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Celebrem el Dia Mundial de
les Zones Humides amb una
jornada de voluntariat
pàgina 6
ambiental
Joan Ignasi Porta relleva Joan
Olivé al capdavant de la diada
castellera de la Festa Major
pàgina

7

Coneixem les nostres
urbanitzacions:
Esplai Tarragoní

pàgina

13

març 2017 // nÚm.

5

Catllar

Entra en servei una de
les noves depuradores

’agulla

2

butlletí municipal del

Catllar

La força de la gent
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Telèfons

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

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

Joan
Díaz

En el butlletí que teniu a les
mans dediquem, des del primer número, una secció a les
entitats del municipi. És un
espai que ens permet donar
a conèixer la trajectòria i les
inquietuds de les associacions del poble, d’àmbits molt
diferents. Hem conegut com
la Colla de Diables arribava al
seu desè aniversari, com la
Coral Sant Nicasi porta més
de tres dècades cantant arreu
del país, la vitalitat del Grup
de Dones vint anys després
de la seva fundació, com els
Gegants i Grallers del Catllar
han celebrat els deu anys dels
gegants nous i, en aquest
número, ens endinsem en els
vint-i-cinc anys d’existència

Alcalde
del Catllar

del Grup de Teatre L’Enramada. Però encara tenim molta
feina per a donar a conèixer la
resta de la vintena d’entitats
que hi ha al Catllar i la tasca
que fan.
Des de l’Ajuntament del Catllar intentem, en la mesura
de les nostres possibilitats,
donar-los suport econòmic i
material, però l’ànima de les
entitats són els seus membres i associats, alguns dels
quals dediquen moltes hores
de forma desinteressada en
tasques directives i organitzatives. És una manera de fer
poble i donar conèixer el nom
del Catllar arreu del país. La
nostra obligació com a Ajun-

Llar d’infants
977 65 49 62

tament és estar al seu costat,
però tenint clara la seva llibertat i independència.

institut-Escola
L’Agulla
977 65 35 01
Biblioteca municipal
977 65 37 42

Aquest dinamisme de la gent
del Catllar l’exhibim també en
les diferents activitats que
s’organitzen al poble: fires,
festes majors, campanyes solidàries, activitats culturals...
Exemples n’hem tingut diversos, els darrers mesos, com
han estat la campanya de
donació de sang o la jornada
de voluntariat per celebrar el
Dia Mundial de les Zones Humides. Al Catllar demostrem
d’aquesta manera la nostra
vitalitat i dinamisme. Com a
alcalde, el que sento és orgull.
Continuem així.

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

Transport públic
dies feiners

DISSABTES (FEINERS). Tot lany1
PARADES

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

1

2

7,20

10,20

7,30

10,30

7,36

10,36

7,40

10,40

7,46

10,46

7,50

10,50

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

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

3

-

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

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

10,10

-

VILA-RODONA

10,20

-

LÍNIA VILA.RODONA - TARRAGONA / LÍNIA MONTFERRI - VALLS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORARIS VIGENTS

14,10

-

-

-

-

-

-

14,20

-

-

-

-

-

-

24
MONTFERRI

HORES

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

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

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

DEL 1 SEPTEMBRE AL 30 JUNY

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

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

902 119 814

www.hife.es

8
12,08
12,15
12.00
12,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mod. CATLL-TARR.xls






     
     
     





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

informació: 977-780909 977-354445

www.autocarsplana.com

EMPRESA PLANA, S.L.

Autocars Plana
977 780909 - 977354445
Autocars Hife
902119814
Empresa Municipal
de Transports de
Tarragona 902 36 51 14
BASE (gestió de rebuts)
977 25 34 03
Consell Comarcal
del
Tarragonès
977 24 45 00
Tanatori Torredembarra
900 50 67 12
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Aquest mes de març inicia
el període de proves la
depuradora OEST 2
L’Associació de Dones
del Catllar distingeix
Dora Armengol
El diumenge 27 de novembre
es va celebrar la Festa de la
Sòcia de l’Associació de Dones del Catllar, com ja és tra-

La depuradora OEST 2 inicia el seu funcionament en
proves a partir d’aquest mes
de març. Ha de donar servei
als nuclis i urbanitzacions
de Bonaire, Esplai Tarragoní,
Mas de Cargol, El Mèdol, Manous 1-2, Mas de Panxé, Mas
de Pallarès (5 estrelles), la
Quadra, Pins Manous 3, Mas
d’Enric i Mas de Moregons, a
més del Centre Penitenciari
de Mas d’Enric.
Un cop el centre penitenciari
tingui més reclusos (i més aigua per sanejar) i que els diferents nuclis es vagin connectant, anirà incrementant el seu
funcionament. L’Ajuntament
del Catllar s’encarregarà de
la connexió de la depuradora
amb les urbanitzacions que
tenen sistema de clavegueram. En aquesta primera fase
seran Manous 3, Mas d’Enric,
Esplai Tarragoní i Mas de Pallarès (5 estrelles).

Pel que fa a la depuradora
OEST 1, que sanejarà els nuclis de Mas de Blanc-la Guinardera, Mas Vilet dels Pins,
Pins Blancs i Vilet del Pins,
les obres estan ara mateix en
curs i la previsió és que entri
en servei el proper estiu.
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) va licitar l’execució dels
projectes constructius de les
estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors
del municipi del Catllar l’estiu
de 2015 amb un pressupost de
licitació de 7.723.747,48 (IVA
no inclòs): 5.441.122,34 per
a la construcció de les EDAR
i 2.282.625,14 corresponents
als col·lectors.
En el sistema OEST 1, que es
correspon amb la part nordoest del municipi del Catllar, la
planta està formada per una
línia d’aigua que constarà de
pretractament, tractament

L’Ajuntament
s’encarregarà de
la connexió de la
depuradora amb
les urbanitzacions
que tenen sistema
de clavegueram:
Manous 3, Mas
d’Enric, Esplai
Tarragoní i Mas
de Pallarès
(5 estrelles)

primari (tipus tanc Imhoff) i
tractament biològic tipus infiltració-percolació. Els fangs
que es produeixin es tractaran
a l’EDAR del sistema OEST 2.
El sistema OEST 2 es correspon amb la part sud oest del
municipi del Catllar. L’EDAR a
construir s’ha dissenyat per
tractar tots els abocaments
de la zona sud-oest del Catllar,
inclòs el Centre Penitenciari
Mas Enric.

dicional cada any en aquestes
dates. Es va fer la distinció a
la sòcia més gran: la senyora
Dora Armengol i Rafí.
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L’Estanc del Catllar
reparteix un cinquè premi
de la Loteria de Nadal

Millores a l’InstitutEscola l’Agulla amb
suport municipal

La sort va esquitxar el Catllar en el sorteig
de la Loteria de Nadal del passat 22 de desembre. L’estanc i punt de venda de Loteries i Apostes de l’Estat de la plaça de la Vila
del Catllar va vendre un dècim del cinquè
premi, que corresponia al número 60272 i
que va ser premiat amb 6.000 euros.

Amb la voluntat de millorar els equipaments i augmentar els serveis que ofereix l’Institut-Escola l’Agulla del nostre
municipi, l’Ajuntament del Catllar ha
col·laborat econòmicament amb 5.012
euros per tal d’ampliar una aula d’educació infantil i la implementació de la
Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE). D’aquesta manera aquests
nous espais permetran atendre la di-

Yolanda Santiago i el seu marit van obrir
aquest estanc i punt de venda de lote-

ries al Catllar el març passat. Es van
assabentar que havien repartit el premi
quan el telèfon de l’establiment va començar a sonar sense parar, i la botiga
se’ls va omplir de periodistes i càmeres
que volien captar el moment. I és que
la Loteria de Nadal va tornar a esquivar
la demarcació tarragonina i el Catllar va
ser una de les poques localitats que va
“rascar” alguna cosa.

La guerra del confeti,
novetat del Carnaval
2017
El Catllar va celebrar
el Carnaval el dissabte 25 de febrer amb la
novetat d’una guerra
de confeti. La rua va
començar a les cinc de
la tarda a les escoles
noves. Les comparses
i disfresses va recórrer
diversos carrers del poble fins a la plaça Pau
Sulé Mensa, on es va
desenvolupar la guerra
del confeti. Després, a
la Sala Polivalent del
Centre Cultural, hi va
haver animació infantil
i coca amb xocolata per
a tothom. A partir de les
onze de la nit, al mateix
lloc, es va gaudir d’una
discomòbil.

nÚm. 5

versitat de l’alumnat del centre i alhora
millorar l’atenció educativa que ofereix
l’Institut-Escola l’Agulla.
Les intervencions de millora es van
realitzar durant el període de vacances estival i el cost total va ser
de 11.199,51 euros. Totes aquestes
actuacions va ser realitzades per empreses d’àmbit local.

L’Ajuntament
del Catllar
s’acull al
Programa de
Garantia Juvenil
L’Ajuntament del Catllar s’ha
acollit a la convocatòria de
l’any 2016 per a la concessió
de subvencions destinades a
incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya. Es tracta
d’un contracte de treball en
pràctiques a jornada completa amb una durada de sis mesos a partir del passat 15 de
novembre. S’hi han incorporat
dues persones: una destinada
al foment del turisme i difusió
institucional i l’altra, al Nomenclàtor, números de policia
i gestió GIS.
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Medi ambient / Associació Mediambiental La Sínia

Jornada de voluntariat ambiental per
celebrar el Dia Mundial de les Zones Humides
Fa quasi quatre anys, algun
més si tenim en compte quan
es va començar a gestar la
idea, que es va recuperar la
zona humida de la resclosa
de la Farga del Catllar. És una
zona humida d’origen antròpic,
d’uns 8.700 metres quadrats
de superfície, situada en un
tram d’una mica més de 300
metres del riu Gaià. Està inclosa dins de la Xarxa Natura
2000 i l’Espai Natural del riu
Gaià. S’alimenta bàsicament
de l’aigua del cabal de manteniment o cabal ecològic que
s’allibera des de l’embassament del Gaià, gràcies a un
conveni entre Repsol i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
signat l’any 2010. Durant els
períodes de l’any que no s’allibera cap mena de cabal ambiental des de l’embassament,
es garanteix igualment un petit
flux d’aigua, que permet uns
mínims indispensables per a
la flora i fauna.
El passat 28 de gener, l’Ajuntament del Catllar i La Sínia
vam voler celebrar-hi el Dia
Mundial de les Zones Humides amb la realització d’una
jornada de voluntariat ambiental. Aquest dia mundial se
celebra en commemoració de
la data d’acord de la Convenció sobre les zones humides (2
de febrer de 1971), un tractat
internacional per a la conservació i l’ús sostenible de les
zones humides.
Malgrat la dèbil pluja que ens
va acompanyar tot el matí,
quasi una cinquantena de
persones van voler participar
d’aquesta jornada. Primer de
tot, i amb l’ajuda dels nombrosos nens i nenes assistents,
vam fabricar unes menjadores per a ocells, a partir d’elements reutilitzats com ara
ampolles d’aigua i torretes
de plàstic. Una vegada plenes

Diferents imatges de la jornada de voluntariat ambiental a la resclosa. Fotos: Jordi Brú

Els nens i nenes
assistents van
fabricar unes
menjadores per a
ocells a partir
d’elements
reutilitzats

de diferents llavors, les vàrem
penjar de les branques dels
arbres de la torre d’en Guiu
i també del riu. Segur que si
les busqueu les podreu veure.
I amb una mica de paciència,
fins i tot hi podeu veure algun ocell menjant. Tot seguit,
també vam tenir temps per
arremangar-nos i replantar
un tram del marge esquerre

amb alguns arbusts propis
d’aquests entorns com ara el
tamariu.

Espais molt canviants
Va ser una bona jornada, per
a seguir reivindicant aquest
espai natural, ric en valors
naturals i també d’un alt valor
social per al Catllar. Aquests
espais riberencs són molt
canviants i poden veure modificat el seu estat per diversos
factors. I durant l’any passat
en vam tenir un bon exemple.
Setmanes posteriors a la Gaianada del 2 de novembre de
2015, primer a través de la
canonada que subministra
el cabal ambiental i posteriorment per les comportes
de fons de l’embassament,
es va alliberar una quantitat
molt important d’aigua i sediments. Aquests sediments,

en forma de fangs, van ajudar
a millorar l’estat de la llera del
riu, donant-li impermeabilitat
i oferint així la possibilitat a
l’aigua que hi circula d’arribar
fins a la desembocadura. Però
aquest fang també ha provocat canvis importants a la
zona humida. Ha fet reduir de
manera dràstica la seva profunditat, passant dels quasi
1,4 metres als pocs més de
60 centímetres actuals. Això
està facilitant a la vegetació
aquàtica que a poc a poc vagi
guanyant terreny a la làmina
d’aigua. A menys profunditat,
espècies com la boga i el canyís (canyolí, com se’n diu al
Catllar) tenen més capacitat
d’arrelament i per tant de desenvolupar-se.
S’està fent un seguiment
d’aquesta vegetació i, a curt

termini, es planteja realitzar
una intervenció, que caldrà
fer amb molta cura, per mirar
de tornar a garantir una certa
profunditat. Cal recordar que
en aquest espai viuen, entre
altres, tortugues de rierol, i hi
crien diverses aus aquàtiques.
Per aquest motiu, qualsevol
acció que s’hi dugui a terme requereix dels permisos
necessaris i s’han de fer en
èpoques molt concretes de
l’any. Cal respectar el període d’hibernació de la tortuga
de rierol, els mesos d’hivern, i
el període de cria dels ocells,
sobretot primavera i principis
d’estiu. Amb aquestes premisses, esperem ben aviat realitzar les accions necessàries
per a garantir un bon estat
ecològic de la zona humida
de la resclosa.
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Relleu històric al capdavant
de la diada castellera de la
Festa Major del Catllar
La propera diada castellera
de la Festa Major del Catllar serà diferent a les dels
darrers quaranta anys. Joan
Olivé en deixarà de ser l’organitzador després d’estar
al capdavant des de l’inici i
aconseguir que, quatre dècades després, s’hagi convertit en una cita de referència
del calendari casteller anual després d’un creixement
gradual però espectacular.
El Catllar és una població de
menys de 5.000 habitants
sense colla pròpia, i acull
una de les diades cabdals
de l’any en què la feina entre bastidors d’Olivé ha estat
imprescindible.
L’Ajuntament del Catllar ha
decidit que el substitut de
Joan Olivé en la tasca d’administrar la diada des de fora
del consistori sigui Joan Ignasi Porta, un altre catllarenc
aficionat al món dels castells
des de fa molts anys. De mo-

ment, ja s’ha confirmat que
el cartell de la cita catllarenca es mantindrà amb les tres
colles habituals de les darreres temporades: Castellers
de Vilafranca, Vella de Valls
i Jove de Tarragona.

Joan Olivé

Reconeixement
a Olivé des
de Tarragona
La Colla Castellera
de Sant Pere i Sant
Pau ha escollit
com a #castellerhonorific 2016
Joan Olivé per la
seva dedicació al
món casteller

Joan Ignasi Porta

Catllar

7

L’escola Jigsaw British
School ja està en
funcionament al Catllar

Jigsaw British School va obrir
les portes de la nova escola
al Catllar el passat dilluns 9
de gener amb el trasllat del
centenar d’alumnes d’entre
pocs mesos i vuit anys que
havien començat el curs
2016-2017 a l’antic centre de
l’avinguda Maria Cristina de
Tarragona, a les noves instal·
lacions. El centre és privat i
el currículum és només en
llengua anglesa.
La nova escola consta d’una
primera fase de 1.350 m2
construïts i donarà servei a
tots els alumnes fins a l’etapa de primària. Més endavant
està prevista una ampliació
per donar cabuda als alumnes fins a l’etapa de batxillerat. Les noves instal·lacions
estan dotades de deu aules

on s’imparteixen les classes,
una sala polivalent, una sala
sensorial, una biblioteca i una
aula de música. A més a més,
compta amb una cuina pròpia,
sala de menjador, servei de
transport i molta zona exterior
rodejada de boscos.
Per celebrar la finalització
de les obres, el dissabte 7
de gener es va organitzar
una festa per presentar les
noves instal·lacions a les
famílies dels alumnes. Es va
fer una visita guiada per ensenyar la nova escola i es va
representar una obra de teatre en anglès. La direcció de
l’escola posa a disposició les
instal·lacions del centre fora
d’horari lectiu per a activitats
d’entitats i associacions del
municipi.

8
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Festa Major d’hivern i

Bicicletada popular per
La Marató de TV3
El diumenge 11 de desembre
una seixantena de persones
van recórrer 8 quilòmetres en
bicicleta pel terme del Catllar.
Va ser una bicicletada popular per recaptar fons per La
Marató de TV3. Es van recollir
140 euros en una nova mostra de solidaritat. I, a més,
els més petits van decorar el
Pessebre de Mas d’en Bernat.

Concert de Nadal de l’Escola
Municipal de Música
El dissabte 10 de desembre es va celebrar el Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música a
l’auditori del Centre Cultural del Catllar, que va
ser el tret de sortida de la Festa Major d’Hivern.
Després, al mateix centre cultural es va fer l’espectacle de ball Star Dance.

Inauguració de les pistes de tennis
El dissabte 17 de desembre al migdia es van inaugurar les noves pistes de tennis del Catllar.

Estampes
nadalenques
El castell del Catllar va
ser l’escenari el diumenge 18 de desembre de les
Estampes Nadalenques,
que van aplegar molts visitants. L’entrada costava
dos euros, destinats a La
Marató de TV3. També es
van obrir els diorames nadalencs a l’església.

març 2017
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Parc
de Nadal
L’Ajuntament del
Catllar va col·
laborar el 23 de
desembre amb
diversos activitats del Parc de
Nadal de l’AFA
de l’Institut-Escola l’Agulla del
Catllar. Concretament l’inflable,
els patinets i els
drons. El Parc de
Nadal va rebre la
visita del Patge
Reial.

El Tió Manu passa pel Catllar
El Tió gegant Manu va ser al Catllar el migdia de Nadal,
just després de missa. Els nens i nenes el van poder
fer cagar al replà de l’Església.

Els Reis d’Orient
Com cada any, Ses Majestats els Reis d’Orient
van passar pel Catllar.
Els més petits van poder veure de ben a prop
Melcior, Gaspar i Baltasar, amb la rua i el
lliurament de regals a
l’església.

Concert de Nadal del
Consell Comarcal del
Tarragonès

Concert de Nadal
de la Coral Sant
Nicasi
Com és tradició de
cada any, la Coral
Sant Nicasi del Catllar va començar
l’any amb el Concert
de Nadal. Va ser el
dissabte 14 de gener
a l’auditori del Centre
Cultural del Catllar.

Imatge del Concert de Nadal organitzat el diumenge 15 de gener pel Consell
Comarcal del Tarragonès,
en col·laboració amb el
Conservatori de Música
de Vila-seca, a l’auditori del Centre Cultural del
Catllar.

Salvat

Comunicació

Assessorament en comunicació
elaboració de continguts
xarxes socials
organització d’actes · formació

Tel. 649 061 984
jordisalvat@outlook.com
www.salvatcomunicacio.com

Construcciones
Reformas y Cerrajería en general
servicios.serpega@gmail.com

680 457 614
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Noves actuacions de Repsol
per a protegir la biodiversitat a l’entorn
de l’embassament del Gaià

Les actuacions de cara al
2017 previstes en el marc
del Pla d’Acció per a la
Biodiversitat (PAB) a l’entorn del Gaià, que impulsa
Repsol, tenen a veure amb
la construcció de clapers
per a afavorir la població
de conills silvestres a la
finca, la realització d’un
cens d’aus nidificants i
hivernants i la continuació
del seguiment de quiròpters i papallones.
Durant els anys 2015 i
2016, Repsol ha començat a executar accions
marcades dins el PAB.
Entre aquestes accions
destaquen, per exemple,
els seguiments fets d’aus

hivernants i nidificants i de
papallones diürnes. Així mateix, s’han dissenyat i col·
locat miradors paisatgístics
a la presa del Catllar i s’ha
iniciat la construcció d’una
torre de nidificació d’aus.
Altres accions dutes a terme
al llarg d’aquests dos anys
han estat la instal·lació de
caixes-refugi per a quiròpters, la captura de tortugues
exòtiques invasores, la recuperació d’espais oberts (antics conreus) i la prevenció
d’incendis forestals.
Pel que fa a les inversions
realitzades per Repsol, les
accions dutes a terme durant
el 2015 i 2016 ascendeixen
a la quantitat de 76.100 €

Entre les accions
està la construcció
de clapers
per a afavorir la
població de
conills silvestres
i la realització
d’un cens d’aus
nidificants
(39.550€ l’any 2015, i 36.550 €
l’any 2016). De cara al 2017, la
inversió prevista és de 20.400 €.
L’Espai Natural Protegit Riu
Gaià s’inclou en el marc de
protecció europeu de la Xarxa Natura 2000 i consegüent-

ment en el marc del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
en l’àmbit català. L’espai del
Riu Gaià té el codi Xarxa Natura 2000 ES5140019 i és
una Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i una
Zona Especial de Conservació
(ZEC) per a la resta d’espècies i hàbitats.

internacionalment mitjançant els quals les empreses es comprometen amb
la conservació de la biodiversitat, preferentment en
territoris, edificis o instal·
lacions de la seva propietat, com és el cas dels
terrenys de l’entorn del
Gaià propietat de Repsol.

Repsol té en propietat 500
hectàrees de terreny situades
a l’entorn de l’embassament
del Catllar, al cor d’aquest espai natural protegit. Durant
l’any 2011, Fundación Repsol,
amb el suport tècnic de Repsol a Tarragona, va finançar la
redacció d’un Pla d’Acció per
la Biodiversitat (PAB). Els PAB
són instruments reconeguts

Aquest PAB, redactat per
la Fundació Acció Natura
i la consultoria ambiental Limonium SL, identifica els punts forts i les
oportunitats, pel que fa
a la biodiversitat, dins
les finques, així com les
problemàtiques existents
i les actuacions més necessàries.

Èxit del cicle de conferències d’història al Castell
La Fundació Castell del Catllar
va organitzar aquesta tardor un
cicle de conferències d’història
en aquest monument del nostre municipi.
Van ser un total de cinc xerrades, amb un gran èxit d’assistència. Van començar el dia 4
de novembre amb una xerrada

Clínica

de la doctora Montserrat Duch
sobre “La Catalunya autònoma
durant la Segona República”
(1931-1936). Van seguir amb
“Una reflexió crítica de la Guerra
Civil a Catalunya” (1936-1939),
amb el doctor Josep Maria Solé
i Sabaté; la projecció de Visca la
República! - El retratista i Antoni
Benaiges, el maestro que pro-

Dental EL CATLLAR
Dra. Rosa Castillo Castillo
Col·legiada 7142

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B
43764 El Catllar (Tarragona)

metió el mar, material cedit pel
Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya); “El primer
franquisme a Catalunya”, amb
el doctor Joan Maria Thomas
i Andreu, i “Segona República,
Guerra Civil i primer franquisme”, aproximació des d’una
perspectiva local, amb mossèn
Manuel Maria Fuentes Gasó.

Les xerrades
van tractar
sobre la
II República,
la Guerra Civil i
el franquisme
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Entitats

Grup de teatre del Catllar L’Enramada
En els seus vint-i-cinc anys
d’existència, el grup de teatre del Catllar L’Enramada
ha representat ja catorze
obres diferents, i sobre l’escenari hi han passat gairebé
quaranta actors i actrius de
totes les edats. En aquest
inici de 2017 estan acabant
de definir com celebraran
aquet primer quart de segle
de trajectòria, però ens avancen que per a l’estiu preparen una obra molt especial:
un recull d’esquetxos de les
diferents funcions que han
representat. Hi haurà, però,
més activitats.
L’origen de L’Enramada el
trobem el 1991 en el bicentenari de l’església de Sant
Joan Baptista del Catllar,
quan un grup de parelles
joves del poble es van unir
per representar la Degollació de sant Joan Baptista.
Quan van acabar de fer-la,
es van preguntar per què no
podien continuar fent teatre i
aquesta vintena de persones
van fundar L’Enramada i van
començar a assajar la primer

Amb la inauguració del Centre
Cultural, es van traslladar a una
sala que hi ha sota l’escenari
i les obres les van poder representar a l’auditori d’aquest
equipament. De les catorze
obres que han fet, totes han
estat comèdies excepte Dotze
homes sense pietat. L’obra més
complexa logísticament va ser
Pel davant i pel darrere, amb
què el 1995 va preinaugurar el
Centre Cultural, ja que hi van
actuar abans de la inauguració
oficial de l’equipament. Van haver de muntar un escenari giratori i els actors, a més de fer el
seu paper, havien de col·laborar
a girar l’escenari.

Les dues darreres obres que han representat L’Enramada:
Políticament incorrecte i Taxi!

obra, Assaig general. El nom de
L’Enramada el van agafar d’un
altre grup de teatre del Catllar,
un municipi amb una tradició
teatral que va començar ja fa
molt temps amb els “sainets del
diumenge”. L’Enramada era una
tradició als pobles, que consistia a omplir de flors la porta de

la casa de les noies més maques del poble.
En els seus inicis assajaven en
un local annex a la parròquia,
conegut com a Grup de Joves,
i les primeres funcions les van
representar a la pista poliesportiva de l’escola municipal.

VET-CONSEJOS

Ariadna Tous

Blogger de
La recepta
Las delicias de Ariadna
Pastís de plàtan i xocolata
INGREDIENTS
◗ 200 g
de xocolata
negra per a
postres
◗ 4 ous de
gallines
en llibertat
◗ 2 plàtans
◗ 70 g
de sucre
morè
◗ 60 g
de farina
d’espelta
integral
◗ 90 g
de
mantega
◗1 polsim
de sal

Plàtan i xocolata deliciosament combinats
en un pastís senzill i ràpid. És interessant
que els plàtans no siguin verds, ja que així
el pastís serà més gustós i dolç de manera
natural. Pel que fa a la farina, l’he posat d’espelta, però també ho podeu fer amb farina
de blat integral, si us és més fàcil trobar-la. El
que sí que us recomano es fer servir sempre
farina integral, ja que és molt més saludable
que la blanca, i ens aporta fibra, vitamines
i minerals.
Si el volem fer més complet hi podem afegir un grapat de nous pelades o avellanes
torrades en el moment de fer la massa. Els
fruits secs aportaran un extra de sabor i
un toc cruixent que us encantarà. Si voleu
presentar-lo de manera més original i donar-hi un toc de frescor el podeu servir tebi
acompanyat d’una bola de gelat de vainilla
o de iogurt.

PREPARACIÓ
◗ Preescalfem el forn a 160 ° C.
◗ Fonem la xocolata amb la mantega al bany maria o al microones.
Remenem fins a obtenir una pasta
homogènia.
◗ Hi afegim els ous un a un mentre
anem batent.
◗ A poc a poc anem afegint-hi el
sucre, la farina i la sal mentre anem
batent. Han de quedar tots els ingredients ben integrats.
◗ Untem un motlle d’uns 20 cm de
diàmetre amb una mica de mantega.
◗ Hi aboquem la meitat de la pasta.
◗ Pelem els plàtans, els tallem a
rodanxes i els col·loquem a sobre
tot creant una capa.
◗ Hi aboquem la resta de la mescla.
◗ Enfornem uns 30 minuts amunt i
avall a uns 160º fins que la part superior solidifiqui, però deixant que
l’interior del pastís quedi humit.
◗ Desmotllem, deixem refredar una
mica i servim.

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

L’obra que ha tingut més èxit
de públic ha estat, sens dubte,
Mentiders, estrenada el 2008 i
que van representar a diferents
pobles veïns com Torredembarra, Altafulla, la Riera de Gaià i
Nulles, però també més lluny: a
Àger i la Fatarella. Amb La pau
retorna a Atenes va ser quan
van col·locar més actors sobre
l’escenari, amb alguns que feien
més d’un paper. La darrera obra
que han representat ha estat

Las delicias de Ariadna

El grup de teatre
del Catllar
L’Enramada ha
representat catorze
obres diferents en
els seus 25 anys
d’existència
Taxi!, de Ray Cooney. Durant
uns anys també van fer escenes de Nadal en el Pessebre
Vivent del Catllar.
Tots els actors de L’Enramada són aficionats i al llarg del
temps s’han anat perfeccionant amb alguns cursos
intensius de dos o tres dies,
a les ordres de “professors”
com Arturo Benítez i Josep
Maria Puig. Al grup teatral
no hi ha un director, sinó que
tots fan d’actor i director, en un
estil que ells defineixen com
“anàrquic”. Assagen un cop
a la setmana, els divendres a
partir de dos quarts d’onze, i
estan oberts a noves incorporacions d’aficionats al teatre
per ampliar l’elenc d’actors.
Podeu contactar-hi a través
del correu electrònic lenramada@gmail.com. El web és lenramada.blogspot.com. També
tenen pàgines de Facebook.

Pilar Ramón

Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

10 beneficios

de vivir con un perro
1 Cuidan la salud de los humanos: ayudan a mantenerse
en forma con los paseos, los
niños enferman menos y padecen menos alergias, disminuye la probabilidad de tener un
problema cardíaco, favorecen
la recuperación de enfermedades, pueden detectar bajos
niveles de azúcar en sangre…

7 Son un importante apoyo
para personas discapacitadas,
convirtiéndose en ojos, oídos
y piernas de muchas de ellas,
así como complemento en el
tratamiento de personas con
enfermedades mentales, actividades de salvamento en
desastres naturales…

2

8 Nos liberan del estrés y
mantienen el estado de ánimo
de su dueño en un nivel óptimo.

3 Nos hacen sentir bien, importantes y necesarios para
alguien.

9 Nos entretienen, nos mejoran el humor, nos hacen sonreír y nos alegran cada segundo que pasamos con ellos. Son
fuente de salud y felicidad.

Alivian la soledad, regalándonos compañía incondicional, permanente y maravillosa.

4 Nos protegen cuando estamos en casa o en la calle, aportándonos seguridad.
5 Mejoran la vida social de los
dueños, favorecen su autoestima y previenen la depresión.
6 Nos enseñan a ser más
responsables con la vida y con
el medio que nos rodea.

10 Estimulan a los niños y
les ayudan a aprender valores como
compañerismo,
responsabilidad y fidelidad,
además de a
querer a los
animales y la
naturaleza.
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Quin centre escollim per al nostr@ fill@?
Cada any amb l’arribada de les primeres
flors als ametllers dels nostres camps
moltes famílies es troben en un dilema
de cabdal importància:

cials en unes instal·lacions que satisfan
amb escreix les necessitats que aquest
tipus d’ensenyaments requereixen.
A més a més, el Catllar disposa d’una llar
d’infants municipal annexada a l’Institut-Escola L’Agulla que ofereix atenció
educativa infantil en l’etapa de 0-3 anys.
La llar d’infants disposa d’unes instal·
lacions adaptades a les necessitats físiques i fisiològiques dels infants, cuina
pròpia i sales d’estimulació prematura,
per tal de poder fer el pas a P3 amb l’autonomia necessària requerida.

Algunes han de decidir a quina escola
porten els seus fills i filles per a començar P3 o “anar a l’escola dels grans”,
com se sol dir.
Altres tenen un garbuix al cap, ja que
entorn els 12 anys cal decidir on anar
a cursar l’ESO, una etapa que sovint
fa por pel canvi que suposa pel que fa
als companys, traslladar-se de municipi i confluir amb cents i fins i tot mils
d’alumnes de 12 a 18 anys. Un salt i un
canvi que pot arribar a ser “traumàtic”
i que sovint arriba massa d’hora per a
molts dels nens i nenes, i que els converteix en joves quan encara són nens
i nenes.
I per últim aquelles famílies que creuen
que canviar el seu fill@ de centre seria
una bona opció per ser més a prop de
casa, o per buscar un entorn més acollidor o fins i tot per un simple “canvi
d’aires”.
Al Catllar, tenim la sort de gaudir d’una
oferta educativa pública obligatòria i
extraescolar que satisfà i alhora minimitza alguns dels handicaps que sovint
es troben els nostres infants i joves en
el moment de ser escolaritzats.
L’Institut-Escola L’Agulla ofereix els

ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària en un mateix centre.
Aquest fet propicia que la progressió
entre les diverses etapes sigui tan fluïda
com és possible, i les ràtios d’alumnes/
grup són de 20 com a màxim, la qual
cosa facilita un ensenyament personalitzat i ajustat a les demanades pròpies
de cada alumne sigui quina sigui l’etapa
en la qual es troba. Alhora és un centre
innovador, que forma part de diverses
xarxes de centres que fomenten l’aprenentatge competencial establint acords
de recerca i investigació amb diverses
universitats. Tot aquest ventall de possibilitats fa que sigui un dels centres
que curs rere curs vegi augmentat el

nombre d’alumnes que en sol·liciten
plaça i alhora el nombre de recursos
disponibles per atendre la diversitat
dels infants i joves escolaritzats.
Un dels factors que condiciona l’excel·
lència en l’oferta pública educativa de la
nostra vila és l’entorn, un entorn immillorable, ben comunicat amb Tarragona
i rodejat de camps de conreu i bosc.
Manté també un tracte proper amb les
diverses entitats del poble, i sobretot
amb l’Ajuntament, que en el mateix edifici de l’Institut-Escola l’Agulla ofereix
ensenyaments extraescolars de música
i anglès, amb docents preparats i amb
un bagatge digne de molts centres ofi-

Com que conté molt poques
calories i té propietats diürètiques a banda, la carxofa
conté vitamines del grup B,
en concret niacina (B3), riboflavina (B2), tiamina (B1) i B6,
i també vitamina A. És rica en
ferro, calci, fòsfor, magnesi,
potassi i sodi, i conté unes
quantes proteïnes i també
hidrats de carboni i mucílags
(fibra soluble). També aporta
flavonoides.
Escolliu les carxofes més
pesades, tancades i amb les

Per tot això podem dir i val a dir, i presumir, que al Catllar, entre d’altres potencialitats, l’oferta educativa és un pilar
fonamental, en què els professionals
que en formen part treballen amb esforç i dedicació per aconseguir aquesta
millora contínua cercant l’excel·lència
educativa per a formar futurs ciutadans
competents i capaços de desenvolupar-se amb èxit en la constant societat
canviant del segle XXI.

Francesc Seritjol Marimon

DIRECTOR
Institut-Escola L’Agulla del Catllar
977 65 35 01 • www.escolalagulla.com

Vols cantar amb el Cor
de Noies del Catllar?

La carxofa
Quan arriba la tardor i comença el fred, arriba també el moment de les carxofes, unes hortalisses
saboroses, amb moltes
possibilitats a la cuina i,
per descomptat, amb moltes
propietats saludables per al
nostre organisme.

Per tal de conèixer aquesta oferta educativa pública es realitzarà una jornada de portes obertes a l’Institut-Escola
L’Agulla el proper dissabte 18 de març
de 2017 a partir de les 10.30 h, en la
qual esperem l’assistència de totes les
famílies interessades.

fulles molt juntes: són les més
tendres. Per conservar-les, el
millor és posar-les a la nevera
dins d’un recipient hermètic o
una bossa de plàstic, però es
fan malbé força ràpid així que
no les hi deixeu més de cinc o
sis dies. S’oxiden molt ràpidament, com deveu haver comprovat quan les talleu, perquè
es tornen negres. Per evitar
això hi ha diversos trucs, com
ara submergir-les en aigua
amb llimona o julivert.
Cal insistir en la necessitat de
menjar productes de temporada, perquè la natura ens proveeix de tot allò que necessitem

en cada estació i
perquè quan les
verdures es conreen i es recol·lecten
seguint el seu cicle vital, les seves propietats
saludables es multipliquen. A
més des del punt de vista de
les seves qualitats energètiques és quan estan millor.
És important canviar el xip:
viureu més en harmonia amb
el vostre entorn.
Permet totes les formes culinàries: bullit, brasa, planxa,
forn, papillotes, fregides, arrebossades, soles i farcides.
Poden ser perfectament
tant un primer plat com
una guarnició del segon.
Segurament recordareu la
famosa dieta de la carxofa, que van posar de moda
celebritats. No té cap fonament científic.

Aquest mes de febrer han començat els assajos el Cor de
Noies del Catllar. Actualment
està format per sis noies a
partir de 13 anys —sense límit
d’edat— i està obert a noves
inscripcions. Per fer-ho, heu
d’anar a les oficines de l’ajuntament. Assagen els dijous de
les 16.15 a les 17.15 hores a
l’Escola Municipal de Música,
a les instal·lacions del carrer

de França de l’Institut-Escola
l’Agulla, i té un cost de 5 euros
mensuals.
El setembre passat es va posar en marxa el Cor Infantil del
Catllar amb dos grups: els petits (de 5 a 8 anys) i els mitjans
(de 9 a 12 anys), i per Nadal ja
van fer un concert (en la imatge). El Cor de Noies és el tercer
grup que es crea.
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Les nostres urbanitzacions

Esplai Tarragoní

Al límit amb el municipi dels
Pallaresos trobem la urbanització Esplai Tarragoní, on
actualment viuen entre 180
i 200 famílies. La urbanització va néixer, com moltes del
Catllar, a principis dels anys
setanta, quan es van posar a
la venda parcel·les en aquesta finca i els compradors van
començar a edificar-hi primer construccions on passar-hi el cap de setmana i
les vacances o cultivar-hi
un hort. Més endavant es
van edificar habitatges amb
l’objectiu d’establir-hi la primera residència i viure-hi tot
l’any. La seva proximitat a la
ciutat de Tarragona, a només
sis mesos del centre, era un
gran reclam.
Fins a mitjan dels anys
noranta, l’Esplai Tarragoní
era una urbanització sense
serveis bàsics i la Junta de

Compensació va tirar endavant un pla d’urbanització per
posar ordre a la urbanització.
Es van construir els carrers i
voreres, es van deixar zones
verdes i es van soterrar serveis
com l’enllumenat i el telèfon.
També es van tirar endavant
algunes normes com posar
tanques a les propietats o un
mínim de superfície per a cada
una. I es va dotar la urbanització de clavegueram, que amb
l’entrada en servei de la nova
depuradora aquest any es podrà fer servir.
L’actual junta de veïns, a través d’una quota trimestral
molt econòmica als propietaris i sense necessitat de derrames, s’encarrega d’alguns
serveis complementaris com
la neteja, la jardineria i algunes reparacions. Dels serveis
bàsics com la recollida d’escombraries i l’enllumenat se

un bar on es fa molta vida en
aquesta època de vacances.
Al mes d’agost també es fa
normalment una festa a la
urbanització.

n’encarrega l’Ajuntament del
Catllar, que també ha subvencionat actuacions puntuals a
la urbanització, com és el cas
de la reparació de voreres o de
l’enllumenat.
L’Esplai Tarragoní compta amb
alguns equipaments bàsics,
que s’adapten a les necessitats dels veïns i veïnes. Fa
uns anys estaven més enfocats a parelles joves amb fills
petits, però la mitjana d’edat
a l’Esplai Tarragoní ha pujat i

La urbanització va
néixer a principis
dels anys setanta i
actualment hi viuen
entre 180 i 200
famílies
ara, a la zona esportiva, s’hi ha
instal·lat aparells de gimnàstica per a la gent gran i pista de
petanca, i es manté un camp
de futbol com a zona d’esbarjo. A l’estiu també està obert

L’actual junta de veïns de
l’Esplai Tarragoní està presidida per José de Dios,
amb Lluís Rodríguez de vicepresident i Jesús Ramírez
de secretari, i es completa
amb diversos vocals. El president afirma que hi ha bona
convivència entre els veïns,
i que això permet resoldre
fàcilment els conflictes que
puguin sorgir, i destaca també el civisme dels habitants.
La gran reinvindicació de fa
molts anys és la posada en
marxa de la depuradora, que
serà una realitat aquest any,
i amb què quedaran enrere
els pous negres i fosses
sèptiques. D’aquesta manera es podrà fer servir la xarxa de clavegueram construïda els anys noranta, tot i que
abans se n’haurà de revisar
l’estat de la instal·lació.

’agulla
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Feines al camp, hort i jardí

Març i
abril

Joan Morlà

Catllar
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Llibres

LLAÇOS SECRETS

Vicky Gironès
Autora:
Marta Marinyà

HORTA

Març: Preparació del planter de tomàquets, pebrots i albergínies en un lloc
arrecerat de les gelades.
Pels volts de Sant Josep plantarem
patates, aprofitant la lluna vella. Cal
posar els grills amunt en el moment
de plantar.
Cal asprar, posar canyes, o algun
sistema de subjecció als pèsols i
tirabecs.

Editorial:
Cossetània
Edicions
Número de pàgines:
158

Abril: Sembrarem i plantarem carbassons, tomàquets, melons, cogombres,
raves, síndries i cebes. Cap a finals de
mes ja es podran plantar els pebrots,
esbargiries i bajoques.
Ceba, porro i calçot

Psila: és un insecte homòpter, els
símptomes del qual són una aturada
del creixement i un recargolament de
les fulles.
Puntes cremades: malaltia fúngica,
engrogueixen i enfosqueixen les fulles avançant cap a la base.
Mildiu: micel·li blanc que recobreix
part de la fulla.

Enciams

Pugons: apareixen ja els primers pugons, cal estar molt atents als enciams.
Mildiu: taques de color clar que fan
necrosis marronoses.

Noguer: bacteriosi
Donada la complexitat en aquest
període de l’any en tot allò que fa
referència a plagues i malalties, en
cas de dubte consultar botigues especialitzades o el Servei de Protecció
dels Vegetals a traves del contestador automàtic 977 219 312 o través
del web: www.gencat.cat/agricultura/sanitat.
Adobar la terra amb compostos orgànics i/o fertilitzants granulats.

camp

jardí

Poda d’arbres en general, després de
les primeres gelades d’aquest hivern.
Es podia haver començat ja a mitjans
de febrer.

Gespa: es pot començar a ressembrar les zones deteriorades.

Cítrics: a partir del mes de març comença el període més adient per a la
poda dels cítrics, que ja han finalitzat
la collita.
Malalties i plagues més comuns a la
primavera:
Olivera: repilo, un dels períodes de
màxima afectació
Pomera: pugó verd, oïdi
Ametller: arrufat i pugó verd
Avellaner: pugó

’agulla
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EDITA:

Podar les hortènsies.
Es pot començar a plantar vivaces i
plantes ornamentals de temporada.
Una vegada han finalitzat les feines
d’esporga, neteja i d’escardar la terra, cap a l’abril ja es pot començar a
adobar el jardí amb adobs orgànics
i/o fertilitzants granulats.

Jordi Salvat
El Vallenc
TIRATGE: 2.000 exemplars
DIPÒSIT LEGAL: T217-2016
COORDINACIÓ DE CONTINGUTS:
MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ:

Catllar

Ajuntament del Catllar

Plaça de la Vila, 1. 43764 El Catllar. Tarragona . Tel. 977 653 101

Joan Díaz, Antonio López, Joan
Morlà, Carles Guillén i Marcelo Tarantino.

CONSELL DE REDACCIÓ:

Poda d’arbustos caducifolis que
floreixen a l’estiu o que han florit a
l’hivern, abans que despuntin de nou.
Retallar les gramínies ornamentals
i vivaces.

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

Correu electrònic: info@elcatllar.cat

Aquest cop, per a la selecció del
proper llibre a ressenyar m’he deixat aconsellar per una bibliotecària
que s’estima la seva feina. Ella m’ha
descobert una escriptora de Reus
nascuda l’any 1969, què ha escrit
cinc obres: Esperant bones notícies
(2006), Terra d’instints (2007), Madame Sorescu (2010), Llaços secrets
(2014) i La força del vent (2016).
Aquesta escriptora va ser guardonada amb el premi literari de l’Ametlla
de Mar, l’any 2006.

Llaços secrets ha estat el primer llibre que he llegit de na Marta Magrinyà, però segur que no serà l’últim. He
gaudit del llibre durant les vacances de
Nadal, a poc a poc, com si em fes por
que s’acabés. I això deixa un bon pòsit.
L’escriptora ens descriu la situació
històrica de l’Espanya de postguerra
a la seva ciutat natal: Reus. La història està bastida al voltant d’un home
esguerrat de la guerra que arriba a la
ciutat de forma misteriosa i envoltat
d’una aurèola fosca, per bé que és un
personatge polièdric que mostra diverses actituds al llarg de la novel·la. A
més, el llibre descriu la troballa d’una
joia en un refugi antiaeri, un element
que serà el nexe d’unió entre els diferents personatges que intervenen en
la trama.
L’autora també ens mostra les famílies que quedaren desestructurades
després de la Guerra Civil, en què els

nens des de ben petits han de treballar per poder tenir uns ingressos per a
subsistir. També ens parla de la figura dels aprenents, als tallers, que per
ben poca cosa anaven a aprendre un
ofici, les cartilles de racionament i les
figures dels guanyadors de la guerra,
que feien un abús excessiu de poder.
És d’agrair que els escriptors localitzin
les seves històries en petites ciutats i
que ho facin tan bé com ho fa l’autora,
ja que durant la lectura he pogut fer
una volta pels carrers i els edificis més
emblemàtics de Reus i recrear-me en
com era en el segle passat.
El llibre es troba estructurat en capítols curts que faciliten la lectura. Per
això, si busqueu una novel·la històrica
que us deixi molt bon gust de boca,
situada a la capital del Baix Camp, heu
de llegir aquest llibre.
Només em queda recomanar-vos la
lectura d’aquesta història maridada
amb algun vermut de Reus.
Poder trobar més informació d’aquest
llibre a:
http://www.cossetania.com/.
Podeu contactar amb l’escriptora al
seu blog:
http://martamagrinya.blogspot.
HYPERLINK “http://martamagrinya.blogspot.com.es/”cHYPERLINK
“http://martamagrinya.blogspot.com.
es/”om.es/.
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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)

Acceptem algunes crítiques però reivindiquem
la feina ben feta els darrers mesos
Benvolguts, catllarencs i
catllarenques,
Ens tornem a adreçar a
vosaltres des de la revista
municipal per reflexionar i
fer balanç de la vida política del municipi. Donat que
l’oposició és molt donada a
publicar pamflets en què es
fan denúncies sobre la suposada inacció del govern
i malgrat que la voluntat
d’aquest és i seguirà sent la
de fer política des de l’Ajuntament i no des dels mitjans,
en aquesta ocasió hem decidit usar aquest espai per
aclarir algunes acusacions
a parer nostre injustes, per
fer una mica d’autocrítica
—sovint necessària— i per
apuntar algunes actuacions
que ja són una realitat o que
ho seran molt aviat.

ros que calia per arreglar les
tires de led de l’enllumenat
que no funcionava, i que arreglant i guarnint les entrades al poble i els principals
monuments i equipaments,
a més de les entrades a les
urbanitzacions, com cada
any, n’hi hauria prou. Acceptem doncs la crítica i prenem
nota per corregir-ho l’any vinent, però trobem agosarada
l’afirmació de l’oposició que
hem “perjudicat les ganes de
passejar i fer atractiu el nostre teixit comercial”. Fent referència al comerç, enguany
les tradicionals cistelles de
Nadal per a treballadors i
corporació es van fer amb
productes comprats a les
botigues del poble, i a més
totes iguals, sense diferenciar a qui anaven dirigides.
I sense augmentar despesa.

Acceptem la crítica que
se’ns han fet que la il·
luminació nadalenca va
quedar pobra al nucli del
poble. Ens va semblar que
era prescindible la inversió
extra de més de 3.000 eu-

Altres acusacions al govern
municipal fan referència a
un suposat abandonament
de l’espai de la resclosa.
Malgrat que l’oposició se
n’atribueix un manteniment,
cal aclarir que va ser l’As-

sociació Mediambiental la
Sínia qui va impulsar-ne la
recuperació, amb fons de
la Generalitat, de Repsol
i amb l’aportació de l’IVA
per part de l’Ajuntament.
La resclosa, que actualment
pateix una pèrdua de calat
per l’avinguda de fangs de
la Gaianada de l’any passat, que ha provocat que
el canyolí s’hagi escampat,
està pendent d’una actuació
per a reduir-lo amb mitjans
manuals, ja que és un espai
protegit, compta amb fauna protegida i no s’hi pot
intervenir amb maquinària
pesada com es va fer al seu
moment. A més, s’ha d’efectuar quan no afecti períodes
de nidificació o hibernació
dels animals.
Aprofitem també la crítica
sobre la neteja d’algunes
illes de contenidors on de
forma reiterada apareixen envoltades de trastos,
brossa i runes —com ja
passava en governs anteriors— per explicar que des
de l’Ajuntament i amb els

mitjans amb què comptem,
hi incidim tant com podem.
La brigada fa actuacions de
restitució d’aquests espais,
però hem de ser conscients
que tenim uns recursos limitats, un terme molt ampli
i que tots hem de ser cívics
i utilitzar la deixalleria, que
a més és gratuïta. Des del
govern hem començat a perseguir, denunciar i sancionar
aquells incívics que hem pogut identificar.
Finalment, parlem d’algunes
de les actuacions que hem
dut a terme, i que el tarannà
tranquil i prudent d’aquest
govern fa que no hagi anunciat als quatre vents. Entre
altres coses, hem reparat
la instal·lació d’aigua calenta dels vestidors de les
escoles velles (els usuaris
de les pistes feia anys que
es dutxaven amb aigua freda); s’han arranjat i recuperat com a sala polivalent
els baixos dreta de l’ajuntament, que donaven una
imatge de deixadesa de la
casa de la vila; s’han arre-

glat les pistes de tennis (en
pressupost els últims anys,
però mai executada); s’ha
procedit a impermeabilitzar
el vas i arreglar els sortidors
de la font ornamental del
centre cultural (durant anys
un perill, i un forat brut); s’ha
arreglat i dotat d’equipament
el local social de Pins Manous 3 (tot i que maliciosament segons l’oposició els
vam fer un menyspreu per
no assistir a una inauguració
privada a la qual no se’ns va
convidar); a part de la gestió
ordinària de les obligacions
de l’Ajuntament, a la promoció d’actes esportius i culturals, i al suport a les entitats.
Per altra banda està contractat i s’executarà en breu
una reforma per ampliar els
espais del consultori mèdic,
que permetrà que pediatria
disposi de consulta pròpia i
més dies de consulta, la reparació del mur de contenció
de l’ermita de Sant Ramon,
el vial d’accés a Manous 2,
l’enllumenat de Mas Mèdol,
i la reordenació del trànsit al
camí de l’estació.

Antonio López

Cap del grup del PSC a l’Ajuntament del Catllar

Menjar cues de pansa...
És curiosa la transformació meteòrica dels actuals
membres de l’equip de Govern... Curiós és, si més no,
com ara callen davant de la
constatació de la falta de fonament de les crítiques que
feien quan estaven a l’oposició. És el cas, per exemple, de les depuradores i de
l’encariment del subministrament de l’aigua. Quan governàvem els socialistes es
va signar un acord en què la
Generalitat es comprometia
a impulsar la construcció

de dues depuradores i dels
col·lectors pertinents al nostre terme municipal. Per la
nostra banda, l’Ajuntament
donava via lliure a l’apertura
de la pressió de Mas d’Enric.
Doncs bé, cal recordar que
l’aleshores oposició ens va
acusar de signar uns compromisos sense cap fonament i que aquestes depuradores no es construirien
mai. Mai? En aquests moments, la més gran està al
90% de la seva execució, i la
més petita, al 30%.

En relació amb l’encariment
de l’aigua després d’haver-ne
cedit la gestió a EMATSA, empresa de capital mixt publicoprivat, durant la passada
campanya electoral els grups
d’ERC, UNICAT i ICV van afirmar emfàticament una vegada i una altra que això encariria el preu de l’aigua.
Els fets objectius, com sempre, han acabat posant tothom al seu lloc. Després d’un
any de gestió s’ha demostrat
que aquestes acusacions

d’augment dels preus de l’aigua eren infundades i falses.
En aquests moments els veïns
del Catllar paguem pel consum real que fem mentre que
abans hi havia un consum
mínim de 15 m3 que pagaves o sí o sí. Ara molt veïns
que gasten menys d’aquests
15 m3, en pagar pel consum
real, paguen menys, com ens
han comunicat nombrosos
ciutadans.
Suposo que als actuals
membres de l’equip de Go-

vern no els agradarà que els
recordi aquests fets, i com
eren de falses les acusacions
que van agitar alegrement a
la campanya electoral per
intentar obtenir uns quants
vots. Però a la política, com
a la vida, s’ha de menjar cues
de pansa si un té mala memòria... Recordar, constatar,
verificar, prendre decisions i
ser conseqüent quan un té
responsabilitats de govern.
Això, almenys, és el que
sempre he cregut, i que ara
reafirmo.
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El Catllar vol augmentar el seu potencial turístic
El turisme, en un municipi com el nostre,
enclavat al costat de la Costa Daurada,
a tocar de la ciutat de Tarragona, amb
un atractiu patrimoni històric, arqueològic i paisatgístic, esdevé un sector
estratègic per al creixement econòmic
i social, i esdevé fonamental establir sinergies entre l’Ajuntament i els diferents
actors privats del sector serveis com a
motor per al creixement.
Esdevenint essencial establir sinergies entre l’administració i els particulars
per potenciar els nostres recursos des
de la Regidoria de Turisme, amb estreta
col·laboració amb la Fundació Castell del
Catllar, estem treballant en l’elaboració i
posada en funcionament d’un pla estratègic amb incorporació de noves tècniques
de comercialització i màrqueting, per a fer
més atractiva l’oferta turística i millorar la
promoció del Castell del Catllar en particular i del municipi en general.
Una de les principals bases del pla es fomentar el treball en equip entre el sector
serveis i l’Ajuntament. Així, des de finals de
l’any passat s’han mantingut reunions amb
els restaurants de la Torre d’en Guiu, Caballo de Copas, Celler de l’Àvia i el Bar Cooperativa Elena, per endegar una nova proposta
de promoció turística, a partir de la visita
guiada al castell i a l’església de Sant Joan
Baptista, per acabar dinant en un d’aquests
locals a mode de paquet promocional en el
qual es posen a disposició del client tots els

menús oferts pels restaurants que hi col·
laboren. Es pot trobar més informació de la
iniciativa a la web del Castell http://castell.
elcatllar.cat/agenda-i-noticies/.
Aquesta iniciativa s’ha anat complementant amb les reunions mantingudes amb
els titulars dels allotjaments rurals del municipi, Mas Fau, Mas Ventós i Molí Cortadas,
per tal de saber quina és la procedència
dels seus visitants, quina és la informació

que sol·liciten i saber si als establiments
disposen de la informació del municipi (fullets, pòsters d’informació d’activitats, programa de festes, etc.), així com també fer
una promoció d’allotjament conjunta. Hem
fet el pas de visitar el Catllar a romandrehi un temps. L’atractiu també passa per
conèixer-ne la gent, els altres serveis que
s’ofereixen, com el comerç, o l’activitat cultural, lúdica i festiva que es programa entre
les regidories i el teixit associatiu.

En aquesta línia emprenedora, des del
Castell s’ha ampliat el dossier d’activitats que s’ofereixen a les escoles, s’han
actualitzat i afegit les dades dels nous
serveis a la pàgina web, s’ha editat un
qüestionari de satisfacció per a grups
escolars per millorar a cada pas i també
s’està enviant un dossier amb la informació de cada un dels tallers, preus i
característiques de les activitats que
es programen segons el cicle escolar,
als centres educatius de les comarques
tarragonines.
Com hom pot comprovar, en poc menys
d’un any de mandat hem endegat un ambiciós projecte econòmic, turístic, gastronòmic i cultural que creiem que ens
ha de dur a llocs de privilegi en el sector.
Seguim treballant. Tenim més projectes
en gestació.

Garden Tapioles
El teu centre de jardineria ben a prop teu
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