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Agenda imprescindible SUMARI
Ajuntament / Jutjat de Pau 977648012 

Consultori de la Pobla 977648531

Consell Comarcal 977244500

Emergències, Bombers i 
ambulàncies 

112

CAP Torredembarra 977643809

Autocars Penedès 977660821

Aeroport Reus 977779832

Protectora d’animals 977753616

Biblioteca de la Torre 977643175 

AQUALIA 900814081 

BASE 977642620 

Correus 900506070 

Deixalleria Comarcal 977645819

FECSA-Endesa 977130028

Patronat Antoni Roig 977644308

Funerària Selva 977661075

Tanatori de Torredembarra 900506712

Atenció 24 hores contra  
la violència masclista 

900900120

EscolEs 

Escola Els Ametllers 977648259

Llar d’infants Sol Solet 977648700 

IES Torredembarra 977640312

IES Ramon de la Torre 977642402

Farmàcia

Farmàcia La Pobla  
de Montornès  
(Anna Icart)

977648013

Taxis

Taxi Aureli 616402970

Taxi Gené 977648161
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la propietat de la capçalera i edició declina 
qualsevol responsabilitat sobre els continguts 
dels seus col·laboradors, que expressen lliu-
rement les seves opinions.

l’opinió de la Pigota només s’expressa en 
l’Editorial. Els articulistes i col·laboradors 
exposen criteris i posicions personals.

EDITA:  
Ajuntament de la Pobla de Montornès 

C/ Sant Antoni, 5 • 43761 La Pobla de Montornès  
Tarragona • Tel. 977 64 80 12 • Fax. 977 64 81 65
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EDITORIAL

parlar de tot allò que preocupi els po-
blencs i poblenques i que sigui compe-
tència de l’Ajuntament. En aquest núme-
ro de La Pigota trobareu més informació 
sobre aquesta iniciativa.

Iniciem un nou curs i ho fem amb l’opti-
misme que ens dona l’evolució positiva 
de la pandèmia de la Covid-19 els darrers 
mesos, i la Pobla no n’és una excepció. 
Aquests bons indicadors del coronavirus 
són el resultat de la responsabilitat de-
mostrada per la gran majoria dels veïns 
i veïnes del municipi. Hem de continuar 
estant atents i seguir les recomanacions 
de les autoritats sanitàries i, al mateix 
temps, aprofitar el relaxament de les 
mesures per intentar tornar a la vida que 
teníem abans del març de 2020.

Editorial
En l’acció de govern municipal, les acti-
vitats més vistoses i efectistes són les in-
versions que els habitants de la localitat 
veuen en el seu dia a dia, com les obres a 
la via pública o la construcció d’equipa-
ments i infraestructures. També es noten 
en primera persona les polítiques socials, 
com és el cas de subvencions i ajudes als 
veïns i veïnes més desafavorits o afectats 
per situacions imprevistes, com és el cas 
de la Covid-19. 

Hi ha una altra feina que és molt menys 
visible i costa de valorar per a la ciuta-
dania, almenys a curt termini, però que 
és igual o a vegades més necessària. Es 

tracta sovint de regulacions, normatives, 
documents diversos que acaben afectant 
els veïns i veïnes, que s’han d’impulsar 
des de l’Ajuntament i que porten molta 
feina administratives. En alguns casos 
es tracta d’adaptar-se a l’evolució de la 
societat. Per exemple, en el darrer ple 
municipal vam aprovar una bonificació 
del 50% sobre l’IBI per als habitatges amb 
instal·lacions d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica. També hem incorporat 
els columbaris a l’ordenança fiscal regu-
ladora de la taxa del cementiri municipal.

Una de les prioritats en l’acció d’aquest 
govern municipal és la proximitat, i amb 
l’objectiu de potenciar-la, aquesta tardor 
arrenca la iniciativa “Un cafè amb l’alcal-
de”, que es farà de forma periòdica per 

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
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· FINQUES I TERRENYS RÚSTICS
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El Govern Municipal ha 
confirmat, com ja va fer 
l’any 2021, la congelació de 
les taxes per al 2022, inclòs 
l’impost de béns immo-
bles (IBI), que és el tribut 
que aporta més ingressos 
directes a les arques muni-
cipals i, a més, hi ha afegit 
una bonificació del 50% en 
tots aquells habitatges que 
disposin d’instal·lacions 
d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica.

El canvi d’any no suposarà 
un encariment dels impos-
tos, taxes i preus públics 
que cobra l’Ajuntament de 
la Pobla de Montornès, ate-
nent l’impacte econòmic 
que la crisi del coronavirus 
té en tots els nivells de la 
societat.

UNA MESURA 
PER POTENCIAR 
LA SOSTENIBILITAT

Atès que des de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Mon-
tornès es vol promoure la 
sostenibilitat com un ele-
ment vertebrador del mu-
nicipi, s’han estat estudiant 
detingudament aquelles 
mesures que poden tenir 
un impacte positiu per ca-
minar vers aquesta direc-
ció, i en aquest sentit, en el 
ple del passat 1 d’octubre 

Es congelen les taxes municipals per 
al 2022 i es bonificaran amb  
el 50% sobre l’IBI les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar

instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de 
l’energia provinent del sol 
per a autoconsum, se’ls 
aplica una bonificació del 
50% de la quota íntegra 
de l’impost. Aquesta bo-
nificació s’aplicarà com a 
màxim durant cinc exer-
cicis consecutius, i haurà 
de quedar acreditat cada 
any el manteniment de la 
instal·lació.

Els sistemes d’aprofita-
ment elèctric de l’energia 
solar hauran d’estar justifi-
cats mitjançant l’aportació 
del corresponent certificat 
d’instal·lació elèctrica sig-
nat per empresa instal-
ladora autoritzada i tenir 
instal·lada una potència de 
captació mínima d’1 kWp.

aquesta  
bonificació 
s’aplicarà com 
a màxim durant 
cinc exercicis 
consecutius

La majoria d’anys, en època 
estival, la demanda d’aigua 
és molt superior al cabal 
que podem obtenir dels 
nostres pous, per la qual 
cosa s’han de realitzar di-
versos talls nocturns del 
subministrament, especial-
ment a la urbanització del 
Castell i Flor de l’Ametller, 
i contractar, com vam fer a 
l’estiu del 2020, un submi-
nistrament d’aigua mitjan-
çant vehicles cisterna per 
emmagatzemar suficient 
aigua per a la demanda de 
l’endemà.

Aquest 2021 hem po-
gut passar l’estiu sense 
aquests talls d’aigua, en 
part, gràcies a diverses ac-
tuacions que s’han realitzat 
des del consistori, com re-
cuperar el pou de l’Escor-
xador —que fins ara estava 
inactiu—, i així poder obte-
nir 9 m³/h—; reparacions al 
pou del Barranc, que ens 
subministra 4 m³/l’hora, o 
arranjaments de canona-
des i així evitar la pèrdua 
de 5 m³/h.

Des de l’Ajuntament recor-
dem que s’ha de fer un con-
sum responsable de l’aigua, 
ja que és un bé limitat.

Un estiu sense 
talls d’aigua 
per manca de 
subministrament

es va aprovar, sense cap 
vot en contra, una bonifica-
ció potestativa del 50% de 
la quota íntegra de l’impost 
sobre béns immobles per 
a aquells habitatges que 
disposin d’instal·lacions 
d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica.

A tots aquells béns im-
mobles en què s’hagin 
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S’incorporen 
els  
columbaris a  
l’ordenança  
fiscal  
reguladora 
de la taxa 
del  
cementiri  
municipal
Analitzant el contingut 
íntegre de l’ordenança 
fiscal relativa a la taxa 
del cementiri munici-
pal, es considera ne-
cessari dur a terme una 
actualització de la ma-
teixa, atès que la darre-
ra modificació data de 
l’any 2004. 

Durant l’any 2019, el 
43% dels serveis fune-
raris efectuats a la pro-
víncia de Tarragona van 
ser incineracions, una 
xifra que representa un 
77% més que deu anys 
endarrere. Per tant, es 
considera necessari 
que el cementiri de la 
Pobla de Montornès 
s’adapti a aquesta nova 
realitat, i en aquest 
sentit, es preveu la col-
locació de columbaris 
al cementiri municipal 
durant aquest 2021. 

Per tant, esdevé neces-
sari incorporar a l’orde-
nança fiscal una nova 
modalitat de concessió 
per als columbaris, amb 
un preu de 250 euros, 
com també regular la 
taxa de concessió de 
conservació del cemen-
tiri per als columbaris 
amb una tarifa anual de 
6 euros.

Les entitats municipals disposaran 
d’un espai polivalent 

Els guanyadors del “Vermu-
teja a la Pobla” han estat la 
família d’Aida Estrada (família 
Cal Namesio). Han rebut el lot 
de vermuts cortesia de la Bo-
dega del Sol. Enhorabona!!!

Durant els caps de setma-
na de juliol i agost, es va 
poder degustar l’oferta de 
vermut+aperitiu per a dues 
persones als bars del nostre 
municipi. Per participar-hi 
calia omplir la cartilla amb 
els adhesius de les entitats 
i dels llocs emblemàtics del 
nostre municipi que entre-
gava cada establiment.

Ha estat una oportunitat 
per degustar els vermuts i 
aperitius dels nostres bars, 
de l’aire lliure i de la bona 
companyia. Hi participaven 
Bar la Pista, Bar la Piscina, 
Bar Joventut, Bar la Plaça, 
Bar el Cafè, Braseria Paco i 
la Bodega del Sol.

L’Ajuntament ha recon-
vertit el local que fins 
ara estava cedit a l’As-
sociació Gastronòmica 
en un espai polivalent i 
el cedeix a les entitats 
municipals. En concret, 
s’ha cedit una de les 
construccions annexes 
a Mas Soler, propietat 
de l’Ajuntament; a en-
titats sense ànim de 
lucre, com són l’entitat 
de Fotografia, Astrono-
mia i Art, l’Associació de 
Caçadors, l’Associació 
Detectorista i l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes del 
Castell i Flor de l’Amet-
ller, per tal que disposin 
d’un lloc on fer les seves 
reunions.

Guanyadors del  
‘Vermuteja a la Pobla’
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servei 

a domicili

Av. CAtAlunyA, 4
lA poblA de montornès

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

Intal·lacions elèctriques

 Fontaneria · Aire condicionat

Calefacció · Antenes TV

Porters automàtics

Instal·lacions piscines

Reg aspersió jardí

Energia solar

Al voltant d’un cafè, els afers 
públics poden ser tractats 
de forma més distesa, de 
forma propera. L’alcalde 
de la Pobla de Montornès, 
Francesc Larios, proposa 
compartir taula en un bar 
del nostre municipi amb la 
ciutadania de forma periò-
dica per parlar de tot allò 
que preocupi els poblencs i 
poblenques i que sigui com-
petència de l’Ajuntament.

Cadascú que hi participi 
es pagarà la consumició, 
per tal d’evitar malentesos. 
Les trobades es realitzaran 
alternant diversos bars/ca-
feteries del nostre municipi.

“L’objectiu d’aquests cafès 
és oferir a tothom la possibi-
litat de parlar amb l’alcalde 
sense els formalismes de la 
casa consistorial. Però això 
no pot costar ni un euro a les 

arques municipals”, explica 
Larios.

Aquestes trobades estan 
pensades per tractar qual-
sevol tema que interessi els 
assistents. Per participar en 
el programa, caldrà apun-
tar-s’hi trucant 977 64 80 
12. “Han de quedar al mar-
ge d’aquestes convocatòries 
aquelles qüestions puntuals 
que afecten a títol particular, 
per a les quals es pot con-
certar una reunió al meu 
despatx”, concreta Larios, 
que afegeix; “En aquestes 
trobades col·lectives parla-
rem de temes d’actualitat 
local que puguin interessar 
a tots i totes.”

Durant les trobades s’hau-
ran de respectar les mesu-
res establertes pel Departa-
ment de Salut amb relació a 
la pandèmia de la Covid-19.

La primera trobada es pro-
gramarà per a aquest mes 
de novembre.

Una vintena de joves han 
participat en les activi-
tats del Campus d’Estiu, 
organitzat pel Torre-
dembarra Bàsquet Club 
i l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès. S’hi han 
fet activitats esportives 

i lúdiques ben variades, 
a més a més de sortides 
pel terme municipal. 
Vuit dels participants 
són infants becats per 
l’Ajuntament a partir del 
llistat proporcionat pels 
Serveis Socials.

Des de l’Ajuntament te-
nim un gran interès a col-
laborar amb les entitats 
sense ànim de lucre del 
municipi que tenen una 
gran incidència en l’àmbit 
cultural i social de la Pobla 
de Montornès.
Per aquest motiu, es va 
aprovar la cessió, pels 
propers cinc anys, del lo-
cal annex 3 de Mas Solé a 
l’Associació Gastronòmica 
de la Pobla de Montornès. 
És una entitat que té una 
finalitat cultural i social, 

sense ànim de lucre, i que 
manifestava la necessitat 
de disposar d’un espai per 
poder desenvolupar les 
funcions que li són pròpi-
es, essencialment per ce-
lebrar reunions entre els 
membres de la junta di-
rectiva, així com planificar 
activitats lúdiques, festi-
ves, amb un clar caràcter 
cultural, que acabaran 
revertint en el conjunt de 
veïns i veïnes de la Pobla 
de Montornès.

Arrenca la iniciativa  
‘Un cafè amb l’alcalde’

Campus d’estiu a la Pobla

L’Ajuntament cedeix l’ús  
del local annex 3 de Mas Solé 
a favor de l’Associació  
Gastronòmica  
de la Pobla de Montornès

Es farà de 
forma periòdica 
per parlar de tot 
allò que preocupi 
els poblencs 
i poblenques 
i que sigui 
competència 
de l’ajuntament 
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FESTA DE LA PIGOTA
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tot. El 2020 no vam poder fer cap sortida 
i vam aprofitar per restaurar una mica 
més la bèstia, que tenia algun forat i la 
vam tornar a pintar.

ara és visible la bèstia quan no sortiu.
Fa més de mig any que l’Ajuntament ens 
van cedir el local on abans hi havia el 
consultori, on la gent la pot veure des 
del carrer, i que té una sala on deixem 
els tabals, les casaques i material nos-
tre. Més recentment l’Ajuntament ens ha 
subvencionat la compra d’un remolc per 
poder transportar més còmodament la 
bèstia durant les sortides.

Des que vau néixer heu fet moltes 
sortides.
Hem anat a Constantí, a Reus, al Prat de 
Llobregat, i a Barcelona a una trobada 
de trenta bèsties. Vam anar a Bonastre, 
on els Aguilots són els nostres padrins, 
junt amb la Virgília de Torredembarra.

Dels que van començar la colla hi ha-
via algú que tingués experiència en 
grups d’aquest tipus?
No. Tots érem novatos i portàvem la 
“L” al darrere, no sabíem que ens venia 
a sobre. Vam haver de fer el curs per 
manipular el material pirotècnic i un 
dia ens van venir del Ball de Diables de 
Torredembarra i ens van explicar com ho 
havíem de fer i vam encendre els primers 
petards. Tampoc ningú havia tocat mai 

el tabal. Tots començàvem de zero. Tot 
era nou per a nosaltres.

Des d’aquesta festa major ja no esteu 
sols en la creació del Gall per part de 
la Banda de Timbals dels amics de la 
Pobla de montornès. com és la relació 
entre les dues colles?
En som els padrins. Ens ho vam demanar 
i vam dir que sí. També és una bèstia de 
foc i els vam fer de padrins. També un dia 
els vam fer una mica de formació.

En pocs anys s’han creat dos elements 
de cultura popular a la Pobla. a què 
creus que és degut? 
No ho sé. A la Pobla jo mai havia vist 
res. Venien colles de fora a fer castells, 
correfocs, també alguna bèstia o altre. 
Sembla que de mica en mica la gent es 
va motivant i agafen ganes de fer poble. 
El que no és normal és que en un poble 
no hi hagi gents de seguici. Si fos per mi, 
hi haurien més coses.  

Us heu plantejat fer un altre element, 
com una Pigota petita? 
Ens ho hem plantejat diverses vegades 
una Pigota petita o un altre element del 

ENTREVISTA

David Jansà va rellevar fa dos anys 
Eduard molina com a president de 
l’associació cultural recreativa de la 
Pobla de montornès, entitat de la qual 
forma part l’associació de les Bèsties 
de la Pobla, que el 2016 va impulsar la 
creació de la bèstia Pigota, un drac de 
dos caps. actualment són una trente-
na de membres i es plantegen seguir 
creixent en el futur amb un segon ele-
ment festiu.

com neix la bèstia Pigota?
Estava en un local, a la Part Alta de 
Tarragona, amb una placa que posava 
Ball de Bastons de Tarragona. Vam par-
lar amb l’Ajuntament i els vam dir que 
hi havia la possibilitat de portar-la a la 
Pobla, on no hi havia cap element de se-
guici popular. Amb la col·laboració de la 
Mònica Asensio, que hi tenia contacte,  
vam aconseguir la cessió, la vam anar a 
buscar i la vam deixar en un garatge del 
carrer Sant Antoni. Estava molt deteri-
orada perquè portava més de deu anys 
sense fer-se servir i la vam haver de res-
taurar nosaltres. Les ales no hi eren i les 
vam haver de fer. La Fàbrica Recasens hi 
va col·laborar pagant els tratges.

i la vau presentar estrenant també un 
curtmetratge, ‘la Pobla de la Bèstia’.
Sí, va ser el 2016. No volíem estrenar-la 
aquell dia perquè va coincidir amb l’in-
cendi que hi va haver a la Pobla. El regi-
dor de Festes, que era el Damià Bas, va 
insistir que sortíssim, però en solidaritat 
amb els bombers que treballaven en 
l’extinció del foc no estàvem per festes. 
Al final ens va convèncer i la vam treure.

com us ha afectat la covid-19?
A poc a poc començàvem a tenir més 
sortides, però la Covid-19 ens ho va parar 

“Aquest any els nens  
i nenes podran donar el  
seu xumet al drac Pigota”

ENTREVISTA A DAVID JANSà 
President de l’Associació Cultural Recreativa 
de la Pobla de Montornès

El 2020 no vam poder  
fer cap sortida i vam 
aprofitar per restaurar 
una mica més la Pigota
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seguici perquè sigui diferent, com una 
mulassa petita. Però quan veus una 
mica els preus et tires una mica enrere. 
I costa. Més que un tema de ganes és un 
tema econòmic. Una possibilitat és fer 
una campanya de mecenatge, com per 
exemple han fet amb els nous gegants 
de Torredembarra. 

aquest any heu fet el pregó de festa 
major.
Sí, ens va tocar fer el pregó. El va fer el 
cap de colla, l’Oriol Vallvé. Mai havíem 
fet un pregó i era nou per a nosaltres. I 
aquest any, a la Festa de la Pigota volem 
crear un nou acte. Com fan a molts po-
bles, que els nens i nenes donen el seu 
xumet als Gegants, la Mulassa o l’Àliga, 
volem fer que el donin a la Pigota. En 
farem una prova a veure si les famílies 
responen.

ENTREVISTA

l’ajuntament ens ha 
subvencionat la compra 
d’un remolc per poder 
transportar més  
còmodament la bèstia

De quines edats sou la gent que for-
meu part de la colla?
Hi ha diferents edats. De disset a qua-
ranta-cinc. No tenim menors. Hi ha ca-
nalla petita que ens ha dit que voldria 
venir, però és complicat perquè calen 
assegurances. Ja quan vam començar 
hi havia menors que volien venir, però 
feia dos dies que anàvem i ens preocu-
pava que teníem poca experiència. Hi 
ha altres colles on hi ha menors, però 
porten més temps i ja saben què es po-
den trobar en un correfoc. Cada any ens 
ho diuen i passada la Festa de la Pigota 
ens reunirem, ho parlarem i decidirem 
què fer. En principi ens agradaria obrir 
la colla a més gent.

cada any s’incorporen nous mem-
bres?
Sí, cada any s’apunta algú. Com que 
tenim gent nova, haurem de comprar 
més tabals.

com pot contactar la gent interessa-
da amb vosaltres?
Tenim pàgina de Facebook, ara per la 
Festa Major hem estrenat un compte 
d’Instagram i també estem a la pàgina 
web de l’Ajuntament.
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La nit del 30 de juliol es va 
estrenar el curtmetratge 
Pollastre i es va presentar 
el Gall, el nou element del 
Seguici de la Pobla que ha 
impulsat la Banda de Tim-
bals dels Amics de la Pobla 
de Montornès. Al darrer 
moment es va haver de 
canviar l’escenari de l’acte, 
ja que la plaça de la Bassa 
s’havia quedat petita i es 
va optar pel pàrquing de 
l’Estació. I és que hi havia 
moltes ganes de veure una 
nova producció cinemato-
gràfica ambientada a la Po-
bla que havia de servir per 
donar a conèixer aquest nou 
element festiu. La Covid-19 
n’havia endarrerit un any 
l’estrena.

La Verònica Garcia i el Jordi 
Pardo —que és el codirec-
tor del film junt amb Robert 
Mora— van fer de mestres 
de cerimònies, en un acte 
molt emotiu, sobretot pel 
record de Damià Bas, a qui 
va dedicada la pel·lícula. En 
Damià, que tornava a encar-
nar el professor Mundana 
Pons —protagonista de La 
Pobla de la Bèstia—, feia 
de pare del protagonista, el 
Biel, i marxava a l’inici de la 
pel·lícula a una de les seves 
peculiars missions. En Da-
mià va morir el novembre 
passat i no ha pogut veure 
la pel·lícula enllestida.

La Banda de Timbals dels 
Amics de la Pobla de Mon-
tornès va engegar ja fa gai-
rebé dos anys la preparació 
d’aquest segon element del 
Seguici Festiu de la Pobla 
de Montornès i es va de-
cidir presentar-lo amb un 
curtmetratge que tornès a 
implicar a tot el poble, com 
havien fet cinc anys abans 
amb La Pobla de la Bèstia.

El rodatge va començar el 
desembre de 2019 amb les 

S’estrena la pel·lícula ‘Pollastre’ i es presenta el Gall

primeres escenes al Pes-
sebre Vivent de la Pobla, 
però ben aviat, al març, el 
confinament a causa de 
la inesperada pandèmia 
va aturar la gravació, tot i 
que no la construcció del 
nou element, el Gall, que 
recordava quan a totes les 
llars de la Pobla hi havia 
corrals amb aquest animal. 
Se n’encarregava l’experi-

mentat constructor Joan 
Miró, que va acabar la seva 
feina abans de l’accidentat 
rodatge.

Pollastre dura gairebé tres 
quarts d’hora i és una pel-
lícula coral, intergeneracio-
nal, amb un gran protago-
nisme dels més petits i els 
més grans, en una trama 
ocurrent i uns escenaris 

que combinen la ruralitat 
que encara conserva la Po-
bla amb l’entorn del far de 
la població veïna de Torre-
dembarra. 

Després de la projecció es 
van poder veure els primers 
balls del Gall, apadrinat 
per la bèstia Pigota. El Gall 
pesa 60 quilos i està pintat 
de diferents colors, i és una 
de les úniques set bèsties 
de Catalunya que llança 
aigua. També té 13 punts 
de foc. Per la Festa Major ja 
es va poder veure en acció. 
L’Ajuntament ha col·laborat 
econòmicament en la seva 
construcció.

Podeu veure  
la pel·lícula Pollastre 

aquí.
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Més actes  
de la Festa 
d’Estiu
A més de l’estrena del 
curtmetratge Pollastre i la 
presentació del Gall, del 
29 de juliol al 15 d’agost 
es van programar diversos 
actes per a tots els públics. 
També és va presentar el 
nou llibre del torrenc Jor-
di Suñé, Vots de poble. 
La música també va tenir 
protagonisme amb les ha-
vaneres de Barcarola i els 
concerts de Made in Black 
i Wasa en cabina. També 
es va representar el darrer 
muntatge teatral del grup 
del Catllar L’Enramada, Di-
ner negre.
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La lectura del pregó a càrrec de d’As-
sociació de les Bèsties de la Pobla des 
del balcó de l’ajuntament i l’encesa de 
la traca van donar el tret de sortida el 
7 de setembre a la Festa Major de la 
Pobla de Montornès 2021. Aquest acte 
va estar amenitzat pel drac Pigota, el 
Gall de la Pobla i els seus respectius 
timbalers i els Grallers Puigperdiguers 
de la Pobla de Montornès.

L’endemà, les matinades amb els Gra-
llers Puigperdiguers de la Pobla de 
Montornès van engegar un dia intens, 
que va seguir amb l’anada a ofici de la 
corporació municipal amb l’acompa-
nyament del drac Pigota, el Gall de la 
Pobla i els seus respectius timbalers i 
els Grallers Puigperdiguers. A la parrò-
quia de Santa Maria es va fer la missa 
solemne en honor de santa Maria i a la 
nit, a la plaça de la Bassa, la cantada 
d’havaneres a càrrec del grup Son de 
l’Havana.

Fins al diumenge 12 es van desenvolu-
par els diversos actes, com el cinema 
a la fresca amb Trolls 2, l’exhibició del 
Club Natació Sincronitzada Torredem-
barra, el concert de tribut a Queen, a 
càrrec del grup Show Must Go On; la 
lectura del manifest de l’11 de Setembre 
i parlaments, un maridatge de vi i sar-
danes amb la Cobla Alcoverenca i vins 
de DO del nostre país, el ball i encesa a 
càrrec del drac Pigota del grup de Bès-
ties de la Pobla, del Gall de la Pobla de 
l’Associació Amics de Montornès i del 
Ball de Diables de Creixell; el concert a 
càrrec de New Marabú, l’esmorzar po-
pular, l’espectacle infantil amb Rikus i 
finalment el monòleg a càrrec de Tian 
Lara, còmic de TV Comedy Central.

Festa Major de la Pobla 2021
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BAR JOVENTUT
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bArbACoA • TAPes • PLATs CoMbinATs  
enTrePAns • esMorzArs de forquiLLA

Aquest mes de setembre, 
l’Associació de Protecció 
Civil de la Pobla de Mon-
tornès ha complert el seu 
primer any d’existència. 
El seu primer servei va ser 
durant la Festa Major 2020, 
concretament una prova 
pilot, i des de llavors han 
anat treballant en diferents 
actes portats a terme al 
municipi. La seva principal 
tasca ha estat la prevenció 
de la Covid-19, recomanant 
als assistents mantenir les 
distàncies i l’ús de la mas-
careta i el gel. 

Als voluntaris de Protecció 
Civil de la Pobla de Montor-
nès els hem vist en els ac-
tes de la Festa de la Pigota, 
la campanya de vacunació 
massiva al poliesportiu i el 
mercadet dels dissabtes. 
Actualment l’associació 
la integren nou membres 
—sis homes i tres dones. 
La mitjana d’edat està al 
voltant dels cinquanta 
anys. Hi ha dos membres 

L’Associació de Protecció Civil de la Pobla 
de Montornès compleix un any

de vint-i-pocs anys i la 
resta són d’una edat més 
elevada. Compten des de la 
seva creació amb el suport 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Montornès.

Continuen oberts a noves 
incorporacions i el que cal 
fer per formar-ne part és 
trucar al telèfon 636 40 04 
19 i allà els interessats re-

bran informació. Com expli-
ca el seu president, Ricard  
de Aróstegui, hi ha gent 
que no sap què és exacta-
ment Protecció Civil i s’han 
trobat amb casos com un 
que es pensava que era 
una feina remunerada i un 
altre que es pensava que li 
serviria per convertir-se en 
vigilant de seguretat.

Per a la legalització total de 
l’entitat, després d’acabar 
amb èxit els tràmits amb 
Hisenda i Justícia, només 
queda la seva entrada a 

l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya (ISPC), 
que està tramitant l’Ajun-
tament de la Pobla.

De Aróstegui assenyala 
que en el futur podrien es-
tablir acords amb associa-
cions de Protecció Civil de 
municipis del voltant, com 
Torredembarra, Creixell o 
Altafulla, amb l’objectiu de 
disposar de més efectius 
en activitats com el car-
naval o la cavalcada dels 
Reis d’Orient, que, a cau-
sa de la Covid-19, no s’han 
portat a terme aquest any.

Ara estan pendents de 
disposar d’un local defini-
tiu, que estaria a l’antiga 
llar d’infants, però encara 
s’han de fer reformes. 

Durant aquest primer any 
ja han fet algunes formaci-
ons als voluntaris i volun-
tàries, com és l’actuació en 
els serveis i el tracte amb 
la gent i sobre primers 
auxilis. Un cop estiguin 
del tot legalitzats podran 
realitzar el curs bàsic.

continuen oberts 
a noves  
incorporacions i 
el que cal fer per 
formar-ne part  
és trucar  
al telèfon  
636 40 04 19

actualment  
l’associació  
la integren nou 
membres:  
sis homes  
i tres dones
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Tres hiverns 
a Londres
Alícia Solé

Tres hiverns a Lon-
dres, de la periodista 
i escriptora Fúlvia 
Nicolàs Tolosa, és “la 
història d’una carta” 
que arriba a Barcelo-
na el novembre de 
l’any 1960 i que no 
serà llegida fins al-
gunes dècades després, 
carta que, sens dubte, hauria canviat la vida 
de moltes persones.

Aquesta novel·la ens narra la vida de l’Anita 
Belaure, la noia destinatària de la carta, una 
jove barcelonina que marxa a Londres per 
aprendre l’ofici d’infermera, una noia que 
es veu obligada a emigrar, fugint de la Bar-
celona dels anys cinquanta. Fuig de la seva 
família, d’un pare sindicalista i d’una mare 
que desapareix de tant en tant, i d’uns avis 
materns que es van enriquir fent negocis no 
gaire clars després de la guerra, una família 
desmuntada com moltes altres. Les seves 
germanes i el seu germà són els que li do-
nen força per seguir endavant, buscant un 
futur millor.

L’any 1955 l’Anita arriba a Londres per tre-
ballar al Saint Olave’s Hospital, situat a prop 
d’uns molls del riu Tàmesi. Allà coneixerà 
algunes de les seves amigues i confidents 
de joventut, així com la història d’alguna de 
les sisters infermeres que l’acompanyaran 
en aquesta experiència vital.

A Londres també coneixerà un jove noruec, 
el Bjorn, que es convertirà en un bon com-
pany i en el seu primer amor, així com altres 
joves londinencs, amics d’altres infermeres, 
amb qui compartiran les estones lliures que 
li queden quan no està treballant.

Tres hiverns després de la seva arribada 
a Londres, l’Anita torna a Barcelona per al 
casament de la seva germana Muntsa, i per 
diverses circumstàncies ja no tornarà més 
a l’hospital. 

Tres hiverns a Londres ens explica d’una 
manera intensa una bonica història amor, 
perquè, al cap i a la fi, és la història d’un 
amor de joventut que s’allargarà fins a la 
vellesa.

Espai de llibresL’Associació de Fotografia, 
Astronomia i Art fa la 
cobertura de la Festa Major

Recentment s’ha ce-
lebrat la Festa Major 
de la Pobla de Mon-
tornès, al llarg de la 
qual l’Associació de 
Fotografia, Astrono-
mia i Art (AFAA) ha 
tingut un paper sig-
nificatiu. En coordina-
ció amb la corporació 
municipal, l’AFAA s’ha 
responsabilitzat de la 
cobertura fotogràfica 
dels diferents esdeve-
niments que es van 
anar desenvolupant 
des del 7 al 12 de se-
tembre.

Aquesta cobertura 
va ser possible grà-
cies a l’entusiasta 
col·laboració dels 
diferents membres 
de l’Associació, els 
quals, esdeveniment 
a esdeveniment, van 
recollir a les seves cà-
meres fotogràfiques 
els moments més 
rellevants, el conjunt 
de cada escenari i, 
sobretot, les expres-
sions dels veïns de la 

vila que van assistir a 
les celebracions. Tot 
això buscant la mà-
xima expressió de la 
cultura popular de la 
Pobla de Montornès.

Des del pregó i traca 
fins al monòleg, pas-
sant pel seguici, les 
havaneres, els con-
certs i l’espectacular 
encesa dels mera-
vellosos i simpàtics 
Gall i Pigota, símbols 
indiscutibles de la 
Pobla, els membres 
de la AFAA hi eren per 
immortalitzar aquests 
moments amb les se-
ves càmeres, conei-
xements i tècniques 
fotogràfiques.

Amb tot això, l’AFAA, 
també en coordina-
ció amb l’Ajuntament 
i l’Associació Amics 
de Montornès, ha 
preparat una expo-
sició fotogràfica que 
podrà ser visitada 
per tots aquells veïns 
que vulguin rememo-
rar aquells dies tan 
intensos a partir del 
14 d’octubre.

L’AFAA és una asso-
ciació cultural amb 
domicili social a la 
Pobla de Montornès 
que té com a objec-
tius el desenvolupa-
ment de la fotografia 
com tècnica i art, a 
través de tallers de 
formació i sortides 
programades per 
a tots aquells inte-
ressats en aquesta 
activitat.

l’aFaa  
prepararà una 
exposició  
fotogràfica 
que podrà ser 
visitada per 
tots els veïns i 
veïnes

Contacte 
AFAA (Associació de Fo-
tografia, Astronomia y Art).

Tel. (+34) 629 70 99 94
afaa.fotoaso@gmail.com 
https://asoafaa.word-
press.com
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TEL. 977 64 83 95
Passeig de l'estació 62, 64

LA POBLA DE MONTORNÉS (Tgn)

Les troballes de l’Associació Detectorista Imperial 
Tarraco es podran veure en una exposició
El trasllat de l’oficina de 
Correus, situada al costat 
de l’Ajuntament, permetrà 
recuperar la sala d’exposi-
cions, on l’Associació De-
tectorista Imperial Tarraco 
tindrà un paper destacat. 
L’entitat podrà muntar una 
exposició amb el material 
—o part— que ha trobat al 
terme municipal de la Pobla 
de Montornès i, d’aquesta 
manera, el nostre municipi 
es convertirà en un dels pi-
oners amb un museu amb 
peces trobades per una as-
sociació amb detectors de 
metalls. També s’habilitarà 
una zona per a exposicions 
temporals.

Una d’aquestes peces que 
es podran veure a l’exposi-
ció dels detectoristes serà 
un obús de la guerra del 
Francès (1808-1814) que té 
una curiosa història darrere. 
L’obús el va trobar un veí de 
Torredembarra a la Pobla 
de Montornès i el va lliurar 
a l’Ajuntament. L’obús, de 
forma cilíndrica, té la mida 

d’una bola de petanca, tot i 
que pesa 10,55 quilos.

Va ser trobat casualment a 
la zona de la Ronda Verda 
del Baix Gaià per un dels 
membres de l’esmentada 
associació, Antonio Martín, 
quan buscava un anell que 
havia perdut un ciclista de 
Torredembarra mentre ar-
reglava la cadena de la seva 
mountain bike. Martín, amb 
el seu detector de metalls, 
va acudir a la zona on el veí 
havia parat a reparar l’ava-
ria. Va estar revisant la zona, 
però l’anell no va aparèixer. 
Sospiten que com que és 
una zona molt transitada 
algú el va veure i se’l va que-
dar. Però durant la recerca, 
el detector de metalls va co-

Una de les peces 
que es podrà  
veure a  
l’exposició serà 
un obús  
de la guerra  
del Francès  
trobat aquest 
estiu

mençar a xiular. Va comen-
çar a excavar i a menys de 
cinc centímetres sota terra 
va aparèixer una bola negra 
de metall, en molt bon estat 
de conservació.

El coll de Creus de la Pobla 
de Montornès va ser esce-
nari d’una batalla entre les 
tropes espanyoles i fran-
ceses. Les primeres —que 
anaven en direcció a Tarra-
gona— venien de Manresa 
i eren perseguides per les 
segones. En aquesta zona 
del Gaià hi va haver diverses 
conteses i es van utilitzar 
canons per llançar obusos 
de 16 lliures. Els feien ser-
vir per enderrocar muralles 
o edificis, com el Castellot 
(castell de Santa Margarida 

o de Montoliu) de la Riera 
de Gaià, construït al segle 
XII. Al coll de Creus es pot 
veure una creu en una pedra 
per cada soldat mort.

Aquesta mes d’agost, Martín 
i el president de l’Associació 
Detectorista Imperial Tarra-
co, Jonatan Mato, van lliu-
rar a l’alcalde de la Pobla de 
Montornès, Francesc Larios, 
aquesta peça històrica. Lari-
os destaca que l’esmentada 
associació ajuda a descobrir 
i divulgar la història del mu-
nicipi. “És un luxe per a la 
Pobla de Montornès tenir 
una entitat detectorista. Ens 
ajuda a recuperar la nostra 
història, ja que, de vegades, 
pensem que no la coneixem 
prou”, va dir.
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El 
Pessebre 
Vivent de 
la Pobla, 
pendent del 
relaxament 
de les 
mesures  
anti-Covid 

La junta del Pessebre Vi-
vent de la Pobla decidirà 
si se celebra l’edició d’en-
guany a començaments 
del mes de novembre. Se-
gons explica el seu presi-
dent, Alfred Rofes, amb les 
mesures actuals per evitar 
el contagi de la Covid-19, 
és inviable portar a terme 
el Pessebre Vivent de la 
Pobla de Montornès a cau-
sa de les seves caracte-
rístiques, ja que no es pot 
garantir la separació d’1,5 
metres entre les persones. 
Confien que el Procicat 
relaxi les mesures com ja 
està passant en altres co-
munitats autònomes. 

Rofes assenyala que ini-
cis de novembre és el lí-
mit per garantir tenir prou 
temps per portar a terme 
el Pessebre i que reuniran 
la junta passat Tots Sants 
per prendre la decisió de-
finitiva. El president de 

l’entitat organitzadora 
afirma que són consci-
ents que hi ha una part 
dels participants en el 
Pessebre que a causa de 
la por al coronavirus no hi 
participarien, i que l’as-
sistència de públic també 
baixaria per aquesta cau-
sa, però creuen que seria 
millor que estar dos anys 
consecutius sense repre-
sentació.

la junta 
decidirà a 
començaments 
del mes 
de novembre si 
es celebra l’edició 
d’enguany 

ENTITATS
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FORMATGERIA LA
POBLA DE MONTORNÈS

FORMATGE FRESC
MATÓ

IOGURT NATURAL, DE
LLIMONA, DE MADUIXA i

DESNATAT
FLAM DE VAINILLA I DE MATÓ

C/ Major, 39 La Pobla de Montornès
Tel. 977 648 214 / 629 792 697

Visita’ns a Facebook
C/ Major, 48

La Pobla de Montornès
Tel. 977 64 81 62

Mòbil 649 274 657

experiència i tradició des del 1882

Carrer Indústria, 1
43761 LA POBLA DE MONTORNÈS (Tgn)
Tel. 977 648 186
www.carnsdolors.com
carnsdolors@gmail.com

L’avi Lluís és una havanera dedicada a un poblenc que 
va casar-se i va anar a viure a ardenya.

Durant la Festa Major de la Pobla vam poder escoltar 
aquesta havanera escrita per la neta del protagonista, 
Neus Esmel, i interpretada pel grup Son de l’Havana. 

Una havanera dedicada a un poblenc

La pigota
Juny 2020 • núm. 30

Indústria, 1443761 La Pobla de MontornèsTel. i Fax 977 64 80 50sarda@tinet.org

Pg. de l’Estació, 3, local 243761 La Pobla de MontornèsTel. 977 647 064Mòbil: 667 880 148 / 610 023 602
e-mail: info@forsol.cat jfortuny68@gmail.com

La Pobla planta cara  a la Covid-19

La pobLa de montornès

Totes les  imatges del Carnaval de  la Pobla 2020
Pàgines 12-14

Entrevistem  la segona tinent d’alcalde,  Vanesa Blanco
Pàgines 10-11

S’instal·len  els nous  contenidors  de recollida  de la brossa
Pàgina 24

ANUNCIA’T A  
La pigota

Tel. 649 061 984
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Què passa amb els polls?

Anna Icart de Bofarull

Els polls són insectes mi-
núsculs, però que es po-
den veure a simple vista. 
Avui parlarem dels que 
viuen al cap (Pediculus 
humanus capitis), que 
parasiten els humans, 
ja que s’alimenten de la 
sang del cuir cabellut 
humà. Acostumen a ser 
foscos i de la mida d’una 
llavor de maduixa. El seu 
cicle de vida passa per 
tres fases: ou o llémena, 
nimfa i finalment poll 
adult. Una femella de poll 
pon de 6 a 10 ous al dia.

La transmissió dels polls 
és per contacte directe, 
de persona a persona, 
ja que no volen ni sal-
ten. Això comporta que 
siguin més comuns en 
nens, ja que estan més 
en contacte a l’escola o 
a l’hora del lleure. Els ani-
mals no són transmissors 
dels polls humans. D’al-
tra banda, la transmis-
sió indirecta no és gaire 
comú però és possible a 
través de barrets, bufan-
des, raspalls, coixins o 
tovalloles. El símptoma 
associat a una infestació 
per polls acostuma a ser 
picor al cuir cabellut, so-
bretot a les zones del cla-
tell i darrere les orelles. 
Cal tenir en compte que 
a vegades es confonen 

amb altres patologies 
com la caspa, la derma-
titis o algunes erupcions. 
Per poder assegurar-nos 
que es tracta de polls cal 
examinar el cuir cabellut 
a consciència en un lloc 
ben il·luminat i còmode, 
amb un raspall, desenre-
dant nusos, i amb molta 
paciència. 

Hi ha diversos tipus de 
tractaments (insecti-
cides, silicones o oli de 
l’arbre del te) i es po-
den aplicar de diverses 
formes (loció, xampú 
o esprai). Normalment 
consisteix en un primer 
producte que es deixa 
al cabell durant uns mi-
nuts i a continuació l’ús 
d’un xampú. Per últim, 
es passarà la pinta lleme-
nera per treure els polls i 
ous morts. Serà necessa-
ri repetir el tractament al 
cap de 10 dies per si han 
nascut nous polls. També 
és necessari netejar els 
productes en contacte 
amb el cabell a 60 ºC. 

Per últim, cal recordar 
que sempre podem fer 
una prevenció revisant 
el cabell 2-3 cops per 
setmana, no intercan-
viant productes d’ús 
personal i utilitzant 
repel·lents específics 
per evitar la infestació 
per polls. 

Es relaxen les mesures anti-Covid 
a l’escola Els Ametllers aquest 
curs 2021-2022
L’inici del nou curs escolar 
a l’escola Els Ametllers ha 
portat algunes novetats en 
forma de relaxament de les 
mesures anti-Covid-19 que 
van ser vigents el curs an-
terior. Des del 13 de setem-
bre, tots els grups entren 
al centre a la mateixa hora, 
amb cinc minuts de marge 
abans i després de l’hora. 
Sí que ho fan per diversos 
accessos depenent del ni-
vell. També dins dels grups 
bombolla, quan estan amb 
el seu tutor o tutora a l’ex-
terior, els alumnes es poden 
treure les mascaretes, com 
també en les classes d’edu-
cació física.

El que sí que no canviarà 
és que les festes no esta-
ran obertes a l’assistència 
dels pares i mares, almenys 
en aquest primer trimes-

tre, perquè no es barregin 
grups. La directora de l’es-
cola Els Ametllers, Mònica 
Muñoz, confia que el segon 
trimestre les coses puguin 
canviar en festes com Car-
naval o la Mona.

També es recuperen les co-
lònies, i del 20 al 22 d’octu-
bre els alumnes de tercer, 
quart i cinquè passaran tres 
dies i dues nits fora, una 
activitat que ajuda a co-
hesionar el grup en aquest 
inici de primer trimestre. 
El maig vinent seran els de 
P-5, primer i segon els que 
marxaran de colònies. Els 
alumnes de sisè faran com 
cada any el viatge de final 
de curs, que seran cinc dies 
a la neu. Per això portaran 
a terme diferents activitats 
per recaptar diners per fi-
nançar part del viatge.

EL CONSELL DE SALUT
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“Quan no dol el record,
dol l’enyor o l’absència”

Miquel Martí i Pol

aquest article i els que 
vindran van dedicats a la 
meva enyorada i estimada 
mare, que va morir el 27 de 
maig. Ens va deixar molt 
aviat. Estimava la natura 
i sovint m’acompanyava a 
estudiar els itineraris que 
després havia d’escriure. 
Era generosa i bona i una 
gran esposa, mare, àvia, 
germana, filla i amiga. 
Era un ésser humà autèn-
tic, meravellós en tots els 
sentits. Els bons no hau-
rien de marxar mai. T’es-
timem, mama, més enllà 
del temps i l’espai!

Manel Bonanad

Comencem l’itinerari al petit 
garden que hi ha al sud del 
nucli urbà de la Pobla, da-
vant de la Bodega del Sol. 
Baixem per unes escales i 
seguim per un camí d’asfalt. 
Hem de seguir pel costat 
d’un magatzem que queda 
a la nostra dreta i seguim 
el camí. És un camí ample, 
per on es camina molt bé. 
Quan portem uns 600 me-
tres arribem a la urbanit-
zació de Poblamar, que és 
una de les tres que hi ha al 
terme. Les altres dues, com 
sabeu, estan al nord: la Flor 
del Almendro i el Castell de 
Montornès.

Quan arribem a la urbanit-
zació no deixem el camí i 
entrem al carrer del Camí 
de Creixell. El travessem 
tot i sortim de la urbanitza-
ció. En aquest punt iniciem 
la caminada per un sender 
de terra. Continuem 200 
metres i girem cap a la nos-
tra dreta. Seguim uns 300 
metres més i arribem a la 
carretera T-210. Seguim cap 

al sud i creuem el pont de 
l’autopista A-7. Una vegada 
l’hem creuat, girem cap a 
l’esquerra uns pocs metres 
i agafem un camí que gira 
cap a la dreta. Continuem 
uns 500 metres i, de sobte, 
girem cap a la nostra dreta. 
Seguim el nou sender que 
hem trobat. Caminem uns 
250 metres més i arribem al 
Mas Secalló. 

Al terme de la Pobla hi ha 
uns quants masos, com sa-
beu. De tots, aquest és el 
que es conserva pitjor. De 
fet, poca cosa en queda, de 
la masia: uns quants murs i 
poca cosa més. Però sí que 
és molt interessant la por-
talada. Data del segle XVI o 
XVII, com la majoria de les 
masies del terme.

Si observeu cap al nord, 
veureu a la llunyania com si 
fos una paret muntanyosa: 
a una plana bastant extensa 
la succeeixen les muntanyes 
del nord: d’est a oest trobem 
la serra Llarga, amb la Mola 
coronant-la; la muntanya de 
la Guixera, la serra d’Hivern i 
la muntanya del Foll. Com és 
lògic, els nuclis urbans —el 
poble i les urbanitzacions— 
es localitzen a la plana, tot i 
que la urbanització del Cas-
tell s’emplaça sobre turonets 
que fan que els seus carrers 
tinguin moltes pujades i bai-
xades. Les zones més con-
reades també es troben a la 
plana, allà on les condicions 
del terreny ho han permès. 

Pel que fa als boscos, tema 
que ens interessa en aquest 
itinerari, dominen a les zones 
muntanyoses del nord, tot i 
que la superfície de bosc ha 
minvat a causa dels incen-
dis forestals; l’últim, l’agost 
de l’any 2016, va ser especi-
alment negatiu per als bos-
cos. Penseu que el preciós 
bosc de la muntanya de la 

Guixera, a l’oest del Mas de 
la Trunyella, a l’extrem nord 
del terme, desaparegué del 
tot deixant un color ocre al 
paisatge on abans hi havia 
una meravellosa verdor. Més 
desolació hi ha pel camí que 
va de la Trunyella a la Mola: 
el bosc que hi havia s’ha 
quedat en un no-res. Fins i 
tot es poden veure cabanes 
i marges de pedra seca que 
abans estaven amagades 
sota l’espès mantell vegetal. 

Més al sud hi ha una forma-
ció boscosa amb certa enti-
tat: el bosc de la Partida de 
la Socarrada. Però des del 
poble fins on ens trobem 
ara, només trobem forma-
cions boscoses marginals i 
petites: el bosc del Puig de 
les Forques, amb 280 metres 
de perímetre; el del turó de 
l’ermita i el Castell, amb un 
perímetre d’uns 400 metres 
(ambdós al sud-oest del po-
ble), i el que anem a visitar, 
el que teniu darrere vostre, 
a uns pocs metres. Aquest 
fet és degut a la presència 
de nuclis urbans i de camps 
conreats: la desforestació 
que ha comportat la civilit-
zació!

Anem a fer una passeig pel 
bosc que tenim a la vora. Per 
entrar-hi hem de caminar 
per un sender en direcció 
a la carretera i girar a l’es-
querra. Veureu que hi ha un 
camí ample on el sòl és més 
fosc. Heu de saber que en el 
medi natural mediterrani hi 
ha sòls d’un color més ocre 
i altres d’un color més fosc. 
Aquest últim és el sòl bru 
càlcic mediterrani (bru pel 
color; càlcic perquè sobre-
tot neix a partir de roca mare 
de naturalesa calcària, amb 
carbonat de calci). Acostu-
men a localitzar-se on hi ha 
boscos frondosos, ja que són 
sòls més profunds i més rics 
en nutrients que ajuden a un 
major desenvolupament de 
la vegetació. Quan aneu per 
la muntanya baixa mediter-
rània fixeu-vos en el tipus 

de sòl i ho comprovareu. Si 
us hi fixeu, és un camí que 
s’ha fet fa poc temps, perquè 
encara es veuen les petja-
des de les rodes del tractor 
o vehicle que va aplanar 
el terra. Aquest camí ens 
porta a l’entrada del bosc, 
on ens dona la benvinguda 
un espècimen de margalló 
(Chamaerops humilis), que 
com ja he comentat en altres 
ocasions és l’única palmera 
autòctona d’Europa i típica 
del nostre clima. 

Caminem uns 50 metres i ar-
ribem a una esplanada gran 
d’on surten dos camins més, 
també fets per un tractor: un 
va cap a la dreta i va a sortir 

El petit bosc  
del Mas Secalló
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43761 La Pobla de Montornès
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ESTANC LA POBLA DE
MONTORNÈS

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

CAMINEM PER LA POBLA

Localització geogràfica de l’itinerari: zona sud del 
terme municipal.

Sortida: botiga de plantes al sud del poble (nucli urbà 
de la Pobla de Montornès).

Arribada: al mateix lloc de la sortida.

Durada: 2 hores (dependrà de les parades que fem).

Distància: 4 quilòmetres aproximadament.

Dificultat: baixa.

Aspectes d’interès: conreus, urbanització Poblamar, 
Mas Secalló, vista panoràmica del terme des de l’ex-
trem sud, el petitet bosc de l’extrem sud-est del terme 
municipal.

Observacions: Caminarem entre diversos conreus; tra-
vessarem la urbanització de Poblamar i l’autopista A-7 
fins a arribar al Mas Secalló, a l’extrem sud del terme 
municipal. Gaudirem d’una visió panoràmica des del 
punt de vista orogràfic del terme des de l’extrem sud. 
Explicarem la distribució dels boscos al terme municipal 
i visitarem el petit bosc del Mas Secalló.

al costat de la carretera; l’al-
tre va en direcció contrària, 
cap a l’esquerra. En aquest 
punt ens trobem just al lí-
mit amb el terme municipal 
de Torredembarra. El bosc 
presenta un perímetre d’uns 
700 metres i les espècies 
d’arbres i arbustos que hi 
trobem són les mateixes que 
podem trobar en altres bos-
cos del municipi: pi blanc 
(Pinus halepensis) i llen-

GENERALITATS

tiscle (Pistacia lentiscus), 
com a arbre i arbust princi-
pals respectivament. Però 
també l’esmentat margalló, 
l’ullastre (Olea europaea syl-
vestris). L’ullastre és l’olivera 
borda (per aquest motiu el 
nom científic de sylvestris) 
i acostuma a viure en com-
panyia del margalló i del 
llentiscle. Podeu fer una 
volta pel bosc, però aneu en 
compte on trepitgeu!



22

OCTUBRE 2021  La pigota
ESPORTS

El Club Futbol Sala La Pobla 
de Montornès inicia una nue-
va temporada con una junta 
directiva renovada. En las 
elecciones solo se presen-
tó una candidatura y final-
mente será la que formará la 
junta los próximos seis años, 
una junta con incorporacio-
nes nuevas que ayudarán a 
dar nuevas ideas para seguir 
con el buen funcionamiento 
del Club. La junta actual está 
formada por:

Presidenta: Eva Mª Ruiz

Secretario: Javier Palomo

Tesorera: Cecilia Limones

Vocales: Yolanda Sayago, 
Oscar Fontecha, Adrian Me-
jías, David Berber y Deborah 
Díaz.

La temporada que ahora 
empieza sigue marcada 
por la Covid-19, pero espe-
ran que no se interponga 
de nuevo y puedan tener 
una temporada 2021-2022 
completa para todos los 
jugadores y cuerpo técnico. 
“Tenemos muchas ganas de 
volver a ver nuestro poli-
deportivo lleno, animando 
a nuestros equipos, y por 
ello el Club seguirá con las 
medidas necesarias para 
evitar cualquier contratiem-
po, siempre pensando en el 
bienestar de todos aquellos 
que formamos el club”, ex-
plican

Esta temporada el club po-
blense volverá a cooperar 
con el AMPA Els Ametllers 
para así poder continuar 
con el crecimiento de la en-
tidad desde la base, y por 
ello agradecen al AMPA la 
ayuda y la confianza de-
positada en el club. A a 
los tres equipos del AMPA 
—mini, prebenjamín y ben-
jamín— que competirán en 
el Consell de Tarragona, se 
suman los cuatro equipos 
federados en la Federación 

El CFS La Pobla de Montornès 
renueva su junta directiva

equipos de Consell debe-
rán esperar alguna semana 
más. 

La junta no quiere perder 
la ocasión para agrade-
cer a todas las familias la 
confianza depositada en 
el club, y esperan y de-
sean que todos disfruten 
de esta nueva temporada, 
tanto familias como cuer-
po técnico y jugadores.

La junta se compromete a 
seguir trabajando para que 
así sea. 1, 2, 3, la Pobla de 
Montornès.

Catalana de Fútbol, los 
equipos infantil, cadete, 
juvenil y sénior. Todo esto 
no sería posible sin la ayuda 
y el compromiso de los di-
ferentes entrenadores, que 
una vez más confían en el 
proyecto del CFS La Pobla 
de Montornès, y dan la bien-
venida a las nuevas incor-
poraciones que se formarán 
este año como monitores 
de futbol sala y poder coo-
perar de esta manera con el 
proyecto. Los entrenadores 
son:

Equipo mini: Laira Sayago

Equipo prebenjamín: Oscar 

Fontecha y Dani Garrido

Equipo benjamín: David 
Berber y Arnau Parés

Equipo infantil: David Ber-
ber e Ivan Torrent

Equipo cadete: Arturo Lillo 
y José Pozuelo

Equipo juvenil: Josep Ma-
ria Parés y Jordi Vares

Equipo sénior: Antonio 
Gallo

Las competiciones para 
los equipos federados co-
mienzan el próximo 16 de 
octubre, mientras que los 

ENTRENADORES EQUIPO 
BENJAMÍN

ENTRENADORES EQUIPO 
JUVENIL

JUNTA DIRECTIVA ENTRENADORA EQUIPO MINI

ENTRENADORES EQUIPO 
CADETE

ENTRENADORES EQUIPO 
PREBENJAMÍN

ENTRENADORES EQUIPO 
INFANTIL

ENTRENADOR EQUIPO 
SÉNIOR



La pigota  OCTUBRE 2021

23

ESPORTS

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

Els dies 4 i 5 de setembre 
el Club Petanca La Pobla 
de Montornès es va des-
plaçar a la localitat de 
Santa Susana per dispu-
tar la classificació per al 
Campionat d’Espanya i va 
aconseguir el quart lloc, a 
les portes de poder dispu-
tar el torneig estatal.

D’altra banda, els dies 25 i 
26 de setembre el jugador 
juvenil poblenc Pol Garcia 
va ser convocat per la Fe-
deració Provincial de Tar-
ragona per participar en el 
Campionat d’ Espanya ju-
venils a Palma (Mallorca).

També els dies 24, 25 i 26 
de setembre, dues triple-
tes del Club Petanca La 
Pobla de Montornès es van 
desplaçar a Bourg-Saint-
Andéol (França), per par-
ticipar en l’Internacional 
Bourg St. Andéol, en què 
van prendre part 296 tri-
pletes de arreu del mon.

El club poblenc ja ha co-
mençat la Lliga Provinci-
al de Tarragona, en què 
participen un equip de la 
Divisió d’Honor i un equip 
de la Primera Divisió, i on 
ocupen les places al cap-
davant de la classificació.

El mes d’agost passat, 
l’entitat del nostre muni-
cipi havia d’organitzar el 
primer Torneig Interna-
cional Província de Tar-

El Club Petanca La Pobla de Montornès disputa 
el play-off per al Campionat d’Espanya

ragona, que es va haver 
de suspendre a causa de 
la Covid-19. Hi havien de 
prendre part dos equips 
de França amb els millors 
jugadors del mon.

També es va haver de 
suspendre el Torneig So-
lidari, que enguany havia 
d’organitzar el Club Pe-
tanca La Pobla de Mon-
tornès.
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donem vida a casa teva!

El teu centre de jardineria  
a 5 minuts

Antiga carretera N-340 Km 1.173 - 43893 Altafulla 
Telèfon/Whatsapp: 977 65 25 47 

Recorda fer-nos  
el teu encàrrec  
per Tots Sants


