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Telèfons

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

Quatre anys vitals per al Catllar

Antonio
López

Aquesta revista que teniu a
les mans vol ser l’instrument
de comunicació que us permeti conèixer amb més detall tot allò que fa referència
a l’actualitat del nostre estimat poble. Com sabeu, som
un dels municipis de la província de Tarragona que més
ha crescut en aquests darrers
anys. Malgrat això, no sempre hem tingut el suport de
les altres administracions
per obtenir les inversions que
necessitàvem a fi i efecte de
créixer de manera harmònica,
bastint els serveis i equipaments que els catllarencs i
catllarenques necessiten.
Des de l’Ajuntament estem
fent tots els esforços per corregir aquesta injustícia.

Alcalde
del Catllar

Ara bé, quan parlo del Catllar
i parlo de projecte de poble
em refereixo, principalment, a
les persones. El nostre és un
projecte social, pensat i basat
en el servei als veïns i veïnes
del Catllar, a crear nous llocs
de treball, ajudar les famílies
que més ho necessiten i als
col·lectius més vulnerables
als efectes de la crisi, com
els joves. Esmercem tots els
esforços municipals a donar
una resposta efectiva als seus
problemes reals.
Volem un Catllar líder. Líder
en creixement però, sobretot, líder en benestar, cohesió social i en valors. Volem
que tots els veïns del poble,
els nascuts aquí i els arribat

de fora vila, tinguin les mateixes oportunitats i puguin
comptar amb l’Ajuntament
com a eina eficaç i sensible
als seus anhels i necessitats. Ho he dit sempre i ho
reitero ara: no volem cap
veí del Catllar abandonat
al voral, sense esperança
ni recursos, abandonat pel
seu Ajuntament. El nostre
compromís en aquest sentit
és total i absolut.
Us emplaço a treballar junts
per fer-ho possible. No ens
faltaran ni les ganes ni l’entusiasme per assolir aquest objectiu d’un poble unit, orgullós
de la seva identitat i en què
tots sentim estima profunda
pel nostre municipi.

Consultori Mèdic
977 65 36 75
Llar d’infants
977 65 49 62
institut-Escola
L’Agulla
977 65 35 01
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
12,44
14,45 15,00
P. PARK
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
FESTIUS.
Tot
L'any
7,58
8,33
9,18
11,03
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 21,45
8,47 9,30
9,35 12,15
11,20 19,30- 21,45
13,35
14,20 15,50
12,10
19,30
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 PALLARESOS
9,05
9,50
13,50
14,31
16,05
12,23
19,40 21,55
9,40
12,25 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 de
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
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Primer curs de l’Institut-Escola
l’Agulla del Catllar

Un total de 19 alumnes estan cursant
primer d’ESO aquest curs, que se sumen
als 83 d’infantil i 198 de primària

Una imatge de les instal·lacions que acullen infantil i primària i, al costat, on es cursa la secundària
El 2015/2016 és el primer curs
que el Catllar té estudis secundaris. Un total de 19 alumnes
estan cursant primer d’ESO
aquest curs, que se sumen als
83 d’infantil i 198 de primària i
integren l’Institut-Escola l’Agulla. Per aquesta ampliació dels

estudis al Catllar s’ha hagut
d’adequar les antigues amb
una inversió de 164.792 euros
per part de l’Ajuntament. Així,
s’ha hagut de construir un
passadís cobert, que serveix
d’enllaç entre les aules, per
aconseguir la sensació de ser

Lliurament de vals
d’aliments i ajuts a
famílies en risc social
L’Ajuntament del Catllar
ha lliurat durant l’any 2015
vals d’aliments a famílies
del municipi en risc social
que han oscil·lat entre els
543,6 i 786,3 euros i les sis
i nou famílies. Des del Consell Comarcal del Tarragonès també s’atorguen ajuts
d’urgència per la cobertura
de necessitats d’alimentació en situacions conjunturals puntuals d’atenció

rta
Obe catòria
al
nvo
la co juts pers
d’a st del xt
co de te
s
llibre

social urgent, d’acord
amb el que estableixen
les bases d’aquests ajuts.
L’import total de l’ajut per
aquest curs 2015/2016 és
de 1.200 euros. Per altra
banda, també s’atorguen
ajuts econòmics de caràcter individual per l’assistència de nens a la Llar
d’infants -en servei de mitja pensió- amb un total de
1.200 euros.

Aquest mes de gener
s’ha obert la convocatòria d’ajuts per al
cost dels llibres de text
destinats als alumnes
matriculats que cursen
educació infantil i primària a l’Institut Escola
l’Agulla (anteriorment
CEIP l’Agulla) i que estan
empadronats al municipi del Catllar. Més informació, al web municipal:
www.elcatllar.cat.

tot un sol edifici. També s’ha
fet l’enjardinament exterior.
Recordem que l’Institut-Escola
està format per dos edificis,
però una sola línia.
Fins al curs passat els alumnes
de secundària del Catllar ana-

ven majoritàriament a l’Institut
dels Pallaresos, però l’augment
demogràfic en aquesta franja
d’edat en aquesta zona del
Tarragonès va obligar el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat a crear un institut de secundària al Catllar.

D’aquesta manera, per primer
cop a la història, els alumnes de
secundària del Catllar disposen
d’un institut al seu municipi per
poder realitzar aquests estudis
i l’Escola L’Agulla ha passat a
convertir-se en l’Institut-Escola
l’Agulla.
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Exempcions i bonificacions de l’exercici 2016
Les ordenances fiscals de
l’Ajuntament del Catllar per a
l’exercici 2016 fixen diverses
exempcions fiscals, que detallem a continuació.

TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Gaudiran de la seva exempció
aquelles persones que siguin
membres d’una unitat familiar
considerada en risc d’exclusió
social.
LA TAXA PER LA
TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
Estaran exempts del pagament
d’aquesta taxa:
◗Les obres de conservació interior d’edificis que no afectin
la seva estructura, ni buits,
murs forjats, distribució, etc.
◗La substitució de fulles de
buits sense alterar els investiments ni precisar treballs de
mestre de cases.
◗El moviment de terres a l’interior de solars que no afectin vies públiques ni hagin de
precisar murs de contenció
o suposi un buit de soterrani
o d’obertura de fonaments i
aquelles el producte de les
quals es destini al rebliment
del terreny.
◗La construcció de tanques
o tancaments a la zona rural
que no confrontin amb vies i
camins públics.
◗Les llicències d’obres consistents en rehabilitació o arranjament de façanes.

TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
Estaran exempts els serveis
que es realitzin arran de:
◗Els enterraments dels asilats
procedents de la beneficència,
sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense
cap pompa fúnebre pagada
per la família dels finats.
◗Els enterraments de cadàvers
d’unitats familiars considerades en risc d’exclusió social.
◗Les inhumacions que ordeni
l’autoritat judicial i que s’efectuïn en la fossa comuna.

TAXA PER RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES I ALTRES

◗Derivats d’olis vegetals.
Per disposar de motors amb les
característiques següents:

Calendari de pagament de tributs 2016
◗Impost de vehicles de tracció mecànica

31-03-2016/31-05-2016
◗IBI urbà (1) 29-04-2016/30-06-2016
◗Taxa clavegueram (1) 27-05-2016/29-07-2016
◗Taxa escombraries (1) 27-05-2016/29-07-2016
◗IBI rústic 30-06-2016/31-08-2016
◗IBI caràcters especials 30-06-2016/31-08-2016
◗Ocupació domini públic 30-06-2016/31-08-2016
◗Conservació cementiri 30-06-2016/31-08-2016
◗IAE 29-07-2016/30-09-2016
◗Taxa escombraries (2) 29-07-2016/30-09-2016
◗IBI urbà (2) 31-08-2016/31-10-2016
◗Taxa clavegueram (2) 28-10-2016/30-12-2016
◗Taxa clavegueram (3) 31-01-2017/30-3-2017
RESIDUS SÒLIDS URBANS
Estan exempts d’aquesta taxa:
◗Els jubilats.
◗Els pensionistes.
◗Els treballadors majors de 45
anys en situació d’atur de llarga
durada.
◗L’exempció d’aquests tres col·
lectius resta condicionada al
compliment de diverses condicions, com ara el nivell d’ingressos i el tenir un determinat
patrimoni.
◗Podran obtenir una bonificació
de la taxa:
◗Les famílies nombroses.
◗Les persones que visquin soles
en un habitatge.

TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A
CURSOS ORGANITZATS PER
AQUEST AJUNTAMENT
Podran obtenir una bonificació
de la taxa:
◗Les famílies nombroses.
◗El segon i següents membres
de la mateixa unitat familiar residents en el municipi.

TAXA PER VISITES A
MUSEUS, EXPOSICIONS,
BIBLIOTEQUES,
MONUMENTS HISTÒRICS O
ARTÍSTICS, O ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
Podran beneficiar-se de l’im-

◗Vehicles 100% elèctrics.
◗Vehicles híbrids o biomodals,
que combinen els motors elèctrics i els motors de combustió
interna..
◗Els vehicles catalogats com a
històrics.
◗Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys.

REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS
TERRENYS URBANS
Podran obtenir una bonificació
sobre aquest impost:
◗Les transmissions de béns o
de la transmissió o constitució
de drets reals de gaudiment
limitadors del domini que es
donin les següent condicions:

port de l’entrada reduïda els
següents subjectes passius:

◗Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.

◗Jubilats i pensionistes

◗Que els beneficiaris de la
transmissió o constitució siguin
descendents, adoptats, cònjuge, ascendents o adoptants.

◗Titulars del Carnet Jove
◗Titulars del carnet Club Super 3
◗Titular del Carnet d’Estudiant
◗Nens i nenes de 8 a 14 anys,
ambdós inclosos
Podran beneficiar-se d’entrada
gratuïta els següents subjectes
passius:
◗Nens i nenes menors de 8 anys
◗Titulars de Carnet Docent si
vénen acompanyant els alumnes
◗Titulars del Carnet de Minusvàlid

IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
Podran obtenir una bonificació
sobre aquest impost:
Els vehicles el funcionament
dels quals causi una menor
incidència en el medi ambient
per algun dels següents motius:
◗Pel consum del tipus de carburant següent:
◗Biogàs.
◗Gas natural comprimit.
◗Metà.
◗Metanol hidrogen.

◗Que l’immoble sigui el domicili
fiscal del subjecte passiu.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Podran obtenir una bonificació
sobre aquest impost:
◗Aquells que iniciïn l’exercici de
qualsevol activitat empresarial.
◗Aquells que hagin incrementat
la mitjana de la seva plantilla de
treballadors amb contracte indefinit.
◗Aquells que utilitzin o produeixin, per al desenvolupament de
les activitats que porten a terme
al municipi, energia obtinguda
en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia (eòlica, solar, a
partir de biomassa...) o a partir
de sistemes de cogeneració.
IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
Estan exempts d’aquest impost:
◗Els béns immobles la quota
líquida dels quals sigui inferior
a 3 euros.
◗Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de
titularitat pública.

Podran obtenir una bonificació
sobre aquest impost:
◗Els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de
les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com
de rehabilitació equiparable a
aquesta i no figurin entre els
béns del seu immobilitzat.
◗Les persones que són titulars
o cotitulars de família nombrosa.
◗Als béns immobles en què
s’hagin instal·lat sistemes per
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del
sol o altres energies renovables.
◗Als béns immobles d’organismes públics d’investigació i els
d’ensenyament universitari.

TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI LLAR
D’INFANTS
Podran obtenir una bonificació
sobre aquesta taxa:
◗Les famílies usuàries del servei en funció dels ingressos
segons la renda familiar anual
(ingressos bruts de la unitat
familiar).
◗Els usuaris de la llar d’infants
que siguin germà/na d’un altre
nen escolaritzat.

PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL
Podran obtenir una bonificació
sobre aquest preu públic:
◗Els usuaris del servei membres d’una família nombrosa.
TAXA PER A L’ÚS DELS ESPAIS MUNICIPALS
Estan exempts d’aquesta
taxa:
◗Les entitats recreatives, culturals i sense ànim de lucre
del municipi.
Per tal d’obtenir més informació respecte de les condicions
i dels imports de les bonificacions esmentades, es pot
consultar el text íntegre de
les ordenances fiscals a la
pàgina web de l’Ajuntament
(www.elcatllar.cat) o bé sol·
licitar informació a les oficines municipals.
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El dissabte 6 de febrer serà dia de
carnaval al Catllar. La rua començarà
a les Escoles Noves a les cinc de la
tarda i acabarà a la sala polivalent del
Centre Cultural amb el ball de disfresses i un berenar popular. A partir de
dos quarts d’onze de la nit continuarà
el ball de disfresses amb el Grup Blue
Martini Trio i amb premi per a la millor
disfressa individual i de grup.

butlletí municipal del

Catllar

5

Comencen les obres
de les noves depuradores

El dimecres 10 de febrer es farà, un
any més, l’enterrament de la sardina, a partir de les sis de la tarda a
la part alta del carrer de França. La
rua funerària acabarà al Centre Cultural, on es llegirà el testament del
rei Carnestoltes a càrrec de la Colla
de Diables i es farà l’enterrament. En
acabar, hi haurà coca i vi pels assistents.

Les properes setmanes
s’iniciarà la construcció
de les estacions depuradores d’aigües residuals
(EDAR), corresponents
als sistemes de sanejament OEST 1 i OEST 2, i
els seus col·lectors. Les
obres les va adjudicar
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el desembre i el
termini d’execució és de
deu mesos per als col·
lectors i dotze per a les
depuradores. El pressupost de les obres supera
els cinc milions d’euros.
El sistema OEST 1 correspon a la part nord oest

del municipi. L’EDAR s’ha
dissenyat per recollir les
aigües residuals de diferents urbanitzacions. La
planta estarà formada
per una línia d’aigua que
constarà de pretracta-

Les obres estan
pressupostades
en poc més
de cinc milions
d’euros
i duraran
dotze mesos

ment, tractament primari
i tractament biològic. Els
fangs que es produeixin
es tractaran a l’EDAR
del sistema OEST 2. En
aquest cas, els col·lectors
s’han dissenyat per recollir les aigües residuals
de la presó i de totes les
urbanitzacions que tenen
clavegueram en baixa.
El sistema OEST 2 correspon a la part sud oest.
L’EDAR que s’ha de construir està dissenyada per
tractar tots els abocaments de la zona, inclòs
el del Centre Penitenciari
Mas d’Enric.
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S’inaugura el centre
penitenciari Mas d’Enric
El 28 de desembre es va inaugurar el centre penitenciari
Mas d’Enric, situat al terme
municipal del Catllar, en un
acte presidit pel president de la
Generalitat en funcions, Artur
Mas, acompanyat de l’alcalde del Catllar, Antonio López,
i regidors del municipi, a més
de consellers i autoritats del
Camp de Tarragona. S’han
construït 65.000 metres quadrats d’edificis en una finca de
70 hectàrees, amb una inversió
de 102 milions d’euros.
Mas d’Enric té capacitat per
a 1.020 interns, encara que
s’anirà ocupant de manera
progressiva amb persones

procedents d’altres presons
catalanes. El nou equipament va entrar en servei el 23
de novembre amb el trasllat
de 180 interns procedents
del vell edifici situat en una

S’han invertit 102
milions d’euros en
un complex de nou
mòduls amb
capacitat per a
1.020 interns

Catllar
zona cèntrica de Tarragona.
Les cel·les són per a un màxim de dues persones. Hi ha
biblioteca, sala d’actes, aules
de formació i una piscina de
25 metres de longitud. El complex disposa de nou mòduls
penitenciaris i està dotat amb
fortes mesures de seguretat. El
passat 24 de novembre va tenir
lloc el trasllat dels presos des
del centre Tarragona al nou
penitenciari.
L’alcalde va aprofitar l’acte
per demanar al president en
funcions que eixugui el deute
de 600.000 euros que la Generalitat té amb el Catllar i que
es tingui en compte als veïns
a l’hora de crear nous llocs
de treball dins el centre o en
contractar serveis i que es tiri
endavant el projecte de depuració d’aigües urbanes.

Cicle de contacontes
a la Biblioteca Municipal
Així, l’eix temàtic dels contes
d’aquest cicle són les biblioteques, sota el títol “Biblioteques...
allà on viuen els contes”, amb
l’objectiu d’impulsar les entitats
del poble i les persones voluntàries. En aquesta edició hi col·
labora com a entitat el grup de
teatre l’Enramada.
El 27 de novembre es va posar
en marxa un nou cicle de contacontes a la Biblioteca Municipal,
al Centre Cultural, amb El dia que
vaig caure dintre el cofre dels
tresors . El Catllar s’ha volgut
afegir a l’Any de les Biblioteques
per commemorar el centenari de
la creació de la Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat.

Contes programats
19/02/2016. 18.00 h
EL MOLINET DE SAL,
a càrrec de Marta Parés
11/03/2016. 18.00 h
HISTORIAS DE RATONES,
d’Arnold Lobel,
a càrrec de Mabel Martín.

Espectacles
al Teatre del
Centre Cultural
14/02/2016. 18.00 h.
Santa Àgueda. Pel·lícula
Ático sin ascensor, a càrrec
de l’Associació de Dones d’El Catllar.
20/02/2016. 20.00h Teatre: Planeta
i-Neptú, protagonitzat per en Peyu.

Preu: 5€ anticipada a l’ajuntament/8€ a taquilla el mateix dia

12/03/2016. 22.00 h . Teatre: Taxi,
de Ray de Conney, a càrrec del Grup
de teatre l’Enramada d’El Catllar.
13/03/2016. 18.00 h. Teatre:
Taxi, de Ray de Conney, a càrrec del Grup
de teatre l’Enramada d’El Catllar.
19/03/2016. 19.30 h . Gospel Gaià.

Nova illa
de nínxols
al cementiri
municipal
S’han invertit 55.427 euros en una
nova illa de nínxols al cementiri municipal del Catllar.
Aquesta illa té un total de quaranta-vuit
nínxols i, seguint la tradició, portarà
el nom d’un any. Aquest cop, però, es
trenca una mica la tradició i portarà el
nom d’una santa. Es tracta de Santa
Magdalena.

Reconeixement a
Joan Vázquez
Joan Vázquez, vigilant del Catllar, va rebre una
felicitació de la Guàrdia Urbana de Tarragona
en reconeixement a la seva col·laboració en
la detenció d’uns lladres.
El reconeixement a en Joan es va fer durant la Festivitat de la Guàrdia Urbana
celebrat l’onze de desembre al Teatre
Tarragona.

febrer 2016
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Adquirit nou
material per
als vigilants
municipals
L’Ajuntament ha adquirit
nou material per a la tasca
dels vigilants municipals.
Per una banda, un ordenador portàtil i una tauleta
per al desenvolupament de
la seva feina. També s’ha
comprat un programa informàtic específic, denominat DRAC, per al Servei
de vigilants, perquè puguin
portar a terme tasques administratives d’una manera
més coordinada amb altres
àrees de l’ajuntament.

Millora de
la seguretat
a Bonaigua
i Mas Blanc
S’ha instal·lat un pas de
vianants i reductors de velocitat a la carretera T-203,
entre la urbanitzacions la
Bonaigua i Mas Blanc, amb
l’objectiu d’augmentar la
seguretat del pas de persones i dels escolars que
han d’agafar el bus escolar.

Ball a la Sala
Polivalent del
Centre Cultural
L’Associació de la Gent Gran
organitza els diumenges ball
a la Sala Polivalent del Centre Cultura. En aquest primer
trimestre hi haurà ball els
següents dies: 31 de gener,
7, 21 i 28 de febrer i 6, 20 i 27
de març.

febrer 2016
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Treballs de millora i
conservació dels gorgs del riu Gaià

Dues imatges dels treballs realitzats en aquest tram del riu Gaià.
Durant aquests darrers mesos s’ha portat a terme un
projecte de la Fundació Onada, a partir d’un conveni entre la Diputació de Tarragona,
l’Obra Social de Fundació “la
Caixa” i l’Ajuntament del Catllar, amb l’objectiu d’afavorir
la recuperació dels gorgs
originals del riu Gaià en el
tram entre el Catllar i la Riera de Gaià. Les tasques
han consistit en l’eliminació
d’espècies al·lòctones que
han acabat envaint aquests

espais. S’han realitzat també
altres tasques de recuperació, com l’eliminació de petits
abocadors, la millora de l’accessibilitat entre els gorgs
per afavorir els moviments
de la tortuga i, en general, la
realització de tasques mediambientals dirigides pels ambientòlegs de la plataforma
Salvem el Riu Gaià.
Aquests treballs han estat
assessorats i dirigits pels
tècnics de l’Ajuntament del

Catllar i l’Associació ecologista la Sínia, que han marcat
els criteris en l’execució de
les tasques definides. L’equip
del projecte l’han integrat un
oficial monitor i cinc peons
amb discapacitat psíquica
i/o malaltia mental.
Les tasques que han realitzat són: desbrossat de canya americana, eliminació
de petits abocadors, recuperació de forma manual o
amb petites eines de la forma

i característiques òptimes del
gorgs, creació de passos naturals que comuniquin diferents espais per tal d’afavorir l’entorn vital de la tortuga,
eliminació d’arbrat al·lòcton
que pel seu creixement ha
modificat la llera del riu i un
petit estudi juntament amb
la plataforma Salvem el Riu
Gaià de la repercussió de les
tasques realitzades per la
proliferació de la tortuga de
rierol. Es tracta d’un projecte
que vol fomentar l’ocupació

Aquests treballs
han estat
assessorats i
dirigits pels tècnics
de l’Ajuntament
i l’Associació
ecologista la Sínia
i formació de persones amb
discapacitat i/o malaltia
mental en un entorn obert i
integrador.

L’Ajuntament i l’Associació Mediambiental la Sínia
sumen esforços en la preservació del riu Gaià
L’Ajuntament del Catllar
i l’Associació Mediambiental la Sínia van signar
a l’octubre un conveni de
col·laboració per tal de
continuar treballant en la
preservació del riu Gaià.
Mitjançant la signatura
d’aquest conveni, l’Ajuntament del municipi i la
Sínia van voler expressar

la voluntat mútua de continuar la feina engegada ja fa uns
anys amb l’objectiu la conservació dels valors naturals del
riu Gaià.
Entre d’altres tasques, destaca el seguiment de fauna
que s’està duent a la zona
humida de la resclosa, sobretot la població de la tortuga

de rierol, que s’ha adaptat
molt bé a aquest espai, fet
que hem constatat amb
l’observació d’exemplars
juvenils que ja han nascut
aquí. També s’estan duent
a terme algunes activitats
de voluntariat ambiental,
així com l’activitat de l’Aula de Natura a l’escola de
l’Agulla del Catllar.

El conveni tindrà una durada des del dia 9 d’octubre
de 2015 fins al 31 de desembre de 2016.
L’Ajuntament del Catllar
es compromet a destinar
un total de 1.560 euros
a la realització dels projectes als que es refereix
el present conveni.

Tota la informació del Catllar, a la xarxa:

www.elcatllar.cat

febrer 2016
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El Catllar viu
la seva Festa Major d’hivern
El Catllar va viure un cap
de setmana intens de Festa Major d’hivern el 12 i 13
de desembre amb un seguit
d’activitats dirigides a tots
els públics.
Els més petits van a anar a
buscar el tió amb la Colla
de Diables i els alumnes de
quart d’ESO van organitzar
un mercat de segona mà.
El Centre Cultural va acollir
dissabte el concert de l’Escola Municipal de Musica,
l’espectacle familiar Endrapasomnis i el ball i concert
de Festa Major amb Zapping
Trio i Catrock.
Diumenge 13 va ser el dia
de les Matinades amb la
Colla de Grallers del Catllar,
la Festa de l’Oli a la Cooperativa, la Missa Solemne i la
Cercavila amb els Gegants i
Grallers del Catllar i la Colla

El Celler de l’Àvia fa la millor tapa
de la primera Ruta de Tapes del Catllar
El premi a la millor tapa
de la primera Ruta de
Tapes del Catllar, que
es va celebrar del 4 al
13 de desembre, se’l va
emportar el Celler de
l’Àvia. L’alcalde, Antonio
López, i la primera tinent
d’alcalde, Montserrat In-

glés, van lliurar el premi.
Vuit restaurants es van
sumar a la primera edició de la Ruta de Tapes
del Catllar: Mas de Teret, Golf Costa Daurada,
Can Pallàs, Ca la Enri,
Bar Cooperativa Elena,

Celler de l’Àvia, Bar Mellys i La Torre d’en Guiu.
Es van poder tastar un
total de catorze tapes,
que se servien a un preu
de 2,5 euros, que incloïa
un quinto, una copa de
vi o una beguda sense
alcohol (a triar).

Mafumada de la Pobla de
Mafumet. La Festa Major
va acabar amb el Ball organitzat pel Casal de la Gent
Gran a la sala polivalent del
Centre Cultural. Durant el
cap de setmana va finalitzar
la primera Ruta de Tapes del
Catllar i es va fer una concentració d’autocaravanes
al costat de la llera del riu
Gaià.

El Catllar va viure un
cap de setmana
ple d’activitats:
des d’un mercat
de segona mà fins
al ball i concert
de Festa Major

10
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Nadal al Catllar

Catllar

El Catllar ha celebrat el Nadal
amb diverses activitats, sobretot destinades als més petits,
que van poder fer cagar el tió
dels Diables, lliurar la carta als
Reis d’Orient, gaudir de la visita
de Ses Majestats i el lliurament
de regals i també passar-s’ho

febrer 2016
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molt bé al Parc de Nadal. No
hi van faltar les Estampes Nadalenques al Castell i espectacles com el ball organitzat per
l’AMPA l’Agulla. El Concert de
Reis va tancar les activitats
nadalenques el diumenge 10
de desembre.

Festival de Ball infantil organitzat per l’AMPA
l’Agulla al Centre Cultural del Catllar.

Els nens i nens del Catllar van fer
cagar el tió dels Diables del Catllar.

El dia de Nadal, a la plaça de
l’Església, els nens i nenes del
Catllar van fer cagar el Tió.

L’entorn del Castell va acollir el diumenge 20
de desembre les Estampes Nadalenques. La
recaptació dels dos euros del cost de l’entrada
anava destinada a La Marató de TV3.

Cavalcada de Reis i lliurament de regals per part de
Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar a l’església

febrer 2016
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El primer cap de setmana va ser el del Parc de Nadal al Centre Cultural, organitzat per l’Ampa l’Agulla amb la col·laboració de l’Ajuntament del Catllar.

Nadal al Catllar

Els patges van recollir les cartes dels
nens i nenes del
Catllar el dilluns 28
de desembre.

La Coral URV va protagonitzar el Concert de Nadal del Catllar el
19 de desembre al Centre Cultural.

L’auditori del Centre Cultural va acollir el Concert de Reis, a càrrec
de la Coral Sant Nicasi, amb la participació del Cor de la Vila de
Vilallonga del Camp.

12

’agulla

butlletí municipal del

Catllar

febrer 2016
num. 1

El Punt Jove tanca l’any 2015
amb gairebé 300 consultes
El Punt Jove del Catllar ha atès
durant l’any 2015 299 consultes -181 realitzades per noies
i 118 per nois-. Es tracta de
consultes tan diverses com
formació, treball, habitatge,
salut i prevenció, participació,
suport a l’associacionisme, oci,
vacances i estades, turisme juvenil, internacional, aula d’estudi, autoconsulta d’internet...
La valoració que es fa del servei és molt positiva i s’espera
seguir oferint tots el serveis i
atenent les vostres consultes
de cara al 2016. Volem recordar-vos que estem cada dilluns de quatre a set al Centre
Cultural. A part de tenir vuit
ordinadors a la vostra disposició amb connexió a internet
per a realitzar deures i cercar
informació, disposem de dos
serveis estrella:

1. ACOMPANYAMENT LABORAL
Aquest servei ofereix:
◗◗ Assessorament i orientació
laboral personalitzat.
◗◗ Realització del currículum.
◗◗ Acompanyament

Jornada de voluntariat
a la bassa temporal
de la Plana
en el procés de cerca.
◗◗ Ofertes laborals actualitzades cada setmana gràcies al
Club de feina.
◗◗ Inscripció a la borsa de treball de monitors del lleure i
educadors del Servei Comarcal
de Joventut.
◗◗ Full d’inscripció i recull de
currículums per a realitzar un
seguiment i de facilitar-los
ofertes segons el seu perfil.

2. GARANTIA JUVENIL
◗◗ Tots els joves de 16 a 29
anys que no estiguin ni estudiant ni treballant s’hi poden
apuntar.
◗◗ És una iniciativa Europea de
lluita contra l’atur i reforç de

la formació i estudis. Aquest
programa dóna avantatges
als joves oferint programes de
formació i iniciació al mercat
laboral.

La bassa temporal de la Plana va acollir el 28 de novembre
una plantada d’arbres i arbusts
de ribera per segon any conse-

cutiu amb l’objectiu de recuperar i embellir aquest indret,
amb el suport de l’Associació
Mediambiental la Sínia.

◗◗ Des del Punt Jove s’ha informat del programa, s’ha ajudat a inscriure’s i s’ha fet un
seguiment conjuntament amb
el SOC.
◗◗ Ja tenim 16 joves inscrits!
També disposeu d’una sala
d’estudi i reunions per als que
necessitin una mica més de
tranquil·litat. En el cas que no
poguéssiu venir personalment
també se us donarà resposta
per correu electrònic.
Pren nota:
mancomunatjove@gmail.com

Trobada d’autocaravanes
Coincidint amb la Primera
Ruta de Tapes del Catllar i la
Festa de l’Oli, es va organitzar
una trobada d’autocaravanes
a l’aparcament situat al cos-

tat del riu Gaià. Aquesta trobada va tenir una repercussió
econòmica de més de 5.000
euros en comerços i restaurants del municipi.

Subvencions
a entitats
del municipi
Novembre 2015
Catllar Atlètic Futbol Sala 4.000 E
Associació de paràlisi cerebral
(casal d’estiu) 100 E
Urbanització La Bonaigua (construcció camp de futbol) 900 E
Urbanització Mas d’Enric (neteja
franges perimetrals) 514,25 E

Desembre 2015
Urbanització Mas Vilet (actuació
Diables del Catllar) 120 E
Urbanització El Mèdol (actuació
Diables del Catllar) 120 E
Alejandro i Javier Cabello
(activitat esportiva) 392,50 E
Càritas 3.000 E
Parròquia Sant Joan Baptista

3.000 E

Urbanització Sant Roc
(Festes 2015) 250 E
Urbanització El Mèdol
(Festes 2015) 300 E
Urbanització Mas Vilet dels Pins
(Festes 2015) 1.000 E
Urbanització Esplai Tarragoní
(Festes 2015) 1.100 E
Urbanització Pins Manous 3
(Festes 2015) 1.100 E

Gener 2016
Urbanització Esplai Tarragoní
(Festes 2015) 1.100 E
Urbanització El Mèdol (neteja
franges perimetrals) 544,50 E
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Entitats / Colla de Diables del Catllar

Deu anys entre maces, ceptrots i carretilles

L’11 de setembre de 2006 la colla catllarenca era batejada
pels seus padrins, la Colla de Diables de Voramar del Serrallo
La Colla de Diables del Catllar celebra aquest any els seus primers
deu anys d’història amb una intensa agenda d’actes previstos, que
es van iniciar el 12 de desembre
passat amb la sortida al bosc per
buscar el tió i acabaran l’11 de setembre amb un acte commemoratiu a l’esplanada del Castell. Va
néixer quan un grup de nois de la
vila, després d’una festa major, van
reunir-se com cada tarda i xerrant
van decidir endinsar-se en el món
de les tradicions catalanes, i més
concretament en la del foc i diables. I van formar la Colla de Diables del Catllar. L’11 de setembre
de 2006, coincidint amb la Diada
Nacional de Catalunya, la colla
catllarenca era batejada pels seus
padrins, la Colla de Diables de Voramar del Serrallo. Aquesta colla va

28 de febrer

estar molt implicada durant el procés
de formació i creació del grup del Catllar, aconsellant i ensenyant els que van
posar-se al davant per constituir-la.
Durant l’any anterior, es van tramitar
tot els passos per a la seva constitució legal, es van encarregar i pintar els
uniformes, timbals i maces. També es
van encarregar els ceptrots del Llucifer
i Diablessa. Aquestes són les figures
més representatives de la colla, juntament amb el Bufó de foc i l’abanderat.
Però aquestes figures no van soles, van
acompanyades de diables, timbalers,
bosses i acompanyants, tots molt importants en l’organització i realització
d’un correfoc.
La Colla de Diables del Catllar està formada per dues parts: l’adulta i la infantil. Cadascuna amb tots els seus mem-

bres i figures, exceptuant la de bufó,
que només forma part de l’adulta.
Durant aquest temps ambdues
seccions han participat en grans
actuacions en diversos indrets, com
Cambrils, Salou, Piera, Garcia, Cunit
i, fins i tot, Toledo, i una gran diversitat de municipis que farien la llista
inacabable. Abans de cada sortida,
es preparen minuciosament tots els
uniformes, maces i carretilles per tal
de fer més atractiu als participants
un esdeveniment festiu com és un
correfoc. Els Diables del Catllar els
podeu seguir a Facebook, on hi tenen
una pàgina molt activa.
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El Club Futbol Sala El Catllar Atlètic
guanya la lliga femenina
L’equip femení del CFS El Catllar Atlètic s’ha proclamat aquest mes de gener campió de lliga de la Segona Divisió
Territorial Catalana. Ho ha aconseguit
quan encara quedaven quatre jornades
per acabar la competició guanyant un
partit pendent a la pista del Pax (1-2).
Les “Panteres” han completat una gran
trajectòria guanyant els nou partits disputats. A més, Ester Gamarra, amb 14
gols, és la màxima golejadora del grup,
seguida d’Olga Quintero, amb 9, i Blanca
Polo, amb 8.
El Club Futbol Sala El Catllar Atlètic
afronta aquesta temporada 2015/2016
amb un total de quatre equips, que estan tenint una trajectòria molt positiva
quan s’està arribant a l’equador de la
campanya. El club està dirigit per Jordi
Serrano. El Sènior A milita a la Divisió
d’Honor des de fa tres temporades, a
les ordres d’Alfredo Polo. El Sènior B,

L’equip femení celebrant el títol

dirigit per Oscar Jiménez, competeix a
la Segona Territorial Catalana, la mateixa categoria que el Sènior Femení i
el Juvenil, encapçalats per Sergi Gatell
i Lluís Jové, respectivament.
Es tracta d’un club jove, que va iniciar la seva activitat la temporada
2008/2009, impulsat per un grup de
joves de la vila a qui els agradava el
futbol sala i que van decidir fundar un
club una tarda d’estiu. El futbol sala
era un esport inèdit al Catllar. La primera junta directiva, encapçalada per
Ricard Moya, va ser l’encarregada de
gestionar tot els tràmits de creació
i fundació abans esmentats i també
d’escollir uns colors i un escut a partir
de la bandera de la vila.
Podeu consultar els resultats, classificacions i calendari al web de la Federació
Catalana de Futbol Sala: fcf.cat

Imatge
del sopar
de Nadal
del Juvenil
amb els
patrocinadors
L’equip Sènior A

Camí fondo de Mas Pascual
Aquest itinerari ens permet
passar pels antics camins
amb restes dels murs de pedra seca que els flanquejaven. També passa per una de
les zones amb més densitat
de masos del terme del Catllar. Alguns havien tingut força anomenada, com el mas
de Manyer. També es passa
molt a prop de la bassa temporal de la Plana.

Fitxa Tècnica
Temàtica: Paisatges, arquitectura, medi.
Activitat: A peu i en bici.
Dificultat: Fàcil.
Tipologia: Circular
Desnivell positiu: 125 m.
Longitud: 8,00 km.
Durada: 2h 30’ (1 h en BTT)
Ve rsió digital: http://naturalocal.
net/itinerari/cami-fondo-de-maspascual/204#el-catllar#ruta
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Arrenca un any 2016 molt esportiu al Catllar
L’Ajuntament del Catllar
aposta per l’esport i ho demostra el calendari de proves esportives per aquest
primer semestre de l’any.
Es tracta de propostes dirigides a tothom, amb un
caire popular, o activitats
més especialitzades i amb
un públic més concret, alguns dels quals visitaran
el nostre municipi arribats
des d’altres punts de Catalunya o fins i tot de l’Estat
espanyol.
Una de les novetats és el
Primer Cani Cross El Catllar, organitzat per la Colla de diables, amb la col·
laboració de l’Ajuntament.
O també l’Open Nature 4
pobles, amb un recorregut que comença a Sant
Vicenç dels Horts, continua per Sant Sadurní i el
Vendrell i té l’arribada al
Catllar. Es dóna continuïtat a proves com la Copa
Tarragona de Bicitrial, que

es va celebrar l’any passat
per primer cop al Castell
del Catllar i altres que porten més edicions. Destaca
també el tancament del
cicle de Caminades hivernprimavera amb una excursió
a la població de Beseit, per
fer una sortida pel Parrissal
seguint el riu Matarranya.
Abans, però, se celebrarà
una de les sortides clàssiques dels darrers anys i que
sempre aplega molts participants: la Caminada a Sant
Simplici amb lluna plena.

Trobarem
propostes
dirigides a
tothom, amb
un caire popular
però també
activitats més
especialitzades

31/01/16

Caminada popular ruta
de la Bassa Closa.
21/02/16
Caminada popular ruta
de Mas de Pascual.
28/02/16
Primer Cani Cross
El Catllar.
27/03/16
Caminada popular Ruta
els Masos de Conreu.
10/04/16
Copa Tarragona
de BiciTrial.
17/04/16
Caminada popular a Sant
Simplici.
23/04/16
Cursa d’orientació
8/05/16
Open Natura.
22/05/16
Eternal Running.
29/05/16
Caminada popular Ruta
del riu Gaià.
18/06/16
Caminada nocturna a
Sant Simplici amb la lluna
plena.
03/07/16
Open Nature 4 pobles.
10/07/16
Tancament del cicle de
Caminades
hivern-primavera: Besseit.
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Les nostres urbanitzacions

Pins Manous 3
Amb 170 habitatges i al voltant de 400 veïns i veïnes,
Pins Manous 3 és una de les
urbanitzacions més grans
del Catllar. Creada l’any 1979,
està al límit del terme municipal i una de les voreres
d’un dels carrers principals
pertany a Tarragona. Manous 3 disposa d’una zona
de lleure amb una pista on
s’hi juga a futbol sala i bàsquet, un parc infantil i unes
pistes de petanca. Des de la
seva creació, hi ha hagut una
parcel·la que s’ha dedicat a
recinte d’oci per a la comunitat i actualment hi trobem
un local social on s’hi poden
fer reunions i altres activitats
i que ha estat construït recentment com una de les
contraprestacions al Centre
Penitenciari de Mas d’Enric.
Tots aquestes espais s’han
anat construint de forma
voluntària pels veïns i veïnes, amb la col·laboració de

l’Ajuntament en el subministrament del material necessari.
Però la urbanització té alguns
problemes que la seva junta
directiva, encapçalada per
Gonzalo Córdova (president) i
Rafael Garrido (vicepresident),
considera que cal solucionar.
Fa setze anys que esperen l’estació depuradora d’aigües, que
amb la construcció de la presó
de Mas d’Enric semblava que
era imminent, però encara no
és una realitat. També estan
esperant la connexió a l’aigua
de l’Ebre a través del Consorci
d’Aigües de Tarragona, després que el pou s’assequés fa
un temps. La telefonia és un
altre dels problemes de Pins
Manous 3, ja que encara no
s’ha soterrat, la línia aèria va
saturada i la connexió a Internet va molt lenta. Una altra
queixa és la carretera d’accés
a la urbanització, construïda a

partir de les obres de la presó
de Mas d’Enric i que no disposa
d’enllumenat ni voreres, amb el
perill que representa per una
via molt utilitzada per senderistes i corredors. Però aquesta
carretera pertany al terme de
Tarragona.
La junta de l’associació de
veïns programa, amb èxit de
participació, diverses activitats culturals i esportives per
dinamitzar la vida a la urba-

Una quarantena de participants, a la
Caminada popular per ‘La Marató de TV3’

La Caminada popular per La
Marató de TV3 organitzada
per l’Ajuntament del Catllar
va aplegar el diumenge 29

de novembre una quarantena de participants. La sortida
es va fer a les vuit del matí
des del Centre Cultural. A la

meitat del recorregut, el consistori va oferir un esmorzar
als caminants, que van fer un
donatiu de 5 euros.

nització, dirigides a totes les
edats, ja que a Pins Manous 3
hi conviu gent gran que va arribar-hi quan es va crear i parelles joves que hi han arribat
més recentment.
Junta directiva:
Gonzalo Córdova (president),
Rafael Garrido (vicepresident),
Alfonso Reguera (responsable
d’administració) i Maria Carmen Martínez i Maria Carmen
Pueyo.

Els espais de
la urbanització s’han
anat construint de
forma voluntària pels
veïns i veïnes, amb
la col·laboració de
l’Ajuntament en el
subministrament del
material necessari
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Alumnes penjant
en equip la caixa niu

Associació Mediambiental la Sínia

Aula de natura, un projecte per apropar
els nens i nenes al medi i al riu Gaià
L’aula de natura va ser creada
el curs passat amb el suport
de l’Associació mediambiental la Sínia com a extraescolar amb la finalitat de donar
a conèixer, als alumnes de
l’escola l’Agulla, la naturalesa i l’entorn que ens envolta,
especialment el nostre poble i
el riu que ara torna a estar viu
i hi passa, el Gaià.
En aquest projecte treballem
des dels ocells que viuen per
la zona, mitjançant observació, reconeixement dels seus
cants i nius i col·locant caixes niu, fins a les abelles i la
pol·linització, passant per les
tortugues de rierol i altres
espècies que conviuen al riu
i voltants. Parlem també del
problema de les espècies invasores, dels arbres i plantes
més característiques dels nostres boscos. Fins i tot, replantem la flora de ribera i netegem
el bosquet pròxim a l’escola.

En Xavier i els alumnes agafant les mostres
En una de les sessions vam
baixar tots junts al riu, on
ens hi vam trobar amb en
Xavier Llopart, especialista
en macroinvertebrats, al qual
vam poder ajudar a recollir
les mostres d’aigua per a un
posterior anàlisi. Aquests
anàlisis és fan quatre cops

El riu que reneix
Enguany farà ja sis anys de
la signatura del conveni entre
l’Agència Catalana de l’Aigua
i Repsol per a l’establiment
d’un règim de cabals de manteniment del riu Gaià aigües
avall de l’embassament del
Catllar. L’acord, fruit d’anys
de converses, va començar a
implementar-se l’1 d’agost de
l’any 2011, amb la voluntat ferma dels signants i dels altres
actors implicats (ajuntaments,
comunitats de regants i entitats ambientalistes) de vetllar
pel seguiment i la millora del
mateix conveni.

Tot i les intermitències en el
règim de cabals, que limiten
extraordinàriament les possibilitats del riu, aquest que

havia patit la sequera durant
trenta-cinc anys, va començar
a donar signes de vitalitat en
el tram fins on arribava l’aigua, coincident amb el canvi
de terme al paratge de la “sínia
boja” d’Ardenya. La quantitat i
qualitat de la biodiversitat va
augmentar a un ritme ràpid i
incessant i l’actuació de restitució i eliminació de canyars
d’indrets com la resclosa, o el
tram entre ponts del ferrocarril, hi van contribuir.
Però el riu no és només natura, el riu també és la història
i les vivències de la gent que
vivim al seu costat, i aquest
també és un riu que ha reviscut en els catllarencs, que se
l’han fet seu i que en reviuen

l’any (un per estació) i ens
serveixen per saber la qualitat de l’aigua, que era bona
en aquest cas. L’anàlisi
consisteixen l’observació i
recompte de macroinvertebrats, animals sense esquelet que habiten principalment
en ecosistemes d’aigua dol-

Fent les primeres observacions de la mostra
ça en abundància i de dimensions petites però que es
poden veure a simple vista o
amb l’ajuda d’una lupa.
I abans de les vacances de
Nadal, amb l’ajuda de l’Héctor Hernández, vam penjar
una caixa niu al bosquet a

els records d’altres temps, alhora que n’elaboren de nous
junt a les noves generacions.
I un d’aquests records més
vius en la gent de certa edat
són les gaianades.
El passat 2 de novembre, el
Gaià va viure aigües amunt
de l’embassament la gaianada més forta dels últims cent
anys, amb cabals registrats
de més de 200 m3 per segon
(superiors al cabal normal de
l’Ebre). Aquesta crescuda, a
part de molts estralls, va comportar l’augment en una nit
d’uns deu metres en el nivell
de l’embassament i el dipòsit
d’una quantitat ingent de llots.
Aquests llots van obstruir les
canonades dels regants, que es

prop de l’escola. El podeu
anar a veure quan vulgueu.
Pensem que el coneixement
i l’apropament al medi ambient és una bona manera de
conscienciar la població de
la necessitat de respectar i
tenir cura del medi ambient.

van quedar sense aigua. Per tal
de solucionar el problema i segons contempla el conveni, el
24 de novembre es va procedir
a una gaianada controlada. A
part de netejar el fons de l’embassament, els llots alliberats
van crear una pel·lícula impermeable sobre les graves remogudes i alterades durant els últims trenta-cinc anys i en una
nova mostra de recuperació el
Gaià fa ja dos mesos que torna
a desembocar al mar.

El riu també
és la història
i les vivències
de la gent que
vivim al seu costat
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Llibres

El Catllar, vivències personals
En el moment que
des d’aquesta revista se’m demana que
parli d’un llibre, aviat
em ve al pensament
el que porta per títol
El Catllar, vivències
personals, editat per
Silva editorial l’any
2007. I cal explicar
el perquè. Com ja
se sap, cada llibre
és el fruit d’una
intenció personal
del seu autor, un
projecte consistent en publicar un
tema especial que
creu d’interès per
a un àmbit ciutadà
concret o per a una
determinada àrea
del coneixement.

L’objectiu del llibre era
explicar les vivències d’un
seguit de persones que en
aquell moment vivien al Catllar

Quan vaig escriure El Catllar, vivències personals hi
havia un objectiu: explicar
les vivències d’un seguit
de persones que en aquell

moment vivien al Catllar, la
majoria de les quals eren
catllarenques de socarel. El contingut responia
a la intenció inicial de
l’autor per englobar les
vivències d’unes quantes persones, un propòsit
que anava prenent cos a
mesura que afegia entrevistes i capítols al treball,
i més quan m’adonava
que la consistència de
l’obra sobrepassava amb
escreix les expectatives
inicials. Perquè, realment,
en algunes ocasions, em
vaig trobar protagonistes
excepcionals que van realitzar aportacions de mèrit
al fons de l’obra.
A partir d’entrevistes personals, aviat vaig arribar a
la conclusió que les vivències d’aquelles persones, a
més d’estar directament relacionades amb el seu nucli
familiar i d’amistats, tam-

Anem a l’hort
Estem enmig de l’hivern i el fred –tot i
que menys que altres anys- és el protagonista d’aquests dies, però això no
ha d’impedir que seguim treballant. És
temps de sembra. Si volem fer-nos el
nostre propi planter, és l’època de sembrar, però ho hem de fer protegint-lo del
fred, amb estructures de plàstic, tenint,
però, sistemes de ventilació. Podem
sembrar d’aquesta manera porros,
escaroles, enciams, àpids, cols i coliflors. És temps també de sembrar les
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EDITA:

bé tenien una relació ben
directa amb la història, la
història amb majúscules.
Entre les cinquanta persones que apareixien directament en aquell recull
i altres que s’hi veien directament reflectides, recordo especialment en Joan
Guivernau, un home d’idees polítiques molt clares;
la poetessa Dolors de ca
Batalla; en Ramon Rull, un
prohom del tot polifacètic;
Josep Martí, el popular Pep
de la gorra; Maria Dolors
Guivernau, una destacada
professional de la branca
sanitària; Ramon Pascual,
un home de cap a peus a
imatge dels d’abans; Eulàlia Puig, la cartera del
poble; Jaume Randé, qui
de jove fou carrabiner de
la República; Esther Poy,
una de les dones amb més
caràcter del poble, o Lluís
Anglès, ferrer i gran col·

però haurem d’afegir als
sistemes anteriors un llit de
fems frescos per augmentar
la temperatura. El més utilitzat és el de cavall. A l’exterior, en climes com el nostre,
podem sembrar directament
alls i pastanagues i plantar
bledes, cebes, enciams, escaroles, cols...
hortalisses d’estiu: tomàquets, pebrots,
albergínies, carbassons, cogombres...

Catllar

Ajuntament del Catllar

Plaça de la Vila, 1. 43764 El Catllar. Tarragona . Tel. 977 653 101
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Correu electrònic: info@elcatllar.cat

Josep Gironès

Però ara estem en època de
collir. Ens els darrers anys
un cultiu ha guanyat protagonisme,

leccionista d’eines i estris.
Ells i altres, a partir de les
seves vivències reflectides a l’obra, van transmetre solidesa, alhora que
ajudaven a configurar un
document que guanyarà
valor a mesura que passin
els anys, més quan el seu
testimoni ens ajudarà a situar una forma de vida la
qual, en massa ocasions,
fou una barreja de complicacions que només eren
superades a força d’empenta i, sobretot, d’amor.
Un dels valors afegits
d’aquell recull és que les
narracions de cadascun
dels entrevistats permet
mirar-se la història des
de diverses perspectives, en un poliedre final
que aporta coneixements
d’acord amb experiències
i vivències ben personals
dels seus protagonistes.

el calçot. Ara estem en plena temporada de collir aquesta ceba dolça i poder celebrar les populars calçotades.
Però en aquesta època d’hivern collirem carxofes, cols, coliflors, bledes,
àpids, faves o pastanagues.
Recordem que, malgrat que els dies es
comencen a allargar i anem de cara
a la primavera, el febrer i les primeres setmanes de març les gelades no
són rares en el nostre clima i hem de
seguir mantenint precaucions davant
del fred.
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Grups municipals

M. Montserrat Inglés
Portaveu del grup municipal del PSC

Seguim fent feina
Voldríem començar agraint a
tots els ciutadans del Catllar
el fet que al maig ens atorguéssiu la confiança del seu
vot per governar el municipi.
Un cop format el govern, des
del nostre grup municipal ens
hem posat a treballar en benefici de tots els ciutadans
del Catllar. Han estat mesos
durs. Hem hagut de gestionar

la Festa Major d’estiu, recuperar i organitzar la Festa
Major d’hivern, reactivar i
millorar les ordenances fiscals (que han estat aprovades gràcies a l’abstenció de
l’oposició) i hem dut a terme
diferents actuacions com
les obres de condicionament
de les antigues escoles per
passar a ser el nou Institut,

una nova illa de nínxols al
cementiri i l’adquisició d’una
nau industrial per l’ús de la
brigada i per acollir el parc
mòbil municipal.
Aquests darrers mesos hem
culminat un procés que va
començar fa més de deu
anys, quan l’anterior alcalde
va iniciar les converses per

la gestió de la xarxa d’abastiment d’aigua del municipi.
Han estat anys de negociacions a causa de la complexitat
d’un municipi com el nostre,
amb vint-i-sis nuclis de població. Gràcies al conveni
entre l’Ajuntament i EMATSA,
la companyia es farà càrrec
de tot el manteniment de
les instal·lacions i millores,

juntament amb el subministrament d’aigua per tot
el municipi. Així, estalviarem
en el pressupost municipal
150.000 euros. Actualment,
estem confeccionant una
proposta dels pressupostos
pel 2016 per poder presentar
a la resta de membres de la
corporació i que pugui ser
negociat i aprovat si escau.

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

La veu de l’oposició
Benvolguts catllarencs i catllarenques,
S’engega un nou projecte, al
que ens hi sumem amb la ferma convicció d’informar i de
servir la comunitat. Els grups
municipals de l’oposició hem
escollit el format d’un únic
escrit conjunt, ja que respon
a la manera de treballar que
tenim els que no estem a
l’equip de govern. Treballem
plegats amb responsabilitat
i transparència perquè volem
un poble just amb l’horitzó
d’un poble sobirà.
Vetllarem perquè la revista sigui un mitjà d’informació tant
de notícies d’àmbit municipal
i corporatiu com d’altres que
puguin ser d’interès per a la
majoria i responguin a les necessitats dels catllarencs, així
com també als suggeriments
que ens feu arribar. Per tant,

no deixarem que la revista sigui un aparell de propaganda
d’ús personal, com ha succeït
en els últims temps, en què el
consistori ha doblat el previst
en el pressupost per fer publicitat partidista en mitjans
afins.
Dins el consell de redacció hi
ha un representant de cada
partit, el que implica, a part
de tenir el nostre propi espai,
que vetllarem per la rigorositat de la informació que se us
adreci.
Ens comprometem a utilitzar
la revista per informar-vos de
la feina que fem i també de la
que no fem i que molt sovint
circula com a rumorologia;
com també fer-la servir, com a
oposició que som, per fer crítica constructiva. No tenim en
cap cas tarannà de crítica per
la crítica, com algú va dient.

La feina ben feta és això, feina ben feta, però els nyaps cal
explicar-los perquè no esdevinguin una pràctica habitual,
com ja hem patit en exemples
com les improvisacions per
la precipitada obertura de
les aules de l’Institut-Escola
l’Agulla i l’Escola Municipal de
Música, com també en l’estat
lamentable que tenen els carrers, on s’hi acumula brutícia
com mai s’hi havia vist, o com
permetre un procés de desforestació de manera incontrolada dels boscos, entre tants
d’altres.
Començarem la nostra comesa informativa explicant-vos
que el passat desembre, en
ple, es va aprovar l’actualització de les ordenances fiscals,
un tema al que volem prestar
especial atenció, ja que ens
afecta la butxaca a tots. Les
ordenances es van aprovar

gràcies a l’abstenció dels nostres regidors a l’oposició, una
abstenció que l’equip de govern va pactar quan va incorporar les nombroses esmenes
que vam presentar, malgrat
que encara falta complir algun
compromís. El vot no va poder
ser positiu perquè, pel que fa
al rebut de l’aigua, l’equip va
proposar una pujada del 9%,
mentre que segons els seus
números està ajornant una
pujada de l’ordre del 200% que
cal completar en sis anys per
donar compliment als compromisos que va adquirir amb
EMATSA, per la impopularitat
que això representa. Al nostre
parer, es tracta d’una actitud
poc responsable.

no deixem que l’alcalde guanyi un sou digne i cal que es
busqui la vida fent altres coses. No hem retirat mai el sou
de l’alcalde, es va aprovar en
plenari la dedicació del 66%
de jornada i voluntàriament
hi va renunciar tot just fa un
mes. Volem un sou digne,
però ajustat a la realitat, ja
que no creiem que s’hagi de
viure exclusivament de la política, aquí al Catllar.

Tornant a la rumorologia, hem
de desmentir coses publicades tan extremadament falses
com que no deixem treballar,
i d’altres de pitjors, com que

Tal com hem dit, seguim
quedant a la vostra disposició per qualsevol aclariment
o inquietud que ens vulgueu
traslladar.

Potser som idealistes, però
pensem que la política municipal, com la que es pot fer
al Catllar, es fa per servir el
poble, amb il·lusió, i no pretenent que sigui una tasca
única i vitalícia.
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Deixalleria del Catllar
Situació
Carretera T-203 (direcció la Secuita). Tel. 626 03 24 56
Horaris
◗ Dimarts, dijous i divendres:
de 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores
◗ Dissabte: de 10.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores
◗ Diumenge: de 10.00 a 13.00 hores
Residus no admesos: residus radioactius, residus explosius,
residus sanitaris i similars, residus orgànics i residus no
identificats.
Quantitats màximes/persona o empresa*/dia
◗ Restes de poda: 200 kg
◗ Runa: 250 kg
◗ Voluminosos: 150 kg
◗ Valoritzables (paper, vidre, envasos): 50 kg per fracció.
◗ Pneumàtics: Quatre unitats de les mides
autoritzades per SIGNUS.
◗ RAEE’s: Dues unitats d’aparells grans i deu de petits.
◗ Ferralla i similars: 200 kg
◗ D’altres: d’acord amb la capacitat i estat de la deixalleria.
◗ Especials: 5 kg o litres per fracció.

D’altres especificacions
◗ Els plàstics d’hivernacle només es recullen a la deixalleria
del Morell.
◗ Els envasos de fitosanitaris del sistema SIGFITO només
es recullen a la deixalleria del Morell, amb un màxim de vint
unitats per persona i dia.
* Amb un màxim de tres treballadors més el patró

num. 1

