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Marcelo Tarantino
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L’Agulla ja tenen projecte
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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
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
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
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

Municipi Ordre parades anada

La Riera de Gaià T-203 sentit Catllar (Ardenya) -  8:10  10:00  12:25  13:55  15:25  18:55  20:30
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  8:15  10:05  12:30  14:00  15:30  19:00  20:35
El Catllar Av. Catalunya  7:32  8:17  10:07  12:32  14:02  15:32  19:02  20:37
El Catllar TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)  7:37  8:22  10:11  12:36  14:06  15:36  19:05  20:40
El Catllar Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)  7:38  8:23  10:13  12:38  14:07  15:38  19:06  20:42
Tarragona Monnars  7:43  8:28  10:17  12:42  14:11  15:42  19:10  20:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset - CAP Llevant)  7:48  8:35  10:26  12:51  14:18  15:49  19:17  20:51
Tarragona Rambla Vella (parada balcó del Mediterrani)  7:50  8:37  10:28  12:54  14:20  15:51  19:20  20:53
Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:55  8:42  10:35  13:00  14:25  15:56  19:27  21:00

Municipi Ordre parades tornada

Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:00  9:00  11:30  13:05  14:35  18:05  19:40
Tarragona Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)  7:03  9:06  11:38  13:13  14:41  18:13  19:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset)  7:07  9:11  11:45  13:16  14:45  18:16  19:48
Tarragona Monnars  7:10  9:16  11:49  13:19  14:49  18:20  19:52
El Catllar Urb. Pinalbert (parada bus sentit El Catllar)  7:14  9:21  11:52  13:23  14:53  18:24  19:56
El Catllar Urb. els Cocons (parada bus sentit el Catllar)  7:15  9:22  11:54  13:25  14:55  18:25  19:57
El Catllar Urb. Bonaigua (T-203 Rest. Caballo de Copas)  7:18  9:24  11:56  13:27  14:57  18:27  19:59
El Catllar Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina)  7:20  9:26  11:58  13:30  15:00  18:30  20:01
El Catllar Urb. Coll de Tapioles (C. Ausias March-T-203)  7:21  9:28  12:00  13:32  15:01  18:32  20:03
El Catllar Urb. Mas Blanc (T-203 Rest. Mas Blanc)  7:22  9:29  12:02  13:33  15:02  18:33  20:04
El Catllar Urb. Mas Blanc, Km. 3,4 (marquesina T-203)  7:23  9:30  12:04  13:34  15:03  18:34  20:05
El Catllar Part Alta - baixador del Castell  7:24  9:37  12:05  13:36  15:04  18:36  20:06
El Catllar Av. Catalunya (parada bus escolar)  7:25  9:38  12:06  13:37  15:05  18:37  20:07
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  9:45  12:10  13:40  15:10  18:40  20:15
La Riera de Gaià C. Major (Ardenya) -  9:50  12:15  13:45  15:15  18:45  20:20

informació: 977-214475  977-354445
www.autocarsplana.com

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.

El butlletí municipal que te-
niu a les mans coincideix 
amb l’inici del darrer any de 
mandat i gairebé amb el co-
mençament de la temporada 
d’estiu. Hi trobareu explica-
cions de projectes que estan 
en marxa i d’altres que en 
uns mesos seran una reali-
tat. El més important, per la 
inversió i la gran quantitat 
de persones que se’n bene-
ficiaran, és l’edifici destinat a 
l’Escola Municipal de Música 
i l’Institut-Escola L’Agulla, que 
ampliarà les instal·lacions 
escolars actuals. En aquest 
número trobareu els plànols i 
detalls d’un projecte que que-
darà definit passat l’estiu. La 
previsió és iniciar les obres a 
inicis de l’any vinent.

L’Ajuntament està treballant 
en altres projectes, com la mi-
llora de les urbanitzacions del 

municipi, en aspectes com la 
il·luminació, la resolució dels 
problemes sorgits en la con-
nexió de la xarxa de clavegue-
ram a les noves depuradores 
o el benestar de la gent gran 
a través dels parcs de salut. 
També estem fent millores en 
equipaments municipals com 
la Biblioteca i el Centre Cultu-
ral, com ens explica en l’espai 
de l’entrevista el regidor de 
Cultura, Marcelo Tarantino, 
que també destaca l’aposta 
per acostar la cultura als veïns 
i veïnes del Catllar, perquè és 
un servei més que un ajunta-
ment ha d’oferir. I això vol dir 
destinar-hi diners. I el govern 
que encapçalo ho tenim clar, 
perquè la cultura ens fa pro-
gressar com a persones.

Vull aprofitar aquestes línies 
per felicitar el Club Esportiu 
El Catllar per l’ascens a Se-

gona Catalana, fruit d’un tre-
ball seriós, que ho han sabut 
fer compatible amb reduir 
el deute. L’esport és el gran 
protagonista de la primavera 
al Catllar, amb el Trail, l’Open 
BTT o la Copa Tarragona de 
Trial i la recta final de la tem-
porada de futbol sala. 

I acabo aquest escrit convi-
dant-vos a participar en la se-
gona edició del Mercat Medie-
val. L’any passat va anar molt 
bé i enguany oferim una pro-
gramació més completa i amb 
algunes millores. L’entorn del 
Castell és un escenari fantàs-
tic per transportar-nos uns 
quants segles enrere. Serà 
la prèvia d’un estiu carregat 
d’activitats culturals, que cul-
minaran amb la Festa Major, 
però això ja us ho explicarem 
en el proper número. Us desit-
jo, doncs, un bon estiu! 

JoAn  
MorLà
Alcalde 
del Catllar

grans i petits projectes 

Municipi Ordre parades anada

La Riera de Gaià T-203 sentit Catllar (Ardenya) -  8:10  10:00  12:25  13:55  15:25  18:55  20:30
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  8:15  10:05  12:30  14:00  15:30  19:00  20:35
El Catllar Av. Catalunya  7:32  8:17  10:07  12:32  14:02  15:32  19:02  20:37
El Catllar TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)  7:37  8:22  10:11  12:36  14:06  15:36  19:05  20:40
El Catllar Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)  7:38  8:23  10:13  12:38  14:07  15:38  19:06  20:42
Tarragona Monnars  7:43  8:28  10:17  12:42  14:11  15:42  19:10  20:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset - CAP Llevant)  7:48  8:35  10:26  12:51  14:18  15:49  19:17  20:51
Tarragona Rambla Vella (parada balcó del Mediterrani)  7:50  8:37  10:28  12:54  14:20  15:51  19:20  20:53
Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:55  8:42  10:35  13:00  14:25  15:56  19:27  21:00

Municipi Ordre parades tornada

Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:00  9:00  11:30  13:05  14:35  18:05  19:40
Tarragona Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)  7:03  9:06  11:38  13:13  14:41  18:13  19:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset)  7:07  9:11  11:45  13:16  14:45  18:16  19:48
Tarragona Monnars  7:10  9:16  11:49  13:19  14:49  18:20  19:52
El Catllar Urb. Pinalbert (parada bus sentit El Catllar)  7:14  9:21  11:52  13:23  14:53  18:24  19:56
El Catllar Urb. els Cocons (parada bus sentit el Catllar)  7:15  9:22  11:54  13:25  14:55  18:25  19:57
El Catllar Urb. Bonaigua (T-203 Rest. Caballo de Copas)  7:18  9:24  11:56  13:27  14:57  18:27  19:59
El Catllar Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina)  7:20  9:26  11:58  13:30  15:00  18:30  20:01
El Catllar Urb. Coll de Tapioles (C. Ausias March-T-203)  7:21  9:28  12:00  13:32  15:01  18:32  20:03
El Catllar Urb. Mas Blanc (T-203 Rest. Mas Blanc)  7:22  9:29  12:02  13:33  15:02  18:33  20:04
El Catllar Urb. Mas Blanc, Km. 3,4 (marquesina T-203)  7:23  9:30  12:04  13:34  15:03  18:34  20:05
El Catllar Part Alta - baixador del Castell  7:24  9:37  12:05  13:36  15:04  18:36  20:06
El Catllar Av. Catalunya (parada bus escolar)  7:25  9:38  12:06  13:37  15:05  18:37  20:07
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  9:45  12:10  13:40  15:10  18:40  20:15
La Riera de Gaià C. Major (Ardenya) -  9:50  12:15  13:45  15:15  18:45  20:20

informació: 977-214475  977-354445
www.autocarsplana.com
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EMPRESA PLANA, S.L.
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Multi Sports // Cross-training, Zumba Kids,
Judo, golf, swimming...

Robotics and coding, cooking, creative workshops,
weekly trips, music and many more

Choose your timetable
(morning only, morning&lunch or all day)

Morning Club from 7:30
and Afternoon Club until 17:00

Transport

3-12 years old

Enrolments at the school premises

Limited places

La segona edició del  
Mercat Medieval del  
Catllar arriba amb novetats
El 9 i 10 de juny, l’entorn del castell del 
Catllar serà l’escenari de la segona edi-
ció del Mercat Medieval, que arriba amb 
novetats.  La inauguració serà el dissabte 
9 a les 11 del matí. Durant els dos dies hi 
haurà cercaviles de cavallers medievals i 
musicals, i balls i danses del ventre, mer-
cat, lluita de guerrers, passeig d’oques 
pel mercat, vol d’aus rapinyaires, una 
demostració de com es vestia un cava-
ller medieval... i us podreu fer una foto al 
seient de Joc de trons.
També hi trobareu activitats per als in-

fants, com l’Escola Petits Cavallers, ti-
telles i el conte infantil musicat Món de 
dracs. Durant tot el cap de setmana hi 
haurà portes obertes al Castell i també 
s’hi podran fer visites guiades, en aquest 
cas amb inscripció prèvia.
Una de les novetats d’enguany tindran 
lloc el dissabte i diumenge, a les 7 de la 
tarda: a la terrassa del Castell es podrà 
veure l’obra de teatre La mandràgora de 
Maquiavel, a càrrec de l’Associació Cul-
tura H (Instrionis Teatre). És un espec-
tacle gratuït.
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Substitució els embornals  
de la urbanització  
Mas Pallarès-5 Estrelles

Arranjament del camí  
de Mas Cargol

S’han portat a terme les obres de subs-
titució dels embornals de la urbanitza-
ció Mas Pallarès-5 Estrelles. Aques-
ta era una obra demanada des de fa 

temps pels veïns de la urbanització per 
tal de millorar el drenatge i resoldre el 
problema d’inundació per obturació 
que s’hi produïa periòdicament. 

S’ha arranjat un tram de 84 metres 
del camí de Mas Cargol, situat a la 
part posterior de la urbanització Mas 
de Pallarès. Es tracta d’una obra que 

s’ha pogut tirar endavant gràcies a 
una subvenció atorgada pel Consell 
Comarcal del Tarragonès per un im-
port de 5.454,54 euros.

La proposta denominada “Pedra 
seca” de BAMMP Arquitectes As-
sociats ha estat la guanyadora del 
concurs per la construcció d’un 
edifici educatiu destinat a l’Esco-
la Municipal de Música i l’aulari 
de l’Institut-Escola L’Agulla, amb 
un cost de 108.900 euros (IVA in-
clòs). En total, s’havien presentat 
nou propostes. L’Ajuntament pre-
veu que el projecte constructiu es 
pugui licitar a finals d’estiu, un cop 
redactat el projecte, i les obres pu-
guin iniciar-se a començaments 
del 2019. 

L’edifici, en forma de rectangle, 
es construirà on ara hi ha l’apar-
cament de cotxes, al costat de 
l’escola. El projecte preveu que 
l’aulari estigui integrat al conjunt 
sense que sembli un afegit i hi hagi 
espais compartits. Els dos edificis 
podran estar connectats, però el 
nou podrà funcionar independent 
fora de l’horari lectiu, amb natura-
litat. En aquest nou edifici hi haurà 
dues plantes. A la planta baixa s’hi 
trobaran aularis grans i espais per 
al laboratori i psicomotricitat per 
als alumnes de secundària i els au-
laris petits per a les classes amb 
instrument de l’Escola Municipal 
de Música. A la planta superior hi 
hauran deu aules mida estàndard.

La proposta guanyadora apos-
ta per una escola oberta sense 

Es preveu que el projec-
te constructiu es pugui 
licitar a finals d’estiu i 
les obres puguin inici-
ar-se a inicis del 2019

El futur edifici de l’Escola Municipal de  
Música i l’Institut-Escola L’Agulla ja té projecte

tancaments definits i que utilitzi 
elements del seu entorn per for-
malitzar-se, i considera que es 
troba en un espai de cert interès 
paisatgístic i un potencial enorme 
que s’ha de conservar. L’ús de fus-
ta entre els materials de construc-
ció permetrà que l’edifici transpiri 
i les obertures tindran proteccions 
solars per evitar la radiació directa 
i aconseguir una llum solar difusa 
bona per treballar. La voluntat és 
fer arribar la pineda a l’escola, sen-
se marcar límits físics.

La sostenibilitat, eficiència energè-
tica i reducció d’emissions de CO2 
també són característiques impor-
tants de l’edifici, gràcies a la seva 
forma compacta i els materials que 
s’usaran en la construcció, que són 
naturals, renovables o reciclats. Els 
murs de pedra seca són un element 
de bellesa estètica que formen part 
de la tradició del Catllar i el pro-
jecte la recull en la façana, en la 
part de l’edifici que toca al terra, 
així com als murs exteriors.

Planta coberta
Escala 1/300

Planta primera
Escala 1/300

Planta baixa
Escala 1/300
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Una de les meves prioritats és potenciar 
les activitats per a la gent gran i els joves

Marcelo Tarantino va ser el cap de 
llista d’Iniciativa per Catalunya Verds 
en les darreres eleccions municipals. 
Dirigeix les regidories de Cultura i 
Personal. Òptic de professió, fa quin-
ze anys que resideix al Catllar.

»Ha creat la comissió de cultura. per 
què?
Volia disposar d’un grup heterogeni 
de persones que decidissin els actes 
culturals que es poden fer al muni-
cipi. No és un òrgan assessor, sinó 
que decideix sobre l’oferta cultural 
i està funcionant molt bé des de la 
seva creació.

»i com és aquesta oferta cultural?
Des de la Comissió de Cultura s’in-
tenta elaborar un calendari amb actes 
culturals per a tots els públics i gus-
tos, potenciant la pluralitat de l’ofer-
ta. Analitzem molt bé els possibles 
espectacles per portar-los al Centre 
Cultural, per tenir una oferta variada, 
però costa molt moure la gent perquè 
vingui. Cobrem normalment 5 euros 
d’entrada, que és un preu molt acces-
sible per la qualitat d’espectacles que 
portem. A més, estem fent millores al 
Centre Cultural del Catllar.

EntrEviSta amb marcelo tarantino
regidor de cultura i personal

“La Comissió de  
Cultura no és un òrgan 
assessor, sinó que  
decideix sobre l’oferta 
cultural del poble”

per a la gent gran i els joves i per això 
els escolto i intento respondre a les 
seves necessitats i inquietuds.

»Vostè és una persona inquieta en l’àm-
bit cultural.
Sí. He impulsat la creació de l’Associ-
ació d’Ukelele, per exemple, des de la 
qual i gràcies a l’Associació de Famí-
lies d’Alumnes (AFA) i un acord amb 
Institut-Escola L’Agulla, a les classes 

de música, cada nen disposa d’un 
ukelele per aprendre a tocar-lo. Tam-
bé hem creat un grup de fotografia, i 
no són només aficionats. I he donat 
suport a la creació del grup de teatre 
Simultanis, que treballen dinàmiques 
i tècniques teatrals.

»parlem de la seva altra àrea: la perso-
nal.
Busco la màxima comoditat dels tre-
balladors, pel que fa a l’espai de tre-
ball, i també el seu equipament. He 
canviat els uniformes als guàrdies 
municipals i també als membres de 
Brigada, per millorar-ne la comodi-
tat i la seguretat. També he previst 
habilitar en breu una oficina per als 
vigilants als baixos de l’ajuntament.

»quins són aquests canvis?
N’hem modificat la il·luminació. 
Abans era molt estàtica i ara, amb 
llums led, que canvien color i d’inten-
sitat, l’hem modernitzat. Hem posat 
una taula de llums noves a la cabina 
de comandament. També hem millo-
rat la seguretat amb un vidre a l’esca-
la. Aquests canvis els vam començar 
fa quatre mesos i esperem acabar-los 
aviat. I de cara a la gent gran que ve 
a la Llar d’avis municipal he posat un 
ordinador amb wifi perquè es puguin 
familiaritzar amb internet i en puguin 
treure el màxim profit. Hi ha una tre-
balladora municipal que entre les tas-
ques que té una és ajudar-los en els 
dubtes que puguin tenir.

»També ha impulsat modificacions a la 
Biblioteca municipal.
He volgut adaptar-la als nous temps. 
S’han traslladat els ordenadors des 
de fora a dins de la Biblioteca i s’ha 
deixat la sala de fora com a zona de 
treball per als usuaris que necessiten 
més silenci. També s’ha adaptat una 
zona infantil i estem pendents d’aca-
bar una zona de revistes. Una de les 
meves prioritats des de la Regidoria 
de Cultura és potenciar les activitats 
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Aquest és el tercer any que 
duem a terme el programa 
Empesca’t al riu Gaià. Mit-
jançant 10 estacions de se-
guiment, estem realitzant una 
campanya de prospecció de la 
població piscícola al riu Gaià, 
per tal de conèixer l’estat de 
les poblacions. I en aquest 
mateix seguiment, estudiem 
també els amfibis, rèptils i la 
resta d’animals i plantes que 
hi viuen.
Aquest seguiment coordinat 
per La Sínia i amb el suport de 
la Diputació de Tarragona i els 
ajuntaments, com és el cas del 
Catllar, es realitza mitjançant la 
participació d’alumnes de di-
verses escoles dels municipis 
riberencs al Gaià i del volun-
tariat ambiental. Una vegada 
realitzats tots els mostrejos, es 
processarà la informació i es 
redactarà un informe. És una 
activitat que entenem com de 
formació i de foment del vo-
luntariat dels alumnes dels 
diversos centres de la conca 
del riu Gaià. A través dels co-
neixements que adquireixen en 
aquesta jornada, participen en 
una activitat d’estudi del seu 
entorn natural més proper.
Al tram de riu que passa pel 
Catllar, el seguiment es realitza 
a la zona humida de la Resclo-
sa i hi han participat els alum-
nes de 3er de l’ESO de l’Esco-
la-Institut l’Agulla. I ha estat 
tota una sorpresa pels animals 
que hi hem trobat. En primer 
lloc, per sorprenent, hem de 
destacar que vam trobar una 

EMPESCa’t 
al riu Gaià

tot el tram baix del Gaià.
I l’altra gran notícia va ser 
que per primer cop hem 
pogut capturar tres juve-
nils de tortuga de rierol, 
filles de les tortugues que 
es van alliberar ja fa uns 
anys en aquest espai. Ja 
n’havíem vist alguna, però 
és el primer cop que les 
podem capturar. Una ve-
gada mesurades i iden-
tificades, es van tornar 
alliberar.
Així doncs, gràcies a 
l’Empesca’t i a la partici-
pació dels alumnes de 3r, 
coneixem una mica mi-
llor aquest espai natural. 
Gràcies!

una granota  
ben particular
En aquesta zona humida hi 
viuen tot un seguit d’ani-
mals interessants. I un 
dels que ens criden més 
l’atenció són les granotes, 
sobretot pels seus cants 
nocturns. I una de les més 
boniques de les que viuen 
en aquest indret és la rei-
neta. Al capvespre, la po-
dreu observar enfilada en 
alguna branca d’arbre o al 
capdamunt de les fulles del 
canyolí, mentre emet el seu 
cant característic. Aquí en 
teniu una esplèndida foto-
grafia, feta per l’Aleix Ca-
sadó.

MEdi aMbiEnt 

FoToS: Institut-Escola El Catllar / Aleix Casadó

anguila!!! Per a sorpresa ma-
júscula de tothom, vam trobar 
un exemplar d’aquest peix. I la 
pregunta que ens ve a tots al 
cap és: i com ha arribat aquest 
animal fins aquí? No hi ha una 
resposta segura, però si des-
cartem que algú l’ha alliberat 
intencionadament, una de les 
teories que pren més força és 
que des de la desembocadu-
ra, quan el cabal ambiental 
va arribar a mar durant unes 
setmanes, aquest animal va 
remuntar fins aquí. Si fos així, 
seria una gran notícia i un in-
dicador clar que el cabal am-
biental en un futur hauria de 
garantir, com a mínim durant 
uns mesos, la connectivitat de 

Associació  
Mediambiental 
La Sínia
www.riugaia.cat

facebook.com/
riugaia

@GaiaVoluntariat

El diumenge 27 de maig la Tor-
re d’en Guiu va acollir el III Fes-
tival de les Roses, organitzat 
per l’Asociata Socio Culturala a 
Romanilor Din Tarragona Mihai 
Eminescu amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Catllar, 

amb un gran èxit de participa-
ció. Hi ha haver música i dansa 
tradicional, gastronomia típica 
i artesania, llibres i pintura ro-
manesa, amb l’objectiu de la 
integració del poble romanès 
que treballa a Catalunya.

Tercer Festival de les 
Roses al Catllar



7juny 2018
nÚm. 10 butlletí municipal del  Catllar’agulla

El CE El Catllar torna a la Segona  
Catalana amb un ascens històric
En la jornada 29, quan encara 
mancaven cinc jornades per 
al final, el CE El Catllar s’ha 
proclamat campió de lliga 
del grup 3 de Tercera Cata-
lana de futbol en guanyar 
al camp del Montblanc per 
0-2. D’aquesta manera, el 
club catllarenc tornava a la 
Segona Catalana només una 
temporada després de baixar 
de categoria. Una ratxa inicial 
de tretze partits consecutius 
guanyats va donar a l’equip 
entrenat per José Mora el 
coixí necessari per aguantar 
una petita crisi de tres partits 
perduts. Després han vingut 
catorze partits guanyats se-
guits més, en una temporada 
per emmarcar.

El president de l’entitat, Xa-
vier Roch, destaca que l’as-
cens s’ha aconseguit amb 
una plantilla de vint jugadors 
amb només set dels quals 
remunerats, que ha permès 
reduir en dos anys el deute de 
l’entitat de 60.000 a 23.500 

L’equip catllarenc 
va assegurar 
l’ascens quan 
faltaven cinc  
jornades per al 
final de la lliga

recorda que aquests diners 
es destinen només al futbol 
base.  

nou entrenador per a la 
temporada vinent

De cara a la temporada vi-
nent, el CE El Catllar es mar-
ca com a objectiu consolidar 
l’equip a Segona Catalana i 
serà amb un nou entrenador, 
Àlex González, exjugador del 
club fa unes campanyes. La 
marxa de Mora de la ban-
queta catllarenca ha estat 
de mutu acord.

euros —que correspo-
nen a un sol deutor—, el 
gran objectiu de la junta 
que es va fer càrrec del 
club l’estiu de 2016. Roch 
també assenyala que han 

fet augmentar de 56 a 
100 els nens de l’escola 
de futbol, amb un preu 
de 300 euros per juga-
dor, el cost més baix 
dels clubs de la zona. I 
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Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com 

www.salvatcomunicacio.com

AssessorAment en comunicAció 
elAborAció de continguts

xArxes sociAls
orgAnitzAció d’Actes · formAció

  Salvat 
Comunicació

L’estiu és un bon moment per visitar 
el castell del Catllar. A més de les vi-
sites durant el dia, el 22 de juny s’ini-
ciaran les visites nocturnes al monu-
ment, que s’allargaran fins a mitjan 
mes de setembre amb el nom de “El 
Castell de Nit”. Com els darrers anys, 
les visites nocturnes es fan sempre 
els divendres a les 9 del vespre i cal 
fer reserva prèvia al telèfon 977 65 
36 68 o al correu electrònic turisme@
elcatllar.cat. El preu de l’entrada és 
de 5 euros i inclou una copa de cava 
en finalitzar la visita. 

Actuació de la  
tgn Big Band
L’estiu també és època de concerts 
al castell del Catllar amb el cicle 
Música al Castell. Una de les ac-
tuacions ja està programada i serà 
amb la TGN Big Band, amb la veu de 
Carles Carrasco, el 28 de juliol a les 
10 de la nit. Les entrades costen 5 
euros i es podran comprar més en-
davant a les oficines municipals de  
forma anticipada i al Castell el ma-
teix dia.

Amb la finalitat de millorar la vi-
alitat i disminuir el risc de col-
lisió entre vehicles a la cruïlla de 
l’inici del carrer de la Llibertat, a 
l’entrada de la urbanització La 
Cativera, es crea una illeta de 
sis metres quadrats mitjançant 
la senyalització via horitzontal, 
vertical i il·luminació nocturna. 
El pressupost és de 1.194,39 
euros.

L’empresa Quatre i Burgesia 
SL és la nova adjudicatària del 
servei públic del servei de bar-
restaurant de la Torre d’en Guiu, 
després de guanyar el concurs 
públic amb una oferta per un 
per import de 109.000 euros. La 
concessió és pels propers set 
anys i tres més prorrogables. 
L’establiment va tornar a obrir 
la darrera setmana d’abril. 

L’Ajuntament del Catllar està portant 
a terme la millora de la xarxa d’enllu-
menat públic de diverses urbanitzaci-
ons. Aquests sectors en què se subs-
tituirà en breu l’enllumenat obsolet i 
s’instal·laran nous bàculs i lluminàries 
són Pinalbert, Coll de Tapioles i Mas 
de Cargol. Es tracta de  noves instal-
lacions més modernes i més eficients 
que les que hi havia fins ara i respec-
ten els nous nivells de contaminació 
lumínica recollits per la legislació ac-
tual. En aquestes actuacions, que ja 
estan adjudicades, s’invertiran més de 
100.000 euros.

El castell del Catllar prepara un estiu 
intens amb visites nocturnes i música

Es  
construeix 
una illeta  
a la  
urbanització 
la Cativera

S’adjudica  
la nova  
concessió  
del bar- 
restaurant  
de la Torre 
d’en Guiu

L’Ajuntament millora la xarxa d’enllumenat 
públic a diverses urbanitzacions

Una imatge dels fanals que actualment hi ha a la urbanització Pinalbert.
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El Catllar disposarà de 
quatre parcs de salut

Després d’una petició feta pels veïns 
de Pins Manous 3, actualment està 
en procés de construcció un parc 
de salut en aquesta urbanització, 
totalment finançat per l’Ajuntament 
del Catllar. Serà el quart equipament 
d’aquest tipus de què disposa el mu-
nicipi. Podem trobar parcs de salut al 
nucli, davant el consultori mèdic, i a 
la urbanització Esplai Tarragoní, els 
dos construïts amb una subvenció 
de la Diputació de Tarragona. Actu-
alment s’hi fan activitats setmanals 
amb la col·laboració de l‘Ajuntament. 
N’hi ha un tercer a la Urbanització 
Bonaigua.

El diumenge 22 d’abril el 
Catllar va celebrar Sant Jor-
di amb una sèrie d’actes. Va 
començar amb un contacon-
tes, i després Olga Xirinacs 
va presentar el nou llibre del 
nostre veí Josep Gironès, 
Contalles de cafè. També es 
va fer una ballada de sarda-
nes amb la Cobla Principal 
de Tarragona. A més, es van 
poder comprar llibres i roses 
en diferents parades.

Sant Jordi 2018  
al Catllar

Els parcs de salut són conjunts 
d’aparells que formen un circuit, dis-
senyats per a la pràctica de l’exercici 
físic moderat. L’objectiu és la salut, 
estan enfocats en la prevenció, mi-
llora i/o manteniment dels movi-
ments necessaris per a les activitats 
de la vida diària i per a la millora de 
la qualitat de vida de la gent gran.

Des de la Regidoria de Benestar i Fa-
mília i Salut, animem tots els veïns a 
utilitzar-los, i si esteu interessats a 
aprofitar les activitats dirigides, o les 
voleu iniciar, demaneu informació a 
les oficines de l‘Ajuntament.
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El Catllar va aco-
llir l’inici de la Copa 
Tarragona Trial el 
diumenge 29 d’abril 
amb una prova —la 
primera de cinc— que 
va comptar amb més 
de 60 participants 
vinguts d’arreu de 
Catalunya, Aragó, 
Comunitat Valen-
ciana i fins i tot un 
asturià. Els circuits 

organitzats pel Bike-
park Torredembarra 
- Bauhaus eren di-
versos i molt com-
plets, amb un nivell 
adequat per a la Copa 
Tarragona, tot i que la 
pluja durant la cursa 
va complicar bastant 
els circuits.
Classificacions com-
pletes: www.bike-
parktdb.com.

La temporada dels equips del 
Club Futbol Sala El Callar At-
lètic ha estat bastant diferent. 
El sènior A va tenir opcions 
d’ascens a Tercera Divisió fins 
a l’última jornada, però la vic-
tòria del CFS Torredembarra 
enfront l’Amposta FS-Faraó 
en va esvair pràcticament totes 
les opcions, ja que obligava a 
guanyar el seu partit contra el 
Salou FS B i així passar com a 
millor tercer de grup, fet que no 
va ser així. En la segona part, el 
conjunt local va remuntar l’1-
2 que reflectia al descans per 
als catllarencs (6-2). La tem-
porada acaba amb el comiat de 
Jordi Serrano, al mateix presi-
dent de l’entitat, que ha decidit 
penjar les botes.

El sènior B, després d’una pri-
mera volta bastant dolenta, va 
saber sobreposar-se a les ad-
versitats de lesions i de manca 
de porter per encadenar una 
bona ratxa de resultats que van 
allunyar-lo de l’última posició, 
i finalment va acabar en 12a 
posició a vuit punts del 13è. 
Pel que fa a l’equip juvenil, tot 

i tenir una plantilla molt curta, 
ha sabut lluitar contra les ad-
versitats i durant bona part de 
la temporada han ocupat la 3a 
posició. Tot i acabar en 5è lloc 
de la taula, la temporada es pot 
valorar com a molt bona, ja que 
han fet progressos molt grans 
que han fet gaudir de grans 
partits plens de joc, emoció, in-
tensitat i fins i tot remuntades.

Les noies del club, per la seva 
banda, van començar una 

mica irregulars, acusant la 
nova categoria, nous siste-
mes de joc i equips amb els 
quals mai s’havien enfrontat. 
Posteriorment van encadenar 
bons partits, per la qual cosa 
es van situar a la part alta de 
la classificació, però tres bai-
xes de llarga durada van pas-
sar factura a les aspiracions 
l’equip. No obstant el nivell de 
joc i l’absorció de noves idees, 
sistemes i joc es va notar a les 
últimes jornades.

El 19 de maig es va 
disputar una nova 
edició del Trail L’Agu-
lla, que va aplegar 
més de 400 corre-
dors i caminants al 
Catllar. La prova es-
tava dividida en tres 
recorreguts: la Cami-
nada, que feia el seu 
recorregut en direcció 

a Sant Simplici, l’Agu-
lla 10k, que es dirigia 
cap al Pantà, i l’Agulla 
22k, que transcorria 
pels dos recorreguts 
anteriors. La prova va 
comptar amb la col-
laboració d’Allibera-
drenalina i l’Institut-
Escola L’Agulla del 
Catllar.

El 6 de maig es va dis-
putar la tretzena edició 
de l’Open BTT Tour El 
Catllar, amb la partici-
pació d’un total de 625 
bikers, que van poder 
escollir entre tres cir-
cuits: Circuit curt, 26 

km i desnivell  de 400 
metres; Circuit mitjà, 40 
km i desnivell de 800 
metres, i Circuit llarg,  62 
km i desnivell de 1.275 
metres. La del Catllar 
era la tercera de les sis 
proves de l’Open Natura.

La Copa Tarragona 
Trial arrenca  
al Catllar

Temporada dispar dels equips 
del CFS El Catllar Atlètic

Més de 400  
persones participen 
en el Trail  
L’Agulla 2018

L’open BTT Tour  
El Catllar  
aplega 625 bikers

Partit de l’equip juvenil.
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La Cooperativa Agrícola del 
Catllar va ser fundada l’any 
1897 com una iniciativa d’un 
grup d’amics que, a proposta 
d’en Pau Solé i Mensa, van 
acordar la formació d’una 
societat agrícola amb l’ob-
jectiu d’evitar intermediaris 
en la venda de productes del 
camp, cosa que faria aug-
mentar els beneficis de la 
venda i, per altra banda, a un 
preu més baix, els productes 
necessaris per a la llar, ja que 
la societat els adquiria a l’en-
gròs. 

En aquests 121 anys d’his-
tòria, el Catllar ha anat evo-
lucionant d’una societat 
totalment agrícola fins a 
l’actualitat, amb un pes molt 
menor de la pagesia. Del 120 
socis actuals de l’entitat, no-
més 7 són pagesos profes-
sionals —que representen el 
80% de la collita que entra a 
la Cooperativa—, mentre que 
hi ha alguns pagesos jubilats 
i la gran majoria són veïns 
que tenen altres feines però 
segueixen cultivant les ter-
res de la família. Tradicional-
ment hi havia quatre pilars a 
la Cooperativa del Catllar: el 
celler, el trull d’oli, la fruita 
seca i la secció de crèdit. Ac-

EntitatS
cooperativa agrícola del catllar

més obertura  
a la ciutadania 

El gran projecte que a l’estiu ja 
estarà completat és el trasllat 
de la Cooperativa a l’antic edifi-
ci, que van ocupar fins al 1984, 
ara reformat. Fruit d’un conveni 
amb l’Ajuntament, després d’una 
llarga negociació, han pogut tirar 
endavant les obres d’adequació 
dels baixos del número 2 del car-
rer Prat de la Riba, on hi haurà 
l’oficina bancària, sala de juntes 
i sala d’actes. En aquest acord, el 
consistori ha avançat el lloguer 
de cinc anys de l’antic edifici de 
la Cooperativa, que passarà a 
ser un equipament municipal i 
d’aquesta manera l’entitat pot 
afrontar el trasllat a un local molt 

més accessible. “Volem obrir-
nos al poble. Actualment la 
nostra és l’única oficina ban-
cària que hi ha al poble i som 
una mena de servei públic, 
sobretot per a la gent gran i 
amb problemes de mobilitat. I 
l’Ajuntament ho ha entès així. 
Cal recordar que no cal ser 
soci de la Cooperativa per ser 
client de l’agència financera”, 
explica el president , Josep 
Fortuny.

L’altre gran projecte és el 
Museu d’Eines del Camp, 
que s’està ultimant i obrirà 
en breu. També s’ha cedit un 
espai a l’Ajuntament a través 
d’un conveni i d’aquesta ma-
nera que el poble pugui comp-
tar amb un nou espai turístic.

L’actual junta directiva està 
formada per Josep Fortuny 
(president), Ramon Pascual 
(vicepresident), Joan Novell 
(secretari), Joan Morlà (tre-
sorer), Pere Voltas, Albert 
Ferré, Esteve Mercadé, Xavier 
Llauradó i Lluís Jové (vocals) 
i Joan M. Dalmau i Josep Pa-
llarès (Consell de vigilància). 
La gerent de la Cooperativa 
del Catllar és Pilar Jové i hi ha 
dos treballadors més: Jordi 
Toral i Paloma Gutiérrez. 

ariadna tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

Més receptes a: https://lasdeliciasdeariadna.wordpress.com       Las delicias de Ariadna

InGrEDIEnTS
(per a 3 rorrades) 

◗ 3 llesques de pa de  
pagès integral.

◗ 1 albergínia mitjana.

◗ 2 xampinyons.

◗ 6 llenques de 
mozzarella.

◗ 20 g d’alfàbrega.

◗ 2 cullerades  
d’avellanes torrades.

◗ 60 g de parmesà  
en pols.

◗ 1 all.

◗ 8 cullerades oli  
verge extra.

◗ Sal.

En aquest número us por-
to un plat ben senzill i a la 
vegada deliciós. Es trac-
ta d’una torrada vegetal 
feta amb salsa de pesto 
d’avellana (sí, d’avellana), 
albergínies, xampinyons i 
formatge fos.

La paraula pesto fa referèn-
cia al fet de picar els ingre-
dients al morter, ja que és 
la manera tradicional d’elabo-
rar-lo. El pesto més famós és el 
genovès, elaborat amb pinyons. 
També trobem el rosso, que in-
corpora tomàquet sec. O el que 
fan a Sicília, elaborat amb fes-
tucs. Però avui escombro cap 
a casa i, ja que es tracta d’un 
dels fruits secs que més conre-
en al nostre poble, el faré d’ave-
llana. Es tracta d’una manera 
original de fer-lo i la veritat és 

que el seu gust és suau 
i elegant.

Pel que fa a la mozzarella 
podeu utilitzar el format que 
més us agradi: en llenques, 
fresca o ratllada. És impor-
tant que sigui mozzarella, ja 
que és un formatge que dona 
textura però el seu gust no és  
gaire marcat i no pren prota-
gonisme a la resta d’elements 
del plat.

PrEPArACIÓ
◗ Sense pelar tallem 
l’albergínia a rodanxes 
de mig dit d’ample i les 
posem a fregir a la pa-
ella amb una mica d’oli. 
Un cop cuites les salem 
al gust.

◗ Tallem els xampi-
nyons a làmines.

◗ Fem el pesto: posem 
dins del got de la túr-
mix l’alfàbrega, les ave-
llanes, el parmesà, l’all 
pelat, les 8 cullerades 
d’oli i un polsim de sal. 
Ho batem fins que quedi 
una salsa homogènia. 

◗ Posem les llesques 
de pa sobre la safata 
coberta amb paper de 
forn.

◗ Les untem amb el 
pesto. Reservem una 

mica de pesto per a la 
decoració.

◗ Col·loquem les rodan-
xes d’albergínia i les la-
mines de xampinyons a 
sobre.

◗ Finalment, coronem 
amb la mozzarella per 
cobrir la llesca.

◗ Enfornem a 200º a 
dalt i a sota col·locant 
la safata a baix de tot 
del forn. Ho retirarem 
quan el pa sigui crui-
xent i el formatge fos 
però no gratinat.

◗ Perquè la presenta-
ció quedi més vistosa 
hi posarem una mica 
de salsa de pesto per 
sobre.

Torrada vegetal al pesto d’avellana

tualment el cultiu de l’avellana 
ha desaparegut i el vi es porta 
al Celler d’Albinyana, amb el 
qual estan associats des de 
fa una dotzena d’anys, quan 
calia una inversió molt gran 
per adaptar-se als canvis de 
normativa i els associats van 
prendre aquesta decisió.

L’oli continua sent el gran pun-
tal de la cooperativa. Al trull 
entren gairebé 500.000 quilos 
d’olives cada any i s’hi elabora 
prop de 90.000 litres d’oli amb 
el segell de la Cooperativa del 
Catllar. En els darrers anys s’ha 
creat una agrobotiga, on a més 
de l’oli es poden trobar pro-
ductes d’altres cooperatives 
properes i també d’alimentació 
en general, a més d’articles de 
ferreteria i subministraments 
agrícoles. A la Cooperativa es 
dona assessorament tècnic 
en productes fitosanitaris. La 
secció de crèdit també s’ha 
hagut d’adaptar els darrers 
anys als canvis normatius i 
convertir-se en una agència 
financera, passant de Rural 
Caixa a Bantierra, i fa uns me-
sos Arquia —el nou nom co-
mercial de la Caixa d’Arquitec-
tes—, que s’ha quedat totes les 
oficines de l’entitat aragonesa 
a Catalunya. 

Una imatge del primer edifici 
de la Cooperativa del Catllar 
i una de l’actual Agrobotiga.
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La inclusió: un element 
clau de la convivència  
en la nostra societat 
“Ens trobem immersos 
en una societat global, 
on un conjunt de per-
sones han de conviure i 
relacionar-se entre elles 
per assolir un objectiu 
comú”. Fins aquí aques-
ta afirmació no pot tenir 
cap detractor, però algú 
s’imaginaria treballant en 
un mitjà audiovisual amb 
un periodista invident? 
Doncs aquest exemple 
fa poques setmanes els 
alumnes de l’Institut-Es-
cola L’Agulla el van poder 
copsar amb els seus pro-
pis ulls. Queda clar, doncs, 
que una persona, tant 
amb una disminució físi-
ca com sense, pot assolir 
un nivell de competència 
autònoma i professional 
que li permeti fer una vida 
“normal”.
Atenció: Ha sortit la pa-
raula normal. Què vol dir 
ser normal? Hi ha indica-
dors que poden classificar 
les persones en “normals” 
i altres “no normals”? Tots 
som normals...?, i un re-

guitzell de preguntes que 
podríem formular amb el 
qualificatiu de normal.
El passat mes d’octubre 
el Departament d’Ense-
nyament va publicar un 
decret sobre la inclusió 
als centres educatius, un 
marc legal on s’estipula 
que totes i tots els alum-
nes han de ser integrats 
al sistema educatiu, amb 
garanties per poder de-
senvolupar-se de forma 
autònoma en societat. 
Aquesta premissa fa anys 
que a l’Institut-Escola 
L’Agulla del Catllar inten-
tem fer-la palesa, ja que 
no hi ha unes persones 
normals i altres no, sinó 
que totes i tots som dife-
rents, i així ho entenem. 
Unes diferències a les 
quals cal donar respos-
ta amb el màxim de re-

cursos disponibles dels 
que disposem (tutories, 
docents d’educació es-
pecial, serveis intensius 
per a l’educació inclusiva, 
orientadors, etc.). 
Però sobretot el que cal és 
que cap dels futurs ciuta-
dans de la nostra socie-
tat faci diferències entre 
uns i altres, sinó entendre 
que tots necessitem de 
tots per assolir objectius 
comuns i consensuats, 
on tothom mereix la im-
portància de ser tingut 
en compte, donant les 
oportunitats necessàries 
per formar part d’aquest 
engranatge social siguin 
quines siguin les seves 
peculiaritats. 

FrAnCESC  
SErITJoL MArIMon 

Director Institut- 
Escola L’Agulla

Dra. Rosa Castillo Castillo
Col·legiada 7142

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B

43764 El Catllar (Tarragona)

Clínica Dental EL CATLLAR

apunts de 
diEtÈtiCa

És temps de... 
maduixes i 
nespres
La maduixa és una fruita amb una 
acció antioxidant per la seva apor-
tació de vitamina C, carotenoides i 
antocians. Aporten una quantitat 
significativa de potassi. És molt 
apreciada a les nostres contrades i 
actualment podem trobar a tots els 
mercats la varietat maduixot. Molt 
utilitzada per fer gelats, melmela-
des i confitures, és habitual men-
jar-la amb nata, suc de taronja o 

moscatell. Com totes les fruites, és 
hipocalòrica, ja que només aporta 
de 27-34 kcal/100 g.
Els nespres són una fruita típica de 
primavera i inicis d’estiu. De carn 
ferma, ataronjada i sucosa, té un 
gust entre dolç i àcid. Rics en vi-
tamina C i minerals com potassi i 
magnesi, conté el 82% d ‘aigua i el 
12% de sucres. Actua com a regula-
dor intestinal pel seu alt contingut 
en pectina.
A les nostres contrades es poden 
veure nesprers als horts i als jar-
dins de les cases.

El 22 d’abril es va celebrar una nova 
edició de la Festa de la Gent Gran del 
Catllar. Com ja és tradicional, es van 
homenatjar els dos socis de més edat. 

Enguany van ser Nicasi Palau Olivé i Jo-
sep Martí Martorell. La festa va comp-
tar amb diferents espectacles en una 
vetllada, com sempre, molt divertida.

El Casal de la Gent 
Gran homenatja 
nicasi Palau i  
Josep Martí 
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Este mes de junio se celebra la 
Revetlla de Sant Joan y muchos 
amigos caninos sufren miedo 
a los petardos y fuegos artifi-
ciales.
Os adjuntamos algunas pautas 
que podéis aplicar para que lo 
lleven mejor y no sea una situa-
ción tan desagradable como la 
viven ellos:
 Si te es posible, NO le dejes 
SOLO esta noche. Mantenlo 
dentro de casa con el resto de 
la familia.
 NO LE RIÑAS cuando le veas 
nervioso y asustado. El miedo 
es irracional y lo único que in-
tenta con su comportamiento 
es sobrevivir a la situación.

 Mantén la CALMA y actúa 
con NATURALIDAD. Si tu perro 
busca tu protección, no se la 
niegues. Pero NO le acaricies 
ni tranquilices EN EXCESO 
MIENTRAS esté nervioso por-
que podrías estar reforzando 
su comportamiento sin darte 
cuenta.
 Prémiale SÓLO cuando no-
tes que su nivel de ansiedad ha 
disminuido.
 Prepárale un LUGAR donde 
sepas que se siente SEGURO 
(habitación pequeña, baño, su 
rincón del salón): llévale su ca-
mita y déjale ponerse allí con su 
bebedero y comedero. Ésto le 
hará sentirse mejor.

 Cierra las VENTANAS, baja 
las PERSIANAS y pon MÚSICA 
o TV.
 Apaga la LUZ, a oscuras se 
sentirá más seguro.
 Estos días evita salir a la 
calle pero, si lo has de hacer, 
siempre con la CORREA.
En conclusión, mucha pacien-
cia, no enfadarse con él, no so-
breprotegerle e intentar mante-
ner la calma.
Si con todo ésto tu amigo pe-
ludo lo sigue pasando muy 
mal, llama a tu veterinario de 
confianza para que lo valore 
y si fuera necesario le recete 
alguna medicación específica 
para su caso.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comvEt-COnSEJOS

¿tu perro tiene miedo 
a los petardos?

La urbanització Parc Lle-
vant és una de les més 
noves del Catllar i es troba 
situada al límit amb el ter-
me municipal de Tarragona. 
S’hi arriba per la carretera 
TP-2039 i és molt propera 
a l’autovia A-7. La urba-
nització està formada per 
dos sectors o plans parci-
als i s’estén a la banda es-
querra de la Casa Club del 
Golf Costa Daurada. Es va 
iniciar l’any 2002 amb una 
capacitat de 155 habitatges 
unifamiliars. Actualment 
estan construïts al voltant 
de la meitat dels habitat-
ges previstos. Després 
d’una aturada per la crisi 
immobiliària de la darrera 
dècada, la resta dels habi-
tatges planificats s’aniran 
edificant de forma gradual 
i la previsió és que a inicis 
de 2019 s’hi iniciïn deu ha-
bitatges més.
Parc Llevant disposa d’una 

pista poliesportiva, parc in-
fantil i zones verdes, a més 
del col·legi anglès Jigsaw, 
que va obrir portes l’any pas-
sat. També compta amb vi-
gilància privada. La urbanit-
zació està connectada amb 
tots els serveis que ofereix el 
camp de golf amb el qual li-

mita: la piscina, les pistes de 
pàdel i properament un gran 
gimnàs.
Els propietaris que viuen a 
Parc Llevant procedeixen 
majoritàriament de la ciutat 
Tarragona i una part impor-
tant tenen com a afició co-
muna el golf. Es tracta de 

LES nOStrES urbanitzaCiOnS

Parc Llevant dispo-
sa d’una pista po-
liesportiva, zones 
verdes, el col·legi 
anglès Jigsaw i la 
proximitat del Club 
de Golf Costa Dau-
rada

parc llevant

primeres residències i les 
persones que actualment 
s’interessen per anar a 
viure a aquesta urbanitza-
ció són famílies que bus-
quen també una primera 
residència en un entorn 
natural, tranquil i molt ben 
comunicat. 

Construcciones 
Reformas y Cerrajería en general

servicios.serpega@gmail.com

680 457 614
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Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

CONSELLS ÚTILS
 Trobem la vitamina C en gairebé to-
tes les fruites i verdures de color verd o 
vermell. Els vegetals que més quantitat 
de vitamina C porten són els tomàquets, 
el julivert, els cogombres i les maduixes.

 Plàtans, alvocats i raïm aporten mol-
tes calories a la dieta. En canvi, la síndria 
i el meló són les fruites menys calòriques, 
perquè quasi tota la seva polpa és feta 
d’aigua.

 Tot allò que fem a casa és més sa i 
saborós que el producte fabricat.

CONSERVA DE  
SALSA DE TOMÀQUET
Agafeu tomàquets ben madurs i traieu-ne 
la tija. Fiqueu-los quinze segons en una 
olla amb aigua bullent, i passeu-los dins 
d’aigua ben freda. Escaldats així, podreu 
pelar-los molt fàcilment. Aneu posant els 
tomàquets sencers, triturats o si ho prefe-
riu amb la salsa que més us agradi, dintre 
els pots de vidre nets, els tapeu i els poseu 
en una olla plena d’aigua freda.
Compteu uns trenta minuts a partir del 
moment en què l’aigua bulli. Deixeu-los 
refredar a la mateixa olla. Aquesta cocció 
al bany maria té la funció de treure tot l’aire 
de dins els pots per tal que la conserva es 
guardi sense riscos. 
Guardeu els pots en un lloc fosc i airejat.
Aquesta salsa és molt senzilla de fer, i 
durant la resta de l’any la tindreu sempre 
a mà.

FEINES ALS HORTS 
 Tenen gran importància les feines de 
recol·lecció i d’irrigació. Encara es poden 
plantar tomàquets tardans, i bajoques.
 Al juliol sembrarem els fesols per guar-
dar.
 Es preparen les terres per als bròquils, 
escaroles, espinacs, bledes, raves i pas-
tanagues.
 El reg gota a gota és molt convenient 
per als productes hortícoles, sobretot en 
zones on l’aigua sigui un bé escàs.
 Cal continuar podant, lligant i ensulfa-
tant les tomaqueres.

JArDInErIA
 Sembrarem violetes i pensaments.
 Plantarem crisantems.
 Poda en verd de rosers, rebaixa els 

brots uns 10 cm i elimina les flors que 
s’han pansit.
 Cal podar i retallar arbustos i tanques.
 Podes en verd d’alguns arbres en què 
vulguem retenir el creixement.
 Continuarem regant evitant les hores 
de màxima insolació. La millor hora és 
molt aviat al matí o tard al vespre.

TrACTAMEnTS FIToSAnITArIS
FrUITErS
Aranya roja: es recomana un tractament 
quan se superi el nivell del 60% de fulles 
afectades.
Mosca de la fruita: cal estar atent al mo-
ment més idoni per efectuar el tractament.
Corc o carpocapsa: idèntics consells que 
l’anterior, al llarg de juliol tindrà lloc el vol 
i l’avivament de les larves. Cal estar atents 
als comunicats.

oLIVErA
Caparreta: els avisos informaran del mo-
ment idoni per tractar-la, que és quan totes 
les larves han eclosionat i sortit de solta 
l’escut de les femelles.
Mosca: a mitjan de juliol apareix la primera 
generació d’adults. Esteu atents als avisos 
dels contestadors i avisos fitosanitaris.
Número de telèfon del contestador del Ser-
vei de Protecció dels Vegetals del DAR a 
Tarragona, 977 21 93 12.

VInYA
Cuc o corc del raïm: cal estar atents al 
contestador. 
Cendrosa o malura. Els tractaments pre-
ventius per protegir els estats fenològics 
especialment sensibles a la malaltia són 
molt importants. El primer d’ells és quan 
la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.  
Mildiu: si vols rebre els avisos per SMS 
apunta’t al servei SMS de RuralCat, no 
cal remarcar la importància de realitzar el 
tractament al moment més oportú.

ToMàQUET
Tuta del tomàquet: es pot combatre 
aquesta plaga amb Bacillus thuringiensis.
Cendrosa: per al seu desenvolupament ne-
cessita temperatures entre 23ºC i 26ºC, i 
els tractaments en sofre poden arribar a 
ser molt efectius, sempre que se’n con-
trolin les dosis i el moment d’aplicació. 
L’òptim és realitzar els tractaments cap 
al tard per evitar problemes de fitoxicitats; 
aquests consells també serveixen per a les 
mongeteres o bajoqueres.
Míldiu: el míldiu és una malaltia d’origen 
fúngic. El causant és un fong, la prolifera-
ció del qual es veu afavorida per ambients 
humits i temperatures entre 10 i 25°C. El 
míldiu es pot identificar en la seva fase 
inicial per taques de verd clar a marró en 
les fulles de la planta que avança fins a 
assecar-la totalment. També es propa-
ga fàcilment pel frec, per la qual cosa cal 
evitar manipular les plantes malaltes. Fer 
tractaments amb derivats cúprics.

dE L’arrOSar a tauLa – 
tErrES dE L’EbrE

Cada any, per la diada de Sant Jordi 
surto a la cacera d’algun llibre dels 
que suposo que passaran desaper-
cebuts a les llistes de grans vendes. 
L’any 2017 vaig trobar un tresor: 
aquest llibre publicat per l’editorial 
Farell, una empresa que edita llibres 
d’excursions, rutes, cuina, cultura i 
tradicions catalanes.
El llibre està escrit per tres autores 
que estan lligades d’alguna ma-
nera a les comarques del Montsià, 
Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Terra Alta. 
L’obra ens descriu la història del cul-
tiu de l’arròs al Delta, les varietats 
cultivades, la cultura de l’arròs, les 
festes de la sega i després un recull 
exhaustiu de les diferents receptes 
del territori en funció de la situació 
geogràfica de cadascun dels pobles 
i de l’estacionalitat dels ingredients. 
Les autores s’han posat en contac-
te amb més de 40 persones que els 
han explicat plats que elaboraven 
utilitzant arròs com a ingredient 
principal. El receptari inclou plats 
elaborats amb salaons, productes 
de l’horta i corral, bosc i caça, mar i 
muntanya, peix i closca, altres men-
ges i algunes postres. M’agradaria 
destacar que a cada recepta hi a la 
transcripció fidedigna de les parau-
les de l’informant, cosa que dona 
encara més valor a aquesta obra, 
ja que, de passada, permet conser-
var la parla pròpia de les Terres de 
l’Ebre. En tot cas, per a aquells que 
necessitem aclariments d’alguna 
paraula a la part final del llibre hi ha 
el glossari.

M’ha agradat veure escrites algunes 
de les receptes que he menjat quan 
era petita a casa, com arròs, col amb 
fesols, o les receptes amb ganyims, 
un ingredient que s’acabarà oblidant 
però que és molt gustós, o algunes 
herbes del camp que fa molts anys 
que ja s’han deixat de consumir, 
com els lletsons o els corils.
A cada recepta que llegia tenia ga-
nes d’anar a la cuina a veure si dis-
posava dels ingredients per poder-la 
elaborar, però hi ha un inconvenient: 
les quantitats seran difícils de re-
produir, just perquè estan descrites 
com ho feia l’àvia amb les mesures 
a bell ull: un grapat, un polsim, un 
raig...
Aquesta ressenya literària la dedica-
ré a totes les dones anònimes que 
en moments que hi havia mancança 
d’aliments eren capaces d’omplir el 
tupí amb menges molt gustoses i 
nutritives. A més a més, vull enco-
ratjar les autores a continuar dei-
xant constància de les receptes, de 
la cultura i de la llengua del territori.
Finalment us animo a comprar el 
llibre, ja que els drets d’autor van 
íntegres a l’associació Jeroni de 
Moragas de Móra d’Ebre, de la ma-
teixa forma que us animo a cuinar 
amb ingredients de la terra i a do-
nar-los el valor que tenen. De la 
mateixa forma, vull recomanar-vos 
la lectura del llibre, en un moment en 
què tingueu temps per digerir una 
història molt dura i, alhora, prou des-
criptiva d’una part de la societat que 
ens queda amagada.

LLibrES

Eva Artal - M. Teresa Cas-
telló – Cristina Giné Miró

Farell editor - rebost i 
cuina

http://farelleditors.cat/in-
dex/Farell_Editors.html
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Grup municipal socialista del Catllar
Antonio López, Montserrat Inglès, Carlos Álvarez i Eva Zafra

quién decide las inversiones  
y cómo se marcan las prioridades 

continuem treballant i mirant endavant

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)

Por qué nos hacemos estas 
preguntas? Por la sencilla 
razón que hay cosas que no 
entendemos y cuando soli-
citamos explicaciones en los 
plenos no se nos contesta o 
directamente nos mienten.
Estos días han salido a licita-
ción unas pistas de pádel que 
según nos dice el Sr. Alcalde 
han estado solicitadas por el 
Club de Tenis y Pádel del Cat-
llar, y cuál es nuestra sorpresa 
cuando días después encon-
tramos un escrito enviado por 
el Club varios días antes de 
nuestra pregunta en el pleno 
municipal dirigido al Sr. Alcal-
de en el cual solicitan la cons-

Benvolgudes i benvolguts,

Finalment ja tenim nou govern 
a la Generalitat de Catalunya, 
al qual desitgem encerts, futur 
i prosperitat. Estem segurs que 
s’enceta una nova etapa fruc-
tífera per al poble del Catllar. 
Estem a un any de noves 
eleccions municipals i l’equip 
de govern haurem tingut un 
mandat de només tres anys, 
un menys del que hauria estat 
possible, ja que raons políti-
ques van fer que no pogués-
sim formar govern quan toca-
va, com era la nostra voluntat. 
Esperem que, d’aquí a un any, 
si s’han de produir pactes, 
aquests siguin fruit de les ne-
gociacions locals i no dictats 
per partits polítics afamats 
de poder. Els quatre anys de 
mandat que marca la llei poden 
determinar l’execució d’alguns 
projectes, perquè a vegades és 
necessari més temps per cul-
minar la feina planificada.
Tenim un any de govern per 
endavant per acabar de de-

trucción de una tercera pista de 
tenis donde se argumentaban 
los motivos de esta petición; 
una vez más, el Sr. Alcalde nos 
había mentido. 
Actualmente con las dos pis-
tas existentes no se puede dar 
un buen servicio a los más de 
120 socios de la entidad y los 
aproximadamente 90 alumnos 
de los cuales dispone el club. 
El club actualmente participa 
en varios torneos y campeo-
natos, pero su meta es poder 
organizarlos ellos en nuestro 
municipio, pero para ello la 
Federación de Tenis les solici-
ta una tercera pista, que es el 
motivo de su petición.

mostrar la nostra feina, vo-
luntat de servei al municipi 
i la voluntat no personalista 
perquè el nostre únic interès 
és el Catllar, amb tots els seus 
problemes i mancances, que 
tenim voluntat ferma d’anar 
solucionant.
Seguirem potenciant les virtuts 
del nostre municipi, com són 
el nostre patrimoni cultural i 
natural, així com l’associatiu, i 
donant suport ferm a totes les 
iniciatives presents i futures.
Amb la construcció del nou 
Centre Educatiu, que ja està 
en fase d’execució de projec-
te, disposarem d’unes instal-
lacions de qualitat per donar 
servei als ensenyaments musi-
cals municipals, que han d’es-
devenir ensenyaments reglats 
pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat. Aquest 
centre serà d’ús compartit 
amb l’Institut-Escola L’Agulla, 
i completarà l’oferta educativa 
esdevenint una escola integral 
i integradora que cohesiona al 
nostre municipi en l’etapa de 

Pues bien, después de todas 
estas explicaciones dadas 
al Sr. Alcalde y a la Regidora 
d’Esports en varias reuniones 
con la junta del Club, de las 
explicaciones solicitadas por 
este grupo municipal en los 
últimos tres plenos, el actual 
equipo de gobierno de UNICAT, 
PDeCAT, ERC Y ICV, siguen ha-
ciendo oídos sordos a las de-
mandas reales del municipio y 
sus vecinos.
El Club de Tenis del Catllar, si 
no se hace esta tercera pista, 
está abocado a su desapa-
rición, según nos comenta 
su junta directiva, pero a los 
miembros del Equipo de Go-

0 a 15 anys. La nostra aposta 
és sempre per l’educació pú-
blica al nostre municipi. Volem 
puntualitzar que és un projecte 
compartit amb el Departament 
d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya. Així doncs, 
el Catllar tindrà agrupada tota 
l’oferta educativa pública en 
un sol espai i encara quedarà 
terreny per a possibles ampli-
acions o projectes d’interès 
comú com pot ser un polies-
portiu d’ús polivalent.
Seguim preocupats, i així, es-
tem treballant seriosament 
pel sanejament de les urba-
nitzacions a fi de desencallar 
inconvenients i imprevistos 
que dificulten la connexió a 
les noves depuradores; estem 
en contacte permanent amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), i els tècnics municipals 
tenen l’encàrrec de treballar 
per trobar solucions i que la 
connexió sigui una realitat al 
més aviat possible.
Per altra banda, una vegada 
acabades les obres de la vo-

bierno esto parece que les da 
igual.
Porque se quieren gastar casi 
60.000 € en unas pistas cuan-
do nuestros vecinos pueden 
hacer uso de las que ya se 
encuentran en nuestros mu-
nicipios vecinos de la Secuita 
y la Riera, así como de las siete 
que están en construcción y a 
punto de inaugurarse en las 
próximas semanas en el Club 
de Golf Costa Daurada.
En otro escrito ya hablaremos 
del también comentado edifi-
cio de la escuela de música/
instituto, en este no tenemos 
suficiente espacio para expli-
carlo todo, pero sí daremos 

rera que uneix les urbanitza-
cions més properes amb el 
nucli urbà i l’Intsitut-Escola 
L’Agulla, seguim pensant en 
un urbanisme sostenible i 
humanitzat. Així doncs, hem 
encetat converses amb el De-
partament de Carreteres de la 
Diputació de Tarragona per tal 
de trobar una solució en temes 
de seguretat viària al tram que 
va des de Parc de Llevant fins 
al nucli urbà, tot passat per les 
urbanitzacions de Pinalbert i 
Cocons.
Després d’una primavera plu-
josa, que ha facilitat la crescu-
da considerable de la vegeta-
ció del sotabosc, pot esdevenir 
un estiu sec i perillós quant 
a incendis forestals. Des de 
l’Ajuntament, molt preocu-
pats per aquest tema, ja vam 
fer les franges de protecció 
a les urbanitzacions per a la 
prevenció d’incendis forestals 
ara fa un any, però és estricta-
ment necessària la implicació 
de tothom a l’hora de fer una 
prevenció efectiva en relació 

algunos datos. El coste aproxi-
mado de ese edificio será de 
entre 1.500.000 € y 2.000.000 
€, siendo la primera vez en 
Catalunya que un edificio de 
secundaria es edificado por 
un ayuntamiento, ya que esta 
competencia es de la propia 
Generalitat. Esta inversión 
hipotecará las posibles inver-
siones futuras del municipio en 
los próximos años y nos dejará 
endeudados para varios ejer-
cicios.
Por todo esto y más cosas que 
iremos denunciando en próxi-
mos escritos, nos preguntamos 
cómo se deciden las inversio-
nes en nuestro municipio.

amb conductes de civisme 
respectant la natura.
Ja són moltes les persones 
que ens aturen pel carrer fent-
nos partícips de les seves in-
quietuds i necessitats, a què 
que intentem donar solució 
en la mesura que podem. A 
la vegada us demanem col-
laboració per lluitar contra 
els abocaments incontrolats, 
actes d’un incivisme brutal 
que patim periòdicament en 
la majoria de les nostres ur-
banitzacions.
Per donar la benvinguda a l’es-
tiu seguirem amb els actes tra-
dicionals de Sant Joan, i com 
a novetat podrem gaudir d’un 
sopar de revetlla popular a la 
Torre d’en Guiu que esperem 
que sigui del vostre grat. Tot 
desitjant que tingueu un bon 
estiu us animem a participar 
en la resta d’activitats i festes 
que tenim programades al llarg 
de tota la temporada.

Rebeu una cordial salutació de 
l’equip de govern.
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