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Telèfons

Fa encara no dos mesos que 
vaig accedir a l’alcaldia i la in-
tensa feina realitzada de la mà 
de tots els integrants del nou 
equip de govern ens ha per-
mès, per un costat, gestionar 
el dia a dia de la rica i variada 
vida cultural, lúdica i esportiva 
de l’estiu catllarenc, i per l’altre 
prendre el pols i començar a 
endegar tant els grans projec-
tes de municipi com aquells 
més locals que han de donar 
solució a les diferents proble-
màtiques que preocupen els 
nostres convilatans. 
Des d’un govern plural i divers, 

el principal tret que ens iden-
tifica és la voluntat ferma de 
ser pròxims i oberts als veïns 
i veïnes als quals ens devem. 
En aquest sentit ja hem pro-
mogut i mantingut múltiples 
trobades amb entitats i as-
sociacions veïnals, que se-
guirem tenint fins a arribar a 
totes elles, i des del rigor i el 
possibilisme acompanyar-los 
en els seus projectes de millo-
ra. Més enllà d’aquest com-
promís inequívoc que el meu 
govern ha contret, ens encan-
taria comptar amb la partici-
pació i les idees de tots els 

catllarencs i catllarenques; 
ens trobareu sempre recep-
tius a escoltar-les i poder-les 
prendre en consideració.
Profundament agraït per la 
vostra participació en els ac-
tes que han tingut lloc fins 
ara al Castell, a la Fira de Sant 
Jaume, o en les celebracions 
de les entitats que festegen 
aniversaris senyalats aquest 
any, només em queda empla-
çar-vos que seguiu gaudint de 
l’estiu, de les piscines muni-
cipals, dels actes de la Festa 
Major que tenim al caure i del 
privilegi de viure al Catllar.

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

JoAn  
DíAz
Alcalde 
del Catllar

el govern de la proximitat

Format després de la moció de censura 
del passat 11 de juny que va escollir 
com a nou alcalde Joan Díaz.

 joan díaz i rull (erc)
Alcalde, regidor d’Urbanisme, Governa-
ció i Medi ambient

 joan morlà i mensa (unicAt)
Primer tinent d’alcalde i regidor de Tu-

risme i Promoció Econòmica, Partici-
pació ciutadana i Patrimoni

 maria goretti gatell i Anglès (ciu)
Segona tinent d’alcalde i regidora d’En-
senyament i Esports

marcelo tarantino mingo (icV-euiA) 
Tercer tinent d’alcalde i regidor de 
Cultura i Personal

 teresa maria canela i Armengol 
(unicAt)
Regidora de Salut, Benestar i Família

 carles guillen i montserrat (ciu) 
Regidor d’Hisenda, Noves tecnologies 
i Afers Veïnals

ilé gomis i quintero (erc) 
Regidor de Festes i Joventut

Nou 
govern 
del 
Catllar

joan morlà joan díaz

maria goretti  
gatell

teresa m. canela 

marcelo tarantino 
mingo ilé gomis

carles guillén
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El diumenge 10 de juliol 
el Catllar va participar a 
la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple” i va 
recaptar 1.202 euros per 
a la Fundació Esclerosi 

Múltiple (FEM) a la piscina 
municipal de la Torre d’en 
Guiu.  Els regidors de Cultu-
ra, Esports i Benestar social 
van estar presents amb la 
paradeta de FEM.

Amb 540 vots, En Comú 
Podem va ser la força més 
votada al Catllar en les 
eleccions generals del 26 
de juny. La segona posició 
va ser per Esquerra Repu-
blicana amb 401 vots, se-

guit del PSC, amb 308, Ciu-
tadans amb 263, el PP amb 
253, CDC amb 209 i PACMA 
amb 39. La participació va 
ser del 65,59%, gairebé un 
5% menys que en les elec-
cions del 20 de desembre.

El Catllar recapta  
1.202 euros en la  
campanya “Mulla’t”

En Comú Podem  
guanya les eleccions  
del 26-J al Catllar

El Catllar treballa en  
l’elaboració del seu Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible
L’Ajuntament del Catllar està tre-
ballant en l’elaboració d’un Pla 
d’Acció per a l’Energia Sosteni-
ble (PAES), que serà l’eina que 
guiarà el municipi per arribar al 
2020 amb un 20% menys de les 
emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle (GEH) respecte el 2005. 
El PAES és un dels elements fo-
namentals per aconseguir els 
objectius que marca el Pacte 
d’Alcaldes, iniciativa de la Co-
missió Europea que impulsa la 
lluita contra el canvi climàtic a 
nivell local i a què l’Ajuntament 
del Catllar va adherir-s’hi de ma-
nera voluntària el dia 26 de març 
de 2015.

procés d’elaboració del pAes

Els procés, que es realitzarà en 
diferents fases, es va iniciar el 
passat mes d’abril al Consell 
Comarcal del Tarragonès, on 
es van reunir els representants 
dels municipis de la comarca 
que participen en la iniciativa 
juntament amb els represen-
tants de la Diputació de Tarra-
gona i l’equip que donarà as-
sistència tècnica als municipis. 
La primera fase consistirà en 
l’elaboració d’un inventari mu-
nicipal de consums energètics i 
d’emissions de GEH associades 

als principals sectors d’activitat 
i en la realització d’avaluacions 
energètiques a diversos equipa-
ments municipals. Aquesta fase 
serveix per analitzar la situació 
actual del municipi i definir l’es-
tratègia d’actuació per reduir les 
emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta pri-
mera fase, es definiran accions 
tant en l’àmbit municipal com 
del mateix Ajuntament per ac-
tuar en camps tan diversos com 
ara el foment de la mobilitat sos-
tenible i l’ús del transport públic, 
l’estalvi energètic en l’enllume-
nat públic i l’aplicació de me-
sures de millora energètica als 
edificis de titularitat municipal, 
entre altres mesures. Un aspecte 
important en el procés de defini-
ció de les accions del PAES serà 
la participació dels diferents ac-
tors locals, per això s’incorpo-
rarà un procés de participació i 
comunicació tant en l’àmbit del 
propi Ajuntament com en el de 
la ciutadania en general.

pacte dels Alcaldes

El Pacte d’Alcaldes és un me-
canisme per implicar totes les 
administracions locals euro-
pees en l’adopció de mesures 

en matèria d’estalvi energètic i 
energies renovables. Els ajunta-
ments signants assumeixen el 
compromís de reduir en un 20% 
les seves emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) l’any 
2020 respecte l’any 2005 a tra-
vés d’augmentar la seva l’efici-
ència energètica i incrementar 
l’energia provinent de fonts re-
novables. 

La Diputació de Tarragona con-
sidera aquesta iniciativa un eix 
estratègic per al territori i, com a 
entitat coordinadora de la inicia-
tiva del Pacte d’Alcaldes a la de-
marcació de Tarragona, promou 
l’adhesió del municipis al Pacte i 
els proporciona assistència tèc-
nica per tal que puguin complir 
amb els compromisos adquirits, 
entre ells, la redacció del PAES.

L’objectiu del pla 
és reduir les  
emissions de  
gasos d’efecte 
hivernacle en un 
20% el 2020
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Una caixa niu és una 
estructura artificial, nor-
malment de fusta, per-
què  nidifiquin els ocells 
que fan niu a les cavi-
tats de les soques dels 
arbres o de les roques. 
Encara que quan veiem 
una caixa niu, la majoria 
de nosaltres pensem el 
mateix: un niu d’ocells, 
però ens equivoquem. 
Si observem bé la cai-
xa veurem que no s’as-
sembla a cap niu que 
coneguem; es pengen 
caixes d’aquest tipus 
per simular les cavitats 
on els ocells nidifiquen. 
La majoria d’ocells que 
utilitzen aquestes cai-
xes són espècies ame-
naçades i beneficioses 
per a l’home, com la 
mallerenga carbonera 
(Parus major) o el pit-
roig (Erithacusrubecu-
la), que busquen forats 
als arbres on poder fer 
el niu i la posta d’ous, 
un lloc protegit dels de-
predadors. El problema 
és que aquest forats 
es creen als gruixuts i 
vells troncs d’espècies 
com oliveres, garrofers 
o àlbers, que són cada 
vegada més escassos 
als nostres boscos. Per 

contra, els pins, cada ve-
gada més abundants, no 
tenen forats on puguin 
criar els ocells. Això fa 
que espècies que abans 
eren abundants ara no 
ho siguin. I una peti-
ta solució és col·locar 
aquestes caixes niu.

Aquí al Catllar n’hem 
anat penjant en diver-
sos punts. Per exemple, 
prop de la resclosa en 
podreu veure una pen-
jada a la branca d’un 
plàtan. També els nois i 
noies de l’Aula de Natu-
ra aquest any han après i 
ajudat a construir caixes 
niu, també han vist com 
es pengen i tots plegats 
n’hem fet el control mi-
rant si hi ha niu a dins i 
de quina espècie és, de-
penent de la forma i com 
està fet el niu.

Per altra banda, també 
han après la importàn-
cia que certes espècies 
facin el niu a prop de 
casa nostra, com per 
exemple la mallerenga 
carbonera, una espècie 
que ve a visitar-nos cap 
a la primavera i que és 
una destacada depre-
dadora de l’eruga de la 

processionària del pi, 
una espècie cada cop 
més abundant als pins i 
als boscos quan comen-
ça el bon temps.

Us animem que si teniu 
jardí a casa, o un hort, 
pengeu d’alguna branca 
d’un arbre una caixa niu. 
N’hi ha de molts tipus i 
mides i per a moltes 
espècies diferents, i fà-
cilment, per internet, en 
podreu trobar. Nosaltres 
ens fabriquem el nostre 
propi model, i si us inte-
ressa saber com és ens 
podeu adreçar un correu 
electrònic a voluntariat@
riugaia.cat.

Una posta d’ous de mallerenga en una caixa niu.

MEdi AMbiENt / associació mediambiental la sínia

Les caixes niu

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

Al Catllar tro-
bareu caixes 
niu en diver-
sos punts, i a 
l’Aula de na-
tura aquest 
any han après 
i ajudat a 
construir-ne
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A principis del mes de juliol, l’alcalde i 
regidors de l’equip de govern del Cat-
llar van visitar les obres de les noves 
depuradores del municipi, acompa-
nyats per representants de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). Les obres, 
que tenen un cost superior als cinc 
milions d’euros, s’estan desenvo-
lupant sobre els terminis previstos 
inicialment.

La construcció de les estacions de-
puradores d’aigües residuals  (EDAR), 
corresponents als sistemes de sa-
nejament OEST 1 i OEST 2, i els seus 
col·lectors, les va adjudicar l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) el desem-
bre i el termini d’execució és de deu 
mesos per als col·lectors i dotze per 
a les depuradores.

Les obres de les noves  
depuradores avancen  
amb els terminis previstos

Primera pedra de  
l’escola britànica Jigsaw
El dimecres 6 de juliol es 
va posar la primera pe-
dra de l’escola britànica 
Jigsaw del Catllar, l’úni-
ca escola britànica de la 
província de Tarragona 
reconeguda pel British 
Council. Estarà situada 
al costat de la rotonda 
que dóna accés a l’ac-
tual Golf Costa Daura-
da i està previst que el 
mes de setembre el nou 
centre educatiu estarà 
enllestit i començarà la 
seva activitat. 

Jigsaw serà la prime-
ra escola íntegrament 
en anglès del territori 
i penjarà directament 
del British Council. El 
pròxim curs s’imparti-
rà des de Llar d’Infants 
fins a l’equivalent a pri-
mer de primària als es-
tudis catalans. L’escola 
seguirà el pla d’estudis 
britànics i construirà un 
centre familiar amb zo-
nes interactives per a les 
famílies.
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La Fira de Sant Jaume 
omple d’activitats els 
carrers del Catllar
La Fira de Sant Jaume del Catllar 
va celebrar del 22 al 24 de juliol 
una nova edició amb un pro-
grama ple d’activitats per a tots 
els públics, a més de productes 
artesans i gastromòmics, food 
truck, cervesa artesana, artesa-
nia, bijuteria i zona infantil. Els 
més petits van poder gaudir de 
mini disco i de la cercavila dels 
Gegants del Catllar. Hi va haver 
màgia, batucada, disc-jokey, 
cercavila dels Diables i una Di-
ada Castellera que va ser histò-
rica, amb la millor actuació dels 
Castellers de Sant Pere i Sant 
Pau, amb un 2 de 7, un 3 de 8 
(en la imatge, el pilar de sis, foto 
de Bego Garcia), un 5 de 7 i un 
Pd6, (en la imatge, el pilar de sis, 
foto de Bego Garcia), i el primer 
pilar de sis dels Xiquets de Reus, 
que també van descarregar el 3 
de 8, un 2 de 8f i van carregar el 
4 de 8. La nota negativa de la fira 
va ser la suspensió, el divendres, 
del concert de The Soulman 
Quartet a causa de la pluja.

La Colla de Gegants i Grallers 
del Catllar ha programat di-
versos actes per celebrar els 
deu anys dels Gegants nous. 
Els actes van començar a la 
Fira de Sant Jaume, on van 
posar a la venda marxandat-
ge relacionat amb Dalmau de 
Queralt i Elionor de Pallars. Es 
poden comprar samarretes, 
ventalls, cava amb plaques 
dels gegants, gots de plàstic 
i barrets per als infants. 

Per la Festa Major la colla 
gegantera ha organitzat un 

concert amb un grup de mú-
sica i una musclada popular 
el 21 d’agost. En la cercavila 
actuaran acompanyats per 
la Mulassa de Pallaresos, la 
Cucafera de Puigpelat, els 
Gegants del Barri del Port i 
la Colla Nostra lleidatana. 
La Trobada gegantera del 
Catllar, que es van recuperar 
l’any passat després d’uns 
quants anys sense cele-
brar-se, es farà el diumenge 
9 d’octubre amb la participa-
ció d’almenys una dotzena de 
colles de tot Catalunya.

El Gegants nous  
celebren deu anys amb 
diversos actes
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El Catllar s’ha consolidat en 
els darrers anys com una de 
les principals places castelle-
res de tot Catalunya gràcies a 
la Diada de la Festa Major. La 
darrera edició va superar tots 
els registres, amb nou castells 
de gamma extra descarregats, 
inclosos tres pilars de vuit amb 
folre i manilles, que va superar 
els cinc gamma extra del 2013. I 
aquest any les perspectives són 
molt bones. Vilafranca, Vella de 
Valls i Jove de Tarragona es tro-
baran la tarda del dissabte 27 
d’agost, només tres dies abans 
de Sant Fèlix. “Aquesta proximi-
tat a Sant Fèlix no ha de restar 
possibilitats de veure grans 
castells al Catllar. Per ara, les co-
lles estan aconseguint els seus 
objectius i demostren una gran 
forma, però encara queden 
dies i poden passar moltes co-
ses. Tot i que falten tres dies per 
Sant Fèlix, si Vilafranca i la Vella 
arriben amb confiança veurem 
una gran diada. La Jove va amb 
un altre calendari i segur que 
intentarà grans construccions”, 
explica Joan Olivé, organitza-
dor de la Diada.

Ja fa més de deu anys que les 
tres colles protagonistes de la 
Diada del Catllar són els Cas-
tellers de Vilafranca, Vella dels 
Xiquets de Valls i Jove dels Xi-
quets de Tarragona. Encara fa 
més temps, a finals dels vuitan-
ta, que el Catllar va desplaçar 
la Diada Castellera de la Festa 
Major del diumenge al migdia 
al dissabte a la tarda, i va ser 
un dels municipis pioners a fer 
aquest canvi.

Arrels castelleres molt 
antigues

La història dels castells al 

La diada de la Festa Major del Catllar, 
una cita castellera de referència

en la inauguració d’una ermita. 
És el primer cop que es parla 
de castells en lloc de ball de 
valencians com fins llavors. A 
partir de meitats del segle XIX 
eren diversos els catllarencs, 
junt amb altres aficionats del 

nitzador, i les primeres colles 
participants van ser els Nois 
de la Torre, Castellers d’Alta-
fulla i Xiquets de Reus. La colla 
avellana és la que compta amb 
més camises al Catllar. Ve de 
començaments dels noranta, 
quan un professor reusenc, 
Peñalver, que treballava al Cat-
llar, va arrossegar molts dels 
seus alumnes a fer castells a la 
capital del Baix Camp. Però de 
castellers catllarencs en tro-
bem a Valls, Torredembarra o 
Tarragona. El Catllar ha agafat 
el relleu a la Bisbal del Penedès 
com la plaça més castellera de 
Catalunya sense colla pròpia. 
La Bisbal té colla des de l’any 
passat.

Per a qui vulgui venir a veure 
castells la Dida de la Festa Major 
del Catllar, que vingui almenys 
mitja hora abans de l’inici, reco-
mana Olivé. I és que al Catllar no 
només s’apleguen aficionats del 
Baix Gaià i del Camp de Tarra-
gona, sinó també de Vilafranca, 
Terrassa i Mataró.

Baix Gaià, que anaven a peu 
cap a Valls als assajos, recor-
da que li explicava el seu avi a 
en Joan Olivé. El 1881 la Colla 
Nova de Valls va carregar un 4 
de 9 net al Catllar. A principis 
del segle passat va començar 
una decadència dels castells 
al nostre país que va durar se-
tanta anys.

La Diada de la Festa Major 
del Catllar va tornar el 1974, 
amb Joan Olivé com a orga-

Vilafranca, Vella 
de Valls i Jove de 
Tarragona es tro-
baran al Catllar la 
tarda del dissabte 
27 d’agost

Pilar de vuit amb folre i manilles descarregat per la Jove de Tar-
ragona l’any passat al Catllar. 

Catllar arriba gairebé dos 
segles i mig enrere, concre-
tament a l’any 1770, quan, tal 
com s’explica en el llibre de 
Jordi Bertran Castells i Cas-
tellers, un grup de castellers 
del Catllar van actuar a l’Arboç 
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Programa de la FESTA MAJOR  
del CATLLAR 2016

DISSABTE 13: 

 A les 22h. Al Castell, obser-
vació d’estels.

DIUMEnGE 14

 A les 20h. Toc de campa-
nes.

 A les 21.30h. a La Torre d’en 
Guiu, Sopar popular. Venda de 
tiquets a l’Ajuntament.

 Havaneres amb el Grup 
Balandra. Rom cremat per a 
tothom.

DIJoUS 18

A les 19h. Al Centre Cultural, 
Exposició Mireia Marchena. 

DIVEnDRES 19

 A les 19h. A la Torre d’en 
Guiu, Holiparty.

 A les 22h. Plaça de Pau 
Sulé i Mensa, Cinema a la 
Fresca: “La Revolució Can-
tada”. Organitza Assemblea 
Nacional Catalana del Catllar.

DISSABTE 20

 A les 10h. Al Centre Cultu-
ral, Torneig Escacs. Apunta’t 
a l’Ajuntament.

 A les 11h al Camp de Futbol 
Municipal, Presentació Ofici-
al del Primer Equip del C.E. 
El Catllar.

 Tot seguit, Partit del Trofeu 
de la vila: C.E. El Catllar- Reus 
Juvenil.

 A les 18h. A la Torre d’en 
Guiu, Bicicletada Popular. 
Apunta’t a l’Ajuntament.

 A les 20h. A les escoles ve-
lles, Futbol sala, Partit de Fes-
ta Major: CFS El Catllar Atlètic 
Femení-Vila-rodona CFS

 A les 22h. A la Torre d’en 
Guiu, zappingTrio i Festiband 
(Catrock).

DIUMEnGE 21

 A les 12h. A la Piscina Mu-
nicipal de la Torre d’en Guiu, 
Festa Aquàtica. 

 A les 12.30h al Camí de la 
Font,  Musclada popular. Orga-
nitza: Colla de Gegants i Gra-
llers del Catllar.

 A les 19h. A La Torre d’en 
Guiu, Gran festa dels nens. 

DIMARTS 23

 A les 20h.a la Torre d’en 
Guiu, Masterclass Cicloindoor. 
Apunta’t a l’Ajuntament (pla-
ces limitades).

DIMECRES 24

 A les 19h.Sortida a la Torre 
d’en Guiu, Cursa d’orientació 
nocturna. Apunta’t a l’Ajunta-
ment. Organitza: Club Mont-
sant.

 A les 22.30h a la Plaça de la 
Vila, Despertada dels Gegants.  

DIJoUS 25

 A les 17h al Camí de la Font, 
Gimcana. Apunta’t a l’Ajunta-
ment (data límit 23 d’agost, 
places limitades). Organitza: 
Colla de Diables.

 Tot seguit a La Torre d’en 
Guiu, Xocolatada. 

 A les 18h a La Torre d’en 
Guiu. Final del 9èTorneig de 
tennis. Apunta’t a l’Ajuntament. 

 A les 19h.a la Torre d’en Guiu, 
Masterclass de zumba amb 
Anna Mateu i Jordi Giralde.

 A les 23h a les escoles ve-
lles, Concert amb The Soulman 
Quartet. Organitza: Colla de 
Gegants i Grallers del Catllar.

DIVEnDRES 26

 A les 17h a la Torre d’en Guiu, 
Concurs de Trencaclosques. 
Apunta’t a l’Ajuntament.

 A les 21h a la Torre d’en Guiu, 
Concert de Festa Major amb 
l’orquestra nova Blanes. 

 A les 00h a la Torre d’en Guiu, 
Ball de Festa Major amb l’or-
questra nova Blanes. 

 A les 00h a les escoles velles, 
Disco-mòbil amb DJ Carlos 
Isse. Organitza: Colla de Dia-
bles del Catllar.

DISSABTE 27

 A les 8h pels carrers del nucli 
urbà, Matinades amb els Gra-
llers del Catllar.

 A les 11.30h, Missa de Festa 
Major. Amb la participació de 
la Coral Sant Nicasi

 Tot seguit... Cercavila amb 
Mulassa dels Pallaresos, Ge-
gants de les Borges Blanques, 
Colla Nostra d’Osca, Geganto-
na Pastoreta, Gegants i Gra-
llers del Catllar. Acompanyats 
de la Xaranga Suquet Calero.

 Acabarem a la Torre d’en 
Guiu. Vermut popular.

 A les 18h a la Plaça de la 
Vila, Diada Castellera. Amb 
les colles: Colla Jove dels Xi-
quets de Tarragona, Castellers 
de Vilafranca i Colla Vella dels 
Xiquets de Valls. Apunta’t a 
l’Ajuntament al Sorteig de 3 
invitacions dobles per veure la 
diada al balcó de l’Ajuntament 
(empadronats al municipi).

 A les 18h durant la Diada 
Castellera, Donació de Sang 
amb la unitat mòbil situada a la 
cantonada del Carrer Onze de 
Setembre amb Av.Catalunya.

 A les 21h a la Plaça de la Vila, 
Correfoc amb els Diables del 
Catllar, Diables d’Altafulla i Di-
ables Cagarrieres de Cambrils.

 A les 23.30h a la Torre d’en 
Guiu, Ball amb l’orquestra Ve-
nècia. 

 Tot seguit, Versió original + 
Dj.

DIUMEnGE 28

 A les 11h. Missa. 

 A les 12h a la plaça de l’es-
glésia, Entrega de premis del 
9èTorneig de tennis.

 Tot seguit, pel Carrer de 
França, Baixada de Trastos. 

 De 17h a 20h a la Torre 
d’en Guiu, Parc Infantil amb 
inflables + brau mecànic + 
festa de l’escuma. 

 A les 19h al Camp de fut-
bol municipal, Trofeu de 
Festa Major: C.E El Catllar- 
CD La Floresta.

 A les 21h a la plaça de la 
Vila, Correfoc infantil.  Amb 
els Diables del Catllar, Dia-
bles d’Altafulla i Diables Ca-
garrieres de Cambrils.

 A les 22.30h a la Torre d’en 
Guiu, Little night Cabaret. 

DILLUnS 29 

 A les 22h. A la Plaça de la 
Vila, Cinema a la Fresca ““El 
Llibre de la Selva”.

FESTA
MAJOR

2016
EL CATLLAR 
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FUtboL 

Des del passat 10 de juny el 
Club Esportiu El Catllar dis-
posa d’una nova junta direc-
tiva presidida per l’exjuga-
dor Xavier Roch, que té com 
a objectius donar viabilitat 
econòmica a l’entitat i es-
tructurar-la al voltant d’un 
futbol base que a mig termini 
nodreixi de jugadors el primer 
equip. Va ser l’única que es 
va presentar a les darreres 
eleccions. Al costat de Xavier 
Roch, que va jugar amb el CE 
Catllar en diferents categori-
es entre els anys 1985 i 2013, 
estan Francesc Cáceres (vi-
cepresident), Carles Guillén 
(secretari), Jordi Roca (tre-
sorer) i Joan Inglés (vocal). 
Cáceres també va ser jugador 
catllarenc i a la directiva hi ha 
tres membres que són pares 
de jugadors del futbol base.

Segons Roch, el projecte de 
la nova directiva és “molt re-
alista, basat en jugadors de la 
rodalia”. Aquesta temporada 

hi haurà sis equips de futbol 
base i s’espera que la tem-
porada vinent es pugui crear 
un juvenil, i més endavant 
un filial a Quarta Catalana 
on puguin jugar els jugadors 
del poble que no tinguin lloc 
al primer equip.

Després del descens de Pri-
mera Catalana la campanya 
passada, quan el conjunt 
catllarenc va acabar en últi-
ma posició, l’objectiu aquesta 
temporada és la permanèn-
cia a la Segona Catalana, on 
coincideixen amb tres equips 
més del Baix Gaià: Torredem-
barra, la Riera de Gaià i Roda 
de Berà. El primer equip del 
CE El Catllar l’entrenarà Jau-
me Pedra, que havia estat 
jugador catllarenc i la tem-
porada passada va ser se-
gon entrenador de la Riera. 
Pedra ha format un equip a 
base de jugadors de la roda-
lia, que n’inclouen un parell 
del Catllar.

La pretemporada la van 
iniciar el 2 d’agost i el de-
but a la lliga serà al camp  
del Salou el 4 de setembre, 
mentre que el primer partit 
a casa serà contra el Ven-
drell el diumenge 11 de se-
tembre, com és habitual, a 
les 12 del migdia. El futbol 
base, per la seva banda,  
arrenca la temporada el 7 de 
setembre.

El CE El Catllar ha tingut una 
dotzena d’altes de socis que, 
combinades amb algunes 
baixes, fa que la massa soci-
al actual sigui d’uns seixanta-
cinc membres. La nova direc-
tiva espera que, amb un equip 
amb més jugadors de casa, 
el poble s’impliqui més en el 
futbol i oblidi la mala experi-
ència d’aquesta temporada, 
que va situar l’equip a punt de 

la desaparició i va fer decidir 
canviar els estatuts de l’enti-
tat per evitar situacions com 
la viscuda. Un dels canvis ha 
estat exigir un mínim d’anys 
com a soci per ser president.

Si us voleu fer socis podeu 
enviar un correu electrònic a 
club@clubesportiuelcatllar.
com o trucar als telèfons 977 
65 37 34 o 651 19 73 50.

Els membres de la nova junta directiva del CE Catllar a la gespa del camp municipal. 

El juvenil del Club Futbol Sala 
el Catllar Atlètic s’ha proclamat 
campió del Torneig de Prima-
vera 2016. Ho va aconseguir el 
maig passat després de derrotar 
per 3-0 el Mediterrani de Cam-
brils.

el sènior aspira a l’ascens

L’equip sènior del CFS Catllar At-
lètic aspira a l’ascens a Tercera 
Divisió aquesta propera tempo-
rada 2016-17. L’entrenador, Al-
fredo Polo, explica que es man-

tindrà la base de l’equip -vuit 
o nou jugadors- que va lluitar 
pel segon lloc -que dóna dret a 
pujar- la darrera campanya i va 
acabar quart a Divisió d’Honor. 
Durant les properes setmanes 
incorporaran dos o tres jugadors 
de nivell per tancar la plantilla. 
La pretemporada l’iniciaran a 
finals d’agost i durarà cinc o sis 
setmanes, fins que a inicis d’oc-
tubre arrenqui la temporada. És 
la segona temporada que Polo 
dirigeix l’equip.

El juvenil del CFS guanya el Torneig de Primavera 2016

El CE El Catllar inicia una nova etapa amb 
la directiva encapçalada per Xavier Roch
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L’Agrupació de Dones del 
Catllar neix l’any 1996, quan 
diverses catllarenques veuen 
que en algunes poblacions 
veïnes les dones s’agrupen 
per realitzar activitats, i deci-
deixen fer el mateix. El 2 de 
gener d’aquell any es funda 
el Grup de Dones del Catllar 
amb cent vint associades i 
una junta de vuit persones 
presidida per Victòria Roy. La 
junta va organitzar les pri-
meres activitats: puntes de 
coixí, patchwork, gimnàstica 
i excursions culturals. Des del 
primer moment l’Ajuntament 
del Catllar va donar suport a 
aquesta entitat cedint-hi un 
local i atorgant una subven-
ció anual. 

En aquests vint anys s’han 
succeït diverses juntes, pre-
sidides per Pilar Jové, Dolors 
Guivernau i, els darrers anys, 
Rosó Miquel. Actualment hi 
ha cent quaranta associades i 
han ampliat les activitats amb 
manualitats, restauració de 

mobles i pilates. S’han conti-
nuat fent moltes sortides, no 
només arreu de Catalunya, 
sinó a l’estranger. Han estat 
a la Xina, Rússia, Índia, Egipte, 
Noruega i Dubai, entre altres 
països, amb grups de trenta-
cinc o quaranta persones.

A la Festa Major també hi col-
labora l’Associació de Dones 
del Catllar, amb exposicions 
dels seus treballs o altres 
iniciatives, molt recordades, 
com una mostra de vestits 
de casament, que va servir 
per recordar la moda dels 
anys seixanta i setanta. Però 

també preparant els vestits 
dels gegants i els capgros-
sos. També participen en les 
Estampes de Nadal i en la 
Cavalcada de Reis preparant 
els vestits de Ses Majestats 
d’Orient. Durant l’any realitzen 
diverses activitats com la ce-
lebració de Santa Àgueda, la 
Marató de TV3 i la Festa de 
la Sòcia el desembre, en què 
fan un àpat de germanor i ho-
menatgen les sòcies amb més 
antiguitat. 

Després de vint anys miren el 
futur amb il·lusió, però també 
amb ganes de captar noves 
associades i rejovenir l’enti-
tat i la directiva. A finals d’any 
toca renovar alguns càrrecs. 
Al seu local social, al carrer 
del Requet sense número, 
tenen obert cada dijous de 
17.30 a 19.30 hores. L’Agru-
pació de Dones del Catllar 
té molta relació amb altres 
grups de dones de la rodalia i 
participen en trobades a nivell 
tarragoní i català.

Celebrant el vintè aniversari
ENtitAtS / agrupació de dones

El 2 de gener de 
1996 es funda 
l’entitat amb cent 
vint associades i 
una junta presi-
dida per Victòria 
Royo

A dalt, una de les sortides del Grup de Dones el 2007, i a 
sota, la junta directiva actual

Ariadna tous 
Blogger de Las delicias de AriadnaLA RECEPtA  

Barquetes de cogombre

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

InGREDIEnTS
◗ 2 Cogombres 
petits
◗ 1 tomaca gran
◗ Formatge feta
◗ Olives negres

◗ Alfàbrega
◗ Oli d’oliva verge 
extra
◗ Sal
◗ Vinagre

PREPARACIÓ

Pelem els cogombres. Podem pelar una 
tira sí i una no per tal de fer-ho més vistós.
Els partim per la meitat.
Amb ajuda d’una cullera petita els bui-
dem.
Hi deixem caure unes gotetes de vina-
gre i una punta de sal.
Tallem la tomaca a daus petits i la hi 
posem a sobre.
Esgrunem el formatge feta per sobre.
Hi col·loquem les olives.
Ho decorem amb fulles d’alfàbrega fresca.
Salem al gust i ho coronem amb un 
bon raig d’oli d’oliva verge extra.

En aquesta edició estiuenca us proposo una 
recepta molt refrescant i deliciosa que ens 
ajudarà a plantar cara a les altes temperatures 
d’aquests mesos. Aprofitarem que els horts ens 
regalen gustosos tomàquets i cogombres per 
fer aquestes originals barquetes.

És important que feu servir cogombres frescos, 
tendres i no gaire grans. Pel que fa al formatge 
us proposo el feta, donat que és suau però amb 
personalitat i, a més a més, lliga molt bé amb 
les hortalisses del plat. Si ho preferiu, podeu 
utilitzar formatge d’untar que, en aquest cas, 
el posaríem dins de la barca untat amb ajuda 
d’una cullereta i a sobre hi posaríem la tomaca 
i la resta d’ingredients.

Es tracta d’una recepta molt senzilla que ens 
requerirà molt poc temps d’elaboració. Podeu 
fer-la com a primer plat o com a plat únic per 
gaudir d’un sopar lleuger. És una recepta amb 
poques calories i plena de vitamines i minerals 
que ens ajudaran a sentir-nos millor, a cuidar 
el nostre cos i a mantenir la línia.



12 agost 2016
nÚm. 3butlletí municipal del  Catllar’agulla

Ejemplo de un vecin@  
(que no un vecino ejemplar) 
de la cativera

els gelats
Els gelats, sense dubtes, són 
un dels aliments estrella de 
l’estiu, tot i que actualment es 
consumeix en totes les èpo-
ques de l’any. La gran majoria 
de gelats contenen llet com 
a ingredient principal, que 
aproximadament és un 70% 
de la composició total. El 
restant 30% està format per 
altres aliments que configu-
ren la diferència entre gelats. 
El sucre en forma de glucosa, 
fructosa o mel és un dels al-
tres ingredients principals. Els 
ous també solen ser un dels 
compostos bàsics a tenir en 
compte.
Cal tenir en compte l’aport 
extra d’additius. Utilitzats en 
l’elaboració, la conservació o 
la presentació del gelat per 
tal que tingui unes propietats 
organolèptiques excel·lents al 
arribar a les mans del consu-
midor. A vegades és necessari 
l’ús d’aromes naturals i sabo-
ritzants. Els més utilitzats són 
els de fruites: coco, albercoc, 
maduixa, cirera, etc., entre 
altres.
Segons el percentatge de 
greixos podem classificar els 
gelats en cinc grups diferen-
cials:
Gelats a base de cre-
ma…….8-25% de greixos…
250Kcal /100 g de producte
Gelats a base de produc-
te làctic….5-20% de grei-
xos……..200 kcal/100 g de 
producte
Gelats a base de llet………
..3-7% de greixos…….150 

APUNtS dE diEtètiCA

 Els escrits s’han d’enviar al correu electrònic info@elcatllar.cat, indicant nom i 
cognoms, DnI, adreça i telèfon de contacte. Han de ser d’interès de la ciu-
tadania del Catllar i no temes personals. no poden contenir insults o males 
paraules. El consell de redacció es reserva el dret de resumir els escrits que 
superin els 2.000 caràcters i no publicar els que no compleixin amb els condi-
cionaments abans esmentats.

Queridovecin@X:

Te escribo esta carta porque 
estoy seriamente preocupada 
por ti. No te conozco perso-
nalmente, pero gracias a tu 
generosidad, sé casi todos 
los detalles de tu vida, de tu 
familia y lo que acontece en 
tu cotidianeidad. Altruista-
mente, informas al resto de 
vecinos de todo aquello que 
ocurre en el transcurso de 
tu quehacer diario, deposi-
tando a la vista de todos tus 
pequeñas o grandes miserias 
al lado de los contendores.

Sabemos cuando realizas 
obras en tu casa y qué zona 
de tu vivienda remodelas. 
Cuando dejas los escom-
bros con restos de baldosas, 
ladrillos, cemento.... cocina. 
Cuando nos encontramos 
con un water, lavabo o bidet 
...cuarto de baño, cuando lo 
que sueltas amontonado son 
sillas, o sofás o aparadores... 
toca cambio de muebles.

¿Sabes? Me escandalicé un 
poco cuando vi en que condi-
ciones tenías el colchón. Me 
pareció más que normal que 
lo cambiaras. Cómo podías 
dormir en semejante nido de 
porquería? Ah! Se me olvida-
ba que para ti ensuciar y ver 
algo sucio es habitual.

Hay que ver como han creci-
do los niños!! Ya no les ape-
tece jugar con las bicis de 
plástico, los correpasillos, 
los patinetes, los andadores! 
Lo sé porque me los he en-
contrado en el lugar que has 
escogido para que tu basura 

sea bien común. Al lado de 
los contendores.

Perdona... me estoy desvian-
do del origen de esta carta. Te 
decía que estoy preocupada 
por ti, porque es verdad que 
también sigo las incidencias 
que te ocasiona el coche. 
Cuando nos obsequiaste con 
el cambio de ruedas y vi las 
viejas tiradas, comprobé que 
realmente necesitabas repo-
nerlas... muy bien! Seguridad 
ante todo.

Pero querido vecin@ X... hoy 
me he encontrado con todo 
un frontal de parachoques 
rojo y otros trozos de coche 
hechos polvo! Has tenido un 
accidente! Hay heridos? Por 
favor, no me tengas con esta 
incertidumbre. Deja un cartel 
al lado de tu basura y dime 
que todos estáis bien.

Cuando me informes, yo, 
después de leer la nota, la 
podré con cariño en el con-
tenedor de papel, y quiero 
que sepas que los vecinos 
no nos estamos planteando 
actuar como tú porque de-
jar ABSOLUTAMENTE toda 

nuestra basura al pie de los 
contenedores creemos que 
no es civilizado.  Esperamos 
que algún día aprendas que 
las actuaciones individuales 
perjudican a todo un colec-
tivo.

Querido vecin@ X, te hemos 
pedido, rogado y exigido que 
no dejes basura no recicla-
ble fuera, y como has hecho 
oídos sordos a nuestras sú-
plicas, pagaremos todos los 
vecinos por recoger tu insoli-
daridad y falta de civismo, ya 
que cada vez que la porquería 
amontonada alcanza límites 
insoportables, hemos de pa-
gar para que la retiren.

Pero tú no te preocupes, tú 
tranquilo... sigue así. Es tu 
filosofía de vida. Si nos fas-
tidiamos todos, qué más da! 
Tú haces lo que te sale de los 
mismísimos, que para eso 
eres más que un grupo de 
pringados que dejan los tras-
tos en el punto de recogida.

Un crack!

En fin, nada más...déjame la 
nota.

ELS vEïNS oPiNEN

doris  
(Urb. La Cativera)

kcal /100 g de producte
 Sorbets a base d’ai-
gua……………0% de grei-
xos….120 kcal/100 g de 
producte
 Gelats a base d’ai-
gua………….0% de grei-
xos……100 kcal/100 g de 
producte

Per aquests motius les per-
sones que es vulguin donar 
un caprici i estiguin vigilant 
la seva alimentació, per què 
no prendre un sorbet de 
tant en tant o fer un gelat 
a base d’aigua?
És molt important que con-
siderem, a l’hora de prendre 
un bon gelat, de no sumar-lo 
a l’alimentació, sinó que en 
formi part, és a dir, que sigui 
manejat amb determinada 
freqüència i alhora introduït 
amb normalitat a la nostra 
dieta habitual, i no com un 
extra a tota la dieta. Sempre 
hem de recordar que una 
alimentació saludable con-
sisteix a incorporar una gran 
varietat d’aliments i de forma 
equilibrada a la nostra dieta, 
i no restringir la dieta a uns 
pocs.
Una altra consideració a tenir 
en compte és donar un gelat 
o sorbet a base d’ aigua als 
nostres avis; amb la pujada 
de temperatures, augmen-
ta la necessitat d’ingesta de 
líquids i el gelat pot ser una 
solució bona i dolça.

Que aprofiti!

L’exrector de la parròquia de 
Sant Joan Baptista del Catllar, 
mossèn Gil, va rebre el passat 
7 de juliol el diploma de mè-
rit de Serveis Distingits de la 

comarca del Tarragonès. Un 
reconeixement més que me-
rescut per la seva tasca pasto-
ral, que va desenvolupar, entre 
altres localitats, al Catllar. 

Reconeixement de la  
comarca a mossèn Gil
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mas Vilet dels pins

¡cuidado con el  
golpe de cAlor!

Mas Vilet dels Pins és una 
urbanització situada a la 
carretera que va del Catllar 
al Pont d’Armentera i els 
Pallaresos, la T-203, concre-
tament en el punt quilomè-
tric 2. Actualment hi ha 122 
parcel·les i hi viuen 105 per-
sones, d’edats i procedènci-
es diferents. Hi ha un nucli 
d’edat més avançada que 
són els primers propietaris, 
procedents de Manresa, ciu-
tat d’on era el promotor de 
la urbanització, de cognom 
Casaldàliga. Però les tres 
darrers dècades han vingut 
a Mas Vilet famílies proce-
dents sobretot de Tarragona, 
més joves.

D’equipaments hi trobem 
dos parcs infantils i una 
pista poliesportiva, a més 
d’una depuradora ecològica. 
Tenen parada d’autobús i un 
sistema de videovigilància 
per evitar robatoris, com els 

El golpe de calor es una urgen-
cia médica y hay que actuar 
rápidamente llevando al animal 
al centro veterinario más cerca-
no lo antes posible.

La temperatura corporal nor-
mal de los perros y gatos se 
encuentra entre 38 ºC y 39 ºC. 
A partir de aquí, a medida que 
va subiendo, se van desenca-
denando una serie de alteracio-
nes internas que pueden acabar 
causando la muerte del animal.

Situaciones de riesgo: espaci-
os reducidos y/o mal ventilados 
como el coche, una habitación, 
el garaje, un balcón, el traspor-
tín, y evidentemente, permane-
cer expuesto al sol en cualquier 
lugar.

Síntomas que deben alertarte: 
temperatura corporal muy ele-
vada, jadeo excesivo, respira-
ción acelerada, hipersalivación, 
taquicardia, debilidad y falta de 
fuerzas, temblores musculares, 
tambaleo, convulsiones i muco-
sas muy oscuras.

Cómo evitarlo:
Agua fresca y limpia siempre 
disponible.

Si el animal vive en un patio o 
jardín, asegúrate que tiene una 
zona con sombra para poder 
esconderse.

Sal a pasear a tu perro a primera 
y última hora del día y nunca en 
las horas de máxima insolación 
(mediodía). Y evita que haga 
mucho ejercicio.

En viajes largos en coche, hacer 
paradas frecuentes (cada 2 h) y 
ofrecer agua y sombra a nues-
tro perro durante unos 10 o 15 
minutos.

¡nunca dejes al animal dentro de 
un vehículo aparcado!, aunque 
dejemos las ventanillas abiertas 
y sea poco tiempo.

Nunca dejes al perro o gato en-
cerrado en una habitación sin 
ventilación.

Y sobre todo, ante cualquier duda, 
contacta con tu veterinario de con-
fianza.

que van patir a principis d’any 
quan precisament el sistema 
va patir una avaria. 

La història de la urbanització 
arrenca l’any 1969, quan es va 
vendre la finca de Mas Vilet. 
El nou propietari va dividir-la 
en parcel·les, va fer uns rudi-
mentaris carrers i va adquirir 
uns drets d’aigua d’un pou 
artesanal que hi havia al sud, 
a dos quilòmetres. Malgrat no 
disposar de cap servei i ser 
il·legal, es van començar a 
vendre parcel·les i a construir 
les primeres edificacions. Els 
primers estatuts de la urbanit-
zació són del 1979, redactats 
pels parcel·listes i el venedor.

El primer intent de legalitza-
ció de la urbanització va ser 
al 1981 i va costar un milió de 
les pessetes, però va ser dene-
gat per no complir les normes 
subsidiàries. Per poder inten-
tar-lo de nou van haver de 

passar set anys, amb diferents 
reunions, consultes amb ad-
vocats, propietari de la finca, 
Ajuntament, Cadastre, Col·legi 
d’arquitectes, etc. Finalment al 
1988 es va signar l’escriptura 
de cessió de carrers i zones 
comunes a l’Ajuntament i es 
va encarregar el Projecte de 
Legalització condicionant els 
acords a executar el Projecte 
Urbà. 

El 1989 es va constituir la 
Junta Rectora de l’Associació 
en Comissió Gestora per a la 
creació de la junta de Com-
pensació. El mateix any es 
van redactar i es van aprovar 

els estatuts i es va sol·licitar 
pressupost a diferents arqui-
tectes. Finalment el 1993 va 
tenir lloc l’assemblea consti-
tuent de la Junta de compen-
sació de Mas Vilet dels Pins. Al 
1996 es va signar el contracte 
amb l’arquitecte per redactar 
el Projecte d’execució de les 

LES NoStRES URbANitzACioNS

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-TvEt-CoNSEJoS

juntA directiVA:
Jordi Quintana (president), 
José Maria Cebrián (vice-
president), Francesc Pallejà 
(secretari), Antonio López 
(tresorer), Ricardo Pelegri-
na, Juan José García, Marc 
Montón i Carlos Paredes 
(vocals). 

obres. Dos anys després es 
va aprovar i el 2000 (excepte 
un 3% el 2001) es va acon-
seguir finançar la quantitat 
necessària per contractar 
les obres i sortir a concurs. 
El mateix any l’empresa 
guanyadora va començar 
les obres.

Cada any Mas Vilet celebra 
les festes de la urbanització 
el darrer cap de setmana de 
juliol. Aquest any hi ha hagut 
una masterclass de zumba, 
hip hop, flamenc, inflables 
per als nens, un sopar po-
pular, revetlla i l’actuació de 
la Colla de Diables infantil 
del Catllar.

 La història del Mas 
Vilet dels Pins ar-
renca el 1969, quan 
es va vendre la 
finca de Mas Vilet, 
i fa quinze anys es 
van fer les obres 
d’urbanització
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HORTA
tomaquera

-Fer tractaments cada 8/10 dies amb 
Bacillusthuringiensis, sempre a prime-
ra hora del mati o cap al tard. Tingueu 
controlada la tuta i l’eruga. No barrejar 
amb cap altra producte.

-Ensofrar habitualment, i si detecteu 
moltes fulles amb míldiu feu-hi un 
tractament amb coure.

-Aquest any hi ha mosca blanca en 
algunes tomaqueres; una vegada 
superat el pugó de principis d’estiu, 
podeu fer tractaments ecològics amb 
sabó potàssic o no ecològics amb un 
insecticida específic.

-Cul negre: amb temperatures altes 
pot aparèixer aquesta fisiopatia. Es 
recomana realitzar regs freqüents i 
pocs abundants.

cogombre, carbassó i mongeta

Molt susceptibles d’agafar aranya du-
rant els períodes més secs de l’estiu. 
Manteniu el cultiu protegit amb sofre. 
Això sí, ensofreu fora de les hores de 
màxima insolació.

Amb atacs molt greus podeu utilitzar 
un insecticida específic.

Cols, bròquils i pastanagues, escaro-
les, bledes, espinacs : podeu comen-
çar a fer les primeres plantacions pri-
merenques.

Jardí
Regueu al matí a primera hora o cap 
al tard gairebé a diari durant els dies 
de forta calor i procurant no mullar les 
flors.

Talleu els rebrots i xupons de la base 
dels arbres ornamentals, arbustos i 
rosers.

Les bardisses vegetals necessiten de 
manteniment periòdic.

Elimineu les flors pansides, principal-

ment dels rosers, i així allargareu el 
període de floració.

Pugons, caparretes, mosca blanca i 
aranya roja són plagues comuns a 
l’estiu que excreten una melassa d’on 
sortirà un fong (negrilla); feu tracta-
ments específics contra el insectes i 
aprofiteu per barrejar-hi un fungicida 
a base de coure.

CAMP
Mosca de la fruita dolça (presseguer, 
prunera, albercoquer...).

Mantingueu protegit el cultiu sempre 
respectant els terminis de seguretat.

pomera i perera i noguer

Corc o carpocapsa: aquesta plaga pot 
anar associada amb la mosca de la 
fruita dolça; en el cas de tenir un fort 
atac feu servir insecticides específics. 
També podeu utilitzar el Bacillusthu-
ringiensis, per al corc.

olivera

Cal fer tractaments per a la mosca de 
l’oliva. Si s’utilitzen insecticides és 
necessari respectar els terminis de 
seguretat, que és el temps que ha de 
transcórrer entre el tractament amb 
insecticides i la recol·lecció. Ho posa 
clarament als envasos.

En cas de fer tractament ecològic amb 
caolí o spinosad cal mantenir el cultiu 
protegit, perquè la pluja pot rentar el 
producte i deixar desprotegit l’arbre.

Vinya

Quant al cuc del raïm, en el cas de fer-
se algun tractament més, cal respec-
tar escrupolosament els terminis de 
seguretat.

Podeu trobar més informació al web 
del Departament: www.gencat.cat/
agricultura/sanitat i a l’informador au-
tomàtic de Tarragona (977 21 93 12). 
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La crisi dels vuitanta

Aquesta ressenya literària la dedica-
rem a l’Olga Xirinacs, nascuda al cor 
de Tarragona ara fa vuitanta anys. 
Vaig tenir la sort de conèixer perso-
nalment l’Olga farà vuit anys un dia 
que va venir a dinar a casa. Persona 
molt afable, de conversa fluïda i inte-
ressant que convida a escoltar-la i a 
iniciar projectes amb ella. L’autora té 
moltes històries a explicar i ho ha fet 
durant molts anys en llibres de molts 
estils i per a públics molt diferents. A 
més a més, des de fa vuit anys ens 
regala gairebé cada dia amb una en-
trada al seu blog.

El primer llibre que vaig llegir d’aques-
ta autora és Los viajes de Horacio 
Andersen, publicat per Arola, una 
història d’un esquelet que abando-
na el cos del seu propietari mentre 
aquest descansa. Obra molt amena 
que us pot acompanyar en les tardes 
caloroses d’estiu.

Però tornem a la Crisi dels vuitanta, 
llibre molt breu de capítols curts però 
intens, en què l’Olga fa un breu resum 
de la seva vida citant referències li-

teràries, pel·lícules o can-
çons que l’han marcada. 
L’autora ens desgrana el 
seu origen a la Tarragona 
estimada de l’any 36, en 
aquell pis on encara viu. 
L’Olga fa un sentit home-
natge a la seva àvia Lola 

i al seu marit Vicens. Tot lligat per 
un fil conductor que no és altre que 
el respecte a la mort a què tots ens 
enfrontem quan arriba l’hora. 

Aquest any, amb motiu del vuitantè 
aniversari de l’autora, s’han organit-
zat nombrosos homenatges per fer 
justícia a una de les autores vives 
més prolífica i premiada de les nos-
tres contrades. 

Com ja és habitual, recomano un 
maridatge i crec que l’obra de l’Ol-
ga Xirinacs es podria gaudir en-
cara més amb l’Aureo Dulce Añe-
jo, elaborat per De Muller, un vi  
dolç de garnatxa blanca i negra 
que ha sabut envellir en bocois  
de roure seguint el mètode de sole-
res. 

Esperem que aquesta obra no sigui 
un comiat, sinó un punt i seguit. No-
més em queda recomanar que us 
endinseu en la lectura de les obres 
de l’autora i/o que comenceu a se-
guir el seu blog: http://olgaxirinacs.
blogspot.com.es/

LLibRES

Autora:  
olga Xirinacs
Editorial:  
Meteora 
núm de pàgines:  
62
Pots trobar més 
informació d’aquest 
llibre a: www.edito-
rialmeteora.com

Vicky gironès

joan morlàAgost i  
setembre

FEiNES AL CAMP, hoRt i JARdí
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la moció de censura: un 
menyspreu als veïns del catllar 
Ara fa poc més d’un any els ve-
ïns i veïnes del Catllar, com els 
de la resta del país, van anar a 
les urnes per elegir la compo-
sició del nou Ajuntament. Amb 
més d’un 30% dels vots la can-
didatura del PSC va guanyar les 
eleccions doblant la represen-
tació que havíem obtingut a les 
eleccions municipals del 2011. 
Unicat, la segona força política, 

Els valors ètics i l’interès públic 
als interessos de partit

Com bé sabeu, el passat mes 
de juny hi va haver un canvi de 
govern al nostre Ajuntament. 
Els  quatre grups municipals que 
l’integrem hem estat capaços de 
planificar un projecte comú basat 
en el sentit de poble posant els 
valors ètics i l’interès públic per 
davant dels interessos de partit. 
Sabem treballar en equip, fugint 
de personalismes i protagonis-
mes. La nostra màxima és que 
si cadascú de nosaltres dóna el 
millor que sap fer amb generosi-
tat i voluntat, el resultat serà el 
millor per al Catllar.

Volem deixar clar que no es va 
produir cap conxorxa, primera-
ment per no pactar amb  el grup 
municipal del PSC, i després per 
portar a terme la moció de cen-
sura que ha comportat aquest 
canvi. El que sí hi va haver des del 
principi és una molt bona sintonia 
entre els quatre grups municipals 
UNICAT, CDC, ERC i ICV-EUiA, i 
que de forma espontània i reite-
rativa ens vam anar conjuntant 

GRUPS MUnICIPALS

Antonio López
President del grup municipal del PSC 
a l’Ajuntament del Catllar 

va obtenir la meitat dels regi-
dors que vàrem obtenir nosal-
tres. Aquest va ser el veredicte 
inequívoc de les urnes. 
Des del primer moment vàrem 
estendre la mà a la resta de for-
ces polítiques amb la voluntat 
de cercar punts de trobada en 
la defensa de l’interès general 
del poble. No ha estat possi-
ble. Des del primer minut els 

que van perdre les eleccions 
es van dedicar a posar pals a 
les rodes per impedir l’aprova-
ció de res que fos proposat per 
l’equip de Govern que jo lidera-
va. Fruit d’això, una moció de 
censura ha convertit en alcal-
de un regidor d’ERC, una força 
política que va quedar quarta a 
les eleccions, amb la meitat de 
vots que els socialistes. És això 

mostrar respecte per la decisió 
democràticament expressada 
a les urnes pels catllarencs i 
catllarenques? Jo crec que no.
Que quedi clar que en cap 
moment qüestiono que unes 
forces polítiques arribin a un 
acord per canviar el Govern 
d’un municipi. Com a demòcra-
ta respecto escrupolosament 
les majories que es puguin as-
solir a les sales de plens. El que 
rebutjo amb fermesa és aquest 
pacte dels perdedors, sense 
projecte de poble ni coherència 
política, que tan sols s’explica 
per l’obsessió que han demos-
trat des del primer dia per fer 
fora aquells que van guanyar 
les eleccions i assolir el poder 
a qualsevol preu. Creuen fer-
nos un lleig a nosaltres, però 
en realitat faran un menyspreu 
al conjunt dels catllarencs i 
catllarenques, hagin votat el 

que hagin votat. La política no 
pot ser un joc de cadires, ha 
de ser el respecte rigorós a la 
voluntat popular, i tots els que 
vivim al Catllar sabem què és 
realment el que ha motivat els 
impulsors d’aquesta moció de 
censura: l’ambició.  
En democràcia les matemàti-
ques no poden ser una qüestió 
d’opinió. Les regles del joc es-
tan molt clares i només hi ha 
un termòmetre vàlid: la voluntat 
dels ciutadans en forma de vots 
a les urnes electorals. 
Per fortuna, en democràcia dis-
posem dels instruments adients 
per rectificar aquesta manipu-
lació de la voluntat popular. 
Jo us demano que respon-
guem democràticament, quan  
toqui, a les urnes. Aleshores 
quedarà clar quina és, de veri-
tat, la voluntat dels ciutadans 
de Catllar. 

un nou goVern, un nou estil:  
“tenim motius per esperar més  
d’aquesta societat”

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)

en aquest projecte municipal. 
Sorgia del treball en equip i, amb 
molt diàleg i argumentació, ens 
anàvem adaptant a un nou estil, 
una nova manera de fer.

Què aporta el treball en equip de 
quatre grups municipals? Sobre-
tot el control dels uns als altres, 
ja que les decisions són con-
sensuades, les determinacions 
es prenen amb grup i llavors la 
possibilitat d’errar és més difícil 
que quan es prenen unilateral-
ment. Hem iniciat, doncs,  donar 
un nou impuls a la política local. 
I ho hem fet amb determinació 
des del primer moment impul-
sant les iniciatives que creiem 
prioritàries dels nostres progra-
mes, malgrat l’inevitable procés 
de presa de contacte i coneixe-
ment dels assumptes de la ges-
tió diària de l’Ajuntament que 
despatxem diligentment.

Comptem per dur a terme la nos-
tra acció política fins a final d’any 
amb els pressupostos prorrogats 
de 2015. Llavors tenim previst 
aprovar els de l’exercici 2017. 
Hem aprovat ja, mitjançant la vo-

tació i l’aprovació per plenari, la 
consignació de fons per fer front 
a despeses i inversions (algunes 
herència del govern anterior) no 
recollides en el pressupost pror-
rogat. Aquest fet desmenteix 
l’afirmació del govern cessat que 
no es podien fer inversions i mi-
llores amb un pressupost pror-
rogat. Tan sols cal realitzar les 
reformes necessàries del mateix 
via l’aprovació amb el consens 
necessari del ple. 

Alguns exemples de la nostra 
tasca municipal per donar-vos 
uns millors serveis, i que seran 
una realitat aviat, són la llarga-
ment reivindicada remodelació 
de les pistes de tennis munici-
pals per oferir prestacions que 
permetin fins i tot el joc compe-
titiu, l’augment de les zones mu-
nicipals cardioprotegides amb la 
dotació de nous DEAs (desfibril-
ladors automàtics) i l’oferta de 
forma gratuïta de la necessària 
formació de com usar-los als 
convilatans que hi estiguin in-
teressats, amb la col·laboració 
de l’associació Projecte Andrea; 
també l’adequació i establiment 

al voltant del riu i la resclosa 
d’una ruta saludable d’uns dos 
quilòmetres de circuit de nivell 
fàcil perquè públic de totes les 
edats a peu o en bicicleta en pu-
guin gaudir fent esport; o l’adqui-
sició d’equips de percussió que 
complementin l’oferta d’estudis 
de l’Escola Municipal de Música, 
per a la qual tirarem endavant el 
projecte constructiu de la seva 
seu, que s’ubicarà a l’antic ma-
gatzem municipal. Quan aquest 
projecte sigui una realitat ens 
permetrà homologar l’escola pel 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat i garantir el reco-
neixement reglat dels estudis 
impartits.

Abans de final d’any ens propo-
sem solucionar els problemes 
de l’enllumenat públic de Mas 
de Cargol, Urbanització del Mè-
dol, Pinalbert i Coll de Tapioles, ja 
que no compleixen la normativa 
mediambiental perquè contenen 
vapor de mercuri. Pel que fa a les 
altres urbanitzacions, estem fent 
l’estudi per també millorar-les.

Per altra banda, ja queden pocs 

dies per a la Festa Major, dies 
plens de tradició i cultura, en 
què petits i grans podrem gaudir 
dels tradicionals balls, castells, 
correfocs, cercavila, cinema a la 
fresca, el concurs de trencaclos-
ques, dels actes esportius com la 
bicicletada, la cursa d’orientació 
o el torneig de tennis, de la bai-
xada de trastos i la gimcana per 
als més petits, així com també 
podrem trobar un moment per 
ser solidaris i passar per la unitat 
mòbil del banc de sang durant el 
dissabte a la tarda... Tot plegat 
seran dies per retrobar-nos,amb 
família i amics. Us animem a 
participar als actes de les festes 
i desitgem que en gaudiu molt.

En aquest marc festiu tan es-
perat, volem aprofitar, però, per 
demanar-vos que ens ajudeu a 
mantenir el municipi, els equi-
paments i l’entorn en l’estat que 
a tots ens agrada que estigués i 
que, en aquests dies en què ens 
visita tanta gent, el Catllar esde-
vingui un exemple de civisme.

Amb aquesta nova manera de fer 
i entendre la realitat, el que bus-
quem és TRANSPARÈNCIA amb 
les despeses realitzades, RIGOR 
i RESPONSABILITAT amb els 
recursos públics i SERIOSITAT 
amb el nostre tarannà. És a dir, 
no prometre res que no siguem 
capaços de fer i treballarem per-
què la participació de la ciutada-
nia sigui finalment una realitat, ja 
que tots estimem el Catllar. Som 
la vostra veu. Si participeu, si ens 
ajudeu a decidir, si manifesteu la 
vostra voluntat, de ben segur que 
la feina sortirà millor.
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“el nostre gran objectiu és mantenir viva la colla, 
com hem demostrat aquests deu anys”
 Com està anant la celebra-
ció dels deu anys de la colla?
Molt bé, amb molta participa-
ció. Vam començar el desem-
bre passat anant a buscar el 
tió i fent-lo cagar. Després va 
venir el Canicross, la Calçota-
da electrònica, el Cap de set-
mana culinari, la sortida a una 
pirotècnia, dos discomòbils 
temàtiques, els jocs d’aigua 
i vermut rumbero...

 I què us falta per fer?
Encara queden molts actes. Del 
4 a l’11 de setembre farem una 
exposició al Centre Cultural i el 
9 de setembre espectacles per 
a la canalla. El 10 de setembre, 
la data exacta en què complim 
deu anys, farem una timbalada 
conjuntament amb els Gegants, 
que també fan deu anys, amb 
una cercavila pel poble. Aquell 
dia també farem un dinar-boti-
farrada, un correfoc infantil i un 

altre d’adult, i acabarem amb un 
sopar amb discomòbil. L’11 de 
setembre projectarem un vídeo 
i farem un castell de focs.

 Teniu pendent un llibre so-
bre els deu anys de la colla.
Sí. L’està fent un membre de 
la colla, però encara no té 
data de publicació. Volem 
que quedi bé i no cal anar 
amb presses. Potser el pre-
sentarem l’any vinent per 
Sant Jordi.

 Els Diables sou una de les 
principals entitats del Catllar.
Sí. Som uns cent seixanta 
membres, entre socis i simpa-
titzants, amb un grup d’adults 
i una altre d’infantil. En el so-
par anual que fem el setem-
bre arribem a reunir cent vui-
tanta persones. Estem molt 
contents de la resposta de la 
gent del poble. El barret de la 

Festa, que repartim durant la 
Festa Major, s’exhaureix en 
vint-i-quatre hores i en fem 
entre 300 i 350. 

 Quin pressupost teniu per la 
celebració dels deu anys?
Uns 8.000 euros per al cap 
de setmana del 10 de se-

tembre. La resta d’activitats 
previstes les anem finançant 
amb la barra del bar en dife-
rents actes. Tenim el suport 
econòmic de l’Ajuntament 
des de la nostra creació.  
Els comerços del municipi 
també col·laboren amb nos-
altres amb obsequis per al  
sorteig que fem al sopar anu-
al.

 Quins projectes de futur 
teniu?
El nostre gran objectiu és man-
tenir viva la colla, com hem de-
mostrat aquests deu anys. Fem 
unes cinc o sis sortides cada any, 
a més de participar en tots els 
actes festius del Catllar. L’any 
vinent hi ha eleccions i creiem 
que cal renovar-la perquè entri 
gent amb idees noves. La junta 
actual hem fet una gran feina, 
però ja portem set anys, que 
són molts.

ENtREviStA / sergi gatell. president de la colla de diables del catllar

La junta dels Diables del Catllar d’esquerra a dreta: Pili, Eva, Vero, 
Esther, Adri, Sergi, Paula, Patri, Joan i Lluís. Falta l’Albert.


