada dos
anys, als socis més grans...
Com valoreu el local dels Jubilats i què hi
trobeu a faltar?
-Estem força satisfets amb l’actual local, ara
bé si rebéssim més ajuts podríem canviar els
ordinadors, ja que han quedat obsolets, son
antics i no reconeixen els nous programes per
falta de capacitat.
Pel que fa a la col•laboració dels associats en
tasques de voluntariat i ajuda, esteu contents?
-Cal dir que, els membres de la Junta sempre
estan disposats a col•laborar.
Actualment amb l’ajuda del Consell Comarcal
s’estan fent diferents cursets, com el de la
memòria o el del funcionament del mòbil.
Com els valoreu?
-Crec que son molt importants, concretament
el curset de mòbil ens pot ajudar en cas d’una
emergència.
Com definiria el principal objectiu del Club?
-Que la gent gran passi una bona estona.
Com li agradaria ser recordat?
-Doncs com una persona que ha intentat fer
aquesta tasca, el millor que he sapigut.

