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Estiu intens a la urbanització Poblamar
l’estiu sempre és una 
època que la urbanitza-
ció de poblamar viu amb 
intensitat, amb l’orga-
nització de diverses ac-
tivitats organitzades per 
l’Associació de Veïns. la 
urbanització poblamar 
va celebrar la seva festa 
major els dies 20, 21 i 22 
de juliol.
el divendres 20 de juliol 
hi va haver havaneres amb 
el grup xarxa i degustació 
de rom cremat. el dissab-
te va arribar el torn de la 
sardinada popular i nit de 
ball amb el grup slogan, 

2n. A la millor presenta-
ció: santiago gordillo
3r. A la més original: nar-
cís Aguilar. 
l’actual junta de l’Associ-
ació de Veïns de poblamar 
està en vigor des del 2016 
i Javier Tirado n'és el pre-
sident. A més de l’organit-
zació de les festes gràcies 
a l’ajuda i la col·laboració 
de socis, veïns i amics i de 
l’Ajuntament de la pobla, 
l’associació recull a través 
dels seus socis les queixes 
i/o suggeriments de la 
urbanització i així les pot 
traslladar a l’Ajuntament.

que va reunir unes 500 
persones. el diumenge 
es va celebrar la festa 
de l’escuma i berenar 
per a tots els nens i ne-
nes.

l’11 d’agost es va cele-
brar la festa del soci, 
amb un sopar en què 
van participar 150 per-
sones entre socis, amics 
i veïns de la pobla. Hi 

van actuar un mag i un 
conjunt musical.
el maig, concretament 
el dia 13, es va celebrar 
el tradicional concurs 
de paelles, que es va 

començar a fer el 2002 
i enguany va aplegar 16 
colles. els guanyadors 
van ser:
1r. A la paella més bona: 
Juan esteban martínez
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Aquestes imatges tenen un cost  
per a tots els veïns de la Pobla
imatges com aquestes es 
repeteixen massa sovint a 
les àrees de contenidors del 
municipi. és una actitud in-
cívica i reprovable que no 
només danya la imatge del 
nostre poble i genera proble-
mes d’insalubritat, sinó que 
representa un augment de la 
despesa municipal.

recordeu que els conteni-
dors de residus vegetals o 
de la construcció tenen una 
capacitat limitada, ja que es-
tan destinats a ús domèstic i 
no a empreses ni indústries, 
que han d’acudir a plantes 
especialitzades. per altra 
banda, els electrodomèstics 
s’han de portar a la deixa-
lleria comarcal, situada a 
Torredembarra. També cal 
tenir en compte que en cada 

contenidor hi va una fracció 
de residus concreta: orgàni-
ca, envasos, paper i cartró o 
vidre.

Quant costa tractar els 
residus?
repassem el cost que té el 
tractament de residus. co-

mencem per la construcció. 
mentre l’eliminació d’una 
tona de runa neta cos-
ta 19,50 euros, si la runa 
és bruta el cost es dobla,  
fins a 38,50 euros. si els re-
sidus estan mesclats, l’elimi-
nació d’una sola tona puja a 
107,50 euros.

en les restes vegetals, 
aquests són els preus d’eli-
minació: poda neta, 28,90 
€/tona; poda bruta, 41,30 
€/tona; troncs petits (fins 
a 1 metre de llarg), 59,40 
€/tona, i troncs grans (més 
d’1 metre de llarg), 79,20 €/
tona.

pel que fa als electrodo-
mèstics, l’Ajuntament paga 
0,66 euros per cada qui-
lo. és a dir, una tona té  
un cost de 660 euros. A tot 
plegat cal afegir que preu 
del camió i els operaris de 
l’equip d’emergència és de 
58 €/hora. 

el pintor local An-
tonio romera mar-
tínez ha fet dona-
ció d'un dels seus 
quadres, Paisatge 
veïnal, a l'Ajunta-
ment de la pobla 
de montornès. la 
donació es va fer 
en un acte obert a 
les dependències 
municipals el pas-
sat 20 d’agost. 

Donació d’un quadre d’Antonio Romera a l’Ajuntament

QUEVIURES I ESTANC DE LA POBLA
La Pobla de Montornès

977 648 554
PASSEIG DE L’ESTACIÓ 86-88
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LA TEVA IMMOBILIÀRIA A LA POBLA

638 124 887 / 656 890 295 / 977 648 459
Avinguda Mas Solé, núm. 6 - C-2- Casa - 8 • Urbanització El Castell - (43761) LA POBLA DE MONTORNÈS (Tarragona)

ESTEM ENTRE EL MAR I LA MUNTANYA VISITEU LES NOSTRES OFERTES I OPORTUNITATS!!!

GESTIÓ DE LA PROPIETAT
PÈRIT JUDICIAL
WWW.INMO-MONTORNES.COM
Inmo-montornes@inmo-montornes.com

VENDA I LLOGUER
· PISOS I CASES

· PARCEL·LES URBANES
· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS

Sortida de l’associació Pessebre 
Vivent a Port Aventura

Ja es coneixen 
les dates del  
Pessebre Vivent 
de la Pobla de 
Montornès  
2018-2019

Primera sortida de la banda de 
Timbals Amics de Montornès

el passat diumenge dia 16 de setembre, 
l’Associació pessebre Vivent de la po-
bla de montornès va fer la seva sortida 
anual amb tots els seus associats. un 
any més, el lloc elegit ha estat el parc 
temàtic de port Aventura, un lloc ideal 
tant per als joves com per als grans. en-
cara que les previsions atmosfèriques 
indicaven un temps inestable, es va 
poder gaudir d'un dia esplèndid.

Aquesta temporada 2018-2019 el pes-
sebre Vivent de la pobla de montornès 
se celebrarà durant sis dies amb els 
següents horaris: 

Desembre 2018
dies  23, 25, 26 i 30  
Horari: 18:15 - 18:55 - 19:35 i 20:15 
hores

Gener 2019
dies   1 i 6             
Horari: 18:30 - 19:10 - 19:50 i 20:30 
hores

la banda de Timbals Amics de 
montornès va portar a terme aquest 
estiu la seva primera sortida. Va ser 
a la població veïna del catllar du-
rant la festa major d’aquest muni-
cipi. la banda de Timbals Amics de 
montornès es va crear fa dos anys 
i participa en actes del municipi 
com les festes majors i la setmana 
santa.
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Taxi GENÉ
Tel. 977 64 81 61 · Mòbil 607 255 360

TORREDEMBARRA - LA POBLA DE MONTORNÈS

Fruiteria 
“La Tasca”

PASSEig DE L’ESTAció, 27· LOcAL 5
TEL. 628 130 848

LA POBLA DE MONTORNÈS

acabem 

d’obrir!

Festes d’Estiu

la pobla de montornès va 
celebrar les festes d’estiu 
del 2 al 5 d’agost. cinema a la 
fresca, xou amb la discomòbil 
Mas&Mas, inflables aquàtics, 

vermut electrònic, zumba i 
aiguagim amb Jordi giralde, 
concert i ball amb l’orquestra 
estelada, xaranga, esmorzar 
popular i festa infantil amb 

xaranga amb remullada pels 
carrers del poble, berenar o 
festa de l’escuma van ser les 
propostes d’enguany. 

Festa a l’ermita i 
Dia dels avis

La Pobla es mulla per l’esclerosi 
múltiple i recull 600 euros

cada estiu, l’ermita de la 
mare de déu de montor-
nès celebra la seva festa. 
enguany, el 18 d’agost es 
va fer un concert del duet 
marta gregori i després un  
sopar popular. la nit va aca-
bar amb l’actuació del grup 
Q-Voce. 

l’endemà, el 19 d'agost, es va 
celebrar el dia del Avis. la ce-
lebració va comptar amb una 
missa i la lectura de poesies a 
l’església dels nets i netes als 
avis i àvies a l’església parro-
quial de santa maria. després 
es va fer un pica-pica al bar 
de la plaça.

la pobla de montornès es 
va sumar un any més a la 
campanya “mulla’t”, en 
benefici de la Fundació Es-
clerosi múltiple (fem), una 
malaltia que afecta a cata-
lunya 7.500 persones. Va 

ser el diumenge 8 de juliol 
i es van recaptar un total de 
600 euros gràcies a la venda 
d’articles relacionats amb la 
campanya i l’aportació de 
l’Ajuntament, que es desti-
nen a la fem.
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Av. Mas Solé, 12 baixos. Urb. El Castell. La Pobla de Montornès. Tarragona

immobiliària 
casTell

Telf: 629.739.781 977-64.89.41
Web: www.immocastell.es
mail: pilar@immocastell.es

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

Espai de llibres

aLíCia soLé

coneixeu al comissari montal-
bano? Aquell policia sicilià pro-
tagonista d’una sèrie televisiva 
italiana? 

doncs aquest personatge, creat 
l’any 1994 per l’escriptor italià 
Andrea camilleri, és el prota-
gonista del llibre escollit per a 
la meva recomanació d’aquesta 
edició, El somriure de l’Angelica. 

Andrea camilleri és considerat 
un dels millors escriptors de 
novel·la negra i un gran mestre 
del suspens, així com director 
de teatre i televisió. el comissa-
ri salvo montalbano és, doncs, 
el protagonista d’una sèrie de 
novel·les policíaques ambienta-
des a l’illa de sicília. és un perso-
natge curiós, funcionari respec-
tuós amb la llei, mentre li convé; 
alguna vegada, però, la seva ma-
nera de fer no és gaire ortodoxa. 
és un gran gurmet i, sobretot, un 
gran amant de la seva terra.

la trama d’aquesta novel·la co-
mença amb uns robatoris ben 
organitzats i molt ben execu-
tats, que segueixen unes pautes 
marcades i curioses, i amb un 
denominador en comú: els afec-
tats per aquests furts pertanyen 
a un mateix grup d’amics, gent 
benestant de la zona de Vigata.

Aquests robatoris són un repte 
per al comissari, hi ha moments 
de la investigació que semblen 
una partida d’escacs, gairebé com 
un joc, en què les petites victòri-
es de montalbano s’alternen amb 
uns quants passos en fals. 

un aspecte important de la histò-
ria són les relacions entre el co-
missari i els seus col·laboradors 
habituals, així com la relació 
amb el seu cap superior, sovint 
massa tibants. i entremig de tots 
aquests personatges hi apareix 
la bella Angelica, que trastoca la 
vida personal perillosament mo-
nòtona del protagonista.

l’assumpte s’acaba d’embolicar 
en el moment que hi ha el primer 
mort, llavors és quan comença el 
repte de veritat per al comissari.

Aquest llibre, juntament amb els 
altres dedicats al comissari mon-
talbano, és d’una lectura entre-
tinguda i divertida. us recomano 
llegir qualsevol altre novel·la de-
dicada a aquest personatge. com 
a nota curiosa us puc dir que el 
cognom utilitzat per Andrea ca-
milleri per a aquest personatge és 
un petit homenatge a l’escriptor 
barceloní manuel Vázquez mon-
talbán. 

El somriure de l’Angelica
EL ConsELL DE saLuT

anna iCaRT DE boFaRuLL

Arriba la tardor i amb ella les 
preocupacions pel nostre cabell. 
no us heu fet la pregunta de què 
li passa al meu cabell? Ha perdut 
volum, brillantor, densitat...

sigui el moment que sigui de l'any, 
quan perdem cabell de forma ge-
neral o localitzada estem parlant 
d'alopècia. 

però, primer, cal no confondre 
la renovació natural del nostre 
cabell, que té lloc dia a dia i que 
comporta la caiguda d'entre 80 i 
100 cabells al dia, amb l'alopècia. 
no ens hem d'espantar. si tenim 
un creixement equilibrat, només 
el 15% del nostre cabell es trobarà 
en fase de caiguda.

l'alopècia o la caiguda excessiva 
del cabell pot tenir diverses cau-
ses, entre elles podem destacar: 
les hormonals (nivells elevats de 
testosterona, mal funcionament 
de les tiroides, alteracions als ova-
ris...), el part, les píndoles anticon-
ceptives, l'estrès, la febre alta, la 
dieta deficient en vitamines i pro-
teïnes, alguns medicaments (per a 
la gota, l'artritis, la depressió...), 
la quimioteràpia, el ferro baix o la 
infecció per fongs.

per tant, és important dirigir-se a 
un especialista quan ens trobem 
amb aquest problema, ja que les 
causes poden ser molt diverses. 
Així, un cop s'identifiqui el pro-
blema es veurà quina és la millor 
solució. potser ens donaran un 
tractament, potser ens poden fer 
canviar la dieta, potser és una 

efecte temporal que acabarà pas-
sant. el que cal remarcar és que 
no es pot tractar a la lleugera, una 
solució que pot funcionar per a se-
gons quines persones pot ser que 
no resulti efectiu per al nostre 
problema. 

de tractaments n'hi ha de molts 
tipus i de moltes formes diferents: 
medicaments, locions, xampús i 
complements nutricionals són els 
que més destaquen.

com hem vist, d'alopècia n'hi ha de 
molts tipus, amb moltes causes i 
amb moltes maneres de tractar-la, 
però hi ha uns consells bàsics que 
tots podem seguir. en primer lloc, 
cal netejar el cabell diàriament 
amb xampús de qualitat i adients 
a cada tipus de cabell. També cal 
utilitzar mascareta ultrahidratant 
un cop per setmana. Quan eixu-
guem el cabell no hem de retorçar 
la tovallola i cal desenredar-lo de 
les puntes a l'arrel. l'assecador no 
està molt recomanat i si s'utilitza 
no s'ha d'enganxar al cabell. no 
és bo abusar de tints, i si n'utilit-
zem, cal que no portin amoníac ni 
productes agressius. és molt im-
portant seguir una bona dieta rica 
en proteïnes i vitamines, acompa-
nyada d'un estil de vida saludable 
(no fumar, no beure alcohol, fer 
una dieta baixa en greixos).

per últim, és important desmen-
tir alguns mites: tallar el cabell no 
el fa créixer més fort després, els 
barrets sí que deixen respirar el 
cabell i sortir el carrer amb el ca-
bell mullat no fa que es faci malbé, 
però sí que pot fer que agafeu un 
refredat!

Què li passa al meu cabell?

Pinturas
Santiago Gordillo Merchan

estucats · venecians
lacats · pintures

vernissos

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

Tel. 977 648 159
Fax. 977 648 159

Mòbil. 661 265 372
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Diada castellera 
amb quatre colles

Festa Major 2018

el dissabte 8 de setembre la 
pobla va viure una gran diada 
castellera amb quatre colles 
de la comarca participants. els 
castellers de sant pere i sant 
pau van descarregar el 3de8, el 
5de7 i el 4de7 amb l’agulla i es 
van acomiadar amb un vano de 
5. els xiquets del serrallo van 
completar el 3de7, el 4de7 des-
prés d’un intent desmuntat i el 
3de7 amb l’agulla després d’un 
intent desmuntat. Van finalitzar 
la seva actuació amb un pilar de 
5.

els nois de la Torre va descarre-
gar el 4de6 amb l’agulla, el 3de7 
i el 2de6. es van acomiadar amb 
dos pilars de 4. finalment, els 
castellers d’Altafulla van bastir 
el 4de6, el 2de6 i el 3de7 i van 
finalitzar amb un pilar de 4.

la festa major de la pobla 
de montornès va celebrar-se 
entre el 6 i l’11 de setembre. 
Va començar amb una festa 
Holly i va comptar amb diver-
sos actes que van acabar amb 
una cantada d’havaneres. Hi 
van haver ball, concerts, cul-
tura popular, castells i també 
la tradicional bicicletada po-
pular. 



9LA PIGOTA



LA PIGOTA10

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

Tel. 628 130 848

Associació de Comerços  
i Serveis de la Pobla  
de Montornès

Aquesta empresa, que té la seva seu 
al carrer presseguer de la urbanit-
zació castell de montornès, ofereix 
serveis de neteja, manteniment i 
jardineria en edificis, comunitats, 
pisos, locals i despatxos. Va ser cre-
ada l’any 2002 i compta actualment 
amb una plantilla formada per qua-
tre treballadors. la seva activitat es 
desenvolupa a la zona del baix gaià 
i també puntualment a la ciutat de 
Tarragona.

dedicats a l’agricultura ecològica 
des de fa setze anys, cultiven una 
quinzena d’hectàrees que perta-
nyen a la família des de fa genera-
cions i cal marxant és el renom de 
la família. és una iniciativa de pol 
munté segalà i actualment són tres 
treballadors. no utilitzen productes 
químics de síntesi. cultiven i comer-
cialitzen verdures de temporada, i 
també olives, garrofes i tenen arbres 
fruiters.

Venen els seus productes al baix 

Neteges Tarraco Ervan

Horta Cal Marxant

entre els clients de Tarraco ervan 
es troben empreses, comunitats de 
veïns i també particulars. l’empresa 
ha pogut superar bé la crisi econò-
mica dels darrers anys i només va 
haver de reduir una mica la plantilla.

Tarraco Ervan
lmoran@tarracoervan.es
C/ Presseguer, 23, Castell de Mon-
tornès
Tel. 637 46 61 90

gaià i el baix penedès i ho fan di-
rectament a domicili amb el servei 
de cistella a casa, en una botiga en 
línia i també en una botiga situada 
a la pobla. A més de web, també són 
presents en xarxes socials com fa-
cebook i Twitter.

Horta Cal Marxant
www.hortacalmarxant.cat
info@hortacalmarxant.cat
Polígon 12, parcel·la 3
Tel. 608 232 733
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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

c/ Vent, 2 - La Pobla de Montornès

BAR

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

 SALVAT 
Comunicació

Terrina de morro de ternera 
con acompañamiento
Ingredientes  
 1 morro de ternera. ½ kilo de 
sal gorda. 1 cebolla mediana.

 1 zanahoria. 1 rama de apio. 4 
dientes de ajo. 1 clavo de olor.

 1 ramita de tomillo.(farigola). 
5 granos de pimienta y una hoja 
de laurel.

 75 gramos de cabeza de jabalí 
en lonchas y perejil fresco picado.

Preparación:
 poner los morros cubiertos de sal 
gorda en una bandeja y dejar 24 
horas en la nevera.

 limpiar los morros de sal y po-
nerlos en una olla con la cebolla, la 
zanahoria, el apio, los ajos, el clavo, 
el tomillo la pimienta y el laurel. 
dejar cocer hasta que el morro esté 
tierno.

 dejar atemperar, cortarlo en 
trozos pequeños y mezclar con la 
cabeza de jabalí cortada también, 
espolvorear generosamente con el 
perejil picado y pimienta negra. 
remover bien y con papel de ce-
lofán recubrir un molde de plum 
cake.

 rellenar con la preparación, 
cubrir con el mismo papel y poner 

peso encima para hacer presión.

 guardar en la nevera durante 
24-48 horas. una vez desmoldado, 
cortar en lonchas finas.

 se puede servir con multitud de 
preparados. morro con garbanzos, 
con ensalada de patata (ver foto), 
con vinagreta  de mostaza, en bo-
cadillo, etc.

 en la cena de las habaneras 
se sirvió como se puede ver en la 
fotografía.
una delicia.

Autora:  
Asociación gastronómica i cultu-
ral. la pobla de montornès. sep-

tiembre 2018.Antonio romera.

Si vols que publiquem la 
teva recepta la pots enviar a: 

pigota.pobla@gmail.com 

l’Ajuntament de la pobla de mon-
tornès ha tirat endavant el contracte 
mixt d’adequació de poblamar ponent 
i una part del castell. l’actual d'en-
llumenat de poblamar ponent i una 
part de la del castell presenten moltes 
deficiències degut a la seva antiguitat.

dels treballs se n’encarregarà l’em-
presa etra bonAl sl, per 34.327,42 
euros. Va ser la millor oferta de les 
vuit que es van presentar a la licitació. 
una es va estimar baixa temerària.

el passat mes de març ja es van por-
tar a terme els treballs per canviar 
les lluminàries de la urbanització 
poblamar llevant. Amb aquestes ac-
tuacions, es pretén posar fi a la pro-
blemàtica que presenten actualment 
aquestes zones, dotades amb unes 
lluminàries obsoletes, poc eficients 
i amb dificultat per trobar recanvis, 
donat que ja no es comercialitzen 
perquè utilitzen làmpades amb alt 
contingut de mercuri, actualment 
prohibit. 

Es canviarà l’enllumenat 
de Poblamar ponent  
i part del Castell

Il·luminació del 
carril bici

Millora de 
l’accessibilitat 
dels passos 
de vianants

el carril bici que connecta el nucli urbà 
amb la urbanització castell de montor-
nès, que té una longitud d’uns 750 me-
tres, comptarà amb una il·luminació. 
Actualment està feta la previsió soter-
rada d'instal·lacions per poder facilitar 
les connexions en la totalitat del recor-
regut. el recorregut es dividirà en dos 
trams. la primera frase a executar serà 
el tram que s'inicia des del pas sota via 
fins a la segona intersecció, amb una 
longitud aproximada de 385 metres. 
la segona fase està compresa des de 
la intersecció fins a l'entrada a la ur-
banització, amb una longitud total de 
365 metres.

la nova xarxa d'enllumenat està disse-
nyada amb disposició unilateral, amb 
bàculs estàndards de 7 metres d'alçada 
i amb una distància aproximada entre 
ells de 24 metres, més que suficient 
segons els estudis fets. en tot el carril 
bici s'ha dissenyat una tipologia d'en-
llumenat adequada, així com l'estudi 
lumínic corresponent per garantir la il-
luminació correcta del vial als usuaris.

en breu es tirarà endavant un pro-
jecte per millorar l'accessibilitat en 
els passos de vianants en diferents 
punts del nucli antic del municipi, 
començant per l'accessibilitat dels 
punts més significatius i amb més 
mobilitat de la gent del poble, amb 
la plaça de l’església com a punt 
referencial, continuant pel poli-
esportiu i en diferents carrers del 
nucli urbà.
Amb aquest projecte se substitu-
iran graons de cantell per graons 
en forma de falca als llocs més ne-
cessaris, es canviaran els graons 
de cantell per peces de panot amb 
forma de rampa en els passos de 
vianants i així es millorarà l'acces-
sibilitat a persones amb mobilitat 
reduïda. També es col·locaran ba-
ranes on hi hagi més risc de caigu-
des, fet que beneficiarà a tots els 
veïns i veïnes.



LA PIGOTA12

ManEL bonanaD

comencem a l’altra banda 
del pont de l’AVe. Veiem 
un senyal que indica roda 
de berà. Agafem un caminet 
de terra, entre oliveres. és 
el gr-92 (sender de gran 
recorregut), del qual ja hem 
parlat en alguna altra ocasió. 
A pocs metres, agafem un 
camí d’asfalt. el seguim uns 
500 metres i arribem a una 
bifurcació. Hem de seguir 
cap a la dreta. fixeu-vos en 
el plafó informatiu; no està 
en molt bones condicions, 
la veritat, però si us hi fixeu 
ens explica bé què són les 
cabanes de pedra seca. per 
aquí en trobareu alguna, de 
cabana. 
seguim i pugem una mica 
fins arribar a un caminet que 
va cap a la dreta i un senyal 
que indica “mas mercader”. 
l’agafem. en un parell de 
minuts ja hi haurem arri-
bat. el mas mercader consta 
d’una gran masia (casa) des-
habitada i una gran super-
fície de terres. recordem la 
diferència entre mas i masia, 
la qual ja vàrem explicar en 
l’article corresponent al mas 
barral: el mas és una explo-
tació agrària, que integra la 
casa (masia), les terres de 
conreu, els boscos, les pas-
tures i els erms. Quan ens 
referim a un mas, parlem de 
les terres que li pertanyen. 
la masia només fa referèn-
cia a la casa.
la casa i la majoria de ter-
res pertanyen al terme veí de 
creixell, situat a l’est de la 
pobla. però si us hi fixeu, a 
la part oest de la masia hi ha 
una capella, que pertany al 
mas i que rep el nom de ca-
pella de santa Teresa. doncs 
bé, com ja he comentat al re-
quadre de les “generalitats”, 
la capella entra dins del nos-
tre terme! és molt curiós. 
segons algunes fonts, la línia 
divisòria entre ambdós ter-
mes municipals, el de la po-
bla i el de creixell, la trobem 
al camí de terra que separa 
la masia (la casa) i la capella. 
segons altres, la zona de la 
capella que entra de ple dins 
la pobla és la seva sagristia. 
bé, en qualsevol cas, no dei-

Localització geogràfica de 
l’itinerari: zona est del 
terme municipal

sortida / arribada: la po-
bla. pont del tren d’alta 
velocitat (centre educa-
tiu)

Durada: 11 hores (depen-
drà de les parades que 
fem)

Distància: 2 quilòmetres 
aproximadament

Dificultat: baixa

aspectes d’interès: mas 
mercader, capella de 
santa Teresa.

observacions: la capella 
de santa Teresa pertany 
a la casa del mas, amb la 
particularitat que la ma-
sia (la casa) es localitza 
dins del terme municipal 
de creixell i la capella 
dins del de la pobla de 
montornès. capricis de 
les divisions administra-
tives!

Caminant per la Pobla

La capella de Santa Teresa i el Mas Mercader 
i la geltrú, de l’any 1887. 
es veu que aquest periodis-
ta va anar a mas mercader 
convidat pel seu convilatà el 
sr. Josep A. soler pers, que 
aleshores era el propietari 
del mas. mireu què diu el sr. 
milà Artigas de la masia: “…
es una grandiosa casa, en la 
cual su propietario ha reu-
nido todas las comodidades; 
magníficos y espaciosos dor-
mitorios, gran salón, sober-
bio comedor, preciosas mi-
randas, suntuoso oratorio, 
todo circundado por jardi-
nes y frondosa arboleda… el 
aspecto total del edificio es 
el de un castillo señorial…”. 
Això de “castillo señorial” té 
relació amb els coronaments 
emmerletats que li donen un 
aspecte de castell. Emmerle-
tat ve de merlet (almena en 
castellà). He d’afegir que a la 
planta baixa hi ha una biga 
que és un antic cargol d’una 
gran premsa d’oli que ja no 
s’hi conserva. A prop de mas 
mercader, a un quilòmetre i 
mig aproximadament, cap al 
nord, i també dins del terme 
de creixell, hi trobem una 
altra masia, el mas gibert, 
que també tenia una gran 
premsa d’oli. en aquest cas 
se'n conserva alguna cosa 
més que la biga. Jo l’he vist, 
i és interessant! però aviso 
que si alguna vegada pen-
seu anar-hi a veure-la, vigi-
leu molt perquè les masies 
abandonades són perilloses 
pels desperfectes que pre-
senten en la seva estructu-
ra. També cal afegir que a la 
masia de mas mercader es 
conserven pintures al fresc, 

és a dir, a les parets d’algu-
nes estances.
pel que fa a la capella de 
santa Teresa, tampoc se'n 
pot veure l'interior perquè 
l’entrada principal també 
resta tapiada. és una llàsti-
ma perquè, pel que he llegit, 
l'interior està decorat amb 
ceràmica valenciana. con-
cretament el paviment cerà-
mic del presbiteri (és a dir, 
l’espai que precedeix l’ altar) 
és d’estil valencià de comen-
çaments del segle xViii. la 
capella és de planta rectan-
gular, d’estil arquitectònic 
renaixentista-popular.
Abans era bastant normal 
que dins els masos hi hagu-
és una petita capella (fora o 
dins la casa), ja que la reli-
giositat en aquelles èpoques 
(segle xVi – mitjans del se-
gle xx) estava bastant arre-
lada a la nostra societat. Ara 
es pot veure com un fet més 
aviat estrany, però ho hem 
de mirar amb perspectiva 
històrica.
Tota aquesta zona forma 
part de la gran plana que hi 
ha al centre i part meridio-
nal del terme de la pobla de 
montornès. es tracta d’una 
plana trencada, en alguns 
punts, per diversos turonets, 
com ja sabeu: el de l'ermita i 
castell de montornès, el puig 
de les forques i la muntanya 
de la socarrada. ben mirat, 
és curiosa la disposició oro-
gràfica del nostre terme: 
arc de muntanyes al nord i  
plana a la part central i sud. 
penso que aquesta disposi-
ció dona un cert atractiu al 
terme! 

xa de ser curiós, el fet!
la masia té els seus orígens 
en l’època medieval, tot i 
què se’n conserven poques, 
de restes medievals. Va pa-
tir diverses transformacions 
i ampliacions al llarg del 
temps, com per exemple als 
segles xViii i xix. particu-
larment interessants són les 
reformes que es dugueren a 
terme durant la segona mei-
tat del segle xix, per l’arqui-
tecte català bonaventura 
pollés Vivó (1857-1918), que 
fou autor de molts edificis 

arreu del territori català i del 
qual es compleixen cent anys 
de la seva mort. Va treballar 
molt a barcelona i Vilanova 
de la geltrú, i fins i tot va ser 
ajudant a la capital catalana 
del gran arquitecte moder-
nista català lluís domènech 
i montaner.
malauradament no es pot vi-
sitar la casa per dins, perquè 
les entrades estan tapiades. 
però he trobat la descripció 
que fa de la masia un tal Jo-
sep A. milà Artigas, propie-
tari del diario de Vilanueva 

La capella de Santa Teresa, construcció del mas que entra dins del 
terme de la Pobla.
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ons estatals i internacionals, a 
frança i a itàlia. Ara estan pre-
parant un equip per participar 
en un prestigiós campionat 
d'equitació western d'àmbit 
europeu que es disputarà a 
frança. “estem preparant els 
cavalls i això costa molt. són 
de races americanes: quarter 
horse i paint horse. Tardarem 
més d’un any i ens plantegem 
anar-hi el 2020”, comenta.

per contactar amb el centre 
Hípic rW ranch podeu trucar 
al telèfon 616 02 09 62 o enviar 
un correu electrònic a equitaci-
on@hotmail.com. 

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

pupil·latge. Té una capacitat 
màxima per a 30 animals. A 
més hi ha quatre pistes d’en-
trenament: la central —que 
també s’usa per a les com-
peticions— i tres de petites. 
rW ranch també és un espai 
per a la recuperació de ca-
valls, tan des del punt de vis-
ta físic com psíquic. “Alguns 
animals han patit maltracta-
ments o han estat domats de 
forma incorrecta. Tenim un 
equip de professionals per 
tractar aquestes situacions. 
Tenim veterinaris, dentistes 
i fisioterapeutes de cavalls ”, 
explica Torrente.

Personatges

des de fa tres anys, al camí 
de l’ermita hi trobem el 
centre Hípic rW ranch. 
impulsat per sergi Torren-
te. estan especialitzats en 
doma etològica —sense vio-
lència— i alberguen un dels 
pocs clubs de l’estat d'equi-
tació western, una modalitat 
d’equitació molt popular als 
estats units i que poc a poc 
s’obre camí a europa.

rW ranch és un centre ho-
mologat i federat a la fe-
deració Hípica catalana. 
està homologat per a la ce-
lebració d’exàmens oficials 
d’equitació. però a més, és 
un centre de pupil·latge amb 
instal·lacions etològiques, 
basades en el benestar del 
cavall i també del medi am-
bient. s’hi imparteix també 
formació etològica a genets 
i cuidadors i és un espai 
d’entrenament de cavalls i 
genets de competició i d’in-
tegració biològica del cavall 
i el vedell. També s'hi fa cria 
i selecció de cavalls.

A les instal·lacions de rW 
ranch se celebren dos cam-
pionats de catalunya des de 

RW Ranch, un centre de referència  
estatal en l'equitació 'western'

És un centre  
de doma  
etològica,  
dedicat també  
recuperació 
física i psíquica 
de cavalls

A les  
instal·lacions 
de RW Ranch 
se celebren dos 
campionats de 
Catalunya des 
de fa tres anys

fa tres anys en les modali-
tats Horsemanship i Trail. 
la primera està basada en 
la doma, mentre que la se-
gona, en obstacles que si-
mulen el treball al camp dels 
cavalls. les edicions de 2018 
d’aquestes competicions se 
celebraran aquest darrer 
trimestre. s’estan acabant 
de lligar les dates amb la fe-
deració. 

Actualment, al centre Hípic 
rW ranch hi ha 23 cavalls, 
que es troben en pàdocs. una 
part són propis i la resta de 
propietaris que els deixen en 

sergi Torrente montoliu va co-
mençar amb l’equitació clàssi-
ca, però hi va haver un moment 
que es va decantar per l’especi-
alitat d'equitació western. “és 
més natural i respecta més el 
cavall”, explica Torrente, que 
ha participat en competici-
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SERVEI 

A DOMICILI

av. caTalunya, 4
la pobla de monTornès

Té 54 anys i NECESSITA MEDICACIÓ
Vestia jaqueta negra amb caputxa de 
pell marró i texans. Desaparegut a 
prop del castell de Montornès.
Si en sabeu alguna cosa  
o teniu alguna pista:
Policia, 112 o info@qsdglobal.com

Continuem buscant el nostre veí RAMÓN GARCÍA
Desaparegut el 25/12/16 a la Pobla de Montornès

URGENT

Esports

El CFS La Pobla de Montornès recupera  
esta temporada el equipo femenino 
el cfs la pobla de montornès 
empieza una nueva temporada 
donde el municipio volverá a 
disfrutar del futbol sala. esta 
temporada recupera al equipo 
femenino y, por tanto el cfs 
la pobla de montornès tendrá 
equipos en todas las categorías.

Varios de los equipos empe-
zaron la pretemporada el pa-
sado mes de agosto y los más 
pequeños del club iniciaron los 
entrenamientos el pasado 12 de 
septiembre, junto a la vuelta al 
cole. durante la pretempora-
da, son varios los partidos y 
torneos en los cuales participa 
el club para preparar la liga 
próxima de cada categoría. 

buen inicio del cadete
los primeros en iniciarla han 
sido los cadetes de división de 

Los cadetes  
debutan en  
División de  
Honor con una 
contundente 
victoria por 12-5 
contra el  
Alcoletge F.S.

gran torneo en Tàrrega donde 
consiguieron grandes resulta-
dos y disfrutaron de una gran 
convivencia.
el club se sigue preparando 
para que la temporada sea un 
éxito y seguimos con las puer-
tas abiertas para las categorías 
más pequeñas con niños de 

edades entre 4 y 8 años.
en breve informaremos de la 
fecha de presentación del club, 
y hay que destacar el partido 
que tendrá lugar el próximo 
22 de diciembre, cuando nos 
visitará el fc barcelona para 
enfrentarse a nuestro cadete. 
os esperamos a todos!!!

Honor, que disputaron su pri-
mer partido en la categoría y 
consiguieron una contunden-
te victoria por 12-5 contra el 
Alcoletge fs. el triunfo situó 
al cadete del cfs la pobla 
de montornès, entrenado por 
ivan Torrent, como líder de la 
competición por delante del 

barça lassa, el santa coloma, 
el martorell 5 sala o les corts. 
una clasificación histórica 
pero circunstancial, teniendo 
en cuenta el potencial de estos 
equipos. 
El mismo fin de semana los 
equipos alevines, infantiles 
y cadetes disfrutaron de un 
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Esports

Èxit de participació i organització  
de l’open internacional de Petanca 
de la Pobla de Montornès
l’open internacional pobla 
de montornès 2018 va reu-
nir 42 equips de sènior i 16 
equips femenins, un gran 
èxit de participació. l’open 
va tenir un gran nivell. Ho 
demostra que les finals es va-
ren fer a les dues de la ma-
tinada del dia següent degut 
a la dificultat de puntuar per 
la gran qualitat dels jugadors 
finalistes.

Aquest any s’han incorpo-
rat diversos jugadors proce-
dents d'altres clubs al club 
de petanca de la pobla de 
montornès. per a la lliga 
catalana s’han incorporat 
el següents jugadors: Jordi 
baró, José cruz, santiago 
Tabera, Juan José garcia, 
manuel Alberto i Ángel He-
ras. per a la lliga provinci-
al les novetats són Antonio 
borràs, Juliana rodríguez i 
mariano Trujillo.

per altra banda, el passat 16 
de setembre es van iniciar les 
lligues, i els equips poblencs 
participen en les categories 
de lliga catalana i lliga pro-
vincial de Tarragona. També 
els passats dies 21, 22 i 23 de 
setembre el nostre equip es 
va desplaçar a bourg st. An-
deol (frança) per participar 
en el seu open internacional.

Gerard Bailo, subcampió del món 
de flat track i del British Flat Track
el pilot de la pobla gerard bailo 
ha aconseguit el subcampionat 
del món de flat track, disputat el 
9 de setembre a una sola prova, 
que es va córrer a missano (ità-
lia), coincidint amb la el gran 
premi de moto gp. bailo va gua-
nyar tres de les mànegues clas-
sificatòries i en l’altra va quedar 
quart. A la final va acabar segon, 
just darrere del cinc cops campió 
del món, francesco cecchini. és 
el primer cop que participa en 
aquest campionat.

Juliana Rodríguez i Antonio 
Borràs

Equip per a la Lliga Provincial de Tarragona

el 16 de setembre bailo va suar 
un nou èxit al seu palmarès: el 
subcampionat de dirt track de 
la gran bretanya, el british flat 
Track, després guanyar la darre-
ra prova a Greenfield. 

Renovació del conveni amb 
l’ajuntament
l’Ajuntament de la pobla de 
montornès ha renovat enguany 
el conveni de patrocini amb ge-
rard bailo, que aquesta tempo-
rada llueix l’escut de la pobla al 
casc, la granota i la moto a les 
competicions en què participa, 
no només a l'estat sinó també en 
altres països com la gran breta-
nya i frança.



LA PIGOTA16

Divendres  
12 d’octubre
8.00 h  
Caminada al PiC de la mola.  
Sortida des del pàrquing de l’estació.

17.30 h al Poliesportiu
PartitS amiStoSoS de futbol 
i bàSquet entre solters i casats. i 
també solteres i casades (es disputarà 
si hi ha prou inscrits).

23.00 h  
lliurament delS PremiS, al ma-
teix Poliesportiu.

23.30 h al Poliesportiu
SeSSió de dJs.

Dissabte 13 d’octubre
18.00 h a la plaça de l’Església
tabalada, amb la participació dels timbalers  
de la Pigota, timbalers Colla de diables del Catllar  
i els timbalers d'amics de montornès. 

20.00 h a la plaça de l’Església
lluïment de la bèStia Pigota. 

21.00 h al Poliesportiu 
SoPar organitzat pels timbalers dels amics de montornès.

Menú adult:
• Fideuà amb xipirons, galeres i allioli.
• Jarret de vedella amb saltejat de bolets,  
gratén de patata i tòfona.
• Pastís de Tiramisú
Preu: 15€

Menú infantil:
• Mini pizza de pernil dolç i formatge, croquetes de pollastre, pit 
de pollastre natural arrebossat amb chips i ketchup.
Preu: 7€
Venta de tiquets pel sopar: forn Virgili, Carnisseria ma dolors, 
Peluquería Isa i Estanc La Pobla
Data límit: dimecres dia 10 d'octubre 

Tot seguit
ball amb l’orqueStra gruP liberty.

Diumenge  
14 d’octubre
12.00 h  
ProCeSSó i Pa beneït, a l’ermita de 
la mare de déu de montornès.

Tot seguit,  
miSSa Solemne i després, aPeritiu 
organitzat pels amics de montornès.

17.00 h  
terCera baixada de traStoS i  
baixada infantil de PatinetS.

Festa de la 
Pigota 2018


