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Telèfons

Encarem els reptes

Ajuntament
977 65 31 01 - 977 65 30 07
977 65 31 08 (Fax)

Vigilants Municipals
619 042 538
Assistent Social
977 65 36 87
Consultori Mèdic
977 65 36 75

Joan
Díaz

Llar d’infants
977 65 49 62

Alcalde
del Catllar

Transcorreguts encara no
cinc mesos des que vaig ser
nomenat alcalde, us adreço
aquestes paraules per transmetre-vos la meva percepció
des d’aquest càrrec de privilegi que tinc l’honor d’ocupar.
En primer lloc, vull aprofitar
per agrair-vos que molts convilatans us heu acostat a mi
o a qualsevol dels integrants
del meu govern, ja sigui per
expressar-nos el vostre suport, ja sigui per suggerir-nos
iniciatives o bé per fer-nos
crítiques constructives que
ens ajuden a posar remei o a
ser conscients d’errors o problemàtiques que ens puguin
haver passat per alt. Com ja

assenyalava en el número
anterior d’aquest butlletí, ens
hem proposat de ser tan pròxims i oberts als veïns com
sigui possible.
Més enllà de les actuacions
endegades des del govern i
que ja són una realitat o en
vies de ser-ho, com el programa “Amb tu, a prop”, la reparació i millora de les pistes de
tennis o el nou sistema d’aigua
calenta de les escoles velles,
entre d’altres, vull transmetrevos que seguim treballant per
encarar els reptes als que ha
de fer front un municipi de la
mida i complexitat urbanística com és el Catllar. Per ferho, ens hem reunit i seguirem

institut-Escola
L’Agulla
977 65 35 01

fent-ho amb la majoria de
juntes de les urbanitzacions
i entitats, presa bona nota
dels seus problemes, i o bé
ja hi estem treballant o ens
hem conjurat a fer-los front
en la mesura que permetin
uns pressupostos que volem
tenir llestos i aprovats abans
d’acabar l’any.
Per acabar aquestes línies,
permeteu-me que, com ja he
tingut ocasió de fer personalment amb alguns de vosaltres,
us pregui i us agraeixi per
endavant que en els nostres
cercles propers fem entre tots
campanya a favor del civisme
i l’ús adequat de contenidors i
deixalleria en benefici de tots.

Biblioteca municipal
977 65 37 42
Castell
977 65 36 68
(en horari de visites)
Centre Cultural
977 65 36 69
(local per a la gent gran)
Escola de música
977 65 31 01
Piscines
Torre d’en Guiu
977 65 38 67
Jutjat de Pau
977 65 31 01
Parròquia
Sant Joan Baptista
977 65 31 39
Cooperativa Agrícola
977 65 33 29
Farmàcia
977 65 33 81

Transport públic
dies feiners

DISSABTES (FEINERS). Tot lany1
PaRadES

MONTFERRI
PaRadES
VILA-RODONA
VILA-RODONA
BRÀFIM
PUIGPELAT
BRÀFIM
VILABELLA
NULLES
VILABELLA
RENAU
NULLES
L'ARGILAGA
LA SECUITA
L'ARGILAGA
P. PARK
LA PALLARESOS
SECUITA

1

2

7,20

10,20

7,30

10,30

7,36

10,36

7,40

10,40

7,46

10,46

7,50

10,50

J. IMPERI
P. PARK
HOSTALETS (Cruïlla)
8,00
St. PERE I St. PAU
PALLARESOS
TARRAGONA (1)
8,05
J. IMPERI
TARRAGONA (2)
TARRAGONA
(3)
HOSTALETS
( Cruïlla) EST. BUS8,11
VALLS
8,25
TGNA EST. BUS (3)

11,00
11,05
11,11
11,25

3

-

--6,50
6,55
12,39
6,59
7,07
12,43
7,11
7,19
7,21
12,50
7,26
7,38
12,55
7,40
13,01
7,45
13,15

PaRadES
1
VALLS
TARRAGONA EST. BUS (3)
6,10
DISSABTES (FEINERS). Tot lany
TARRAGONA (2)
6,13
TARRAGONA
6,15
PaRadES (1)
1
2
3
St. PERE I St. PAU
6,22
TGNA EST. BUS (3)
9,15
12,00 13,15
HOSTALETS (Cruïlla)
6,25
J.
IMPERI
6,27
HOSTALETS ( Cruïlla)
9,30
12,15 13,30
PALLARESOS
6,32
J. IMPERI
9,35
12,20 13,35
P. PARK
LA
SECUITA
6,40
PALLARESOS
9,40
12,25 13,40
L'ARGILAGA
6,44
P. PARK
9,43
13,43
RENAU
6,50
NULLES
LA SECUITA
9,50
12,35 13,50
VILABELLA
PUIGPELAT
L'ARGILAGA
9,54
12,39 13,55
BRÀFIM
NULLES
10,00
14,00
VILA-RODONA
MONTFERRI
VILABELLA
10,05
14,05
BRÀFIM

10,10

-

VILA-RODONA

10,20

-

LÍNIA VILA.RODONA - TARRAGONA / LÍNIA MONTFERRI - VALLS

2
4 7,20
7,30
- 7,36
-7,40
- 7,46
-7,50
8,00
8,05
16,50
8,11
16,53
8,17
8,20
16,58
8,22
17,04
8,25
17,18

3
5 - - - - 8,20
8,22
8,27
19,50
8,30
19,53
8,36
8,44
19,58
8,47
20,04
8,50
20,18

4 FESTIUS.
5 Tot L'any
6
7
9,00
1
2 3 4 10,20
9,15
10,30
9,37
- -10,36 - 9,30
- -10,40 - 9,22
- - - - 9,20
10,46
- -9,24
-10,50 - 11,28
9,34
11,00 11,30
9,39 16,50
11,0519,50
11,35
9,5012,30
9,45
11,08 11,38
9,5312,33
9,50 16,53
11,1419,53
11,44
9,52
11,20
11,52
9,58
12,38 16,58 19,58
9,54
11,22 11,55
10,04
12,44
10,00 17,04
11,2520,04
11,58
9,45
10,18 12,58 17,18 20,18

8
9
10
11
PaRadES
MONTFERRI
14,20
VILA-RODONA
14,30
12,08
BRÀFIM
12,15
PUIGPELAT
14,36
12.00
VILABELLA
14,40
NULLES
RENAU
12,30 14,35 14,46
L'ARGILAGA
12,34 14,39 14,50
LA- SECUITA
P. -PARK12,44 14,45 15,00
12,49 14,50 15,05
PALLARESOS
12,52 14,53 15,11
J. IMPERI
12,58 (Cruïlla)
14,58 15,17
HOSTALETS
15,00 15,20
St.- PERE13,03
I St. PAU
13,06 (1)15,05 15,22
TARRAGONA
13,10 (2)15,10 15,25
TARRAGONA
12,23
TARRAGONA
EST. BUS (3)
VALLS
LÍNIA TARRAGONA - VILA.RODONA / LÍNIA
VALLS - MONTFERRI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
** 11
11,45
12,30
PaRadES
7,55
8,30
9,15
11,00
13,15 14,00 15,30
11,50
VALLS
7,58
8,33
9,18FESTIUS.
11,03Tot L'any
13,18 14,03 15,33
11,53
TARRAGONA
EST.
BUS
(3)
9,20
11,05
13,20 14,05 15,35
48,00
5 8,35
1
2
3 4 11,55
8,07
8,42
9,27
11,12
13,27 (2)14,12 15,40
12,02 TARRAGONA
19,15 21,30
9,15
12,00 19,15 21,30
8,10
8,45
9,30
11,15
13,30 (1)14,15 15,45
12,05 TARRAGONA
St.
PERE
I St. PAU
8,12
8,47
9,35
11,20
13,35
14,20 15,50
12,10
19,30 21,45
9,30
12,15 19,30 21,45
8,17
8,52
9,40
11,25
13,40 (Cruïlla)
14,25 15,55
12,15 HOSTALETS
19,35
12,20
J. IMPERI
8,20 21,50
8,55 9,3511,28 19,35- 21,50 9,05 9,40
9,50 12,25- 19,40- 21,55
13,50 14,31 16,05
12,23 PALLARESOS
19,40- 21,55
9,10
9,54
12,30 P. -PARK13,54 14,35 16,10
19,43- 21,589,4312,28- 19,43- 21,58 LA- SECUITA
16,15
10,00
12,45 14,00
L'ARGILAGA
10,04
12,00
12:52 14,04
RENAU
12,38
- - - - -11,53 - NULLES
10,10
12,08
13,00 14,10
VILABELLA
- - - - - InFORMaCIÓ
10,20
14,20
PUIGPELAT
13,15
BRÀFIM
- - - - - -

12
15,55
16,02
15,47
15,40
16,10
12
17,00
17,03
17,05
17,12
17,15
17,20
17,25
-

13
1
15,30
15,45
15,55
-16,01
16,05
-6,50
16,11
6,55
16,15
6,59
16,25
7,07
16,30
7,11
16,36
7,19
16,41
7,21
16,43
7,26
16,45
7,38
16,50
7,40
7,45
-

13
1
18,00
18,03
6,10
18,05
6,13
18,12
6,15
18,15
6,22
18,20
6,25
18,25
6,27
6,32
18,35
18,39
6,40
18,45
6,44
18,49
6,50
18,55
19,05
-JUNY -

LÍNIA
VILA.RODONA
14
15
16
17- TARRAGONA / LÍNIA MONTFERRI - VALLS

2
-7,20
7,30
-7,36
7,40
-7,46
7,50
17,25
17,30
8,00
17,36
8,05
17,41
8,11
17,43
8,17
17,45
8,20
17,50
8,22
8,25
-

3
------18,05
18,09
18,20
18,24
8,20
18,29
8,22
18,35
8,27
18,40
8,30
18,42
8,36
18,44
8,44
18,50
8,47
8,50
-

4
9,00
19,05
19,15
9,15
9,37
19,21
9,30
19,25
9,22
19,31
19,35
-19,43
19,48
19,51
20,00
20,03
20,05
20,10
9,45

HORARIS VIGENTS

14,10

-

-

-

-

-

-

14,20

-

-

-

-

-

-

24
MONTFERRI

HORES

6
10,20
10,30
10,36
10,40
10,46
10,50
11,00
11,05
11,08
11,14
11,20
11,22
11,25
-

7
11,28
11,30
11,35
11,38
11,44
11,52
11,55
11,58
-

14
15
16
17
LÍNIA TARRAGONA - VILA.RODONA /
18,30
2
3
4
5
6
7
19,00 20,15 21,30
11,45
19,03 20,18 21,33
7,55
8,30
9,15
11,00
11,50
19,05 20,20 21,35
7,58
8,33 20,27
9,18 21,42
11,03
11,53
19,12
8,00
8,35 20,30
9,20 21,45
11,05
11,55
19,15
8,07
8,42 20,35
9,27 21,50
11,12
12,02
19,20
8,10
8,45 20,40
9,30 21,55
11,15
12,05
19,25
8,12
8,47
9,35
11,20
12,10
8,17
8,52 20,46
9,40 22,05
11,25
12,15
19,35
8,20
8,55 20,50
11,28
19,39
22,09
9,05
9,50
-19,44
- 12,23
18,45
19,45
22,15
9,10
9,54
12,30
18,52
--22,20
18,38
19;49
- 10,00
19,00
19,55
22,25
10,04
12,00
-20,05
-22,35
11,53
19,15
-- 10,10
12,08
10,20
-

DEL 1 SEPTEMBRE AL 30 JUNY

HORARIS DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS DEL
01 DE SETEMBRE AL 30
VILA-RODONA

5
- - - - - - 20,50
9,20
20,54
9,24
21,00
21,05
9,34
21,08
9,39
21,16
9,45
21,18
9,50
21,20
9,52
21,25
9,54
10,00
-

902 119 814

www.hife.es

8
12,08
12,15
12.00
12,23

9
12,30
12,34
12,44
12,49
12,52
12,58
13,03
13,06
13,10
-

10
14,35
14,39
14,45
14,50
14,53
14,58
15,00
15,05
15,10
-

11
14,20
14,30
14,36
14,40
14,46
14,50
15,00
15,05
15,11
15,17
15,20
15,22
15,25
-

LÍNIA VALLS - MONTFERRI
8
12,30
12,45
12:52
12,38
13,00
13,15

9
13,15
13,18
13,20
13,27
13,30
13,35
13,40
13,50
13,54
14,00
14,04
14,10
14,20
-

10
14,00
14,03
14,05
14,12
14,15
14,20
14,25
14,31
14,35
-

** 11
15,30
15,33
15,35
15,40
15,45
15,50
15,55
16,05
16,10
16,15
-

12
15,55
16,02
15,47
15,40
16,10

13
15,30
15,45
15,55
16,01
16,05
16,11
16,15
16,25
16,30
16,36
16,41
16,43
16,45
16,50
-

14
17,25
17,30
17,36
17,41
17,43
17,45
17,50

15
18,05
18,09
18,20
18,24
18,29
18,35
18,40
18,42
18,44
18,50
-

16
19,05
19,15
19,21
19,25
19,31
19,35
19,43
19,48
19,51
20,00
20,03
20,05
20,10
-

17
20,50
20,54
21,00
21,05
21,08
21,16
21,18
21,20
21,25
-

12
17,00
17,03
17,05
17,12
17,15
17,20
17,25
-

13
18,00
18,03
18,05
18,12
18,15
18,20
18,25
18,35
18,39
18,45
18,49
18,55
19,05
-

14
18,30
18,45
18,52
18,38
19,00
19,15

15
19,00
19,03
19,05
19,12
19,15
19,20
19,25
19,35
19,39
19,44
19,45
19;49
19,55
20,05
-

16
20,15
20,18
20,20
20,27
20,30
20,35
20,40
20,46
20,50
-

17
21,30
21,33
21,35
21,42
21,45
21,50
21,55
22,05
22,09
22,15
22,20
22,25
22,35
-

HORARIS DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS DEL 01 DE SETEMBRE AL 30 JUNY

Emergències (Mossos
d’Esquadra, protecció civil,
ambulàncies, bombers)
112
Cap de Llevant (Tarragona)
977 25 80 05
CAP de Torredembarra
977 64 38 09
Urgències
977 64 38 01
Hospital de Santa Tecla
977 25 99 00
Hospital Joan XXIII
977 25 58 00
Consultes externes
977 25 58 36
Ambulatori
977 29 58 66
Atenció
violència de gènere
016 - 900900120
Avaries Ematsa
900203329
Atenció usuari Ematsa
900550555

Mod. CATLL-TARR.xls






     
     
     





     
     
Transports Públics
de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i
Sostenibilitat

informació: 977-780909 977-354445

www.autocarsplana.com

EMPRESA PLANA, S.L.

Autocars Plana
977 780909 - 977354445
Autocars Hife
902119814
Empresa Municipal
de Transports de
Tarragona 902 36 51 14
BASE (gestió de rebuts)
977 25 34 03
Consell Comarcal
del
Tarragonès
977 24 45 00
Tanatori Torredembarra
900 50 67 12

novembre 2016
nÚm. 4

’agulla

butlletí municipal del

Catllar

3

El Catllar engega el programa
“Amb tu, a prop” de suport a la gent gran
Aquest mes d’octubre, les
primeres persones grans del
Catllar s’han beneficiat del
programa “Amb tu, a prop”,
promogut per l’Ajuntament,
a través de la Regidoria de
Salut, Benestar i Família,
sensible a les necessitats
d’aquest col·lectiu i d’aquells
que estan en situació de risc

per manca de suport social i
emocional.

Els requisits per formar part
del programa són:

Es tracta d’un projecte
d’acompanyament telefònic,
lliure i gratuït, dirigit a persones grans i/o vulnerables que
viuen soles o acompanyades
d’altres en la mateixa situació.

■ Viure sol.
■ Viure en parella o família
amb les mateixes condicions
de dependència moderada.
■ Estar empadronat al Catllar.
■ Signar el consentiment

Cursos de primers auxilis al Catllar
La Sala Polivalent del Centre
Cultural del Catllar va acollir el
setembre dos cursos relacionats amb els primers auxilis. El
primer va ser un Curs amb Certificat Oficial del Consell Català
de Ressuscitació, en què van
participar una quinzena de persones, entre les quals diferents
treballadors de l’Ajuntament i
de l’Institut-Escola.
Pe altra banda, una cinquantena de persones van participar al
curs del Proyecto Andrea, per a
la formació en primers auxilis.

50 persones van participar al curs Proyecto Andrea, per a la formació en
primers auxilis

informat i permetre la utilització de les seves dades (telèfon, adreça, telèfon de contacte de familiar o persona
referent) en cas d’urgència.
■ Compromís d’avisar en
cas d’absència temporal del
domicili o abandonament del
programa.

Per a més
informació,
podeu
trucar a
l’Ajuntament:

977 65 31 01

S’instal·len
dos nous
desfibril·ladors

Des de fa unes setmanes, l’Institut-Escola
L’Agulla compta amb
dos desfibril·ladors externs automàtics (DEA),
un a cada edifici. Amb
aquests dos, actualment
al Catllar hi ha cinc DEA,
després dels que hi havia ja al Centre Cultural,
consultori mèdic i vehicle dels vigilants municipals.

4
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Visita del delegat del Govern
el primer dia d’escola al Catllar
El delegat del Govern
de la Generalitat a
Tarragona, Òscar
Peris, i la directora
dels Serveis Territorials d’Ensenyament,
Sílvia Rodes, acom-

panyats per l’alcalde, Joan Díaz, van
assistir el 12 de setembre al primer dia
de curs de a l’Institut-Escola L’Agulla
del Catllar.

En aquest centre educatiu hi ha matriculats
al voltant de 340 alumnes. Recordem que és
el segon any que hi ha
estudis de secundària
al nostre municipi.

Trobada de motos
històriques
El 25 de setembre un
nombrós grup de motos
antigues que participaven en una trobada a
Vila-seca durant el cap
de setmana va fer una
aturada al Catllar. Després d’una passada de

lluïment pel centre del
poble, la comitiva va esmorzar a la Torre d’en
Guiu, on van exposar les
motos a l’aparcament.
Posteriorment van fer
una visita guiada al
castell del Catllar.

Commemoració
de l’11 de setembre
L’Ajuntament del Catllar i
les entitats del municipi van
fer ofrenes al monument
commemoratiu de l’11 de
setembre de la Torre d’en
Guiu amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
Després, la veïna Lourdes
Sepúlveda va llegir el manifest i la Coral Sant Nicasi
va cantar Els Segadors.

Una de les caixes niu que es van penjar al bosquet que hi ha davant de l’Escola L’Agulla, una
mallerenga carbonera.

novembre 2016
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El Catllar acull un
festival folklòric romanès
L’Associació Sociocultural Romanesa de
Tarragona, amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Catllar i el
Consorci Turístic Baix
Gaià, va organitzar el
passat 2 d’octubre el
Festival Folklòric Romanès a la Torre d’en
Guiu. La Festa de la
Tardor (Saarbatoarea
Toamnei) va permetre
conèixer de prop les
danses tradicionals
o tastar plats típics
d’aquest país.
Va ser una jornada
molt interessant d’intercanvi entre dues
comunitats molt properes que per exemple
parlen dues llengües
amb una arrel comuna, el llatí. Al Catllar
viu una important
comunitat romanesa
des de fa anys i molt
integrada al poble.
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Trobada de la
Ruta Maginiana
Tarragona va organitzar la primera Trobada d’alcaldes de la Ruta Maginiana, en la
qual va prendre part l’alcalde del Catllar.
Hi van participar els alcaldes dels municipis que formen part del recorregut de la
Baixada de l’Aigua de Sant Magí.

Es crea la Coral
Infantil del Catllar
Des d’aquest mes de setembre el Catllar
compta amb una coral infantil, dins de
l’Escola de Música Municipal. Actualment ja hi ha dos grups -22 nens i nenes
de 5 a 8 anys i 19 de 9 a 12 anys- que ja
estan preparant el concert de Nadal el 10
de desembre i també està programat un
de Primavera i un de Final de Curs. També es vol crear un cor juvenil. Assagen a
l’Institut-Escola L’Agulla, a la perllongació
del carrer de França.
Les inscripcions continuen obertes i no cal
formar part de l’Escola Municipal de Música. Només cal pagar una quota mensual
de 5 euros. La inscripció s’ha de fer a les
oficines de l’Ajuntament.
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Medi ambient / Associació Mediambiental La Sínia

La canya
Al riu Gaià i per extensió molts
rius mediterranis, hi viu des de
fa uns quants segles una planta
molt comuna però que desconeixem del tot. Habitualment l’anomenem canya americana, encara
que pel que ens diuen els botànics, sembla que el seu origen
és probablement l’Àsia central i
meridional. En alguns punts de
Catalunya també l’anomenen
canyer o canya de Sant Joan.
Aquesta planta, la canya, com la
coneixem aquí, és de la família de
les gramínies. Pot arribar fins als
6 metres d’alçada i presenta una
arrel molt característica, el rizoma, gruixut i llarg, del qual neixen les canyes. Tendeix a formar
grans poblacions a les vores del
riu, els canyars, on pràcticament
només hi viu la canya. És un clar
exemple de pèrdua de biodiversitat del nostres rius i està inclosa
com una de les cent espècies
exòtiques invasores més nocives
del món, segons la UICN, Unió Internacional per la Conservació de
la Natura.
Aquí al Catllar, com a la resta dels
municipis per on passa el Gaià, la
canya és molt present en molts
del trams del riu. Aquesta forta
presència s’explica bàsicament
per dos factors. Per una banda, la
canya té molts usos i s’ha utilitzat molt com a suport de moltes
plantes hortícoles, com ara tomaqueres i mongeteres, s’ha fet
servir en cistelleria i també per a
la construcció, per exemple, de
falsos sostres de guix. I per altra banda, la tala de la vegetació
pròpia de les riberes dels rius va
contribuir de manera decisiva a
l’expansió d’aquesta planta.
Des de fa uns anys s’han començat a fer actuacions per mirar de
canviar aquesta situació. A l’entorn de la resclosa de la fàbrica i
per damunt del pont vell del tren
s’hi fan actuacions de manera

Al Catllar,
com a la resta
dels municipis
per on passa
el Gaià, la canya
és present
en molts
dels trams del riu

regular. I com ho podem fer per
treure-la? De tots és sabut que
la canya un cop establerta és
molt difícil d’eliminar. L’estratègia que hem seguit nosaltres és
relativament fàcil d’aplicar. Consisteix a tallar la canya i després
fer el mateix amb els successius
rebrots que van apareixent cada
tres o quatre setmanes, segons
l’època de l’any. Val a dir que
entre els mesos de novembre i
març la canya no rebrota per les
temperatures fredes. I això, per
anar bé, cal fer-ho com a mínim durant uns tres anys. I en
paral·lel, tenim un aliat que és la
vegetació de ribera. Si es realitzen plantacions entre el canyar,
aquesta, a mesura que es va fent
gran, fa competència directa sobre la canya, i aconsegueix que
quedi pràcticament arraconada.
Així doncs, si aconseguim tenir
uns bons boscos de ribera al
nostre riu reduirem la presència
d’aquesta espècie invasora i de
pas guanyarem en biodiversitat,
un espai on per exemple passejar
sota l’ombra d’esplèndids arbres,
que també fan moltes funcions
com ara de filtre verd i redueixen la velocitat de l’aigua en cas
d’avinguda. Sense cap mena de
dubte, els propers anys caldrà
apostar per la recuperació dels
boscos de ribera del Gaià.
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Els Diables del Catllar tindran
la seva bèstia de foc
En un taller de la Part Alta de Tarragona l’escultora Àngels Cantos està
treballant per tenir enllestida aquest
mes de desembre, per Sant Nicasi, la
primera bèstia de foc de la Colla de
Diables del Catllar. Se sap que serà
una llagosta, però els detalls es guarden en secret per mantenir la sorpresa fins a darrera hora. S’ha escollit la
llagosta en record de l’episodi viscut
el 1687, quan hi hagué una plaga de
llagostes a tot Catalunya. El Catllar va
fer un vot de poble a sant Nicasi, que
ja protegia el poble de la pesta, per
tal de salvar-se de la plaga que feia
malbé els camps de conreu. Des de
llavors se celebrava una gran festa
cada 14 de desembre que es manté
a l’actualitat.
Ja feia un parell d’anys que la idea de
tenir una bèstia de foc corria pel cap
dels Diables, però no va ser fins a principi d’aquest any que, amb el suport de
l’Ajuntament del Catllar, se’n va iniciar
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S’ha escollit la llagosta en record de l’episodi viscut pel Catllar
el 1687, quan hi hagué una greu plaga
d’aquests insectes
La bèstia fa un metre i mig d’ample i
gairebé tres de llargada. Encara no se
sap amb exactitud, però el pes estarà
entre 40 i 45 quilos. Segons l’Àngels,
s’ha hagut de prestar molta atenció
en les sis potes perquè no sobresurtin
molt de la resta de la figura i es puguin
trencar fàcilment.

Una imatge d’una de les potes de la llagosta. De fang se’n trauran els motllos.

la construcció. L’Àngels, que ja havia
creat el casc del Llucifer i la pamela de
la Diablesa de la colla catllarenca, va
començar per documentar-se a través
d’internet i llibres i després va elaborar
la maqueta a partir de les proporcions

del seu marit i un membre de la colla.
El següent pas és treballar la figura
per fer els motllos. És on hi ha la feina més creativa, segons l’Àngels, que
assenyala que el pas a fibra de vidre
és molt mecànic.

L’Àngels Cantos té una experiència
de vint anys en la construcció i restauració de bestiari popular, com la
reproducció del Drac de Tarragona i
la construcció del Drac i la Cucafera
petita del seguici tarragoní, a més de
restaurar els Gegants moros i crear les
set Màscares del Ball dels Set Pecats
Capitals.

Nova etapa, nous horitzons...
El passat curs 2015-2016 va ser l’embrió d’aquesta nova etapa de l’Institut-Escola L’Agulla. Per primer cop i
després de molts d’anys d’insistència i de perseverança es va aconseguir poder impartir els ensenyament
d’educació secundària obligatòria al
nostre municipi. Val a dir que la conjuntura de l’augment demogràfic i la
situació de crisi econòmica global va
propiciar aquest fet.
Aquest embrió de canvi, que va ser el
curs passat, ha esdevingut una realitat aquest curs 2016-2017, en què ja
s’imparteix un cicle sencer de l’ESO a
l’aulari de les conegudes “Escoles Velles”; a aquesta nova oferta educativa,
a part de la seva pròpia complexitat
per a la implantació i transformació
del centre educatiu, cal sumar-hi el fet
de trobar-nos situats en dos edificis a
una distància considerable. Això suposa una complexa organització per
portar a terme projectes interdisciplinaris i transversals per a tots els ni-

poder portar a terme activitats de caire cultural, esportiu i formatiu sense
ànim de lucre en un espai adequat.
Aquest fet propicia integrar en un mateix complex la major part de l’oferta
de serveis i activitats del municipi i
facilitar la conciliació dels horaris
familiars i optimitzar els recursos de
què disposa el poble.
vells educatius, de P3 fins a 2n d’ESO,
com el que es va fer recentment entorn al cinema, entre altres iniciatives.
L’esforç i la feina ben feta de tot
l’equip docent, conjuntament amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Catllar i de les famílies, ha propiciat que
puguem mantenir la línia de centre establerta al llarg dels anys, i incorporar
per a aquest 2016-2017 nous recursos com ha estat la implantació d’una
Unitat de Suport a l’Educació Especial
(USSE), que ha suposat poder atendre
en un espai concret els alumnes, personalitzar-ne l’aprenentatge i aten-

dre’n amb garanties les necessitats.
No només en l’àmbit educatiu s’ha
produït aquesta nova etapa, un nou
cicle s’ha iniciat amb la renovació de
l’equip directiu fruit de la jubilació
després de trenta anys de la mestra
Assumpció Bonet i Estradé al capdavant de l’Escola L’Agulla.
Així mateix i d’acord amb l’actual
equip de govern de l’Ajuntament del
Catllar s’han realitzat diversos convenis i acords per tal de fer un ús social dels edificis de l’Institut-Escola
L’Agulla, i facilitar a tota la població

Per acabar aquesta petita miscel·lània
cal fer esment que aquesta nova etapa no acaba només amb el que s’ha
iniciat aquest curs 2016-2017, sinó
que l’horitzó que ens plantegem és
poder fer de l’Institut-Escola L’Agulla
un referent educatiu al Camp de Tarragona, introduint noves metodologies,
optimitzant recursos i aconseguint
al llarg dels anys un ensenyament
tan adequat com sigui possible a les
demandes formatives dels infants i
joves del Catllar.

Francesc Seritjol Marimon

Director de l’Institut-Escola del Catllar
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La Festa Major s’allarga del 13 al 29 d’agost
El Catllar va viure aquest mes
d’agost una Festa Major que va
combinar els actes més tradicionals amb noves propostes.
L’objectiu és que tots els públics poguessin gaudir d’uns
dies tan especials. El programa va començar amb un taller
d’observació d’estels al Catllar
el 13 d’agost i el sopar popular
i les havaneres l’endemà. Es van
succeir, entre altres, la Holi Party,
escacs, cinema a la fresca, bicicletada popular, festa aquàtica,
musclada, cursa d’orientació...
fins a arribar als actes més tradicionals, que van arrencar amb
la Despertada dels Gegants, que
van continuar amb les cercaviles,
balls i concerts, missa, correfoc
i altres activitats. La Diada Castellera va ser un dels actes més
multitudinaris, amb un gran nivell
per part de les colles participants:
Castellers de Vilafranca, Vella de
Valls i Jove de Tarragona.

novembre 2016
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Sant Nicaset
2016
La pluja caiguda el diumenge
9 d’octubre va afectar la V Trobada de Gegants del Catllar i va
obligar a suspendre la cercavila
pels carrers del municipi. Es va
mantenir, però, el dinar de germanor a la Torre d’en Guiu entre
les tretze colles participants.
Dos dies després, el dimarts al
vespre, es van portar a terme
els actes de la Festa Major Petita del Catllar, amb la missa i

el seguici cap al Castell, amb
la participació de la Coral Sant
Nicasi, la Colla de Diables Infantils del Catllar i la Colla de
Gegants i Grallers del Catllar.
Es va venerar la Relíquia de
Sant Nicasi. Tot seguit es va
fer un petit concert de música
tradicional a càrrec de la Cobla de la Mitja Lluna, mentre
els assistents van degustar el
tradicional pastís de Sant Nicaset.

butlletí municipal del
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Es renoven les pistes de
tennis municipals de la
Torre d’en Guiu

Des de l’Ajuntament consta
que ha estat un reclam de
molts vilatans, que no havia
sigut prioritari per al govern
anterior i, amb l’entrada del
nou govern, ha estat una
de les primeres millores de
servei per als catllarencs

El CE El Catllar
comença la
temporada amb
dificultats per
guanyar partits
El CE El Catllar ha iniciat
la temporada del retorn
a la Segona Catalana de
futbol sense conèixer la
victòria en les primeres
nou jornades. Els quatre
empats i cinc derrotes
aconseguits han situat
l’equip del nostre municipi a la cua de la classificació, on es troben la
resta d’equips del Baix

L’actuació
ha tingut un
pressupost de
40.578 euros
i les obres
han durat
cinc setmanes
que practiquen esport. L’actuació ha tingut un pressupost
de 40.578 euros. Les obres han
durat cinc setmanes, i des del
dia 17 d’octubre les pistes ja
estan a ple rendiment, amb els

setanta alumnes de l’escola
de tennis de Carmen Ripoll i
l’afluència d’uns cinquanta jugadors més, que utilitzen les
pistes particularment pagant
un import simbòlic d’1 euro/
hora. El pagament es fa directament al restaurant de la
Torre d’en Guiu o a les oficines
de l’Ajuntament. Les inscripcions a l’escola de Carme Ripoll
encara estan obertes i podeu
inscriure-vos o demanar informació a través del telèfon
615 189 121(Carmen Ripoll).

Distinció per al CFS El Catlllar Atlètic

Les competicions esportives de la
temporada 2016-2017 han començat
aquest mes d’octubre, amb la novetat
negativa que el sènior B no ha pogut
començar la temporada per manca de
jugadors.

Gaia, que tampoc han
començat la lliga gaire
bé. Els dos derbis que
el CE EL Catllar ha jugat
amb els altres equips
de la subcomarca han
acabat amb empat: amb
el Roda de Berà (1-1) i
amb la Riera de Gaià
(2-2). Els dos enfrontaments s’han disputat al
municipal catllarenc.

Resultats en les primeres
jornades de lliga:

Futbol sala
El Club Futbol Sala El Catllar Atlètic ha
estat distingit per l’Ajuntament del Catllar amb Premi Auriga FVSCVS per la
seva tasca de promoció de l’esport local
infantil i femení. Per novena edició, es
van lliurar els Premis i les Beques Auriga FVSCVS, que any rere any convoca el
Consell Esportiu del Tarragonès i que reconeix l’esperit esportiu en diferents modalitats. Aquest any, la Gala del Consell
Esportiu del Tarragonès va ser al Morell.

nÚm. 4

Futbol

Entitats / TENNIS I FUTBOL

L’Ajuntament del Catllar ha
arranjat les dues pistes de
tennis municipals situades
a la Torre d’en Guiu, que estaven força deteriorades. El
primer que s’ha fet és arrencar les arrels que havien
aixecat el ferm i traure els
arbres de ribera no autòctons, que eren la causa de
les escletxes a les pistes.
S’ha arreglat el ferm de
base i al damunt s’ha col·
locat la moqueta de microgreen, que és una superfície
de fibra artificial esponjada
que imita el joc de la terra
batuda, amb què s’aconsegueix un bot constant de la
pilota, i, com té amortiment
incorporat proporciona als
jugadors una gran confortabilitat de joc, tant a experts com a novells.

novembre 2016

Salou-El Catllar 1-1
El Catllar-El Vendrell 0-4
El Catllar- Tortosa 0-3
Cambrils-El Catllar 5-0
El Catllar-Batea 2-2
La Cava-El Catllar 3-0
El Catllar-Roda de Berà 1-1
Ulldecona-El Catllar 1-0
El Catllar-La Riera 2-2
Torredembarra - El Catllar 1-1
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Entitats / Grup de Gegants i Grallers del Catllar

Actualment
el grup el formen
unes 45 persones,
una dotzena
d’infants,
i realitzen
diverses sortides
a l’any

El Grup de Gegants i Grallers
del Catllar està de celebració
aquest any. I és que els gegants nous, en Dalmau i l’Elionor, celebren deu anys. Des de
la Festa Major han realitzat
diversos actes per celebrar
l’aniversari i estan demostrant
el dinamisme d’aquesta colla.
El 9 d’octubre van organitzar
la V Trobada Gegantera del
Catllar, amb tretze colles. La
pluja va obligar a suspendre
la cercavila, però sí que es va
celebrar el dinar de germanor
a la Torre d’en Guiu.

tenen cinc capgrossos que en
algunes edicions surten, però
que estan una mica deteriorats i tenen previst intentar remodelar-los o fer-ne de nous
aprofitant alguna subvenció.

De gegants al Catllar n’hi ha
des de fa més de tres dècades, quan el 1982, des del
Grup de Dones, es van crear
els gegants vells, en Nicasi i la
Joana, que van agafar el nom
dels patrons del Catllar. Fa
deu anys, la colla gegantera
va decidir que calia construir
uns gegants nous, ja que els
vells estaven antiquats i com
no eren desmuntables eren
difícils de transportar a les
sortides. L’Ajuntament del
Catllar va finançar la cons-

Per celebrar els deu anys dels
gegants nous, el Grup de Gegants i Grallers del Catllar ha
preparat un marxandatge especial: samarretes, ventalls,
cava amb plaques dels gegants, gots de plàstic i gorres
per als nens i nenes. També
han organitzat actes commemoratius durant la Festa
Major, com una musclada popular i un concert amb la formació The Soulman Quartet, a
més de la Trobada Gegantera
a l’octubre.

La recepta

trucció d’aquests nous gegants, que va anar a càrrec
de l’escultor reusenc Manel
Llauradó i van inspirar-se en
els senyors del Castell: Dalmau de Queralt i Elionor de
Pallars. Aquesta és la parella

que fa diverses sortides fora
del Catllar, mentre que els gegants vells surten per la Festa
Major i la Trobada Gegantera.
La construcció dels nous gegants va significar un impuls

Ariadna Tous

Blogger de
Las delicias de Ariadna

Pastís de carn, moniato i patata
INGREDIENTS
◗1 patata grossa
◗400 g de vedella
magra
◗1 ceba
◗1 gra d’all
◗1 pastanaga mitjana
◗2 tomàquets madurs
◗1 moniato mitjà
◗Nou moscada
◗Pebre negre
◗Pebre vermell
◗Orenga
◗1 branca
de julivert
◗Sal
◗Oli d’oliva verge
extra
◗Mantega
◗Un raig de llet
◗Un raig de vi blanc

PREPARACIÓ
◗Bullim la patata amb pell.
◗Un cop cuita la pelem i l’aixafem
amb ajuda d’una forquilla.
◗Hi afegim una culleradeta de mantega, un raig de llet calenta, sal, un
polsim de nou moscada i un polsim
de pebre negre, i remenem bé.
◗Pelem i piquem la ceba i la posem
a coure en una cassola amb un bon
raig d’oli.
◗Quan rossegi, piquem la carn i
l’afegim juntament amb l’all laminat, el pebre vermell i el pebre negre.
◗Quan la carn trenqui color, hi ratllem les tomaques, hi afegim un bon
raig de vi i deixem coure.
◗Al final de la cocció, hi afegim un
polsim d’orenga i una mica de julivert picat.
◗Pelem, laminem i fregim el moniato. El salem al gust.
◗En motlles o en una safata muntem el plat: posem una capa de
puré de patata, una capa de carn
i coronem amb les rodanxes de
moniato.

Més receptes a: https://lasdeliciasdeariadna.wordpress.com

Deliciós pastís de carn sofregida i patata coronat amb
cruixents làmines de moniato; un plat complet, original i
irresistible que encantarà a
tota la família. En el sofregit
podem substituir la pastanaga per carabassa i fer així un
plat més de temporada. Pel
que fa a la carn, si volem ferlo més gustós podem posar
la meitat de porc i la meitat
de vedella. Quant a la presentació, podem muntar-ho
en motlles individuals, que
sempre quedarà més curiós,
o en una safata gran i anar
servint porcions.
Las delicias de Ariadna

per a la colla, amb l’entrada
de nous membres. Tot i que el
cap de quatre anys hi va haver una davallada, que s’ha
invertit els últims anys amb
l’entrada de nous integrants,
la majoria pares i mares amb
fills. Actualment el grup el formen unes 45 persones, una
dotzena d’infants. Realitzen
diverses sortides a l’any, que
són gairebé sempre intercanvis amb altres colles. També
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Apunts de dietètica
És temps de moniatos, bolets i carabassa
Els moniatos

◗ Són ideals per s una dieta hipocalòrica.

Són tubercles, per tant rics
en hidrats de carboni d’absorció lenta i en fibra. És
molt similar a la patata, de
gust més dolç, aporta més
calories, ja que conté més
sucres.

◗ Per les rodalies del poble podem trobar, segons temporada,
pebrassos, rovellons, mucoses
o llenegues, pota de perdiu,
fredolics… i els més espavilats,
rossinyols.

◗ Rics en vit A i C, també ens
aporten potassi, fòsfor, calci
i ferro.
◗ A la nostra cuina formen
part tant de primers com de
segons plats, així com de
postres.

Els bolets
Nutricionalment parlant
aporten proteïnes de bona
qualitat, i com la resta de
vegetals , a penes aporten
greix .
◗ Respecte als micronutrients, aporten ferro, potassi, magnesi, fòsfor, coure,
seleni, calci, manganès i
vitamines com: A, B1, B2, B3,

Carabassa

B6, B12, C i D2.
◗ Un dels aspectes més destacats dels bolets és el seu aport
en fibra, sobretot betaglucà,
que té dues funcions molt importants:
◗És beneficiós per colon, perquè incrementa el bolus fecal i
millora el trànsit intestinal.
◗ Fa augmentar l’excreció dels
àcids biliars i del colesterol intestinal, per tant té un efecte
hipolipemiant.

◗Si bé es pot comprar tot l’ any,
és ara, a l’hivern, quan tenen la
pell més dura i un color més
intens, són més aromàtiques i
saboroses.
◗ El seu color es deu al contingut en carotens, que es transformen en vitamina A, essencial
per a la vista, per a les defenses i mantenir una bona pell.
És molt rica en micronutrients,
i és rica en fibra insoluble, que
fomenta la velocitat del trànsit
intestinal i té efectes laxants.
◗ Els minerals que conté són:
calci i potassi, i en canvi conté
poca quantitat de sal.

Catllar
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Cicle de conferències
d’història al Castell
La Fundació Castell del Catllar organitza un Cicle de conferències d’història aquest mes de novembre i primera setmana
de desembre en aquest monument del nostre municipi. Estan
programades a partir de dos quarts de vuit del vespre. Van
començar el dia 4 amb una xerrada de la doctora Montserrat
Duch sobre “La Catalunya autònoma durant la Segona República (1931-1936)” i el dia 11 amb “Una reflexió crítica de
la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939)”, a càrrec de Josep
Maria Solé i Sabaté.
Les conferències programades són:
◗ Divendres 18 de novembre: Projecció dels audiovisuals: Visca
la República! El retratista. Un documental d’Antoni Benaiges,
el maestro que prometió el mar. Material cedit pel Memorial
Democràtic (Generalitat de Catalunya)
◗ Divendres 25 de novembre: “El primer franquisme a Catalunya” - Dr. Joan Maria Thomas i Andreu
◗ Divendres 2 de desembre: “Segona República, Guerra Civil i
primer franquisme, aproximació des d’una perspectiva local”
- Mn. Manuel Maria Fuentes Gasó

Nova font
S’intal·la una font
a l’Institut-Escola
L’Agulla, concretament a les instal·
lacions de les escoles
velles.

novembre 2016
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Les nostres urbanitzacions

La Cativera

La Cativera és la urbanització del Catllar més propera
a la presa del Gaià i actualment hi viuen al voltant
d’unes dues-centes persones. La seva història comença els anys setanta, quan el
propietari de la finca, el tarragoní Sanromà, va parcel·
lar-la i va començar a vendre
les parcel·les, a través d’un
guàrdia civil retirat. Per
aquesta raó, els primers habitants eren agents jubilats
d’aquest cos, sobretot de la
zona de ponent de Tarragona. Els primers habitatges
eren casetes sense aigua,
que per a construir-les havien d’agafar-la de la bassa
de La Cativera. A finals dels
setanta i els anys vuitanta
es van començar a construir
xalets.
En total, a La Cativera hi ha
5,5 quilòmetres de carrers
i actualment hi viuen unes

setanta famílies. Hi ha 210
parcel·les. El que valoren els
residents és la tranquil·litat
i l’entorn natural, que també obliga a prendre precaucions, com mantenir net el
perímetre de la urbanització,
almenys uns 25 metres, com
a protecció davant dels incendis forestals. L’accés des
de la carretera el van haver
d’enquitranar els parcel·listes
ja fa anys amb un cost de
20.000 euros i fa un parell
d’anys s’hi van fer algunes
millores, com ampliar el pas
per algunes corbes perilloses.
El projecte d’urbanització per
legalitzar La Cativera arrenca al voltant de l’any 2000 i
en aquests moments s’està
al final del procés negociant
amb l’Ajuntament del Catllar
la seva recepció per part del
consistori. El pressupost inicial del projecte va ser de 5,7

VET-CONSEJOS

Pilar Ramón

Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

Toxoplasmosis,
gatos y embarazadas
La Toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por
un parásito que infecta a casi
todas las especies de sangre
caliente, incluidos los gatos y
los humanos. Afecta básicamente a personas inmunodeprimidas, y han de tener especial
cuidado las mujeres embarazadas, porque si la enfermedad se
transmite al feto, puede causarle
a éste graves consecuencias.
En los gatos es una enfermedad
infrecuente, y la pueden contraer comiendo carne de caza o
poco cocinada, bebiendo agua
contaminada, en la gestación
y lactación o por transfusión
sanguínea.
El gato es el único animal que
puede eliminar en sus heces
las formas infectantes del parásito. Pero las heces del gato
recién eliminadas NO suponen
un riesgo real de contagio. Para
ser infecciosos, deben pasar

entre 24 horas y 5 días tras la
deposición.

Prevención
con respecto al gato:

No limpiar los utensilios del gato
o hacerlo con guantes. Recoger
las heces del gato todos los días
y con una pala. Evitar que el gato
cace. Nunca alimentar al gato
con carne ni vísceras crudas.
Mantener la salud del gato en
las mejores condiciones, realizándole una visita anual veterinaria.
Estudios científicos demuestran
que es muy improbable que una
mujer embarazada se contagie
de toxoplasmosis a través de
su gato, siempre y cuando las
medidas higiénicosanitarias
sean las adecuadas. De hecho,
la fuente de infección más frecuente se debe a una inapropiada práctica culinaria o a la
ingesta de carne cruda.

envien es remarca que hi ha
elements que han d’anar a
la deixalleria, com mobles i
rodes. També creu que és un
problema que l’autobús no
arribi fins a la urbanització,
a causa de la impossibilitat
que per la carretera d’accés hi passi un vehicle com
aquest.

milions euros i la crisi econòmica va complicar el procés, ja
que es va registrar un 10% de
morositat. Els darrers anys hi
ha hagut problemes amb l’empresa que ha fet el projecte
d’urbanització, que ha provocat alguns maldecaps i decisions com haver de destinar
els diners per a la construcció
d’un local social a reparacions
als carrers de les quals es va
desentendre l’empresa. En
aquests moments hi ha tot el
clavegueram fet, s’ha soterrat
la xarxa elèctrica i també s’han
fet els conductes de gas. Les
voreres mesuren un metre i
mig.

El projecte
d’urbanització
de La Cativera
arrenca al voltant
de l’any 2000 i ara
s’està negociant
amb l’Ajuntament
del Catllar la seva
recepció
Un dels problemes de la urbanització que assenyala
el president de la Junta de
Compensació de La Cativera,
Ángel Barrio, és l’incivisme
d’alguns veïns amb la brossa, tot i que en les cartes que

La Cativera fins fa uns anys
havia organitzat cada mes
de juliol una festa molt potent, amb l’Àngel Barrio al
capdavant, però ho va acabar deixant pel desgast de
tants anys i la feina al capdavant de la junta de compensació a partir del 2004.
Es decorava la urbanització
amb banderetes, en el sopar
de germanor es van arribar
a repartir un miler d’entrepans. Es feien activitats
infantils, inflables, gimcana, festa de l’escuma, ball,
concursos... La festa es finançava amb una aportació
de vint euros per família, una
subvenció municipal i sortejos.

’agulla
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Feines al camp, hort i jardí

Novembre
i desembre

Joan Morlà

Catllar

Vicky Gironès

Autor:
Josep Baiges
(coordinador)

Plantarem o sembrarem: bledes, espinacs, escaroles, enciams, faves,
pèsols, alls i julivert.

Editorial:
Cossetània
Edicions

Carxofa
Barrinador o riquer. Durant el mes
de novembre, està en ple vol d’aparellament i comença a fer les postes
a les soques de les carxofes, preferentment a les soques velles.
Tractaments fitosanitaris: emprar
formulats amb baix impacte sobre
la fauna auxiliar. Consultar registre
de productes autoritzats.

Enciam
Míldiu
Mesures culturals: com totes les malalties criptogàmiques, s’han d’evitar
els excessos d’humitat.
Ceba, porro i calçot
Míldiu
Mesures culturals: cal no fer plantacions denses per afavorir una bona
ventilació i procurar un bon drenatge
del terreny. D’altra banda, és important controlar els adobs nitrogenats,
ja que sovint s’apliquen en excés i
acaben essent els responsables de
la fragilitat de la planta i en conseqüència de la seva futura infecció.
Tractament fitosanitaris: en cas de
forta presència utilitzar un fungicida,
cal respectar els terminis de seguretat, temps que ha de transcórrer entre l’aplicació del producte i la recol·
lecció per al consum.
Api i julivert
Septòria: els símptomes es manifesten per la presència en les fulles
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de taques de color marró clar, en les
quals s’observen uns punts negres
que són els picnidis del fong.
Mesures culturals: procurarem no circular per la plantació quan les plantes
estiguin humides, ja que en produir
ferides, el fong té més capacitat de
penetració. Intentarem també no realitzar regs cap al tard per evitar la
presència de gotes d’aigua a les fulles
durant un període llarg de temps.
Tractament fitosanitaris: en cas de
forta presència de la malaltia utilitzar
un fungicida específic.

jardí
Plantació
A finals de la tardor comença a ser
bona època per plantar arbres i arbustos, sobretot de rel nua.
Adobat: aplicar un adob orgànic tipus fems, compost, etc. No utilitzar
fertilitzants nitrogenats en aquesta
època perquè estimulen el creixement
de nous brots i les plantes estan en
repòs i no ho necessiten.

camp
Poda: bona època per a podes generals. Si es preveuen gelades, aturar-la.
Feines culturals: adobar amb fems,
compost, etc. Llaurada a finals de
tardor i hivern: per esponjar i airejar
la terra.
Podeu trobar més informació al web
del DARP (www.gencat.cat/agricultura/sanitat) i a l’informador automàtic
de Tarragona (977 21 93 12).

Jordi Salvat
El Vallenc
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Llibres
CREU-ME, ÉS POSSIBLE.
Afrontar el càncer amb optimisme

HORTA

Col i coliflor
Mosca blanca de la col
Mesures culturals: quan les poblacions d’aquesta plaga són molt altes,
els cultius queden tacats a causa de
la negreta que es diposita en els excrements de melassa que la mosca
excreta. Per netejar els cultius, sovint
són eficaços tractaments amb aigua
a certa pressió i sabó potàssic per
treure’n la negreta.

novembre 2016

La propietat de la capçalera i edició declina qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels seu col·laboradors,
que expressen lliurement les seves opinions. Els articulistes i col·laboradors exposen criteris i posicions personals.

Correu electrònic: info@elcatllar.cat

dolent”. Algun dels testimonis
que més m’han sorprès ha
estat quan explicaven que els
seus coneguts canviaven de
vorera quan els veien per no
preguntar com estaven o les
mirades de pena.

Fa un parell de setmanes va arribar a
les meves mans el recull d’una trentena
d’històries coordinades pel periodista Josep Baiges Gispert, nascut l’any
1968. En Josep ha treballat en diferents
mitjans de comunicació, però sempre ha
estat relacionat amb la ciutat de Reus,
en l’actualitat és responsable de comunicació de la Cambra de Reus. L’any
passat va ser diagnosticat de càncer i ha
volgut amb aquest recull encomanar el
seu mantra de “Creu-me, és possible”,
que és el que es repetia constantment
durant el transcurs del procés.
Aquest llibre està escrit per periodistes
vinculats a la ciutat de Reus i algun personatge mediàtic com poden ser Jordi
Èvole o Xavier Graset. El format d’històries curtes i entretingudes conviden a
la reflexió, i són molt emotives, amb un
breu apunt biogràfic que el fa de fàcil
lectura. El factor comú de la trentena
d’històries és l’intent d’encomanar optimisme en el transcurs de la lluita contra
la malaltia.
Tots els testimonis destaquen que el
càncer continua sent tabú i se n’ha de
parlar de forma oberta als mitjans de
comunicació i evitar la utilització d’expressions com “llarga malaltia”, “mal

Algun dels testimonis destaquen la millora científica que
s’ha produït en els últims vint anys per
lluitar contra el càncer i que s’ha d’invertir en recerca. Es destaca el paper
important dels metges especialistes
en oncologia de l’Hospital de Sant Joan
de Reus i la Lliga Contra el Càncer, que
estan disposats a escoltar en qualsevol
moment persones que de forma altruista amb el seu testimoni donen el suport
necessari. A més a més no podem oblidar un factor molt important: la prevenció; agafar-lo a temps és vital.
La situació econòmica actual fa que
els recursos públics per a investigació
siguin molt minsos, i hi ha força iniciatives populars per a la recollida de fons.
Aquest llibre n’és un exemple, ja que els
beneficis de l’edició es destinaran íntegrament a la Lliga Contra el Càncer de
les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i al servei d’oncologia de
l’Hospital Sant Joan de Reus. Aquesta ressenya literària la dedicaré a tots
aquells malalts de càncer i a les seves
famílies per donar-los els ànims que es
necessiten per superar la malaltia. Només em queda recomanar-vos la lectura
del llibre i sobretot regalar-lo a tots els
vostres amics i coneguts perquè el tinguin prop en cas de necessitat, penseu
que és per una bona causa.

novembre 2016
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Grups municipals
Joan Morlà i Teresa M. Canela (UNICAT), Carles Guillén i M. Goretti Gatell (CiU),
Joan Díaz i Ilé Gomis (ERC) i Marcelo Tarantino (ICV-EUiA)

Seguint fent referència al fulletó de PSC-PSOE, es pot observar una tendència malaltissa a
apuntar-se l’autoria de determinades obres i fets:

Per altra banda un altre error
immens és anunciar que hi ha
“oportunitats perdudes per no
haver aprovat els pressupostos”. L’oportunitat perduda i
grandiosa va ser no saber negociar els pressupostos amb
l’oposició, que ara és equip de
govern . Parlar d’oportunitats
perdudes és parlar amb ànim
negatiu, perquè el nostre ànim
positiu és el que us diu que
algunes d’aquestes oportunitats ja estan realitzades i altres estan en projecte, assolit
amb només quatre mesos de
govern, com per exemple l’arranjament de les pistes municipals de tennis, ja finalitzades
i en actiu.

“Construcció de l’escola anglesa”, “l’Institut del Catllar”,
“treballar per la construcció
de la depuradora d’aigües residuals”; si bé totes aquestes
actuacions estan matisades
en l’enunciat del fulletó, la
tècnica comunicativa porta
a confusió i més quan l’expedient d’aquestes obres es
van iniciar per altres administracions i/o altres governs
municipals. S’ha de treballar
pel bé del poble i no pel bé del

Nosaltres, UNICAT, CiU, ERC
i ICV treballem pel bé comú
dels convilatans del municipi,
sense aquest afany de protagonisme ni interès desmesurat
per sortir als mitjans de comunicació. El nostre és un treball
seriós i ple de paraules plenes
de seny i sentit comú; amb el
nostre alcalde Joan Díaz al
capdavant assolirem els bons
propòsits per al Catllar que ens
hem marcat, i els fets ho demostraran.

Un nou govern, un nou estil

“No busquis el que el poble pot fer per tu,
busca el que tu pots fer pel poble”
Una vegada més ens posem
en contacte amb vosaltres a
través de la revista municipal. Des de la darrera edició
del butlletí, que ara teniu a les
mans, han transcorregut fets
que us volem explicar.
Més d’un veí del nostre municipi ens ha preguntat que si
la Festa Major d’estiu estava
ja programada per l’anterior
equip de govern. Doncs efectivament així ha estat, parcialment. Com sabeu, el mes de
juny vam començar les nostres
tasques d’equip de govern i ens
vam trobar els actes centrals
de la Festa Major d’estiu ja
contractats, com per exemple
els balls de Festa Major, que
van tenir una qualitat no digna
d’un poble com el nostre, com
molts veïns han comentat. Altres actes que van tenir mol-

Antonio López,
Montserrat
Inglès,
Carlos Álvarez
i Eva Zafra

ta acceptació del públic i que
vam haver d’organitzar amb
molt poc temps de marge van
ser el concurs de trencaclosques, la bicicletada popular, la
gimcana i xocolatada infantil,
la masterclass de zumba, la
Despertada dels Gegants, la
sessió d’observació d’estels
al castell, el cicle de concerts i
visites nocturnes al castell, etc.
Per altra banda fa unes setmanes potser us ha arribat a
les mans un fulletó propagandístic del PSC-PSOE, on es
feien una sèrie d’afirmacions
que tan sols porten a confusió, amb el més pur estil de
la política més decadent. Els
fets i les dades generals ho
demostren, però cenyim-nos
al fulletó:
-“Que la moció de censura va

ser un menyspreu als veïns del
Catllar”
Mireu, senyors i senyores del
PSC-PSOE, parlar en nom de
tots els veïns del Catllar sí
que és un menyspreu, i greu,
perquè dubtem moltíssim que
tinguin l’opinió de tota la ciutadania del nostre municipi,
i així els fets i les dades ens
remunten que quatre grups
municipals van saber pactar
estant avalats per més de mil
votants, i això serveix per demostrar que no tothom pensa igual. Sembla, doncs, que
el comentari correspon a un
atac de ràbia per haver vist
que se “sap pactar i treballar
pel poble” de qui no n’ha sabut; doncs que n’aprenguin!
Us demanem si us plau, companyes i companys del PSC/

partit, senyors i senyores del
PSC-PSOE.

PSOE, que aparqueu el tema
d’una vegada, deixeu els veïns
en pau i parleu d’altres temes
més importants i d’actualitat.
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Siguem

cívics

No deixem els residus
fora dels contenidors
Si ho feu, podeu rebre una
multa de fins a 2.000 euros

Així no!
Ajuntament del Catllar

Garden Tapioles
El teu centre de jardineria ben a prop teu
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