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Entrevistem Joan Morlà, 
regidor de Turisme i Promoció 
Econòmica, Participació 
Ciutadana i Patrimoni

Coneixem les nostres 
urbanitzacions: El Mèdol
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enQueSta
millORem l’OFeRta cultuRal 
Del catllaR La trobaràs a La pàgina 3

la pots respondre, retallar-la i deixar-la a:
❱L’Ajuntament
❱La Biblioteca municipal
❱La Llar d’avis

Moltes gràcies 
per la teva 

col·laboració
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Telèfons

Aquestes darreres setmanes 
els que viviu en urbanitzaci-
ons o us moveu molt pel ter-
me municipal haureu notat que 
s’està netejant de vegetació o 
reduint-la els voltants de les 
urbanitzacions. Vam iniciar a 
mitjan mes d’abril els treballs 
en les franges perimetrals 
contra incendis, que durant 
setmanes es realitzarà a totes 
les urbanitzacions del municipi. 
Aquests actuacions —neteja de 
sotabosc, reducció de densitat i 
de les copes dels arbres, etc.— 
tenen com a objectiu complir 
la normativa de la Llei 5/2003. 
Aquests treballs estan finan-
çats pel DARP de la Generalitat 
i l’Ajuntament del Catllar.

Aquesta és una actuació que 
estem fent des de l’adminis-
tració, però no n’hi ha prou. Cal 
la implicació de tots els veïns 
i veïnes per evitar els incendis 
forestals, que malauradament 
ja hem viscut més d’un cop al 
Catllar o n’hem vist recentment 
els seus efectes més devas-
tadors en poblacions veïnes, 
com el cas del foc de l’estiu 
passat a la Pobla de Montor-
nès. No calen grans esforços 
sinó tenir una conducta cívica 
i seguir el sentit comú.

Però aquest civisme el trobem 
a faltar molts cops en alguns 
punts del nostre municipi i la 
recollida de la brossa n’és un 

dels exemples més evidents. 
Des de l’Ajuntament fem cam-
panyes de recollida de residus, 
però les imatges de conteni-
dors amb deixalles que no hi 
corresponen, dipositades on 
no toca o en quantitats no 
permeses es repeteixen mas-
sa sovint. La poda n’és un 
exemple, i una acumulació de 
branques seques pot ser l’inici 
d’un foc que pot acabar amb 
desenes d’hectàrees crema-
des. Penseu en això quan llen-
ceu una cigarreta on no toca, 
enceneu un petard a prop del 
bosc o deixeu piles de poda en 
contenidors que no estan pre-
parats. Aquest estiu, tampoc 
cap foc al bosc. 

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

declarem 
la guerra al foc

Transport públic

PARADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4

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

BRÀFIM 7,30 10,30 - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRÀFIM 10,10 - 14,10 - - - - - -

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

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

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

HORARIS VIGENTS
DEL 1 SEPTEMBRE AL 30 JUNY

  24 HORES                             www.hife.es

INFORMACIÓ                            902 119 814

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

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

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

LÍNIA VILA.RODONA - TARRAGONA  / LÍNIA MONTFERRI - VALLS 

LÍNIA TARRAGONA - VILA.RODONA  / LÍNIA VALLS  - MONTFERRI

Mod. CATLL-TARR.xls

     
     
     

     
     

informació: 977-780909  977-354445

www.autocarsplana.com
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de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.

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

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

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

LÍNIA VILA.RODONA - TARRAGONA  / LÍNIA MONTFERRI - VALLS 

LÍNIA TARRAGONA - VILA.RODONA  / LÍNIA VALLS  - MONTFERRI

dies feiners
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Benvolgut/da, 

Amb la voluntat de millorar l’oferta cultural del nostre municipi, conjuntament 
des de la Regidoria i la Comissió de Cultura, voldríem saber quines són les 
inquietuds culturals i d’esbarjo dels catllarencs i catllarenques. Si us plau, 
empleneu aquesta enquesta que ens ajudarà a decidir el tipus d’actes que més 
s’adiguin amb les preferències dels enquestats. 

Pots contestar l’enquesta a través del formulari online goo.gl/kk1zWe o al web 
de l’Ajuntament.

 Dona               Home            Edat

Resident a:

- Urbanització (indiqueu quina)

 Nucli urbà  Urb. Pins Manous
 Urb. Mas de Cosme  Urb. Coll de Tapioles
 Urb. El Mèdol  Urb. Mas de Blanc-La Guinardera
 Urb. L’Esplai Tarragoní  Urb. Els Cocons
 Urb. Manous 2  Urb. Sant Roc
 Urb. Mas d’Enric  Urb. Mas de Gerembí
 Urb. Mas Vilet dels Pins  Urb. Mas Pallarès (5 Estrelles)
 Urb. La Bonaigua  Urb. Mas de Moregons
 Urb. Masia Boronat  Urb. Manous 1
 Urb. Parc de Llevant  Urb. La Quadra dels Manous (16)

Urb. Sta. Tecla Urb. Mas de Panxé

Urb. Masieta de Salort Urb. Pins Blancs

Urb. Mas de Cargol Urb. La Cativera

Urb. Bonaire Urb. Pinalbert

Urb. La Quadra (15) Altres: ____________

1  Puntua l’oferta cultural dels darrers anys (des del 2012) al nostre municipi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

2  Quins actes o esdeveniments et van agradar més? 

       

3  En quin espai prefereixes que es facin els actes culturals? Marca amb una 
X l’espai i estació on prefereixes que es facin els actes.

Torre d’en Guiu Centre Cultural Castell Carrer Altres
Estiu      

Hivern      

4  Quin tipus d’oferta cultural t’agrada més?

Música  tipus:

Teatre  tipus:

Espectacles  tipus:

Altres  (Ex. conferències, dansa, cinema…)

EnQUESTa / millORem l’OFeRta cultuRal Del catllaR – 2017

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5  Per què creus que a vegades hi ha poca participació ciutadana en els 
actes culturals?

  Horari
  Poca motivació
  Poc encert en triar l’oferta cultural
  Poca difusió

 Altres:         

6  Quina hora creus que seria idònia, al teu parer, per gaudir d’aquests tipus 
d’actes?

Teatre      h.

Concerts h.

Espectacles h.

Suggeriments    

7  Quin dia de la setmana prefereixes?

Dl  Dt   Dc    Dj   Dv   Ds   Dg  

8  T’arriba tota la informació de l’oferta cultural del municipi? 

SÍ  NO  

9  Saps on pots consultar l’oferta cultural del municipi? 

SÍ  NO  

10 Quin mitjà consideres més adient per fer-te arribar l’oferta cultural?

Cartell  Web ajuntament  Facebook  
Whatsapp Correu elec.

Pots fer-nos arribar aquesta enquesta a:

    L’Ajuntament

    La Biblioteca municipal

    La Llar d’avis

Moltes gràcies pel teu temps

Suggeriments:
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Inaugurada la nova depuradora OEST 2
El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, i el conse-
ller de Justícia, Carles Mundó, 
van  inaugurar el 24 d’abril la 
nova depuradora del Catllar. 
L’equipament, que ha supo-
sat una inversió superior als 
2,1 milions d’euros, tracta les 
aigües residuals procedents 
d’una desena d’urbanitzaci-
ons del sector oest del muni-
cipi: Bonaire, Esplai Tarragoní, 
Mas de Cargol, El Mèdol, Ma-
nous 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. 

Franges perimetrals 
contra els incendis forestals
A la urbanització Manous 2 
es van iniciar a mitjan mes 
d’abril els treballs per la con-
servació i manteniment en 
les franges perimetrals de 
protecció contra incendis 
forestals, que durant setma-
nes es realitzarà a totes les 
urbanitzacions del municipi. 
Aquests treballs tenen un 
pressupost de 42.440,03 eu-
ros i estan subvencionats en 
un 60% pel DARP de la Gene-
ralitat i la resta, per l’Ajunta-
ment, i s’estan portant a ter-
me per complir la normativa 
de la Llei 5/2003 i el Decret 
123/2005 de mesures de 
prevenció en urbanitzacions 
sense continuïtat de la trama 
urbana. Entre les accions, es 
neteja el sotabosc i s’actua en 
les copes dels arbres que no 
toquin entre si en una distàn-
cia de 25 metres des de les 
edificacions.

La major part de franges es 
van fer fa uns anys i la ma-
joria d’urbanitzacions han 
anat fent el manteniment, 
però, darrerament els pins 
s’han fet molt grans i ara cal 
adaptar aquesta massa ar-
brada a la llei. Per l’alt cost 

de l’actuació, l’Ajuntament, 
amb l’ajuda del DARP, s’en-
carrega d’aquesta actuació, 
però el manteniment corres-
pon legalment a les urbanit-
zacions. L’objectiu és la mi-
llora de la seguretat de tots 

els veïns davant d’un estiu 
que es preveu sec i calorós, 
amb els efectes que pot tenir 
sobre el bosc i l’elevat risc 
d’incendis. 

La franja exterior de protec-
ció es mesura des del límit 
exterior de les parcel·les si-
tuades al perímetre de les 
urbanitzacions, les edifica-
cions i les instal·lacions in-
closes en l’àmbit d’aplicació 
del Decret. Les zones verdes 
o vials perimetrals existents 
a partir del límit esmentat es 
poden computar com a part 
de la franja exterior de pro-
tecció. Amb l’objecte d’evitar 
un incendi de capçades que 
es propagui per l’interior de 
la urbanització els arbres 
adults (de més de 15 centí-
metres de diàmetre normal) 
la copa dels quals sobrepas-
si el límit de les parcel·les 
han de ser tallats. 

Demanem la màxima impli-
cació als veïns i veïnes per-
què siguin curosos a l’hora 
d’evitar un possible foc al 
bosc i que avisin ràpidament 
els bombers en cas de detec-
tar un incendi.

aquests treballs tenen un pressupost
de 42.440,03 euros i estan subvencionats 
en un 60% pel DaRP de la Generalitat
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Perquè sabem que com millor sigui l’energia que ens 
envolta, major serà el progrés per a la nostra societat, a Repsol 

treballem cada dia per donar-te una energia més eficient, 
més innovadora, més sostenible i accessible per a tothom.

Treballem per donar-te 
la millor energia

Coneix-ho tot sobre l’energia de Repsol a
mejoremoslaenergia.com 
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Alumnes de l’Aula de Natura de l’escola de l’Agulla realitzant una activitat d’observació de papallones. Foto: Associació Mediambiental La Sínia.

Les papallones són insectes 
que es consideren bioindica-
dors, perquè són especialment 
sensibles a les alteracions am-
bientals. Depenen de les plan-
tes de les quals s’alimenten i 
per tant, si aquestes desapa-
reixen, elles també. I a la vega-
da, les papallones són impor-
tants en l’alimentació d’altres 
animals, que amb la seva de-
saparició veuen compromesa 
també la seva supervivència. 
Què pot afectar la presència de 
les papallones? Doncs algunes 
de les principals pertorbacions 
que les afecten són el canvi 
climàtic, l’ús d’insecticides, els 
incendis forestals i la transfor-
mació del paisatge. De fet, els 
darrers anys s’ha detectat un 
descens de les poblacions de 
papallones arreu d’Europa.

Aquí al Catllar, són força comu-
nes espècies com ara la bruna 
boscana, la cleòpatra, la blan-
queta de la col o la migradora 
dels cards entre moltes altres. 
Si voleu conèixer més coses so-

MEDI AMbIENT / aSSOciació meDiambiental la Sínia

Anem a observar papallones
al Catllar són força comunes 
espècies com ara la bruna 
boscana, la cleòpatra, 
la blanqueta de la col o 
la migradora dels cards

Construcciones 
Reformas y Cerrajería en general

servicios.serpega@gmail.com

680 457 614

bre aquestes espècies, quines 
són, els noms comuns, etc., us 
recomanem aquesta pàgina web: 
http://www.catalanbms.org/ca/.

Una bona activitat per fer ara 
a la primavera amb la família 
és sortir a donar un tomb pels 
camins de les hortes o a la 
resclosa del Gaià, per intentar 
observar les papallones que hi 
viuen, i intentar identificar-les. 
Procureu anar-hi un dia assole-
llat i que no faci vent. No s’han 

de capturar sinó és per a un es-
tudi científic. Amb la càmera o 
el mòbil podeu provar de fer-los 
una fotografia i buscar-les amb 
guies o per internet. O si voleu, 
ens la podeu enviar a volunta-
riat@riugaia.cat i us direm de 
quina espècie es tracta. Aquests 
dies, amb els alumnes de l’Aula 
de Natura de l’escola de l’Agulla, 
també hem sortit al camp a ob-
servar papallones, i hem pogut 
veure alguns exemplars interes-
sants. Us ho recomanem.
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Joan Morlà és des de fa 
gairebé un any primer ti-
nent d’alcalde del Catllar i 
s’encarrega de les regido-
ries de Turisme i Promoció 
Econòmica, Participació 
Ciutadana i Patrimoni. 
També és portaveu del 
grup independent Units pel 
Catllar (UNICAT).

»com ha estat aquest primer 
any de govern?
Positiu . Som un govern molt 
coordinat i actuem com un 
sol grup buscant el màxim 
benefici pels veïns i veïnes 
del Catllar. Estem treballant 
molt, però l’administració és 
lenta i tot i que hi ha molts 
projectes en marxa, fins 
més endavant o al final del 
mandat la ciutadania no ho 
notarà.

»què s’està fent en matèria 
turística?
El principal repte és aprofi-
tar el castell del Catllar com a 
recurs turístic per aconseguir 
que els visitants es quedin a 
dinar i deixin benefici als es-
tabliments del municipi. Hem 
començat a crear una base 
de dades d’associacions de 
tot tipus —sobretot de gent 
gran— i agències de viatge 
per enviar-los una oferta que 
inclou la visita al castell i el 
dinar. Hem potenciat també 
les visites escolars, ampliant 
l’oferta de primària i ESO a 

El principal repte turístic és aprofitar 
el castell per aconseguir que els visitants deixin
benefici als establiments del municipi

ENTREvISTA amb JOan mORlà
RegiDOR De tuRiSme i pROmOció ecOnòmica, paRticipació ciutaDana i patRimOni

batxillerat i cicles formatius. 
Realitzem activitats didàcti-
ques al castell. També tre-
ballem el turisme familiar i 
esportiu i de natura, gràcies 
l’entorn privilegiat que tenim.

»com més es pot potenciar el 
turisme al catllar?
Generant nous recursos tu-
rístics. Estem ultimant la 
creació d’una sala-museu 
a l’edifici de la Cooperativa 
Agrícola dedicada a les ei-
nes del camp, oficis antics i 
estris de la llar. L’hem pogut 
fer gràcies a la cessió d’ús de 
forma altruista d’una família 
del poble. Esperem que la pu-
guem fer créixer. No podem 
oblidar l’església i l’entorn 
del riu Gaià.

»quines iniciatives s’estan 
portant a terme en promoció 
econòmica?
Hem signat un conveni amb 
el sector de la restauració del 
municipi per comercialitzar a 
través de l’Ajuntament un pa-
quet turístic de visita i dinar, 
amb restaurants que puguin 
acollir quaranta o més co-
mensals. La primera acció 
ha estat amb la campanya de 
la calçotada, amb un resultat 
que encara no és el desitja-
ble. És aviat. Els resultats en 
turisme són lents. També la 
visita a la botiga de la Coope-
rativa quan el museu estigui 
en marxa serà una manera 

questa per saber quina oferta 
cultural voldrien els habitants 
del municipi. També estem 
impulsant les bases de con-
cessió de subvencions, que 
seran públiques i els veïns 
podran dir-hi la seva.

»quines actuacions han fet en 
patrimoni?
Hem fet algunes millores 

d’enjardinament a dins del 
castell, el nostre principal 
espai patrimonial. També 
s’han netejat els murs del 
monument de les tapereres 
que l’havien envaït.

»Acabem parlant de la neteja de 
les franges perimetrals que ha 
coordinat com a primer tinent 
d’alcalde.

Hem gestionat la posada en 
marxa de mesures de preven-
ció dels incendis forestals de 
les urbanitzacions. L’equip de 
govern ens vam reunir amb 
els presidents de les urbanit-
zacions afectades, amb una 
bona acollida i molt interès 
per part dels veïns i veïnes, i 
des de fa unes setmanes es-
tem portant a terme aquestes 
actuacions.

de dinamitzar el comerç. La 
Fira Medieval que portarem a 
terme per primer cop a finals 
de mes serà una iniciativa de 
promoció econòmica del po-
ble.

»parlem de participació ciuta-
dana, una altra de les carteres 
gestiona.
Hem posat en marxa una en-

“Estem 
impulsant 
les bases de 
concessió de 
subvencions, 
que seran 
públiques i 
els veïns podran 
dir-hi la seva”
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Del 26 de juny al 28 
de juliol es portaran 
a terme per pri-
mer any les esta-
des d’estiu British 
School al Catllar, 
que són un 100% 
en llengua anglesa 
i estan dirigides a 
nens i nenes de 3 a 
12 anys.

Entre les activitats 
hi ha música, ro-
bòtica, golf, tallers 
creatius, cuina i 
natació.

Hi ha les opcions 

de matí o tot el dia 
(menjador inclòs), 
i ofereix servei 
d’acollida al matí 
des de les 7.30 i a 
la tarda fins a les 
17 hores.

Les places són li-
mitades i les ins-
cripcions es po-
den fer a la Jigsaw 
School del Catllar.

Consulteu més in-
formació a la sec-
ció de novetats de 
jigsawbritishscho-
ol.com.

Estades d’estiu British School al Catllar

La Biblioteca Municipal del Catllar
vol integrar-se encara més al poble
Fa uns anys, la Biblioteca 
Municipal del Catllar va for-
mar part de la creació de la 
Xarxa de Biblioteques del 
Baix Gaià. Amb aquesta ini-
ciativa es va obrir la possibi-
litat d’integrar-se a la Xarxa 
de Biblioteques Públiques 
de Catalunya, cosa que ha 
permès millorar el servei. A 
través del nou carnet de la 
biblioteca, els catllarencs i 
catllarenques podran accedir 
als serveis de totes les bibli-
oteques de la xarxa pública 
del país.

La responsable de la Bibli-
oteca Municipal del Catllar, 
Isabel Llavoré, assenyala 
que el seu gran objectiu és 
fomentar la lectura entre els 
nens i nenes del poble i per 
això s’impulsen activitats 
culturals com els contacon-
tes, el Dia de la Poesia o el 
Dia Internacional del Llibre 
Infantil. També s’està fent 
un treball coordinat amb 
l’Institut-Escola L’Agulla, 
amb el propòsit de consoli-
dar els vincles entre la bibli-
oteca i els centres educatius 

del municipi. En la mateixa 
línia, hi ha el projecte de re-
distribuir l’espai de la Biblio-
teca per adequar-lo millor a 
les necessitats dels usuaris. 
La creació d’un espai infan-
til respon a la convicció que 
l’animació a la lectura co-
mença a la infància i acaba 
establint l’hàbit i consoli-
dant futurs lectors.

Llavoré té com a referent el 
model de les biblioteques 

ficiar de diverses accions de 
formació que pot aplicar en 
el seu dia a dia i avançar en 
la integració de la Biblioteca 
encara més en el dia a dia del 
poble.

La Biblioteca Municipal del 
Catllar està ubicada al Cen-
tre Cultural (avinguda de 
Catalunya, 10), amb un fons 
que supera els 8.000 volums 
entre llibres de consulta i de 
lectura en general, deguda-

ment catalogats. Un servei 
complementari al de biblio-
teca és la sala d’informàti-
ca o punt d’accés a internet. 
L’espai disposa d’un total de 
vuit ordinadors amb conne-
xió a internet i impressora. 
L’accés a continguts està li-
mitat per evitar usos fraudu-
lents o conductes antijurídi-
ques, i el temps està limitat 
per tal de garantir el seu ús 
per tants usuaris com sigui 
possible .

“La Biblioteca 
del Catllar s’ha 
integrat fa pocs 
anys a la Xarxa 
de Biblioteques 
del Baix Gaià 
i la Xarxa 
de Biblioteques 
Públiques 
de Catalunya”

públiques modernes, ober-
tes, dinàmiques, flexibles, 
que són els nous espais per 
al coneixement, però també 
espais socials neuràlgics 
dins la comunitat. Per això 
indica que seria interessant 
augmentar l’horari d’obertu-
ra, que actualment és de di-
lluns a divendres de 16 a 20 
hores. També assenyala que 
després d’entrar a la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de 
Catalunya s’ha pogut bene-
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Celebració de la diada 
de SANT JORDI

El conte ‘La llegenda de sant Jordi’ a 
càrrec de Martí Olalla va obrir els ac-
tes de la diada de Sant Jordi al Catllar, 
que va continuar amb la presentació 
del llibre ‘Las diosas transparentes’ 

d’Agustí Martí Estrada a la Sala Poli-
valent. Després es van ballar sardanes 
amb la Cobla Principal de Tarragona. 
També es podien comprar llibres i ro-
ses a les parades.

Concert de 
primavera 

Els alumnes de l’Escola Municipal de 
Música del Catllar va oferir el passat 
8 d’abril el concert de primavera. Una 
nova demostració del futur musical 
que hi ha al nostre municipi.

Xerrada sobre 
el dret a morir 
dignament

Reconeixement 
a una àvia  
centenària
El passat 7 d’abril l’Ajuntament el Catllar 
va fer el lliurament de la medalla cente-
nària a María García Aznar, veïna de la 
Cativera, de 101 anys.

Aquest final d’hivern s’ha portat a terme 
una poda d’arbres al municipi. Ha es-
tat una poda important de l’arbrat amb 
l’objectiu de reduir els efectes de les 
al·lèrgies a la primavera. L’any passat 
es van rebre moltes queixes de veïns i 
veïnes per aquests problemes de salut.  

Poda d’arbres
La sala polivalent del Centre Cultural 
acull un curs de mindfulness i altres 
teràpies de tercera generació, amb 
una vintena d’inscrits. La finalitat del 
curs, subvencionat per l’Ajuntament del 
Catllar, és aprendre a gestionar l’estrès, 
i està  impartit per la psicòloga Anna 

Gutiérrez, una professional que fa trenta 
anys que viu al Catllar. El curs es realit-
za durant aquests mesos d’abril i maig 
a la sala polivalent i dura 10 hores, re-
partides el divendres de 19 a 21 hores, 
i la darrera sessió es farà a l’exterior el 
dissabte de 10 a 12 hores. 

S’inicia el curs de ‘mindfulness’
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El 9 d’abril es va disputar 
una nova edició del Raid 
d’Aventura El Catllar, pun-
tuable per a la Copa Catala-
na de Raid FCOC, el Ranking 
Raider Catalunya i l’Iberian 
Outdoor Race Series. Fins a 
185 persones integrades en  

Raid d’Aventura El Catllar

87 equips hi van prendre part, 
repartits en quatre categories 
(elit, aventura, open i familiar), 
i les més nombroses van ser 
les d’elit i aventura. Només 
tres equips van finalitzar el cir-
cuit sencer d’elit, amb més de 
80 km en total a les cames. El 

Va aplegar 
185 participants 
d’arreu de l’estat 
i també d’Estònia 
i Dinamarca

participants, de tot Catalunya, 
Aragó, País Valencià, Madrid, 
Estònia i Dinamarca, van ha-
ver de fer diverses modalitats 
esportives, com BTT, caiac o 
escalada, entre altres.

El Raid d’Aventura el Catllar 

2017 es va celebrar grà-
cies al suport de l’Ajunta-
ment del Catllar, la Fede-
ració Catalana de Curses 
d’Orientació, el Club 
Montsant Orientació i els 
patrocinadors, voluntaris i 
col·laboradors.

La Copa Tarragona de trial, el 12 de 
març al Catllar va arrencar amb 67 
inscrits d’arreu de Catalunya, Aragó 
i el País Valencià. Els participants 
van destacar la bona organització i 

desenvolupament de la cursa, amb 
un circuit variat de terra i roca tova al 
voltant del castell del Catllar, i roques, 
contenidors i equilibris a la zona del 
riu Gaià.

Els camins i corriols del Catllar van 
ser l’escenari el 7 de maig de la dot-
zena edició de l’Open BTT Tour El 
Catllar, tercera prova del calendari 
de l’especialitat. Hi van prendre part 
més de 560 ciclistes, amb èxit de 
participació i organització.

Hi van haver tres circuits: curt (22 km, 
amb desnivell de 400 metres, de nivell 

físic i tècnic fàcil, amb 88 inscrits), 
mig (40 km, amb desnivell  de 800 
metres, de nivell físic i tècnic mitjà, 
amb 307 inscrits) i llarg (62 km, amb 
desnivell de 1.275 metres, nivell físic 
alt i tècnic mig, amb 169 inscrits).

Classificacions: www.clubbtt-
opennatura.com/circuit-open-btt-
tour-2017/

La Copa Tarragona de trial 
arrenca al Catllar

Més de 560 participants a 
l’open BTT Tour El Catllar

Dra. Rosa Castillo Castillo
Col·legiada 7142

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B

43764 El Catllar (Tarragona)

Clínica Dental EL CATLLAR
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PREPaRaCIÓ
◗ Tallem el pit de pollastre a daus i el 
posem en un bol.
◗ Hi afegim un polsim de pebre negre, 
un polsim de comí, un polsim de pebre 
vermell, el bitxo, una mica de sal i un 
raig d’oli d’oliva i barregem. Ho deixem 
macerar durant almenys una hora.
◗ Traiem la polpa de l’alvocat i la xafem 
amb una forquilla, hi afegim el suc de 
la llima, el coriandre tallat petit, la ceba 
tallada fina, unes gotes de tabasco al 
gust, un polsim de pebre negre i un de 
comí.
◗ Tallem el tomàquet a daus petits i 
l’afegim. Remenem i rectifiquem de 
sal. Reservem.
◗ Fregim el pollastre amb un rajolí d’oli.
◗ Si ho desitgem, al final de la cocció 
hi afegim rodanxetes de jalapeño; hi 
donarà personalitat, però aneu amb 
cura perquè pica bastant.
◗ En un motlle sense fons hi posem una 
base de guacamole i a sobre una capa 
de pollastre.
◗ Retirem el motlle i coronem amb uns 
nachos.

L’Associació de Gent Gran 
del Catllar va iniciar els trà-
mits per a la seva creació 
l’any 2004, a partir de l’im-
puls del regidor Pau Romeu. 
Els tràmits van acabar al cap 
d’un any i la primera junta 
directiva tenia Ramon Rull 
com a primer president. 
Les primeres activitats que 
van portar a terme van ser 
l’organització de viatges i 
sortides per als associats 
i la Festa de la Gent Gran, 
una celebració que s’ha 
celebrat cada any. Després 
van començar a celebrar ball 
cada diumenge —sempre 
que no coincidís amb al-
guna activitat programada 
per l’Ajuntament— a la sala 
polivalent del Centre Cultu-
ral. Els darrers anys també 
han impulsat la realització 
de classes de gimnàstica. 
Un altre acte que es man-
té any rere any és la Festa 
de la Gent Gran que fan per 
Sant Jordi i que acaba amb 
un reconeixement als socis 
de més edat. També han 
organitzat algun acte ex-
traordinari com un concert 

ENTITATS
aSSOciació De la gent gRan actualment 

l’associació 
de Gent Gran del 
Catllar la formen 
uns 230 socis, 
tant del poble 
com de les 
urbanitzacions, 
i alguns 
són de fora 
del municipi

de l’Orquestra Maravella, que 
va tenir un gran èxit.

Fa quatre anys, Josep Mas 
Llambrich va rellevar en la 
presidència Ramon Rull. Ac-
tualment l’Associació de Gent 
Gran del Catllar la formen uns 
230 socis, tant del poble com 
de les urbanitzacions, i alguns 
són de fora del municipi. Dar-
rerament també han assumit 
l’organització de la Festa de 

Cap d’Any del municipi, des-
prés que l’Ajuntament deixés 
de muntar-la. La Gent Gran 
del Catllar també s’encarrega 
de repartir el pa torrat i la llon-
ganissa durant les Estampes 
nadalenques. “Volem treballar 
desinteressadament perquè la 
gent del poble gaudeixi”, expli-
ca l’actual president.

A llarg de l’any s’organitzen 
uns set o vuit viatges amb 

molta participació. Alguns són 
a localitats catalanes, com un 
recent fa unes setmanes a les 
mines de Cercs, però també 
hi ha previstes sortides més 
lluny, a Lleó-Astorga o Portu-
gal. El desembre cada any fan 
una sortida a Montserrat, com 
a prèvia a les festes de Nadal. 
També fan excursions d’un dia 
a zones més properes.

L’Associació de Gent Gran del 

Catllar està integrada a la 
Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya (FA-
TEC) i participa cada any en 
la reunió anual. També parti-
cipa del Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Tarragonès.

Des de l’Associació de Gent 
Gran del Catllar es fa una cri-
da a tothom que vulgui entrar 
a la junta directiva perquè 
necessiten “saba nova” que 
s’impliqui en l’organització 
d’activitats. Cada dilluns de 
sis a vuit del vespre es reu-
neix la junta directiva al local 
social, al carrer Requet, sen-
se número, cedit per l’Ajun-
tament.

Lliurament del reconeixement als socis de més de més edat de l’entitat en la darrera Festa de la Gent 
Gran, per Sant Jordi.

Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

LA RECEPTA  Apunts de DIETÈTICA
Timbal de pollastre amb guacamole És temps 

de faves, 
pèsols i...

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

InGREDIEnTS  
per a 3 racions.
◗ Un pit de 
pollastre de corral.
◗ 1 alvocat gran 
i madur.
◗ Una tomaca 
mitjana.
◗ Mitja ceba petita.
◗ Un jalapeño 
en conserva 
(opcional).
◗ Mitja llima.
◗ Un bri de 
coriandre fresc.
◗ Pebre negre.
◗ Comí en pols.
◗ Una punta de 
bitxo o una caiena.
◗ Pebre vermell.
◗ Tabasco.
◗ Oli d’oliva verge 
extra.
◗ Sal.
◗ Nachos.

Pollastre especiat sobre una base 
de suau guacamole coronat amb 
cruixents nachos de blat de moro. 
Un plat senzill, complet i amb un 
toc exòtic que us encantarà. El 
pollastre i el guacamole són in-
gredients que es ressalten mútu-
ament generant una combinació 
que resulta una autèntica explosió 
de sabor per al paladar. Aquesta 
recepta ens pot servir com a se-
gon plat o com a entrant. Pel que 
fa als picants, com són el tabasco, 
el jalapeño o els pebres, poseu-hi 
les quantitats que s’adeqüin als 
vostres gustos i, si no us agrada 
el picant, simplement obvieu-los. 
Us convido a provar aquest plat 
fresc, lleuger i que de ben segur 
us enamorarà.

La primavera és tempo-
rada de faves i pèsols. 
Les dues són llegumi-
noses. Les faves es 
consumeixen des de 
ja fa molt temps a tota 
la conca mediterrània. 
Les tendres, molt sa-
boroses, són hipocàlo-
riques, ja que porten un 
70% d’ aigua. Un 20% 
són hidrats de carboni, 
de tipus midó, per tant 
són d’absorció lenta, i 
un 8% són proteïnes. 
Aporten vit B, ferro, 
magnesi i zinc. En cer-
tes regions, gran part 
de la població n’ha es-
devingut al·lèrgica per 
haver-ne consumits 
temps enrere grans 
quantitats (favisme). Hi 

ha receptes culinàries 
molt conegudes com 
les faves a la catalana, 
estofades, porqueja-
des….

Els pèsols també ens 
aporten grans quan-
titats de vitamines. Si 
són frescos també els 
podem considerar ver-
dures. Aporten vitami-
nes del grup B, vitami-
na C, proteïnes, hidrats 
de carboni lents, calci, 
ferro i potassi. A la cui-
na participen en gran 
quantitat de plats, tant 
primers com segons: 
puré de pèsols, amb 
pernil o amb truita, i en 
qualsevol suquet resul-
ten imprescindibles.
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Creativitat, sensibilitat i 
desenvolupament intel-
lectual són alguns dels re-
gals que l’experiència mu-
sical ens ofereix.
La música forma part de 
la vida en tot país i en tota 
cultura, ha anat de la mà de 
l’ésser humà des dels seus 
orígens, ja que la utilitzem 
en tot tipus de celebracions 
o en qualsevol experiència 
quotidiana. Així doncs, és 
evident que la música ins-
pira, calma, excita, emociona 
i vincula persones de totes 
les edats en qualsevol mo-
ment de la seva vida.
Aquest art és molt impor-
tant, però especialment 
per a l’evolució dels nens 
i nenes, per al seu desen-
volupament afectiu. En un 
centre educatiu, rodejar-los 
d’un ambient ple de música 
els ajudarà a reconèixer i ex-
pressar els seus sentiments 
i emocions, i és per això que 
a l’Institut Escola l’Agulla 
s’aposta per aquesta dis-
ciplina des de petits. A més 
a més, com assenyalen els 
experts, la música resulta 
un recurs didàctic essenci-
al, ja que és una eina natu-
ral que crea camins creatius 
al cervell i efectes positius 
que estimulen la memòria, 
l’atenció i concentració, mi-
llora la capacitat de resolu-
ció de problemes, enforteix 

l’aprenentatge, afavoreix 
l’expressió i estimula la cre-
ativitat a qui la practica. 
Per tot això, i convençuts de 
l’incalculable valor que té la 
música en l’educació, l’Insti-
tut Escola l’Agulla incentiva 
al centre l’aprenentatge de 
música des d’un punt inno-
vador, eminentment pràctic, 
i fomenta així la coopera-
ció i el treball en equip. Els 
alumnes d’infantil, primària i 
secundària poden gaudir de 
l’aprenentatge de música 
com un mitjà per desenvo-
lupar de manera lúdica les 
seves capacitats vocals, 
auditives i de moviment, uti-
litzant tot tipus de jocs, can-
çons, danses i instruments 
innovadors, que ajuden tant 
al desenvolupament cognitiu 
i afectiu dels alumnes, com 
al desenvolupament social, 
que es manifesta sentint 
l’alegria de fer música tots 
plegats. La música permet 
no sols el desenvolupament 
de l’alumne i de la creació 

d’una xarxa afectiva i social 
al centre, sinó que a més fa 
possible englobar en aques-
ta xarxa a tots els membres 
de la comunitat escolar. 
Aspecte que es materialitza 
en les celebracions escolars 
i en altres activitats on par-
ticipen també les famílies. 
Per acabar, cal manifestar 
que al nostre centre la mú-
sica no sols és una eina per 
fer créixer la xarxa social en-
tre tots els que formen part 
de la comunitat escolar, sinó 
que es converteix també en 
una prolongació que permet 
la relació escola-societat, ja 
que és a l’escola on es de-
senvolupen les activitats ex-
traescolars de l’Escola Mu-
nicipal de Música del Catllar 
que gestiona l’Ajuntament, i 
que ens enriqueix a tots, ja 
que suposa un intercanvi i 
aprofitament de recursos 
comuns. 

Eva SifrE florES
Docent de l’institut – Escola l’agulla
Especialista en educació musical

El Catllar viatjarà uns quants se-
gles enrere amb la Fira Medieval, 
que se celebrarà el 27 i 28 de maig 
en un marc tan adequat com els 
voltants del castell. Hi haurà un 
mercat medieval, amb artesania, 
taverna, haima, kebab, xurreria 
i creperia. En el racó infantil els 
més petits podran gaudir de gran-
ja d’animals, carrusel i inflables.

Altres espais que es podran vi-
sitar seran l’exposició d’aparells 
de tortura “La Santa Inquisició”, 
campament medieval, recreaci-
ons històriques.
Durant tot el cap de setmana hi 
haurà entrada lliure al castell del 
Catllar, que també és el Centre 
d’Interpretació dels Castells del 
Baix Gaià.

El Catllar celebra 
la Fira Medieval el 
27 i 28 de maig El dilluns 3 d’abril vam celebrar 

el Dia del Llibre Infantil a la Bi-
blioteca municipal del Catllar. La 
celebració la vam fer explicant 
contes d’Andersen, a càrrec d’Eu-
gènia González.

Dia del Llibre 
Infantil 

La música, necessària a la vida, 
imprescindible a l’educació
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el mèdol
El Mèdol és una de les urba-
nitzacions més antigues del 
Catllar i aquest any es com-
pleixen cinquanta anys de la 
seva creació. L’alma mater 
de la urbanització va ser Jo-
sep Maria Amell, cofundador 
i president de la junta direc-
tiva de l’Associació de Veïns 
durant més de tres dècades, 
fins que el va rellevar Maria 
Dolors Casanovas. Fa poc 
més d’un any que Sebastián 
Gutiérrez n’és el president, 
després de 25 anys com a 
membre de la junta.

Es tracta d’una urbanització 
formada per 67 parcel·les 
amb una població propera 
als 200 veïns, dels quals més 
o menys la meitat hi residei-
xen de forma permanent. Des 
de fa molt temps que disposa 
dels serveis bàsics però enca-
ra li falta el clavegueram per-
què pugui ser recepcionada 
per l’Ajuntament del Catllar. 

Amb l’entrada en servei de la 
nova depuradora es podrà tirar 
endavant l’obra i acabar el pro-
cés. Recentment l’Ajuntament 
ha fet una actuació important 
a la urbanització: renovar els 
fanals per adaptar-los als pa-
ràmetres d’eficiència energètica 
segons la normativa vigent i re-
duir la contaminació lumínica.

Un dels objectius que s’ha 
marcat la junta que lidera Gu-
tiérrez és la recuperació de les 
Festes del Mèdol, dedicades a 
Sant Magí, que fa anys havi-
en estat molt participatives i 
els darrers anys han decaigut. 
Per augmentar la participació 
s’avançarà una setmana per 
no coincidir amb la Festa Major 
de Sant Magí de Tarragona, que 
atrau molts veïns i veïnes de la 
urbanització per la proximitat a 
la capital tarragonina. Hi haurà 
jocs infantils, festa de l’escuma, 
coca amb xocolata, aperitiu i 
ball, tot i encara no s’ha tancat 

el programa d’actes. L’objectiu 
és aconseguir que els veïns i 
veïns facin més pinya.

Des de fa gairebé una dèca-
da, el Mèdol disposa d’un lo-
cal social, a la plaça, que dona 
entrada a la urbanització pre-
sidida per un pi de grans di-
mensions i un quadre de sant 
Magí en una de les parets del 
local social. Un dels projectes 
de la junta és situar un petit 
parc infantil en aquesta cèn-
trica plaça.

Una de les reivindicacions dels 
veïns i veïnes és la millora de les 
connexions en transport públic 
amb Tarragona, ja que actu-

LES NOSTRES URbANITzACIONS
alment cobreix el trajecte la 
línia de Bràfim i voldrien que 
els autobusos interurbans de 
la capital tarragonina, que ara 
es queden a dos quilòmetres 
del Mèdol, arribin a aquesta i 
les urbanitzacions properes. 
La població té cada cop una 
edat més avançada i això 
complica els desplaçaments 
amb transport privat, que a 
més té l’inconvenient de l’ele-
vat cost de l’aparcament a la 
ciutat. Una altra demanda 
és l’augment de la vigilància 
policial per part dels Mossos 
d’Esquadra per aconseguir 
un efecte dissuasiu en els 
lladres, ja que de tant en tant 
pateixen algun robatori.

La junta de l’Associació de 
Veïns del Mèdol la formen 
Sebastián Gutiérrez (presi-
dent), Maria Dolors Casa-
novas (secretària), Pedro 
Cano, Montserrat Alegret, 
Eloy Muñiz i Albert Palla-
rès (vocals), i Eloi Balcells 
i Eusebi Campdepadrós 
(adjunts).

amb l’entrada en 
servei de la nova 
depuradora, es 
podrà tirar endavant 
el clavegueram de 
la urbanització  i 
l’ajuntament la po-
drà recepcionar

leisHmAniosis cAninA o 
enfermedad del mosquito
La leishmaniosis canina es una 
enfermedad silenciosa y grave 
causada por un parásito de la 
sangre del género Leishmania. 
En el Mediterráneo es una enfer-
medad endémica y puede llegar 
a afectar al 35% de los perros. La 
leishmaniosis también es una 
zoonosis.

TRanSMISIÓn:
Por la picadura de un insecto 
parecido a un mosquito. Otras 
vías: transplacentaria, venérea 
o por transfusiones de sangre. 
Temporada del mosquito: abril - 
noviembre. Su ciclo de actividad: 
del atardecer hasta el amanecer. 

SínToMaS:
No hay un solo síntoma que 

sea específico de esta enfer-
medad. Las lesiones cutá-
neas son el signo clínico más 
habitual, sin embargo, vemos 
pacientes con fallo renal, lin-
fadenomegalia, problemas 
oculares, pérdida de peso, 
epistaxis, uñas largas. No to-
dos los animales infectados 
desarrollan la enfermedad.

DIaGnÓSTICo:
Con el examen físico y una ana-
lítica sanguínea podremos saber 
si el paciente está infectado o no 
por el parásito. Una detección a 
tiempo es imprescindible para 
aumentar la supervivencia del 
perro y mejorar su calidad de 
vida. 

TRaTaMIEnTo:
Lamentablemente la leishma-
niosis canina no tiene cura. 
Pero disponemos de varios 
tratamientos en función de lo 
avanzada que esté la enferme-
dad. Hoy en día y gracias al gran 
avance en el estudio de esta en-
fermedad, podemos decir que 
tenemos muchos pacientes que 
viven con la enfermedad con ca-
lidad de vida.

PREVEnCIÓn:

Lo más importante para evitar 
la leishmaniosis es proteger a 
tu perro con collares, pipetas,  
vacunas y fármacos estimu-
lantes del sistema inmunitario 
celular.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comvET-CONSEJOS
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Vicky gironès
 HORTA 

Sembrarem i plantarem carabas-
sons, cebes, tomàquets tardans, 
mongetes i enciams, albergínies, 
melons, síndries, etc...
Mantenir la terra en bon estat de 
saó, és a dir grau d’humitat adequat, 
per plantar i cultivar tan temps com 
sigui possible. Regar profundament 
perquè l’aigua arribi a les arrels. Re-
gar sempre a primera hora i cap al 
tard.
Caldrà posar canyes a les tomaque-
res i bajoqueres de mata alta. 
Ja es pot començar a esporgar, en-
sofrar i sulfatar les tomaqueres, so-
bretot en períodes de gran humitat.

PaTaTERES
Esteu molt atents a l’escarabat de 
la patata.

ToMaQUERES
Cuc del tomàquet i tuta absoluta: 
ambdues plagues es poden comba-
tre amb el mateix tractament, amb 
Bacillus thuringiensis entre 7 i 15 
dies, procurant mullar bé la planta 
i els primers fruits, i el tractament 
s’ha de fer a primera hora del matí 
o al capvespre per evitar forta in-
solació.
Poden aparèixer també atacs forts 
de mosca blanca i pugó.

CAMP
VInya
Esporga en verd:
complementa l’esporga d’hivern i 
millora la qualitat del raïm. Es fa a 
finals de primavera. S’eliminen al-
guns borrons i els pàmpols.

MaLaLTIES  
I PLaGUES MÉS CoMUnS
olivera: repiló, un dels períodes de 
màxima afectació.

noguer: bacteriosi i Carpocapsa.

Fruiters: aranya roja, mosca de la 
fruita, pugó verd.

avellaner: diabló, pugó, aranya gro-
ga.

Cítrics: cotonet, pugó, mosca blan-
ca.

Vinya: malura o cendrosa.

Donada la complexitat en aquest 
període de l’any en tot allò que fa 
referència a plagues i malalties, en 
cas de dubte consulteu botigues 
especialitzades o al Servei de Pro-
tecció dels Vegetals a través del 
contestador automàtic 977 219 
312 o a través de la web www.gen-
cat.cat/agricultura/sanitat. 

JARDÍ
Gespa: regar la gespa a primera 
hora del matí, vigilar els fongs i 
males herbes.
Poda d’arbustos: podar els arbus-
tos que han acabat de florir.

Rosers: tallar els rebrots que han 
crescut massa vigorosos per afa-
vorir la floració de roses.
Adobar el jardí, és època de fort 
creixement.
Cavar el terra al voltant de les plantes 
per afavorir l’aeració i absorció d’aigua. 
Plantar vivaces i plantes ornamen-
tals de temporada.

EL·LÍPTICA

Aquest Sant Jordi, per fer la ressenya 
he triat el llibre d’una jove escriptora 
de la Fatarella (Terra Alta): Ester Suñé, 
una escriptora del terròs trasplantada 
a Tarragona. De fa molts anys tinc el 
plaer de conèixer l’Ester. Com a au-
tora, la podríem definir com la poeta 
desenfadada que us podria introduir 
en el món de la poesia, en tant que la 
seva obra és un reflex humorístic del 
seu dia a dia. 
Nascuda l’any 1980, ha rebut diver-
sos premis literaris, com l’accèssit 
al premi Antoni de Bofarull, amb el 
conte Memòries el passat (2003); el 
premi Llibresebrencs.org, amb el relat 
Senzillament senzill (2008); l’accèssit 
en el premi per a joves poetes con-
vocat per l’Ajuntament de Centelles, 
amb el recull Trajectòries anhelades 
(2008). A més a més, ha publicat tres 
reculls de poemes: Esperit de llima 
(Editorial Andorra, 2008), Estones 
d’atzar (Editorial Andorra, 2014) i, 
finalment, El·líptica (Editorial Fonoll 
SL), que ha rebut el 17è Premi de poe-
sia Joan Duch per a Joves Escriptors 
de Juneda 2015.
L’Ester, en aquest poemari descriu 
la societat que es mortifica al gim-
nàs per obtenir un cos com els que 
apareixen a les revistes. Ens descriu 
l’època en què ella, acompanyada de 
la seva amiga inseparable i prologuis-
ta, van apuntar-se i exercir d’alumnes 
en un gimnàs fashion, on cada racó, 
cada activitat, cada sensació experi-
mentada li donava una idea per a un 
nou poema. Fet i debatut, reflecteix la 

imatge de la generació dels nascuts 
els anys setanta, persones molt ben 
formades acadèmicament que hem 
estudiat de tot per acabar fent feines 
poc qualificades, en una societat que, 
per postres, ens fa sentir acomple-
xats amb el nostre cos. El llibre es 
troba estructurat en quatre parts que 
descriurien les activitats realitzades 
al gimnàs: l’exercici, la respiració 
compassada, les transformacions i 
els estiraments del cos. 
He tingut al sort de viure al costat 
de l’Ester èpoques creatives en les 
quals m’enviava poemes, a veure què 
em semblaven, amb la descripció de 
situacions que a tots ens passen de-
sapercebudes, que per a ella són una 
font d’inspiració, fins que les materi-
alitza en poemes divertits. La crítica 
que es pot fer a l’autora és que els 
seus reculls són massa curts. Des-
prés de llegir cada poema tens una 
doble sensació: d’alegria, per l’op-
timisme que desprèn la seva obra 
i, alhora, de tristesa, ja que s’acaba 
en un tres i no res. Només em queda 
encoratjar l’Ester que continuï el seu 
viatge creatiu en el món de la poesia, 
amb la recomanació que s’atreveixi a 
explorar altres gèneres i, a vosaltres, 
proposar-vos la lectura d’aquest 
recull poètic, que podeu assaborir 
maridat amb les coques del Forn de 
Baix de la Fatarella i les misteles de 
la Terra Alta.
Poder trobar més informació 
d’aquest llibre a: 
http://www.editorialfonoll.cat/

LLIbRES
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Ester Suñé Cugat
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L’Ajuntament del Catllar hem 
aprovat aquest any un pres-
supost de 4.064.975,84 eu-
ros. Després de pràcticament 
dos anys amb un pressupost 
prorrogat ens trobem davant 
de l’oportunitat de poder do-
nar un nou impuls a aquest 
mandat amb l’aprovació 
d’aquests pressupostos. 
Cal recordar que la confec-
ció del pressupost municipal 
consisteix en la previsió de 
les despeses i ingressos per 
un any on l’equip de govern 
pot perfilar les polítiques que 
vol fer durant tot el mandat. 
Ens trobem doncs davant 
dels primers pressupostos 
d’aquest equip de govern

E l  p r inc ipa l  ob ject iu 
d’aquests pressupostos és 
fer arribar a tota la població 
del Catllar un seguit d’ac-
tuacions repartides en tot 

Ja ho diu el refranyer po-
pular: “ahir deia blanc, avui 
diu negre”. Un refrany que 
es podria aplicar a l’actu-
al alcalde i al seu equip de 
govern. Per què? Tots recor-
dareu les seves crítiques re-
ferides a unes presumptes 
tales indiscriminades als 
nostres boscos; uns fets 
que denunciaven a l’opinió 
pública ara farà un any. El 
que es van oblidar d’expli-
car és que aquesta tala es 
duien a terme perquè eren 
reclamades pels propieta-
ris forestals veïns del Cat-
llar, després d’haver fet un 
projecte tècnic per part de 

Antonio López 
Cap del grup del PSC a l’Ajuntament del Catllar

un poble que va endavant

Ahir deia blanc, avui diu negre

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)

el nostre terme, per tal que 
els catllarencs i les catlla-
renques tinguem uns bons 
serveis per poder augmentar 
la seva qualitat de vida. La 
conjuntura del nostre terme 
fa que sigui dificultós arribar 
a satisfer les necessitats a 
tots els nostres veïns però 
voldríem recordar que encara 
tenim dos anys al davant per 
poder arribar a poder cobrir 
les necessitats de tots.

Durant aquest any hem reco-
llit les peticions de gran part 
de les associacions de veïns 
i algunes d’aquestes petici-
ons ja es poden veure reflec-
tides en aquest pressupost. 
Per tal de poder donar un 
millor servei a la comunitat, 
augmentarem la despesa en 
el capítol 1 de personal amb 
la creació de nous llocs de 
treball en l’àrea de serveis, 

així com farem millores a 
la casa de la vila per poder 
donar més amplitud i como-
ditat a les zones de treball. 

El pressupost del 2017 intro-
dueixen programes i serveis 
renovats i també dona més 
marge per augmentar les 
inversions, incorporant un 
augment en les transferèn-
cies de capital.

Les inversions previs-
tes per aquest any son de 
738.411,27 euros i es resu-
meixen en:

1. Arranjament del parc de 
Mas D’Enric, entrada Pins 
Manous i de l’Avinguda de 
Catalunya de Pinalbert.

2. Construcció de dues Pis-
tes de petanca a la zona d’ar-
breda de la Torre d’en Guiu.

3. Construcció d’un nou edi-
fici per l’escola municipal de 
música annexat a l’edifici de 
l’Institut Escola del Catllar 
situat al camí de Tarragona.

4. Rehabilitació de l’Enllu-
menat d’un carrer de park 
de llevant i Cucons

5.Realització del projecte 
del Centre de Dia per la Gent 
Gran

6.Remodelació de la casa 
de la vila, completant així la 
reforma total de l’edifici mu-
nicipal.

També aquests pressupos-
tos contemplen el mante-
niment d’instal·lacions que 
actualment ja tenim, com 
son el centre cultural, amb 
la renovació de la climatitza-
ció i renovació d’equipament 

d’àudio del teatre.

En properes publicacions ex-
plicarem amb més detall tot 
el pressupost. En línies ge-
nerals en trobem davant d’un 
pressupost equilibrat i que 
és molt curós en respectar 
i complir l’objectiu d’estabi-
litat pressupostaria. Aquest 
equip de govern té l’objectiu 
de no augmentar el deute viu 
del nostre ajuntament i que 
això pogués portar-nos a un 
augment dels impostos mu-
nicipals.

Continuarem treballant per 
poder fer realitat les petici-
ons que ens feu arribar pels 
diferents canals que tenim 
oberts. A través de: www.el-
catllar.cat o telèfon 977 653 
101 o personalment a qual-
sevol membre de l’equip de 
govern.

l’enginyer forestal i amb lli-
cència del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
el vistiplau de Bombers i 
supervisat per ambdós or-
ganismes. L’Ajuntament 
no participava per a res en 
aquestes tales, només con-
trolava el pas per camins 
públics i el degut cobrament 
de la taxa corresponent.

Recordo breument el que he 
exposat perquè precisament 
aquests dies hem vist com 
s’amunteguen milers de pins 
al costat d’algunes urbanit-
zacions, i que, per tant, s’han 

realitzat tales d’arbres. Com 
és possible? Si fa un any es 
denunciaven aquelles tales! 
La resposta que se’ns ha 
donat és que aquestes tales 
-organitzades per l’Ajunta-
ment- responen a una qües-
tió de seguretat. Bé, sí, però 
és que creuen que fa un any 
no responien a aquests ma-
teixos criteris de seguretat? 
Què ha canviat per promoure 
una actuació que fa un any es 
denunciava?

Quin canvi d’opinió més sor-
prenent! I això que les actu-
als tales es fan sense estudi 
tècnic. Com a conseqüència 

directa d’això, podem obser-
var com es talen pins de 60, 
70, 80 i fins a 100 cm de di-
àmetre, com es passa amb 
maquinària d’alt tonatge pels 
boscos, que destrueixen ca-
mins, el sotabosc, marges de 
pedra seca, arbustos prote-
gits com el llentiscle, marga-
llons i alzines, i deixant ferits 
de mort altres pins per ferides 
irreparables.

Però no acaba aquí la cosa, i 
és que aquests treballs que es 
realitzaven per tres empreses 
del municipi, no sabem com 
però han anat a parar a l’em-
presa Gil Forestal de... Teruel.

Per tot això, des del GM So-
cialista volem deixar clar 
als membres del govern i a 
la ciutadania que no estem 
en contra de la seguretat a 
les urbanitzacions; ans al 
contrari, durant el nostre 
mandat ja vam donar aju-
des a les juntes de les ur-
banitzacions perquè, segons 
ordena la llei, són qui han de 
realitzar els treballs de ne-
teja perimetrals. Tanmateix, 
denunciem que es deleguin 
els treballs a una empresa 
de fora de la província i so-
bretot, el cinisme d’impulsar 
ara, allò que es criticava tan 
durament fa un any.
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