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Telèfons

Aquest any diverses entitats 
del nostre municipi estan 
de celebració. L’Agrupació 
de Dones celebra el seu 20è 
aniversari; el Ball de Diables, 
com ja vàrem comentar ante-
riorment en aquesta revista, 
celebra 10 anys, com també 
ho fa la Colla Gegantera. Però 
aquestes tres entitats tan sols 
són un petit exemple de les 
17 que constitueixen el teixit 
associatiu del nostre munici-
pi. Algunes d’aquestes tenen 
més de 80 anys d’antiguitat i 
altres són de recent creació. 

Això demostra la inquietud 
social, cultural i esportiva 
que tenim al nostre munici-
pi, encara que el Catllar si-
guem un poble petit. A totes 
aquestes entitats li hem de 
sumar les 25 associacions 
i entitats urbanístiques, que 
s’encarreguen d’organitzar 
actes i festes però també 
de portar les gestions de 
les urbanitzacions. L’Ajun-
tament, des de la disponibi-
litat pressupostària de què 
disposa, recolza aquestes 
entitats amb subvencions 

directes o bé amb ajudes 
en el material o ajudes lo-
gístiques.

Com a alcalde, és un ve-
ritable orgull tindre una 
societat civil tan rica, que 
col·labora i participa en les 
festes patronals i en els 
diversos actes que el con-
sistori organitza. Aprofito 
aquest espai per felicitar 
totes les entitats, però en 
especial les tres que ce-
lebren el seu aniversari 
aquest any 2016.

Transport públic

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

PARADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4

VILA-RODONA 7,20 10,20 - - - - - - -

BRÀFIM 7,30 10,30 - - - - - - -

VILABELLA 7,36 10,36 - - - - - - -

NULLES 7,40 10,40 - - - - - - -

L'ARGILAGA 7,46 10,46 12,39 - - - - - -

LA SECUITA 7,50 10,50 12,43 - - - - - -

P. PARK - - - 16,50 19,50 9,50 12,30 16,50 19,50

PALLARESOS 8,00 11,00 12,50 16,53 19,53 9,53 12,33 16,53 19,53

J. IMPERI 8,05 11,05 12,55 16,58 19,58 9,58 12,38 16,58 19,58

HOSTALETS ( Cruïlla) 8,11 11,11 13,01 17,04 20,04 10,04 12,44 17,04 20,04

TGNA  EST. BUS (3) 8,25 11,25 13,15 17,18 20,18 10,18 12,58 17,18 20,18

PARADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4

TGNA  EST. BUS (3) 9,15 12,00 13,15 19,15 21,30 9,15 12,00 19,15 21,30

HOSTALETS ( Cruïlla) 9,30 12,15 13,30 19,30 21,45 9,30 12,15 19,30 21,45

J. IMPERI 9,35 12,20 13,35 19,35 21,50 9,35 12,20 19,35 21,50

PALLARESOS 9,40 12,25 13,40 19,40 21,55 9,40 12,25 19,40 21,55

P. PARK 9,43 - 13,43 19,43 21,58 9,43 12,28 19,43 21,58

LA SECUITA 9,50 12,35 13,50 - - - - - -

L'ARGILAGA 9,54 12,39 13,55 - - - - - -

NULLES 10,00 - 14,00 - - - - - -

VILABELLA 10,05 - 14,05 - - - - - -

BRÀFIM 10,10 - 14,10 - - - - - -

VILA-RODONA 10,20 - 14,20 - - - - - -

DISSABTES (FEINERS). Tot lany FESTIUS. Tot L'any

DISSABTES (FEINERS). Tot lany FESTIUS. Tot L'any

HORARIS VIGENTS
DEL 1 SEPTEMBRE AL 30 JUNY

  24 HORES                             www.hife.es

INFORMACIÓ                            902 119 814

PARADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MONTFERRI - - - 9,00 - - - - - - - - 15,30 - - - -
VILA-RODONA - 7,20 - - - 10,20 - - - - 14,20 - 15,45 - - 19,05 -
BRÀFIM - 7,30 - 9,15 - 10,30 - 12,08 - - 14,30 15,55 15,55 - - 19,15 -
PUIGPELAT - - - 9,37 - 10,36 - 12,15 - - - 16,02 - - - - -
VILABELLA - 7,36 - 9,30 - - - 12.00 - - 14,36 15,47 16,01 - - 19,21 -
NULLES - 7,40 - 9,22 - 10,40 - - - - 14,40 15,40 16,05 - - 19,25 -
RENAU 6,50 - - - - - - - - - - - - - - - -
L'ARGILAGA 6,55 7,46 - - 9,20 10,46 - - 12,30 14,35 14,46 - 16,11 - 18,05 19,31 20,50
LA SECUITA 6,59 7,50 - - 9,24 10,50 - - 12,34 14,39 14,50 - 16,15 - 18,09 19,35 20,54
P. PARK 7,07 - 8,20 - - - 11,28 - - - - - - - 18,20 - -
PALLARESOS 7,11 8,00 8,22 - 9,34 11,00 11,30 - 12,44 14,45 15,00 - 16,25 17,25 18,24 19,43 21,00
J. IMPERI 7,19 8,05 8,27 - 9,39 11,05 11,35 - 12,49 14,50 15,05 - 16,30 17,30 18,29 19,48 21,05
HOSTALETS (Cruïlla) 7,21 8,11 8,30 - 9,45 11,08 11,38 - 12,52 14,53 15,11 - 16,36 17,36 18,35 19,51 21,08
St. PERE I St. PAU 7,26 8,17 8,36 - 9,50 11,14 11,44 - 12,58 14,58 15,17 - 16,41 17,41 18,40 20,00 21,16
TARRAGONA (1) 7,38 8,20 8,44 - 9,52 11,20 11,52 - 13,03 15,00 15,20 - 16,43 17,43 18,42 20,03 21,18
TARRAGONA (2) 7,40 8,22 8,47 - 9,54 11,22 11,55 - 13,06 15,05 15,22 - 16,45 17,45 18,44 20,05 21,20
TARRAGONA  EST. BUS (3) 7,45 8,25 8,50 - 10,00 11,25 11,58 - 13,10 15,10 15,25 - 16,50 17,50 18,50 20,10 21,25
VALLS - - - 9,45 - - - 12,23 - - - 16,10 - - - -

PARADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ** 11 12 13 14 15 16 17
VALLS - - - - - 11,45 - 12,30 - - - - - 18,30 - - -
TARRAGONA  EST. BUS (3) 6,10 7,55 8,30 9,15 11,00 - 11,50 - 13,15 14,00 15,30 17,00 18,00 - 19,00 20,15 21,30
TARRAGONA (2) 6,13 7,58 8,33 9,18 11,03 - 11,53 - 13,18 14,03 15,33 17,03 18,03 - 19,03 20,18 21,33
TARRAGONA (1) 6,15 8,00 8,35 9,20 11,05 - 11,55 - 13,20 14,05 15,35 17,05 18,05 - 19,05 20,20 21,35
St. PERE I St. PAU 6,22 8,07 8,42 9,27 11,12 - 12,02 - 13,27 14,12 15,40 17,12 18,12 - 19,12 20,27 21,42
HOSTALETS (Cruïlla) 6,25 8,10 8,45 9,30 11,15 - 12,05 - 13,30 14,15 15,45 17,15 18,15 - 19,15 20,30 21,45
J. IMPERI 6,27 8,12 8,47 9,35 11,20 - 12,10 - 13,35 14,20 15,50 17,20 18,20 - 19,20 20,35 21,50
PALLARESOS 6,32 8,17 8,52 9,40 11,25 - 12,15 - 13,40 14,25 15,55 17,25 18,25 - 19,25 20,40 21,55
P. PARK - 8,20 8,55 - 11,28 - - - - - - - - - - - -
LA SECUITA 6,40 - 9,05 9,50 - - 12,23 - 13,50 14,31 16,05 - 18,35 - 19,35 20,46 22,05
L'ARGILAGA 6,44 - 9,10 9,54 - - 12,30 - 13,54 14,35 16,10 - 18,39 - 19,39 20,50 22,09
RENAU 6,50 - - - - - - - - - 16,15 - - - 19,44 - -
NULLES - - - 10,00 - - - 12,45 14,00 - - - 18,45 18,45 19,45 - 22,15
VILABELLA - - - 10,04 - 12,00 - 12:52 14,04 - - - 18,49 18,52 - - 22,20
PUIGPELAT - - - - - 11,53 - 12,38 - - - - - 18,38 19;49 - -
BRÀFIM - - - 10,10 - 12,08 - 13,00 14,10 - - - 18,55 19,00 19,55 - 22,25
VILA-RODONA - - - 10,20 - - - - 14,20 - - - 19,05 - 20,05 - 22,35
MONTFERRI - - - - - - 13,15 - - - - - 19,15 - - -

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

LÍNIA VILA.RODONA - TARRAGONA  / LÍNIA MONTFERRI - VALLS 

LÍNIA TARRAGONA - VILA.RODONA  / LÍNIA VALLS  - MONTFERRI

Mod. CATLL-TARR.xls

     
     
     

     
     

informació: 977-780909  977-354445
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PARADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MONTFERRI - - - 9,00 - - - - - - - - 15,30 - - - -
VILA-RODONA - 7,20 - - - 10,20 - - - - 14,20 - 15,45 - - 19,05 -
BRÀFIM - 7,30 - 9,15 - 10,30 - 12,08 - - 14,30 15,55 15,55 - - 19,15 -
PUIGPELAT - - - 9,37 - 10,36 - 12,15 - - - 16,02 - - - - -
VILABELLA - 7,36 - 9,30 - - - 12.00 - - 14,36 15,47 16,01 - - 19,21 -
NULLES - 7,40 - 9,22 - 10,40 - - - - 14,40 15,40 16,05 - - 19,25 -
RENAU 6,50 - - - - - - - - - - - - - - - -
L'ARGILAGA 6,55 7,46 - - 9,20 10,46 - - 12,30 14,35 14,46 - 16,11 - 18,05 19,31 20,50
LA SECUITA 6,59 7,50 - - 9,24 10,50 - - 12,34 14,39 14,50 - 16,15 - 18,09 19,35 20,54
P. PARK 7,07 - 8,20 - - - 11,28 - - - - - - - 18,20 - -
PALLARESOS 7,11 8,00 8,22 - 9,34 11,00 11,30 - 12,44 14,45 15,00 - 16,25 17,25 18,24 19,43 21,00
J. IMPERI 7,19 8,05 8,27 - 9,39 11,05 11,35 - 12,49 14,50 15,05 - 16,30 17,30 18,29 19,48 21,05
HOSTALETS (Cruïlla) 7,21 8,11 8,30 - 9,45 11,08 11,38 - 12,52 14,53 15,11 - 16,36 17,36 18,35 19,51 21,08
St. PERE I St. PAU 7,26 8,17 8,36 - 9,50 11,14 11,44 - 12,58 14,58 15,17 - 16,41 17,41 18,40 20,00 21,16
TARRAGONA (1) 7,38 8,20 8,44 - 9,52 11,20 11,52 - 13,03 15,00 15,20 - 16,43 17,43 18,42 20,03 21,18
TARRAGONA (2) 7,40 8,22 8,47 - 9,54 11,22 11,55 - 13,06 15,05 15,22 - 16,45 17,45 18,44 20,05 21,20
TARRAGONA  EST. BUS (3) 7,45 8,25 8,50 - 10,00 11,25 11,58 - 13,10 15,10 15,25 - 16,50 17,50 18,50 20,10 21,25
VALLS - - - 9,45 - - - 12,23 - - - 16,10 - - - -

PARADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ** 11 12 13 14 15 16 17
VALLS - - - - - 11,45 - 12,30 - - - - - 18,30 - - -
TARRAGONA  EST. BUS (3) 6,10 7,55 8,30 9,15 11,00 - 11,50 - 13,15 14,00 15,30 17,00 18,00 - 19,00 20,15 21,30
TARRAGONA (2) 6,13 7,58 8,33 9,18 11,03 - 11,53 - 13,18 14,03 15,33 17,03 18,03 - 19,03 20,18 21,33
TARRAGONA (1) 6,15 8,00 8,35 9,20 11,05 - 11,55 - 13,20 14,05 15,35 17,05 18,05 - 19,05 20,20 21,35
St. PERE I St. PAU 6,22 8,07 8,42 9,27 11,12 - 12,02 - 13,27 14,12 15,40 17,12 18,12 - 19,12 20,27 21,42
HOSTALETS (Cruïlla) 6,25 8,10 8,45 9,30 11,15 - 12,05 - 13,30 14,15 15,45 17,15 18,15 - 19,15 20,30 21,45
J. IMPERI 6,27 8,12 8,47 9,35 11,20 - 12,10 - 13,35 14,20 15,50 17,20 18,20 - 19,20 20,35 21,50
PALLARESOS 6,32 8,17 8,52 9,40 11,25 - 12,15 - 13,40 14,25 15,55 17,25 18,25 - 19,25 20,40 21,55
P. PARK - 8,20 8,55 - 11,28 - - - - - - - - - - - -
LA SECUITA 6,40 - 9,05 9,50 - - 12,23 - 13,50 14,31 16,05 - 18,35 - 19,35 20,46 22,05
L'ARGILAGA 6,44 - 9,10 9,54 - - 12,30 - 13,54 14,35 16,10 - 18,39 - 19,39 20,50 22,09
RENAU 6,50 - - - - - - - - - 16,15 - - - 19,44 - -
NULLES - - - 10,00 - - - 12,45 14,00 - - - 18,45 18,45 19,45 - 22,15
VILABELLA - - - 10,04 - 12,00 - 12:52 14,04 - - - 18,49 18,52 - - 22,20
PUIGPELAT - - - - - 11,53 - 12,38 - - - - - 18,38 19;49 - -
BRÀFIM - - - 10,10 - 12,08 - 13,00 14,10 - - - 18,55 19,00 19,55 - 22,25
VILA-RODONA - - - 10,20 - - - - 14,20 - - - 19,05 - 20,05 - 22,35
MONTFERRI - - - - - - 13,15 - - - - - 19,15 - - -

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

LÍNIA VILA.RODONA - TARRAGONA  / LÍNIA MONTFERRI - VALLS 

LÍNIA TARRAGONA - VILA.RODONA  / LÍNIA VALLS  - MONTFERRI

DIES FEINERS

Les entitats, la riquesa  
del nostre municipi
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Les tortugues de rierol  
s’assenten al riu Gaià

L’Aula de Natura reforesta el riu

L’obertura més regular del 
cabal ambiental i la millora 
de l’estat de la llera afavorirà 
la seva supervivència i el bon 
estat de conservació.

Com molts de vosaltres de-
veu recordar, ara fa un parell 
d’anys es van alliberar un total 
de 18 exemplars de tortuga de 
rierol, en dues vegades, al riu 
Gaià, a l’entorn de la zona hu-
mida de la Resclosa de la Fà-
brica del Catllar. Des d’aquell 
moment, hem pogut constatar 
la presència d’algunes cries 
d’aquests animals alliberats. 
Ara, amb l’obertura més regu-
lar del cabal ambiental del riu 
i gràcies a la millora de l’es-
tat de la llera, creiem que la 
mobilitat d’aquests animals 
augmentarà, cosa que afa-
vorirà la seva supervivència 
i bon estat de conservació. 
Actualment, hi ha tres pobla-
cions de tortuga de rierol al 
tram baix del riu i una quarta 
al torrent de Vespella i Salo-
mó. Això fa que la connecti-
vitat del riu sigui fonamental 

El passat dia 31 de març, just 
després de les vacances de Set-
mana Santa, els participants de 
l’Aula de Natura juntament amb 
la col·laboració dels membres 
de l’associació mediambiental 
La Sínia, vam anar a reforestar 
un tram del nostre riu, on prè-
viament s’hi havien fet treballs 
de neteja de canya invasora. La 
reforestació es va fer bàsica-
ment amb gatells, sarga i joncs, 
espècies típiques de ribera amb 

les quals es vol arribar a tenir un 
ambient autòcton i poder des-
plaçar el creixement massiu de 
canya americana.

Els infants van poder plan-
tar ells mateixos les espècies 
arbustives i van aprofitar per 
aprendre com fer-ho i quina 
espècie estaven plantant. Per 
sort aquestes últimes setma-
nes ha anat plovent, cosa molt 
favorable per la supervivència 

de les espècies, tot i així, el sol 
ja escalfa i amb l’Aula de Natura 
s’ha tornat a baixar al riu per 
regar tant el que van plantar ells 
com el que es va plantar a la 
resclosa per la Festa de l’Arbre 
celebrada el dia 9 d’abril, amb 
la col·laboració de molts de 
vosaltres.

Entre tots cuidem el nostre 
entorn i així també el podem 
gaudir.

La destrucció de l’hàbitat i la competència 
amb d’altres espècies exòtiques suposen  
un perill potencial per a la supervivència  

de les tortugues de rierol

Tortuga de rierol (autòctona). Tortuga d’orelles vermelles (invasora).

petència per l’aliment i el territori. 
I a la vegada, són depredadores 
per a altres espècies de rèptils, 
amfibis, peixos i tota mena d’in-
vertebrats.

Els exemplars de les conegudes 
tortugues de florida o d’orelletes 
vermelles, així com la tortuga 
d’orelletes grogues (Trachemys 
scripta) estan incloses dins del 
catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores i la seva 
comercialització està prohibi-
da. Si en teniu algun exemplar a 
casa, en cap cas l’heu d’alliberar 

al medi natural. Cal que truqueu 
al Agents Rurals i ells us diran 
què cal que feu. Malaurada-
ment, a la Resclosa del Catllar 
hem detectat la presència d’al-
guns exemplars exòtics. Preci-
sament, durant la celebració de 
la Festa de l’Arbre d’enguany i 
gràcies a la Lia, vàrem podem 
capturar-ne un exemplar que 
segurament feia poc que ha-
via estat alliberar. Si observeu 
algun exemplar al riu, ens ho 
podeu fer saber, enviant un 
correu electrònic a elcatllar@
riugaia.cat

per a la bona supervivència 
d’aquest animal protegit.

La tortuga de rierol viu en am-
bients aquàtics i la seva ali-
mentació és a base de peixos, 
insectes, amfibis, carronyes i 
matèria vegetal. És d’un color 
ocre verdós quan és adulta i els 
individus joves presenten unes 
taques taronges a les plaques 
de la closca. El coll de la tortuga 
de rierol té unes ratlles taronges 
característiques, que amb l’edat 
es van difuminant. En l’actualitat, 
aquest animal disposa de pobla-

cions aïllades en determinats 
trams de les conques fluvials 
catalanes, com és el cas del riu 
Gaià. La destrucció de l’hàbitat i 
la competència amb altres espè-
cies exòtiques com ara la tortuga 
d’orelletes vermelles, suposen un 
perill potencial per a la supervi-
vència d’aquests animals.

Aquests animals exòtics, co-
mercialitzats com a animals 
de companyia, si s’alliberen al 
medi natural provoquen greus 
alteracions. Per a les tortugues 
de rierol, això suposa una com-

Associació Mediambiental la Sínia
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El nou delegat del Govern  
i el nou conseller de  
Justícia visiten el Catllar

El delegat del Govern de la 
Generalitat a Tarragona, Òs-
car Peris, va visitar el 31 de 
març l’Ajuntament del Catllar, 
en el que va ser una presa de 
contacte entre les dues insti-
tucions però també una reu-
nió de treball. Peris va signar 
el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment del Catllar i va ser ob-
sequiat amb un llibre de la 
història del municipi i una 

col·lecció de cartells de les 
diades castelleres del Cat-
llar. Òscar Peris va ser cap 
de colla dos anys de la Joves 
de Valls i va actuar diversos 
cops al municipi. En la reu-
nió de treball es va tractar la 
construcció dels col·lectors 
i les depuradores per part de 
la Generalitat al municipi. El 
delegat també va rebre un 
escrit en què recordava el 

deute de la Generalitat amb 
l’Ajuntament del Catllar, que 
s’eleva a 500.000 euros.

El 22 d’abril va visitar l’Ajun-
tament del Catllar el conseller 
de Justícia de la Generalitat, 
Carles Mundó, que també va 
signar al llibre d’honor i va re-
bre uns obsequis. Mundó va 
desplaçar-se també al Centre 
Penitenciari de Mas d’Enric.

L’escola britànica Jigsaw 
s’instal·larà al Catllar
L’escola britànica Jigsaw 
ha comprat un terreny pri-
vat al Catllar, al costat de la 
rotonda que dóna accés a 
l’actual Golf Costa Daurada, 
i ha començat les obres i el 
mes de setembre el nou cen-
tre educatiu estarà enllestit i 
començarà la seva activitat. 

Jigsaw serà la primera es-
cola íntegrament en anglès 
del territori i penjarà directa-
ment del British Council. El 
pròxim curs s’impartirà des 
de llar d’infants fins a l’equi-
valent a primer de primària 
als estudis catalans. L’es-
cola seguirà el pla d’estudis 
britànic i construirà un cen-
tre familiar amb zones inte-

ractives per a les famílies.

Aquest centre educatiu s’ha-
via d’instal·lar en el primer 
moment a Boscos de Tarra-
gona, però problemes amb 
els veïns i l’oposició d’al-
guns grups de l’Ajuntament 
tarragoní van alentir la seva 
construcció i van fer decidir 
a buscar una nova ubicació. 
Jigsaw en principi tancarà el 
que fins ara ha estat l’escola 
a Tarragona situada al car-
rer Maria Cristina i que es 
va obrir l’any 2013 i es va 
convertir en la primera es-
cola britànica de la ciutat i 
la tercera de Catalunya que 
depenia directament del Bri-
tish Council.

Una imatge virtual de l’escola Jigsaw del Catllar.
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Al Catllar vam celebrar el 
Carnaval     amb una rua 
pels principals carrers del 
poble, el ball de disfresses 
amb premis a la millor 
disfressa individual i de 
grup i l’Enterrament de la 
Sardina.

El grup local L’Enramada 
va representar l’obra de 
teatre Taxi!!!     en dues 
sessions al Centre Cul-
tural del Catllar, amb un 
gran èxit de públic.

Gaià Gospel i Coral Jove 
Teen Voices     van actu-
ar el 19 de març al Centre 
Cultural del Catllar.

El periodista Carles Cap-
devila     va oferir el mes 
d’abril la xerrada ‘Educar 
amb humor’ al Centre Cul-
tural del Catllar.

Vam celebrar Sant Jordi 
al Catllar       amb la xerra-
da i presentació del darrer 
llibre del convilatà Josep 
Gironès Els camins rama-
ders de la Fatarella, una 
ballada de sardanes amb 
la Cobla Principal de Tar-
ragona i parada de roses 
i llibres.

El grup local de 
teatre l’Enramada 
va tornar a tenir un 
gran èxit amb el 
muntatge ‘Taxi!!!’

Vida cultural1

1

2
2

3

4
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3

4
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El teu centre de jardineria al Catllar

Garden Tapioles

Carretera T-203 Km. 1 • 43764 El Catllar • Tel. 977 05 03 42
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Festa de l’Arbre  
a la vora del riu Gaià

Fins a 130 persones van par-
ticipar el diumenge 17 d’abril 
a la caminada organitzada 
per l’Ajuntament del Catllar 
pels voltants del municipi, 
amb Josep Gironès com a 
guia, que va fer les explica-
cions dels  espais per on es 
passava. En acabar la cami-
nada, es va fer un tast de vins 
de la zona del Baix Gaià, amb 
comentaris a càrrec de l’enò-
loga i veïna catllarenca Vicky 
Gironès, acompanyat d’uns 
embotits artesans de Ca la 
Rita a la terrassa del Castell. 
A més, part de la recaptació 
anirà a parar a la Fundació 
Bona Nit.

Els Alts de la Bassa Closa i el 
Mas del Pascual van ser les 
rutes de les primeres camina-
des populars de l’any pel ter-
me del Catllar, organitzades 
per l’Ajuntament els mesos 
de febrer i març. La propera 

serà el 29 de maig, una pas-
sejada per la vora del riu Gaià 
fins a arribar al pantà. Se sor-
tirà a les 9 del matí des del 
pàrquing d’autocaravanes, 
davant el parc municipal de 
La Torre d’en Guiu.

La Biblioteca Munici-
pal del Catllar va acollir 
l’11 de març un conjunt 
de lectures del poema 
d’Olga Xirinacs Preneu 
les roses en diverses 
llengües, a càrrec de 
famílies i personalitats 
de la comarca, amb la 
participació del presi-
dent del Consell Comar-

cal del Tarragonès, Pere 
Virgili, i de l’alcalde del 
Catllar, Antonio López. 
També es van recitar al-
tres poemes amb la col-
laboració especial de 
l’Institut-Escola l’Agu-
lla del Catllar. Aquesta 
vetllada poètica va ser 
amb motiu del Dia Mun-
dial de la Poesia. 

Caminades i enologiaDia Mundial de la Poesia

El Catllar va celebrar el 9 d’abril la Festa de 
l’Arbre, amb la participació d’una seixantena 
de persones. Es van plantar les alzines d’en 
Bigas Luna -15 exemplars- i diferents plan-
tes del bosc de ribera. Es va fer explicant el 
projecte d’El gran capital. Podeu trobar més 
informació del projecte a www.elgrancapi-
tal.com. L’activitat estava organitzada per 
l’Ajuntament del Catllar amb la col·laboració 
de l’Associació Mediambiental La Sínia.

La jornada va començar amb un esmorzar 
botifarra a la brasa i després es va fer la 
plantada vora el riu Gaià, concretament al 
talús del costat de la fàbrica i al pont vora 
la fàbrica de les garrofes. 

La Festa del Casal de la Gent 
Gran del Catllar del passat 24 
d’abril va servir per home-
natjar els dos socis de més 
edat: Pepita Mané Claramunt 
i Joan Salort Saigi. Els home-

natjats van rebre sengles pla-
ques de reconeixement i rams 
de flors. La festa va comptar 
amb l’actuació del grup de 
ball Wonder Dance i l’humo-
rista Xavi Giménez.

Homenatge als socis del 
Casal de la Gent Gran Pepita 
Mané i Joan Salort 
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El Catllar va ser la seu el 10 
d’abril de la segona prova de 
la Copa Tarragona de trial 
amb bicicleta, organitzat pel 
Costa Daurada Torredembar-
ra. La prova es va disputar 
en un espai completament 
variat en cada una de les 5 
zones on s’ha disputat la 
competició. Els 51 pilots par-
ticipants, vinguts de Catalu-
nya, Andorra, Aragó i el País 
Valencià, es van dividir en 
8 categories segons l’edat. 
Aquest és el segon any que 

el nostre municipi acull una 
prova d’aquest campionat, 
que es va disputar amb una 
gran afluència de públic.

La Copa Tarragona  
de trial passa pel Catllar

Hi participaven  
51 pilots  
vinguts de  
Catalunya,  
Andorra, Aragó  
i el País Valencià

Gairebé 600 participants al 
XI Open Alpcross BTT Tour

L’XI Open Alpcross BTT Tour 
va aplegar un total de 590 
participants aquest 8 de maig 
al Catllar, inclosos pilots de 
Terol i Huelva, en una prova 
organitzada pel Club BTT del 
Catllar. Els participants van 
valorar molt positivament 
la prova gràcies a la varietat 
de senders amb què es van 
trobar. El Circuit Alpcross es 
compon de quatre proves, la 
segona de les quals es va 
disputar al Catllar i finalitza-
rà amb el VII Open Alpcross 
BTT Tour Sant Sadurní (18 
de setembre) i el VI Open Al-
pcross BTT Tour Sant Vicenç 
dels Horts (27 de novembre).
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El CFS El Atlètic afronta el 
darrer tram de temporada
Una vegada acabada la fase 
regular, els equips del Club 
Futbol Sala Catllar Atlètic es 
troben disputant les segones 
fases de campionats. Pel 
que fa al Sènior B i Juvenil 
ho fan al Torneig Primavera, 
on s’enfronten amb equips 
classificats entre les matei-
xes posicions finals i amb 
creuament de grups, per tal 
d’arribar a unes eliminatòries 
finals. Mentrestant les fèmi-
nes del club disputen la fase 
d’ascens, tot i no estar acom-

panyades per bons resultats 
després de la gran temporada 
feta.

El dia a dia del primer equip 
passa per intentar, en les tres 
jornades que falten per dispu-
tar, acabar en tercera posició 
del campionat, posició que 
han mantingut durant gran 
part de la temporada i màxi-
ma aspiració a hores d’ara. 
Les dues primeres posicions 
ja estan definides matemàti-
cament.

El Club Esportiu El Catllar 
ha signat una temporada 
molt fluixa, en què no-
més ha pogut sumar tres 
punts. L’equip catllarenc 
posa punt i final així a 
tres temporades a la Pri-
mera Catalana de futbol, 
en què ha coincidit amb 
un altre equip del Baix 
Gaià, el Torredembarra. 
La temporada vinent, el 
Catllar jugarà a Segona 
Catalana.

Amb una participació de 53 jugadors dividits 
en 14 proves per a les diverses categories, 
amb la participació de jugadors a partir de 8 
anys. L’acte lliurament de trofeus va comp-
tar amb la presència del regidor d’Esports, 
Carlos Álvarez. El torneig va demostrar l’aug-
ment any rere any del nivell dels tennistes 
catllarencs. 

La patinadora del Cat-
llar Marina Plana ha estat 
guardonada a la Gala de 
l’Esport de la Generalitat 
a Tarragona 2016, i que va 
ser presidida pel Secretari 
General de l’Esport, Gerard 
Figueras.

El Catllar gaudirà enguany 
d’una prova debutant al 
Circuit trailSERIES Costa 
Daurada, inèdita fins ara, i 
que és la segona cita al ca-
lendari del 2016. Tot un al-
licient per als participants 
per conèixer nous paratges 
i racons de la demarcació 
de Tarragona enmig de la 
natura.

Es disputa el diumenge 22 
de maig. Hi ha un recorregut 
per a caminadors d’11,61 
quilòmetres, apte a partir 
dels 7 anys amb els menors 
acompanyats per un adult. 

El recorregut curt running 
és de 10,9 quilòmetres i pels 
més atrevits, el recorregut 
llarg, de 22,6 quilòmetres. 

Hi haurà premis per al pri-
mer, segon i tercer de la 
classificació general mas-
culina i femenina; i al primer 
participant de cada catego-
ria: júnior masculí/femení 
(dels 14 als 18 anys); sènior 
masculí/femení (dels 19 als 
40 anys); veterà masculí/fe-
mení (dels 41 als 50 anys); 
màster masculí/femení (51 
anys o més) i local masculí/
femení).

El 22 de maig es disputa  
el TrailSERIES El Catllar 2016

Es confirma 
el descens  
de categoria 
del CE Catllar

Primer Torneig d’hivern de tennis del Catllar
Marina Plana, 
premiada
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El Ball de Diables continua la 
celebració dels seus primers deu anys
El Ball de Diables del Catllar ha celebrat 
diversos actes de la commemoració 
dels seus primers deu anys de vida. El 
mes de febrer van organitzar una cal-
çotada electrònica amb un gran èxit de 
participació, i el darrer cap de setmana 
d’abril un Cap de Setmana Gastronòmic 
amb propostes com tallers de cuina in-
fantil i fast food amb robot de cuina, 
demostracions de tall de pernil, cocte-
leria i rebosteria, concurs de truites i 
food trucks. 

Una vintena de participants  
en el 1r Canicròs dels Diables
El 28 de febrer es va disputar el 1r Ca-
nicròs dels diables al Catllar, que va 
aplegar gairebé una vintena de partici-
pants acompanyats pels seus gossos, 
que van recórrer una distància de 5,3 
quilòmetres pel terme del municipi amb 
sortida i arribada davant del local de 
la colla. Els participants van trobar-se 
trams de terra seca, fang, aigua i asfalt, 

cosa que va fer una combinació de ter-
reny divertida per a tothom i en especial 
per als gossos.

Els guanyadors van ser Òscar Oliver, 
acompanyat per la Ninja; en segon 
lloc, Aaron Bernaus, amb Nukka, i David 
Rodriguez, amb el Bill, en tercer lloc en 
categoria masculina, i Miriam Caparròs, 
amb Saron; Estel Lerín amb El·la i Imma 
Estivill amb Nara, en la femenina. Una 
part de la inscripció es va destinar a la 
Fundació infantil Agua de Coco. També 
es van presentar diversos gossos per 
adopció de l’Associació de Protecció 
Animal Gaià Tarragona.

Una calçotada electrò-
nica, un cap de setmana 
gastronòmic i un cani-
cròs han estat els actes 
organitzats Demostració de tall de pernil

‘Food trucks’

‘Fast food’ amb robot de cuina

Calçotada electrònica

Pòdium femení Pòdium masculí Sortida del primer Canicross
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L’origen de la Coral del Callar 
el trobem l’any 1982, amb l’ar-
ribada de Josep Gil Ribes al 
municipi com a mossèn de la 
parròquia de Sant Joan Batista. 
El mossèn va ajudar un grup de 
persones aficionades a la mú-
sica a crear l’agrupació i, a més, 
en va ser el primer director. 
Després d’uns quants mesos 
d’assajos, els 32 cantaires de 
la Coral Sant Nicasi van fer el 
primer concert el dia de Reis 
de 1983. Va ser la primera de 
moltes, tant al poble com arreu 
de Catalunya i també fora.

El 1985 la coral va entrar a for-
mar part de la Federació Cata-
lana d’Entitats Corals (FCEC), i 
va participar per primera vega-
da al XIII Aplec de Corals de les 
Comarques Meridionals, que es 
va celebrar a Alforja. Després hi 
van participar cada any. El 1991 
la coral catllarenca va ser l’en-
carregada d’organitzar aquest 
aplec, que va dirigir el mestre 
Oriol Martorell. Hi van participar 
24 corals i més de 800 cantai-
res aprofitant la celebració del 
bicentenari de l’Església Par-
roquial de Sant Joan Baptista.

La primera sortida a l’estran-
ger va ser el 1987, a la loca-
litat francesa de Reims. Van 
actuar a la catedral d’aques-
ta ciutat del nord de França 
amb motiu dels 300 anys del 
vot del poble a Sant Nicasi, 
que va ser bisbe de Reims. 
Altres actuacions destaca-
des van ser la participació el 
1992 a Catalunya Canta, al 
Palau Sant Jordi o a la tro-
bada de corals del Centenari 
del Barça el 1998. També han 
actuat en diverses ocasions 
a la missa dominical que re-

transmet La 2 de TVE des de 
Barcelona.

Durant les més de tres dèca-
des d’història, la Coral Sant 
Nicasi ha tingut diversos 
directors: mossèn Josep Gil 
Ribes, Pau Plana Ferrat, Glò-
ria Estalella Liesa, Emili Sanz 
Lucero, Toni Solé Sendra i, ac-
tualment, Joan Martínez. La 
coral catllarenca ha passat 
uns darrers anys complicats 
i ha arribat a tenir només 16 
cantaires, però darrerament 
hi ha entrat gent jove i ha 

ressorgit. Sis dels cantaires 
del 1982 continuen formant 
part de la coral, que afronta 
amb optimisme el futur i ja té 
diverses cantades programa-
des, com al Morell el proper 
27 de juliol.

Esponjós de pa de pessic de xocolata amb 
un toc de cítric natural que amaga un interior 
de dolça taronja amargant recobert de deli-
cada xocolata negra i coronat amb taronja 
confitada. Dos ingredients que combinen a 
la perfecció i que realcen els seus sabors en 
aquest deliciós pastís. Es tracta d’una recep-
ta sense gaires dificultats que encantarà als 
vostres comensals. És un imprescindible per 
als amants de la xocolata. En aquest pastís 
prendrem com a mesura el got del iogurt. Cada 
mesura correspon a omplir el iogurt a ras amb 
l’ingredient indicat.

Més de trenta anys de cant al Catllar
ENTITATS / CORAL SANT NICASI

Amb 32 cantaires, 
la Coral Sant Nicasi 
van fer el primer 
concert el Dia de 
Reis de 1983

Ariadna Tous 
Blogger de Las delicias de AriadnaLA RECEPTA  

Pastís de xocolata i taronja

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

◗ Desfem 80 g de xocolata 
amb un rajolí de llet en una 
tassa al microones o al bany 
maria. Ho barregem i ho dei-
xem refredar.

◗ Rallem mitja taronja i fem un 
suc amb la polpa. Ho reservem.

◗ Obrim els ous. En un bol 
dipositem els rovells i en un 
altre les clares.

◗ En el bol dels rovells afegim 
el sucre i el iogurt i barregem 
amb les varetes.

◗ Hi afegim la xocolata, l’oli, el 
llevat, el suc i la ratlladura de 
la taronja

◗ A poc a poc hi anem afegint 
la farina.

◗ Muntem les clares i les hi 
agreguem.

INGREDIENTS
◗ 1 iogurt natural o de taronja
◗ 3 mesures de farina integral
◗ 2 mesures de sucre morè
◗ 1 mesures d’oli de gira-sol
◗ 3 ous campers
◗ 220 g de cobertura de xocolata negra

◗ Un rajolí de llet
◗ Una taronja petita
◗ 1 sobre de llevat
◗ Melmelada de taronja
◗ Crocant d’ametlla
◗ Taronja confitada

PREPARACIÓ

◗ Aboquem la pasta en un 
motlle untat amb una mica 
de mantega.

◗ L’enfornem durant uns 35 
minuts a 180º.

◗ Quan estigui fred l’obrim, 
l’untem de melmelada i el 
tanquem.

◗ Desfem la resta de xocola-
ta de la mateixa manera i la 
barregem.

◗ Cobrim el pastís amb aju-
da d’una cullera.

◗ Ràpidament enganxem 
el crocant d’ametlla pels 
laterals del pastís.

◗ Decorem la part superior 
amb les rodanxes de taron-
ja confitada.

Una imatge de la primera cantada de la coral, el dia de Reis de 1983, i durant la celebració dels 25 anys (a la dreta).
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El Catllar  
celebra la  
segona Fira Kids
El dissabte 7 de maig el 
Centre Cultural va acollir 
durant tot el dia la segona 
edició del Catllar Kids, la 
Fira dels nens, que va co-
mençar a les deu del matí 
amb un esmorzar amb coca 
i xocolata per a tots. Els in-

fants van poder gaudir de 
diversos tallers, com el de 
reciclatge, un concurs de 
cuina infantil, jocs de tau-
la, desfilada de mascotes 
i una actuació de l’Escola 
DansClass. Per dinar es va 
fer una macarronada.

ACTES PREVISTOS

Un total de 23 persones van participar el 7 de maig en la jornada 
Let’s Clean up Europe! al Catllar i van recollir del riu Gaià i el seu 
entorn fins a 125 kg de brossa i deixalles. La jornada es va portar 
a terme en diversos punts del recorregut del riu.

Let’s Clean up Europe! al Catllar

CULTURA I PATRIMONI
CONTACONTES A LA BIBLIOTECA  
MUNICIPAL (CENTRE CULTURAL) 

20/05 18 h.  
Bernat L’Amoïnat, d’Anthony Browne  
i El sol que no tenia memòria, d’Enric  
Larreula, a càrrec de Maria Blanch  
i Judit Mateu.  
03/06 18 h.  
Les bestioles de l’Olga,  
a càrrec d’Imma Pujol.
10/06 18 h.  
Clausura Cicle Contacontes  
amb La nena que només es va  
poder endur una cosa... d’Eulàlia  
Canal, a càrrec de Mar Grau.

ESPECTACLES 

Al Teatre del Centre Cultural 
29/05 18:30 h.  
Teatre: You Say Tomato,  
una producció de Sala Trono.   

Al Castell 
02/07 22:00 h.  
Concert, a càrrec del Quartet Melt..    

EXPOSICIONS 
Del 3 al 17 de juny  
Exposició Història del Ferrocarril  
El Catllar. Inauguració a la Sala  
de la planta baixa de l’Ajuntament 
03/06 a les 19 h a càrrec de  
Xavier Gavaldà.   

Del 20 de juny al 31 d’agost 
Exposició La recerca  
arqueològica a les conques del  
Francolí, Gaià, Siurana i rieres  
del Camp de Tarragona.  
Inauguració el Castell  
d’El Catllar 25/06 a les 19 h. 

De l’11 al 24 de juliol 
Exposició Siria, la paraula de  
l’exili. Inauguració a la Sala de la  
planta baixa de l’Ajuntament del  
Catllar 15/07 a les 19 h. 

BALL 
Maig: 15 i 22.  
Juny: 5, 12 i 19 
A la Sala Polivalent del Centre Cultural,  
a càrrec de l’Associació de la Gent  
Gran del Catllar, a les 18 h.
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Els Cocons

Esta primavera protege  
a tu mascota de los 
PARÁSITOS EXTERNOS

Els Cocons és la urbanitza-
ció més antiga del Catllar. 
Les primeres parcel·les es 
van comprar a finals dels 
anys cinquanta, però no  va 
ser fins a mitjan de la se-
güent dècada que un grup 
de treballadors de l’Ajun-
tament de Tarragona van 
comprar més terrenys, van 
distribuir carrers i van co-
mençar a vendre parcel·les. 
Així naixia una urbanització 
a la qual s’accedeix per la 
carretera TP-2039, i on ac-
tualment viuen tot l’any al 
voltant de 75 famílies, se-
gons explica el president de 
la junta de compensació de 
la urbanització, Josep Ma-
ria Sánchez. Perquè tot i ser 
la més antiga del municipi, 
la Urbanització Els Cocons 
encara no està executada.

Va ser l’any 2013 quan es 
van aprovar provisional-
ment les obres d’urbanit-

Los parásitos externos pueden 
causar problemas a tu masco-
ta: lesiones cutáneas, reacci-
ones alérgicas, transmisión de 
agentes patógenos que cau-
sen una enfermedad grave a tu 
animal, además detransmiti-
renfermedades a los humanos.

PULGAS: Los adultos saltan 
sobre el animal y se alimentan 
de él, mientras que los huevos 
y los estadios inmaduros se 
encuentran en el medio am-
biente (suelo, alfombras, ca-
mas). Les gustan los ambien-
tes con poca luz, temperaturas 
altas (35ºC) y una humedad 
relativa superior al 50%.

GARRAPATAS: Ascienden a las 
plantas del ambiente hasta 
que se agarran a los pelos de 
algún perro o gato que pasen 
por su lado, para alimentarse 
de él. Les gustan una humedad 
relativa y temperatura altas.

FLEBOTOMOS: Son los insec-
tos que transmiten la leish-
maniosis, una enfermedad 

infecciosa sistémica y multi-
orgánica que presenta unos 
signos clínicos muy variables y 
puede llegar a ser mortal para 
el perro.La máxima actividad 
de este insecto parecido a un 
mosquito se desarrolla al ama-
necer y al anochecer, en zonas 
húmedas, a temperaturas en-
tre 15 y 20ºC, y sobre todo, 
desde principios de la prima-
vera hasta finales del otoño.

La prevención es fundamental. 
Existe varios productos insec-
ticidas o repelentes: pipetas 
spot-on, comprimidos, sprays, 
collares y vacunas.

Se debe escoger uno u otro en 
función de las necesidades de 
cada animal (donde vive, qué 
tipo de vida hace, tipo de pelo, 
donde va a viajar…).

Es muy importante utilizar 
un antiparasitario eficaz, ser 
constante en las aplicaciones 
del producto y procurar un 
mantenimiento óptimo de la 
higiene de la mascota.

zació, que van ser aprovades 
definitivament el 2015 per un 
valor de vuit milions d’euros. 
La darrera assemblea de la 
junta de compensació va de-
cidir, però, no tirar endavant 
encara el projecte a causa de 
l’alt cost econòmic que repre-
senta per a les famílies en un 
moment complicat com és 
l’actual. Sí que l’any passat 
es van pavimentar carrers que 
no ho estaven i es van arreglar 
els altres que ja ho estaven, 
però que presentaven greus 
deficiències, sobretot múlti-
ples sots.   

La urbanització Els Cocons té 
22 hectàrees d’extensió, amb 
175 parcel·les, de les quals 
un 90% tenen un habitatge. 
Hi viuen més de 200 perso-
nes, la majoria de Tarragona 
i municipis del voltant, sobre-
tot jubilats que van comprar 
la parcel·la als anys seixanta, 
setanta i vuitanta, però també 

parelles joves que hi han anat 
a viure els darrers anys. Des 
d’inicis dels vuitanta fins al 
2013 els veïns van organit-
zar una festa d’estiu, amb un 
sopar popular, activitats per 
als infants, ball i música disco 
fins a la matinada, i un vermut 
o sardinada, però els impul-
sors han vist com els fills es 
feien grans, ho han deixat de 
fer i no hi ha relleu.

A més de no tenir serveis a 
causa de no haver-se execu-
tat encara les obres d’urba-
nització, Sánchez creu que 

s’haurien de millorar la caseta 
on hi ha correus –molt precà-
ria- i el servei de recollida de 
brossa hauria de passar més 
sovint, tot i que ha millorat 
amb la instal·lació de dos 
contenidors més de poda. El 
president de la junta també 
comenta que han viscut al-
guns episodis de robatoris 
als habitatges, tot i que tant 
el vigilant municipal com els 
Mossos patrullen pels carrers 
de la urbanització amb regu-
laritat. Els darrers anys ha 
millorat l’accés als Cocons, 
ja que abans només es podia 

LES NOSTRES URBANITZACIONS

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-TVET-CONSEJOS

JUNTA DIRECTIVA:
Josep Maria Sánchez 
(president), Montse Leoz 
(secretària), Carlos Viu 
(tresorer) i Jaume Peris, 
Rafel Olivé i Victòria Oliver 
(vocals). 

fer per un carrer molt estret, 
el Camí de Mas d’en Toni, i 
ara hi ha tres entrades més 
per la urbanització veïna de 
Parc Llevant. Els veïns de-
nunciaven que aquest únic 
accés era perillós en cas 
d’una emergència.

 La urbanització Els Cocons té 22 hectàrees d’extensió,  
amb 175 parcel·les, de les quals un 90% tenen un habitatge

CULTURA I PATRIMONI
CONTACONTES A LA BIBLIOTECA  
MUNICIPAL (CENTRE CULTURAL) 

20/05 18 h.  
Bernat L’Amoïnat, d’Anthony Browne  
i El sol que no tenia memòria, d’Enric  
Larreula, a càrrec de Maria Blanch  
i Judit Mateu.  
03/06 18 h.  
Les bestioles de l’Olga,  
a càrrec d’Imma Pujol.
10/06 18 h.  
Clausura Cicle Contacontes  
amb La nena que només es va  
poder endur una cosa... d’Eulàlia  
Canal, a càrrec de Mar Grau.

BALL 
Maig: 15 i 22.  
Juny: 5, 12 i 19 
A la Sala Polivalent del Centre Cultural,  
a càrrec de l’Associació de la Gent  
Gran del Catllar, a les 18 h.
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Tempesta al Bàltic
Quan van proposar-me 
si volia fer una ressenya 
literària per a la revista 
del Catllar, vaig tenir clara 
l’elecció dels autors que 
faria: autors de la provín-
cia de Tarragona o que 
tinguin alguna relació 
amb el Catllar. Aquest 
cop començarem per un 
autor nascut a l’Espluga 
de Francolí, poc mediàtic, 
un enamorat dels llibres, 
ja que va ser llibreter 
durant molts anys. Vaig 
tenir la sort de conèixer 
personalment Salvador 
Balcells a la Fira del 
llibre en Català de Bar-

celona el passat 2015, a la 
parada de l’editorial Meteora. 
Per a un lector és molt impor-
tant poder intercanviar unes 
paraules amb els creadors 
dels llibres que t’agraden.

El primer llibre que vaig llegir 
d’aquest autor va ser El vi fa 
sang, obra localitzada a l’Es-
pluga de Francolí. En aques-
ta obra es descriu de forma 
trepidant l’elaboració del vi, la 
viticultura, les lluites entre la 
facultat d’enologia i química, 
els interessos de la indústria 
petroquímica i la màfia russa, 
una barreja força arriscada i 
interessant. Si esteu bus-

cant una novel·la negra amb 
regust a Camp de Tarragona 
heu de llegir els llibres pro-
tagonitzats pel sotsinspector 
dels mossos Emili Espinosa.

Poca broma, Tempesta al 
Bàltic és la quarta entrega 
d’aquesta saga iniciada l’any 
2007 amb La taca negra i que 
continua amb El vi fa sang 
-publicada l’any 2010- i Dur 
de pair del 2012. Novel·la es-
tructurada en capítols curts i 
d’agraïda lectura gràcies a la 
compaginació que en fa l’edi-
torial Meteora. En aquesta 
entrega el sotsinspector Es-
pinosa s’embarca en un cre-

uer romàntic per les capitals 
Bàltiques i acaba investigant 
la mort sobtada d’una dona. 

El nostre protagonista és un 
enamorat de la seva feina, fet 
que li comporta alguns pro-
blemes amb la seva dona i 
filla, ja que molts cops fa 
passar les investigacions 
al davant de la seva família. 
Els que tingueu fills adoles-
cents us hi veureu reflectits. 
Només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta 
saga policíaca amb un toc 
molt humà maridat amb 
algun trepat de la Conca de 
Barberà.

LLIBRES Vicky Gironès

El mes de maig és un mes de molta ac-
tivitat al nostre hort. El que hem plantat 
a final de l’hivern i inicis de la primavera 
va creixent i hem d’estar atents que tot 
marxi bé i controlar l’aparició de plagues 
i malalties. El pugó és una de les plagues 
més comunes en aquesta època. Són 
insectes molt petits que xuclen la sàvia 
de les plantes, li roben aigua i nutrients i 
poden debilitar-les sensiblement. També 
són caldo de cultiu de bacteris i fongs. 
Per prevenir aquesta plaga cal mante-
nir un rec adequat a la planta i al clima 
i adobar-la bé, a més de respectar els 
calendaris de sembra recomanats. Però 

Anem a l’hort

Autor: Salvador Balcells
Editorial: Meteora
Núm de pàgines: 255
Poder trobar més  informació d’aquest llibre a:  www.editorialmeteora.com

si els mètodes de prevenció fallen i les 
poblacions de pugó augmenten peri-
llosament haurem de recórrer a algun 
producte ecològic per aturar i eliminar 
la plaga. Un dels productes més efec-
tius contra el pugó és el sabó potàssic, 
que debilita els insectes fins que moren. 

El producte no té cap perill per a la nos-
tra salut. Però no oblideu que estem 
en un bon moment per seguir plantant 
tomaqueres, pebroteres, alberginieres, 
carbassoneres, meloneres, sindrieres... 
per tenir hortalisses més tardanes i se-
guir collint al final de l’estiu i la tardor.
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Parlem de pressupostos 
Des del primer numero d’aques-
ta revista fins el segon han pas-
sat tres mesos en què l’equip de 
govern, tot i treballar en minoria, 
hem continuat organitzant ac-
tivitats i treballant per seguir 
millorant les condicions de vida 
de la ciutadania. Hem posat en 
ordre els comptes municipals i 
hem millorat les condicions la-
borals dels treballadors. Després 

Benvolguts Catllarencs i Catlla-
renques,

Han passat ja tres mesos des de 
la publicació del primer núme-
ro de la revista i ja ens tornem 
a trobar. Des d’aleshores són 
moltes i poques les coses que 
han passat:

En el context internacional han 
succeït terratrèmols, atemptats, 
guerres que no s’acaben, èxodes 
d’immigrants que ningú vol, una 
UE que no sap solucionar-ho, o 
no vol...

En l’àmbit de l’Estat espanyol, 
la cosa també bull. Uns polítics 
que no s’entenen i no se n’han 
sortit de formar govern, unes 
esquerres dividides (no totes 
són tan esquerres com s’auto-
anomenen), un govern en funci-
ons per al que els convé -per no 
comparèixer al Congrés a donar 
comptes, però no per impugnar 
davant un Tribunal Constituci-
onal deslegitimat totes les lleis 
aprovades per la majoria del Par-

GRUPS MUNICIPALS

M. Montserrat Inglés
Portaveu del grup municipal del PSC

de la liquidació del pressupost 
de 2015, s’ha assolit un roma-
nent de tresoreria d’1.100.000€. 
Quan vàrem arribar al govern, 
estava en 800.000€.
Fa més d’un mes vam presentar 
els pressupostos municipals a 
l’oposició. A dia d’avui, només 
s’han volgut reunir una vegada 
amb nosaltres per dir-nos que 
no estaven d’acord amb la nos-

tra proposta. A més, no han pre-
sentat cap proposta per poder 
arribar a un consens. 
Després de mesos de nego-
ciacions amb l’empresa con-
cessionària i amb la gerència 
provincial de Cadastres, se’ns 
han quantificat 700.000€ de 
l’IBI de la presó. Aquesta fita 
s’ha aconseguit després d’un 
intens treball de l’equip de go-

vern. Arrel d’aquests ingressos 
extraordinaris, hem pogut con-
feccionar uns pressupostos 
més complets,que ens perme-
ten incloure una sèrie d’inversi-
ons que considerem importants 
pel municipi, entre les quals 
destaquen: 
◗ Comprar una màquina es-
combradora que té un cost 
de 120.00€ i en 2 anys estaria 
amortitzada.
◗ Habilitar una escola municipal 
de música i despatxos per les 
entitats en l’antic magatzem 
municipal.
◗ Construir un lavabo al local 
dels Diables.
◗ Afrontar el canvi de llums de 
vapor de mercuri a 4 Urbanitza-
cions, ja que son contaminants.

◗ Construir un pavelló polies-
portiu, i no una carpa com al-
guns diuen, que és una instal-
lació molt sol·licitada per molts 
veïns i també molt necessària 
per poder realitzar multitud 
d’activitats. 
◗ Ampliar els vestidors que do-
nin servei tant al futur pavelló 
com al camp de futbol.
◗ Arreglar les pistes de tenis.
A tot això l’oposició ens ha dit 
que no, sense proposar res a 
canvi. En els pròxims dies es 
farà el ple dels pressupostos, 
a un hora on podran assistir 
tots els veïns i assabentar-se 
de primera mà del que succe-
eix amb aquest document tant 
important pel futur immediat del 
nostre Municipi.

La veu de l’oposició

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).

lament de Catalunya, perquè da-
vant de tota iniciativa que vingui 
de Catalunya, l’única resposta 
és CANYA.
I a nivell de poble tot segueix 
igual... Tenim un equip de go-
vern que no acaba d’entendre o 
no vol fer-ho, que està gover-
nant en minoria, i que per tant 
la mecànica en aquesta situ-
ació és pensar les actuacions 
que volen dur a terme, plante-
jar-les, parlar-ne, discutir-les i 
esmenar-les amb les forces de 
les qual necessàriament li cal 
el suport, i finalment escriure-
les en forma de mocions que 
puguin ser aprovades en el ple. 
Però resulta que la lògica que 
s’aplica és la contrària, les ini-
ciatives de l’equip de govern les 
elaboren, i després es porten al 
ple sense negociació prèvia ni 
evidentment el suport que per-
meti que siguin aprovades.
Malgrat tot això, totes les mo-
cions que al nostre criteri són 
bones o necessàries per al po-

ble han rebut el vot favorable de 
l’oposició. No així, altres moltes 
iniciatives que veiem arbitràries, 
curt-terministes o que només 
s’encaminen a reforçar l’au-
toritat de l’alcalde. En alguns 
d’aquests casos, el que la le-
gitimitat del ple no ha tingut a 
bé d’aprovar, en un acte a parer 
nostre totalment deslleial, re-
provable i impugnable, l’alcalde 
ha mirat d’imposar la seva vo-
luntat a cop de decret d’alcaldia.

Pensem, doncs, que el que cal-
dria seria seure i parlar dels 
temes cabdals per tal de treba-
llar-los amb el màxim consens 
possible. No es perdrien tant de 
temps i esforços i tothom hi sor-
tiria guanyant.

Un exemple paradigmàtic és 
la proposta dels pressupostos 
per al 2016, que ens va ser pre-
sentada ara fa o no fa un mes. 
Aquesta presentació, es va fer 
en primera instància a només 
als portaveus de cada grup a 
l’oposició i en reunions per se-
parat, quan si bé és cert que 
som quatre grups municipals, 
no ho és menys que actuem en 
bloc i que som 7 regidors el vot 
dels quals té exactament el ma-
teix valor.

Després de prendre la propos-
ta a consideració i a estudi, la 
resposta de l’oposició ha es-
tat no, i no és un no per opo-
sició al govern sinó que és un 
no responsable. És un no per-
què pensem que la proposta 
de pressupostos és temerària, 
amb un increment del 24% del 
pressupost basat en una espe-

rança d’ingressar la reclamació 
d’un impost a un únic pagador 
que de no produir-se compro-
metria greument les finances de 
l’Ajuntament. Per altra banda el 
pressupost conté partides que 
no s’han actualitzat malgrat que 
van ser deficitàries l’any passat, 
increments de personal enco-
bertes, o inversions poc o gens 
estudiades com la construcció 
dels fonaments d’un pavelló 
poliesportiu en forma de carpa 
d’acord amb el pressupost d’un 
únic industrial sense disposar 
ni de projecte, ni d’estudi de vi-
abilitat i/o explotació, i en una 
ubicació que no és la que preveu 
el POUM.

El pavelló és una inversió que 
molts de nosaltres voldríem, 
i de la qual no ens oposem a 
parlar-ne, però cal tocar de peus 
a terra. La crisi no ha passat i 
cal ser seriós administrant els 
diners públics que són de tots. 
Cal tenir presents totes les ne-
cessitats i actuar diligentment, 
amb rigor, i amb tots els estu-
dis i els passos pertinents. La 
feina ben feta és aquella que 
és responsable i busca el mi-
llor servei al ciutadà, conscient 
que no agradarà a tothom, però 
sempre amb la màxima d’admi-
nistrar les arques públiques de 
manera responsable.

En un altre ordre de coses, i ar-
ran d’algunes queixes i males-
tars per l’increment del preu de 
l’aigua, és la nostra obligació 
explicar a la població la natu-
ralesa de l’acord amb Ematsa, 
l’empresa concessionària del 

servei de subministrament de 
l’aigua potable al Catllar des 
del passat gener, quan va en-
trar en vigor el conveni signat 
durant l’últim any de la legisla-
tura anterior. Deixant al marge 
la conveniència o no de l’acord, 
en aquest s’estableix que en 
un període de sis anys (fins al 
2021) les tarifes pel servei de 
l’aigua al Catllar s’han d’incre-
mentar fins a coincidir amb les 
que Ematsa aplica a Tarragona. 
Segons un estudi realitzat per 
l’Ajuntament el 57% dels usuaris 
(els que consumeixen fins a 10 
m3) se’ls ha de pujar un 205% en 
sis anys el rebut de l’aigua per 
arribar a la tarifa actual d’Emat-
sa, que cal pensar que tampoc 
quedarà congelada en aquest 
període de temps. Per a usuaris 
d’altres consums, que represen-
ten un tant per cent molt menor 
del conjunt d’usuaris, la puja-
da es “limitarà” a valors 125%. 
Realitzant una senzilla divisió, 
sembla clar que caldria aug-
mentar el rebut de l’aigua entre 
un 34% i un 25% anual segons 
el consum, per assolir l’obliga-
ció de tenir tarifes d’Ematsa el 
2021, però l’equip de govern va 
decidir que l’augment d’aquest 
any fos de l’ordre del 8%. Pos-
siblement pensant evitar críti-
ques a curt termini, i deixant-li 
la patata calenta al govern de 
la propera legislatura. Com es 
diu en castellà “pan para hoy y 
hambre para mañana”.

Creiem que el nostre poble ne-
cessita una gestió de política 
més responsable, i ajustada a 
les necessitats reals de tots i 
totes.

Com sempre restem a la vostra 
disposició per a qualsevol sug-
geriment i us convidem a as-
sistir a les sessions de plenari 
ordinàries dels dies 10 de maig, 
7 de juny, 12 de juliol, 9 d’agost 
i 13 de setembre.
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Alts de la Bassa Closa
Aquest itinerari ens porta per un 
paisatge agrícola, de secà, amb 
importants masos enrunats, on 
els camps conreats s’alternen 
amb d’altres erms o abandonats 
i, alhora, amb clapes més o menys 
extenses de boscos de pi blanc als 
terrenys més difícils, que de mica 
en mica van guanyant terreny. Tot 
plegat lligat per una xarxa de ca-
mins, vells i moderns, testimonis 
de realitats ben diferents.

FITXA TÈCNICA
Temàtica: Paisatges, Arquitectura, Medi agrícola.
Activitat: A peu i en bici.
Dificultat: Mitjana.
Tipologia: Circular
Desnivell positiu: 250 m.
Longitud: 10,40 km.
Durada: 2h 55’ (1 h 30’ en BTT)
Versió digital: http://naturalocal.net/itinerari/
alts-de-la-bassa-closa/203#el-catllar#ruta

El Club Excursionista Trail Tarraco va 
guanyar el Raid d’Aventura del Catllar, 
que es va disputar el 23 d’abril amb 
sortida i arribada a la nostra localitat. 
La prova va aplegar un total de 120 
participants, que van haver de prac-
ticar deu disciplines diferents en no-
més cinc hores: caiac, btt, orientació 
IOF, rogaine, tir amb arc, tirolina, rap-
pel, bitlles catalanes i circuit d’agilitat.

El segon lloc de la categoria Open va 
ser per l’equip Raidaran i el podi el va 
completar XIXONWRA EATLYO.COM. 
Un total de 42 parelles van prendre 
part en la prova. En iniciació van par-
ticipar deu equips i va imposar-se 
Groc Terrós 1. En categoria familiar 

va guanyar Wild Raiders, amb quatre 
equips participants. 

Podeu consultar tots els resultats a 
www.raidelcatllar.com

Els atletes van haver de 
practicar deu disciplines  
diferents: caiac, btt,  
orientació IOF, ‘rogaine’, 
tir amb arc, tirolina,  
‘rappel’, bitlles catala-
nes i circuit d’agilitat

El Raid d’Aventura  
del Catllar aplega  
120 participants

L’app del Catllar permet explorar i descobrir totes les activitats del municipi i 
els llocs d’interès. També podràs consultar l’agenda cultural i les notícies del 
municipi. Posem al teu abast la llista d’allotjaments, la de restaurants i la de 
tots els serveis que ofereix el Catllar. El dispositiu també permet enviar inci-
dències de la via pública a l’Ajuntament i rebre notificacions.

Per descarregar l’aplicació, cal anar a l’Apple Store, en el cas de tenir un mòbil 
Apple o al Google Play, en el cas de disposar d’un Android i buscar ‘Catllar App’. 
La descàrrega és gratuïta i ràpida.

CONNECTA’T Gratuïta!

Compatible  

amb   

Android  

i iPhone amb el teu municipi 
amb Catllar APP


