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Podeu consultar
el Programa
de la Festa Major
del Catllar 2017
a la contraportada

Finalitzades les franges de
protecció contra incendis
forestals de les urbanitzacions
pàgina

Entrevistem Ilé Gomis,
regidor de Joventut i Festes
pàgina
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Coneixem les nostres
urbanitzacions: Bonaigua
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Tornen els grans castells
per la Festa Major 8

Garden Tapioles

El teu centre de jardineria ben a prop teu
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Telèfons

L’estiu,
el vivim
al Catllar

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

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

Joan
Díaz

Llar d’infants
977 65 49 62

Alcalde
del Catllar

Estem a pocs dies de la Festa Major del Catllar. En aquest
número de L’Agulla trobareu el
programa d’actes complet, amb
activitats destinades a tots els
públics i a interessos i gustos
diferents. Música, esport, cultura
popular, castells, jocs, espectacles infantils... Són dies en què
el nostre poble s’omple de festa
i alegria, una bona època per retrobar-nos i gaudir amb amics i
familiars amb qui, sovint, durant
l’any no ens trobem tant com ens
agradaria.
Però l’oferta cultural i d’oci a l’estiu al Catllar va més enllà de la
Festa Major. Des de Sant Joan,
amb l’estrena de la Nicaseta, la
bèstia de foc que enriqueix el

nostre seguici popular, que les
catllarenques i els catllarencs
podem gaudir d’activitats com
les Nits al Castell, els concerts
a la plaça Pau Sulé i Mensa i la
FoodTruckada Gastronòmica.
La diada castellera del juliol, que
enguany se celebrava per segon
any consecutiu, malauradament
es va haver de suspendre per una
forta tempesta, però sí que es van
poder portar a terme una xerrada i un contacontes de temàtica
castellera.
Precisament, aquest any hem
viscut un relleu al capdavant de
l’organització de la Diada Castellera del Catllar, que enguany se
celebrarà el 26 d’agost. En Joan
Olivé s’ha retirat, després de dè-

cades al peu del canó, com a gran
artífex de la seva consolidació i el
prestigi que dona al Catllar la diada. Em vull sumar des d’aquestes
línies a la multitud de felicitacions
merescudes que ha rebut en Joan
i desitjar també molts encerts i
èxits al seu successor, en Joan
Ignasi Porta, que no dubto que
en tindrà, si tenim en compte la
seva trajectòria al capdavant dels
Gegants i Grallers del Catllar. I
vull acabar aquestes línies amb
una altra felicitació, pel grup de
teatre L’Enramada, que tan bones
estones ens han fet passar i que
enguany compleixen 25 anys i ho
celebren amb diverses activitats.
Bona Festa Major i bon final
d’estiu a tots i totes!

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

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
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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El Castell del Catllar, un espai que explica

els orígens i la història del nostre poble
Una ruta guiada ens permet visitar
aquest monument amb múltiples punts
d’interès
El Castell del Catllar és el principal
atractiu turístic del municipi pel seu
alt valor patrimonial i arquitectònic i
perquè ajuda a comprendre no només
la història catllarenca, sinó del conjunt
del Camp de Tarragona, de l’època
alt-medieval fins a l’actualitat. Situat
al carrer Quintana del Castell, en ple
nucli urbà, el monument es pot visitar
tot l’any en una ruta guiada que dura
entre una o dues hores depenent del
nivell d’aprofundiment que demanin els
visitants. A més, el Castell del Catllar és

defensives en la frontera entre els comtats
catalans i l’al-Àndalus, que durant anys va
ser el riu Gaià. Al seu voltant va néixer el
poble del Catllar. Però en el recinte del
castell s’han trobat restes d’un poblat de
l’època del bronze. El castell va evolucionar
d’un ús defensiu a un de residencial i, més
tard, només de magatzem de les rendes
dels senyors, fins a la Desamortització de
Mendizábal el 1835.
el Centre d’Interpretació dels Castells
del Baix Gaià.
Mentre que a l’estiu els horaris de visita
són de dimarts a diumenge, en els mesos d’hivern, quan hi ha menys hores

Horaris de visites
Hivern

(del 16 de setembre al 14 de juny)
Dissabtes: 10.15 h, 12.15 h (de
l’01/05 al 30/09: 18.00 h)
Diumenges: 10.15 h, 12.15 h
* La resta de dies de la setmana,
visites concertades per a grups trucant a l’ajuntament: 977653101 o
977653007, de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 hores.

Estiu

(del 15 de juny al 15 de setembre)
De dimarts a dissabte: 10.15 h,
12.15 h, 18 h
Diumenges: 10.15 h, 12.15 h
Visites Nocturnes concertades tots els
divendres a les 21 h
Aquests horaris deixen sense efecte qualsevol d’altre anunciat prèviament.

Tarifes

Entrada general: 4,5 €
Entrada reduïda: 3,5 €: Grups Escolars, Jubilats i pensionistes, Titulars
del Carnet Jove, Carnet Club Súper
3, Carnet d’estudiant, Nens i nenes
de 8 a 14 anys (ambdós inclosos).
Entrada gratuïta: Menors de 8 anys,
Carnet docent (si venen acompanyant els alumnes), Carnet minusvàlid.
Entrada per grups:
De 15 a 25 persones: 3,00 €
A partir de 26 persones: 2,50 €
* Les persones beneficiàries d’entrada gratuïta no computaran a
efectes de formació de grup.
Entrada visita nocturna per a grups:
5,00 € (divendres nit)

de sol, aquestes es redueixen als matins de dissabte i diumenge. La visita
comença davant de la façana principal
del castell i continua per l’antic pont llevadís i els fossars defensius. Després
es va a la recepció i es visita el pou de
gel que, amb onze metres de profunditat, és molt espectacular. Un primer
audiovisual contextualitza el Castell
del Catllar en el Baix Gaià i la resta de
castells que trobem en aquest territori.
Posteriorment es comenten les diferents fases de les muralles i les espitlleres, i també el procés de feudalització i les rendes senyorials amb
l’emmagatzematge de diferents productes que portaven els pagesos. Es
puja a les torres i al terrat, on hi ha unes
grans vistes. Durant la visita es poden
veure tres audiovisuals més: un en què
el Castell explica la seva història en primera persona i dos de més curts: un
permet veure la reconstrucció virtual
del Castell i, l’altre, el procés de recuperació del monument en 3D. També
en una sala es poden veure exposades
restes de ceràmica.
L’origen del Castell del Catllar el trobem en
el segle XI, com una de les construccions

L’Ajuntament va expropiar el Castell del
Catllar l’any 2002 després d’un llarg
procés judicial i de negociació amb els
propietaris. Es va portar a terme una
excavació arqueològica retirant el jardí
romàntic que havien creat els darrers
propietaris i que havia cobert les restes històriques. L’agost de 2010 es va
inaugurar el Centre d’Interpretació. De
la gestió del monument se n’encarrega la Fundació del Castell del Catllar,
presidida per l’exalcalde Josep Maria
Gavaldà i amb l’Ajuntament i la Reial
Societat Arqueològica de Tarragona
com a patrons. També promou la resta del patrimoni històric del municipi i
la investigació.

Visita nocturna
Una altra manera de conèixer el
Castell del Catllar és amb una visita
nocturna, que es pot fer del 15 de
juny al 15 de setembre amb reserva prèvia. Acaba amb una copa de
cava al terrat. El Castell també acull
xerrades i conferències, concerts a
l’estiu i s’està estudiant la realització de més activitats.
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Acabades les franges de protecció contra
incendis forestals de les urbanitzacions
Les franges de 25 metres de
protecció al voltant de la major part de les urbanitzacions
del nostre municipi ja estan
acabades. S’han fet seguint
la normativa vigent i amb el
criteri de professionals del
sector. Amb un pressupost
de 42.000 euros han estat
finançades mitjançant una
subvenció de la Generalitat
de Catalunya i amb recursos
propis de l’Ajuntament del
Catllar, que ha apostat per la
seguretat de les persones que
viuen a les urbanitzacions del
nostre terme municipal.

Les nostres
urbanitzacions
estan ara més
protegides
davant d’un
incendi
forestal

S’ha demanat una subvenció
a la Diputació de Tarragona
per fer la mateixa feina a la
urbanització la Cativera, que
per diversos motius no va
entrar en aquest projecte.
Esperem que aquesta tardor
es puguin realitzar les feines
de protecció.

Dinar del programa
“Amb tu, a prop”

Reconeixement de la
comarca a Josep Zaragoza

Els voluntaris i els beneficiaris del programa “Amb tu, a
prop” del Catllar van celebrar el 17 de juny un dinar de
germanor. El programa està promogut per l’Ajuntament, a
través de la regidoria de Salut, Benestar i Família. Es tracta
d’un projecte d’acompanyament telefònic, lliure i gratuït,
dirigit a persones grans i/o vulnerables que viuen soles o
acompanyades d’altres en la mateixa situació. Per a més
informació, podeu trucar a l’Ajuntament: 977 65 31 01.

El nostre veí Josep Zaragoza i Solé
ha estat distingit amb el Diploma
de mèrit de serveis distingits a la
comarca del Tarragonès en prova
d’agraïment per la seva eficaç col·
laboració i ajuda desinteressada
en la consecució dels seus objectius, com a investigador autodidacte en l’àmbit de la història i
l’arqueologia, profund coneixedor

de la història local, maquetista i
coautor de diverses publicacions
especialitzades en matèria d’història i patrimoni, que ha ajudat a
fer conèixer la història del Catllar i
la nostra comarca.
El lliurament del diploma es va fer
el mes de juny en un acte al Casal
Municipal de Creixell organitzat pel
Consell Comarcal del Tarragonès.

Clínica

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

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B
43764 El Catllar (Tarragona)
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Treballem per donar-te
la millor energia

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.
Coneix-ho tot sobre l’energia de Repsol a

mejoremoslaenergia.com
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Entrevista amb Ilé Gomis
regidor de Joventut i Festes

La Festa Major del Catllar és única
Ilé Gomis s’encarrega des de
fa poc més d’un any de les regidories de Festes i Joventut
de l’Ajuntament del Catllar.
Gomis va formar part de la
candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya com
a número dos

»Quines novetats presenta la Fes-

ta Major 2017?
Una de les principals és la Bèstia. Sí, la Nicaseta, la bèstia de
foc de la Colla de diables que
vam batejar per Sant Joan i de
la qual en sóc portant. Una altra
novetat és la tarda de jocs tradicionals, quelcom que s’ha perdut
bastant des que era petit i volia
recuperar, i aquest any ho podrem
fer. També tindrem, en lloc de la
tradicional xocolatada, la Sindriada, més refrescant i saludable.
Recuperem el torneig de dòmino
i l’Orquestra Allioli. L’any passat
ja m’ho vaig trobar tot contractat
i no vam poder-la portar. Una de
les novetats, també, és la Baixada
de la Nicaseta acompanyada de
la Batucada Tympanum, amb qui
recorrerem els carrers del nucli;
i diumenge tindrem el monòleg
d’en Txabi Franquesa, gran humorista. Com a final de Festa Major
tindrem la tronada, que ja s’havia
fet altres anys i que aquest any
també volem recuperar.

»Com definiria la Festa Major del

Catllar?
Única. Convido tothom que no
la conegui a venir al Catllar durant la Festa Major i sabrà per
què és única.

»Els castells tornaran a ser un
dels plats forts?
Sí, cada any tenim la “Champions” del món casteller, i aquest
any no serà menys. Tant de
bo puguem veure algun castell de deu pisos. Repeteixen,
un any més, tres de les millors
colles castelleres del moment:
Castellers de Vilafranca, Vella
de Valls i Jove de Tarragona.

»Com intenteu acostar la Festa
Major a la ciutadania?
Amb més participació, fent actes
per a tots els públics.

»Quin és el suport de l’Ajuntament

a les festes de les urbanitzacions?
Donem subvenció per una part
dels actes que fan les urbanitzacions. Des de fa uns anys s’han
anat perdent cada cop més i ara
molt poques urbanitzacions fan
festes. Els temps han canviat,
però des d’aquí aprofito per dir
que estem oberts a organitzar
actes conjunts amb les urbanitzacions i poder recuperar les
festes.

Sopar de
l’Associació
de la Gent Gran
del Catllar
El dissabte 29 de juliol es va
celebrar el sopar de germanor
de l’Associació de la Gent Gran

del Catllar a la Torre d’en Guiu.
Hi van assistir un total de 160
persones.

Volem crear una
nova borsa de
treball on les
empreses del
municipi puguin
seleccionar els
joves inscrits per
treballar

»Quins projectes pels joves del

poble impulsa l’Ajuntament?
Pròximament volem crear una
nova borsa de treball on les empreses del municipi puguin seleccionar els joves inscrits per
treballar. També estem iniciant
el projecte per la construcció
d’un skatepark.

»En el futur estan previstes més

iniciatives amb els joves del municipi?
Sí, volem fer xerrades informatives
i obrir-nos encara més a aquest col·
lectiu, així com demanar les inquietuds del jovent per poder fer una
programació jove.
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Medi ambient / Associació Mediambiental La Sínia

La vegetació de la zona humida de la resclosa
Com ja us hem anat explicant
en números anteriors, a la
zona humida de la resclosa,
des de la seva recuperació,
s’han anat produint diversos canvis, sobretot a nivell
de la flora i fauna que hi viu.
Un dels canvis més evidents
ha estat l’expansió de la vegetació helòfita, plantes que
viuen a les vores de rius i
zones humides, amb les arrels dins de l’aigua. Aquestes
plantes viuen a les vores i no
són capaces de colonitzar les
zones amb aigua quan tenen
una certa profunditat.

Aquest juliol hem
promogut una
intervenció per
frenar el creixement
i evitar que s’acabi
tapant tota la
làmina d’aigua

L’excavació de la zona humida es va fer pensant precisament en aquest factor,
per evitar que la vegetació
colonitzés totalment la làmina d’aigua. Però com ja
sabeu, els sediments que
van arribar com a conseqüència de la Gaianada del
2 de novembre de 2015, van
modificar aquesta profunditat, reduint-la a menys de la
meitat. I per aquest motiu, la
vegetació ha anat colonitzant
aquest espai. I què caldrà fer?

Font: Museu del Ter

Doncs serà necessària una intervenció amb algun tipus de
maquinària per tal de retirar
part del sediment, sempre i
quan es pugui garantir que
no es perjudica al medi ni a
cap espècie de flora i fauna.
Mentrestant, hem promogut
una intervenció més suau,
amb l’objectiu de frenar el
creixement i evitar que s’acabi
tapant tota la làmina d’aigua.
Gràcies a la col·laboració dels
participants dels Camps de
Treball del Gaià, alguns dels
quals procedents d’altres
països europeus, durant el
mes de juliol hem segat una
part de vegetació, sobretot
la que estava més endins de
la llacuna. El resultat és evident però que ja sabem que té
una durada curta, ja que la vegetació tornarà a sortir i per
tant, que caldrà seguir treballant-hi.

Les plantes helòfites
Són les plantes que viuen a
les vores del riu i les zones
humides com la de la resclosa. Destaquen sobretot el
canyís, que al Catllar també
s’anomena ‘canyolí’; la boga,
que en alguns pobles del Baix

Gaià en diuen ‘bova’; el lliri
groc, i la salicària. Aquesta
darrera planta la reconeixereu
fàcilment perquè fa unes flors
de color vermell púrpura, que
floreix durant els mesos d’estiu i atrau a moltes papallones.
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Xerrada sobre tecnologia
i castells i contacontes

El dissabte 26 d’agost, a partir de
dos quarts de set de la tarda, la plaça de la Vila del Catllar viurà una
nova gran diada castellera amb tres
de les millors colles del moment:
Castellers de Vilafranca, Vella de
Valls i Jove de Tarragona. Ja són
uns quants anys consecutius que
la Diada del Catllar repeteix cartell,
amb tres agrupacions fidels i ambicioses, que han donat tardes de
glòria a la nostra localitat.
Joan Ignasi Porta s’estrena enguany
com a màxim responsable de la Diada del Catllar, substituint Joan Olivé,
el seu creador i gran impulsor. Porta,
conscient que el model d’èxit creat
pel seu antecessor funciona molt
bé, ha apostat per la continuïtat.
“La plaça del Catllar ha aconseguit
un prestigi al llarg de molts anys
d’esforços i això no ho volem perdre. Vindran tres colles que sempre
donen el màxim al Catllar i esperem
tornar a veure grans castells”, afirma.
Porta recomana arribar aviat a plaça
per tenir un bon lloc per veure els
castells i que, a l’hora de situar-se,
es vigili segons quins espais, ja que
si hi ha una paret molt a prop d’una
pinya: “Que la gent pensi que la paret no es mourà i que, si el castell
cau, la pinya s’obre i el que pugui
semblar un lloc privilegiat pot ser
un lloc molt perillós; com a mínim,
recomanem que no s’hi fiquin per-

Salvat

Comunicació

El 23 de juliol el Catllar havia de viure per segon any una segona diada,
amb els Xiquets de Reus i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, però la
intensa pluja que va afectar el Camp
de Tarragona i també el Catllar va

sones amb criatures molt petites”.
Porta fa una crida a la prudència per
viure una gran diada, que espera que
pugui ser millor que la del 2015, tot
i que el llistó està molt amunt: nou
castells de gamma extra, incloent
tres pilars emmanillats.

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

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

obligar a suspendre-la. Sí que es
van portar a terme, però, dues activitats paral·leles: la xerrada a càrrec de Mikel Seijas sobre castells
i tecnologia i el contacontes sobre
L’Espiridió, amb Muntsa Plana.
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El grup de teatre
l’Enramada celebra
25 anys

Un altre estiu de
Música al Castell
El grup musical Petit Comitè va iniciar
l’1 de juliol el cicle Música al Castell, que
ha programat actuacions de diferents tiAquest mes de juliol el teatre ha tingut molt protagonisme al Catllar. El
grup de teatre l’Enramada ha celebrat
els 25 anys amb una sèrie d’actes.
Van començar el primer cap de setmana del mes amb un taller de teatre
el matí i tarda de dissabte i el matí de
diumenge. El 9 de juliol es va representar al Centre Cultural del Catllar

pus de música durant aquest estiu en un
marc tan incomparable com el d’aquest
monument.

“Les dones sàvies”, de Molière, amb
Ricard Farré i Enric Cambray. Del 22
al 30 de juliol es va poder veure al
Centre Cultural una exposició sobre
els 25 anys de l’Enramada, i el 29 i
30 de juliol, també al Centre Cultural,
es va representar “Desmuntant l’Enramada (Recull de records)” amb un
gran èxit de públic.

Nits musicals a la placeta
Pau Sulé i Mensa
La placeta Pau Sulé i Mensa s’ha convertit algunes nits d’estiu en escenari
musical. S’han pogut escoltar les havaneres de Son de Mar i Penjats de l’Ham,

Us animem a participar a la Festa Major del Callar

i també Sunday jazz, una formació amb
vincles familiars al Catllar. Els concerts
estan organitzats per la Comissió de
Cultura.
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Futbol sala

El juvenil i el femení del
CFS El Catllar Atlètic pugen de categoria
El juvenil del CFS El Catllar
Atlètic disputarà aquesta
temporada la lliga de Primera Divisió amb l’objectiu
de la permanència i seguir
amb el gran bloc de futur.
L’ascens a aquesta categoria ha arribat després
d’una gran temporada en
què va disputar amb èxit la
fase d’ascens, en no poder
pujar directament. En el
partit definitiu va derrotar
per 1-8 el CFS Rapitenc.
L’equip sènior A, per la seva
banda, va acabar cinquè i
aquesta temporada intentarà pujar a 3a Divisió amb
alguns reforços i Alfredo
Polo com a entrenador.

El juvenil del
CFS El Catllar
Atlètic
disputarà
aquesta temporada la
lliga de Primera Divisió
ragonins i lleidatans i haurà de jugar en un pavelló
d’un altre municipi, pel fet
de no tenir pavelló propi.
L’entrenador Sergi Gatell
arriba a un final de cicle
i a partir d’ara s’encarregarà del sènior B masculí.
El substitueixen al femení
Jordi Serrano i Lluís Juan.

L’equip femení catllarenc
també ha aconseguit l’ascens i va classificar-se per
la segona fase gràcies a
una gran posició en la primera. En la segona fase va
quedar a mitja taula. La federació unifica grups provincials i aquesta propera
temporada el Catllar Atlètic
s’enfrontarà a equips tar-

El sènior B, doncs, tornarà
a formar-se després d una
temporada sabàtica per
manca d’efectius. A la 2a
Divisió Catalana, el conjunt
de Sergi Gatell tindrà com
a objectius intentar pujar
i que l’equip agafi un estil
propi.

Acte de presentació
del Club de Tennis
el Catllar
El passat 16 de juny es
va donar la benvinguda
a una nova entitat esportiva al nostre municipi: el Club de Tennis
el Catllar. Va ser en
un acte públic amb la
participació de la regi-

dora d’Esports, Goretti
Gatell, i un gran èxit de
públic. El Club de Tennis el Catllar desenvolupa la seva activitat a
les pistes de la Torre
d’En Guiu, estrenades
fa només uns mesos.

Èxit de la 1a edició
de BTT nocturna
del Catllar

Noves pistes
de petanca a la
Torre d’en Guiu

Més de 100 participants
van participar el primer
cap de setmana de juliol en la 1a edició de BTT
nocturna del Catllar.

Aquest mes de juny van
entrar en servei per a
tots els vilatans les
noves pistes de petanca a la Torre d’en Guiu.
També s’ha renovat el
material de tennis tau-

Els participants van re-

córrer 30 quilòmetres
pels boscos del Catllar
en la que és una nova
prova esportiva que es
disputa al nostre municipi, en aquest cas del
món de la bicicleta.

la. Deixant en dipòsit el
vostre DNI al restaurant, podreu disposar
de forma gratuïta del
material per jugar a les
pistes municipals de
petanca i tennis taula.
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Entitats

CLUB ESPORTIU EL CATLLAR
El Club Esportiu el Catllar va
néixer l’estiu de 1926, durant
la Festa Major, de la mà d’un
grup de catllarencs aficionats
al futbol. Fins el 1955 no es va
afiliar a la Federació Catalana.
Fins llavors no havien jugat
competició oficial, cosa que sí
que han fet els darrers 62 anys.
Gairebé en tot aquest període
el CE El Catllar ha militat a la
Tercera Territorial però, a partir dels noranta, va començar a
ascendircategories,finsarribar
a Territorial Preferent. Amb la
reconversió del futbol català la
dècada passada, el club catllarenc va quedar enquadrat a la
Primera Catalana.
La temporada 2014-15 va
ser la millor de la història i el
club, llavors presidit per Manel
Piñero, va quedar a només un
punt de l’ascens a Tercera Divisió. Aquesta fita també va ser
l’inici d’una greu crisi, ja que
aquesta bona classificació va
atreure l’atenció d’un suposat
inversor, Manuel Bartolomé
Gallego, que va arribar al Cat-

La recepta

El Club Esportiu El Catllar l’any 1926, en una foto cedida per Josep
Maria Gatell, soci de l’entitat.

llar prometent l’objectiu de pujar el CE Catllar a Segona Divisió
A, emulant l’equip d’una petita
població gironina, el Llagostera,
que ho havia aconseguit aquella
temporada. L’assemblea de socis va fer president Gallego, però
esportivament les coses no van
sortir bé -un sol partit guanyat
en la primera volta- i socialment
tampoc, ja que el nou president
va voler aprovar uns estatuts il·

legals. La inversió no va arribar i
Gallego va marxar un cop cobrada la subvenció municipal. Una
junta gestora encapçalada per
Piñero va haver de fer-se càrrec
del club, que va descendir a Segona Catalana.

Convocatòria d’eleccions
i nova junta
Van convocar-se eleccions i
només es va acabar presen-

Ariadna Tous

Bloguera de
‘Las delicias de Ariadna’

Timbal de pollastre amb guacamole

INGREDIENTS
◗ 1 làmina de
pasta brisa
◗ 1 ceba mitjana
◗ 1 porro
◗ 1 carbassó
petit
◗ 100 g de formatge ratllat
◗ 4 ous
◗ 150 ml de nata
líquida
◗ Oli d’oliva verge
extra
◗ Mantega
◗ Sal
◗ Un polsim de
pebre negre molt
◗ Un polsim de
nou moscada

Esponjosa combinació de verdures
i formatge sobre base cruixent, un
plaer complet i deliciós. La quiche
és un pastís salat molt versàtil que
admet multitud d’ingredients. La
base és la pasta trencada i sobre
ella s’aboca una barreja d’ous batuts i nata fresca que pot integrar
verdures, formatges, pernil dolç o,
com és el cas de la famosa Quiche
Lorraine, bacó. En aquesta ocasió us proposo fer-la de verdures,
molt més lleugera, sana i apta per
a vegetarians.Tot i que si voleu hi
podeu afegir unes tires de bacon
per donar-hi més sabor o alguna
altra verdura per complementar
com ara xampinyons.
La gràcia d’aquesta recepta és que
tant la podem menjar acabada de
fer, freda o escalfada. Així que, si
tenim un sopar, la podem deixar
feta del dia abans i servir-la directament o donar-li un toc de microones abans de servir-la. Resulta
ideal també per anar de pícnic o
prendre-la a la platja. Tanmateix,
aquest pastís es convertirà en un
bon aliat si us conviden a menjar.
Queda molt fi portar una quiche
casolana com a present, tot i que
en realitat us haurà costat ben poc
fer-la; en menys d’una hora està
llesta i els ingredients són senzills
i econòmics. Quedareu bé amb el
mínim esforç.

PREPARACIÓ
◗ Escalfem el forn a 180 ºC.
◗ Untem un motlle per pastís amb mantega.
◗ Col·loquem la massa en el motlle fent que
la base quedi ben subjecta al fons i pugi
pels laterals un parell de dits.
◗ Punxem la massa amb una forquilla. A
sobre hi posem paper de forn amb cigrons
secs. Enfornem durant 5 minuts amunt i
avall a 180 ºC. D’aquesta manera, la massa
no pujarà.
◗ Mentrestant, piquem la ceba, fem fines
rodanxes amb el porro i ho posem a la
paella amb una mica d’oli d’oliva fins que
rossegin.
◗ Tallem a dauets el carbassó amb pell i
l’aboquem a la paella. Quan estigui cuit
reservem.
◗ Traiem la massa del forn. Retirem el paper
i els cigrons.
◗ En un bol, batem la clara d’un ou i pintem
la massa perquè, d’aquesta manera, el farciment no l’estovi.
◗ Al bol hi afegim el rovell i els 3 ous sencers i ho batem. Hi afegim la nata i quan
estigui ben integrada afegim les verdures,
el formatge, el pebre, la nou moscada i la
sal, i barregem.
◗ Aboquem la barreja dins el motlle.
◗ Enfornem aproximadament uns 20 minuts amunt i avall a 180 ºC fins que s’enrosseixi i el farcit qualli. Per comprovar-ho
punxarem el centre amb un escuradents
llarg, ha de sortir net.

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

Las delicias de Ariadna

tant una candidatura, liderada per l’exjugador Xavier
Roch, que es va marcar com a
objectiu tornar la “normalitat”
al club. En un any han reduït a
la meitat el deute del club, de
52.000 a 26.000 euros, mantenint la subvenció municipal, signant un conveni amb
Repsol i amb la col·laboració
d’empreses municipals.
“L’objectiu és deixar el deute
a zero en quatre anys”, afirma
Roch. També han reconduït
el futbol base, passant de 56
a 90 jugadors, amb 66 empadronats al Catllar, amb una
de les quotes més baixes de
la rodalia. Un altra fita aconseguida aquests darrers mesos és, segons Roch, que el
Registre d’entitats esportives
de Catalunya hagi reconegut
el 1926 com a data oficial de
fundació de l’entitat, ja que
fins ara era el 1955, data de
l’alta a la Federació.
El punt negatiu va ser el descens de Segona a Tercera Catalana i, de cara a la campa-

La temporada
2014-15 va ser
la millor de la
història i el club;
va quedar a
només un punt
de l’ascens a
Tercera Divisió

nya 2017-18, l’objectiu serà
recuperar la categoria perduda. Per aconseguir-ho,
han fitxat un entrenador
experimentat, Jose Mora ,
que procedeix de l’Alcanar,
i incorporaran mitja dotzena de jugadors per reforçar
la plantilla, que continuarà
formada majoritàriament
per jugadors del municipi i
el Baix Gaià. El CE El Catllar
es presentarà el 27 d’agost
a les 19.00 hores contra el
Torredembarra en el Trofeu de Festa Major. El 20
d’agost a la mateixa hora
el primer equip catllarenc
s’enfrontarà al Morell en
el Trofeu de la Vila.
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Educació física
a l’escola:
i si anem més enllà?
Hi ha un o dos dies a la setmana en què, quan una mestra en
concret treu el cap pel vidre de
la porta o entra a classe, els
alumnes canvien de cara. És
l’únic dia en què no acceptaran que una excursió, una obra
de teatre, o qualsevol altra raó,
trastorni els seus plans. És
l’hora d’educació física!
Amb tot això, des de ben petits
amb la psicomotricitat, i fins
que deixen el centre a l’ESO,
des de l’escola potenciem, a
través de l’educació física, el
fet que l’alumnat explori al
màxim les possibilitats del
seu cos, així com les possibilitats esportives que ofereix
el seu entorn. A les classes
de psicomotricitat es treballa
principalment amb circuits on,
de manera autònoma, els nens
i nenes descobreixen les capacitats motrius del seu cos,
arrossegant-se, saltant, caient, corrent, imitant, ballant…
Són els propis alumnes qui
experimenten, superen pors,
es deixen anar…
A poc a poc, cap a finals
d’educació infantil i amb l’entrada a cicle inicial de primària, s’introdueix ja l’activitat
més dirigida, que en aquests
inicis serà en forma de jocs.
A partir de les diverses propostes de joc que fan les especialistes, les xiquetes i els
xiquets desenvoluparan tot
el ventall d’habilitats motrius
bàsiques. A més, entren cada
cop més en escena valors
que es desprenen de l’esport,
com el treball en equip, la
competitivitat, el saber guanyar i perdre, el respecte pels
companys, rivals, àrbitres i
normes de joc… L’evolució
natural porta l’alumne a introduir-se en habilitats motrius més específiques, amb
l’ús d’implements i objectes
que comencen a prendre més

protagonisme cap a cicle mitjà; per a cicle superior amb el
preesport, una “excusa” en
forma d’introducció a un esport en concret, a partir de la
qual aprofundim més encara
en el treball de les habilitats
motrius i, cada cop més, les
capacitats condicionals com
la força, la resistència, la velocitat…
Ja amb l’entrada a l’ESO, els
esports agafen el protagonisme, al mateix temps que
es busca que el propi alumne
sigui conscient del seu estat
físic i de què pot fer per millorar-lo. Transversalment s’hi
suma el treball de l’expressió
corporal en forma de danses,
representacions teatrals, imitacions... i els hàbits d’higiene,
des del simple fet de deixar les
sabates ben ordenades, fins a
la possibilitat de dutxar-se en
finalitzar la classe, passant
per hàbits com l’escalfament
o els estiraments i la tornada a
la calma en cada sessió.
Potser ara que fa 25 anys que
els Jocs Olímpics de Barcelona
van canviar la manera de veure l’esport al nostre país, i que
un nou esdeveniment esportiu
està apunt de tocar-nos ben
de prop, com són els Jocs del
Mediterrani de Tarragona, és
el moment de fer un nou gir a
l’enfocament de l’esport a casa
nostra. Caldria, segurament,
un replantejament del model
del treball d’educació física a
l’escola a tots els nivells. No
pas per oferir aquest volum
d’activitat física recomanat i
necessari, però sí per crear un
hàbit d’activitat diària.

El missatge que donem, ara
mateix, és que amb dos dies
de moure’s a la setmana, ja
n’hi ha prou. Està clar que això
entra en contradicció amb les
recomanacions abans esmentades, i que es deixa la major
part del volum de l’activitat
física per fer fora de l’escola.
Un alumne que faci esport extraescolar 3 dies a al setmana
en forma d’entrenament, i un
quart en forma de competició
el cap de setmana, s’estarà
acostant al volum d’activitat física ideal, però no serà
gràcies a l’escola. Què ens
semblaria si, de tota la feina
que s’ha de fer de, per exemple, matemàtiques, a l’escola
només en féssim una tercera
part, i tota la resta s’encomanés a acadèmies de repàs fora
de l’horari escolar? Segur que
posaríem el crit al cel.
En definitiva, l’educació física hauria d’agafar molt més
pes dins les nostres vides,
tant dins com fora de l’escola. Grans i petits ens hem
de conscienciar que allò del
“mens sana in corpore sano”
és encara completament vàlid,
i que un bon rendiment escolar necessita anar acompanyat d’una bona dosi de moviment diària, d’esport, de bona
condició física i, en definitiva,
de salut. Una salut i condició
física que hem d’assolir des
de l’escola, des de l’esport
extraescolar i de lleure, i des
de la família.
Arcadi Cornadó Royo
Especialista d’Educació Física a l’Institut-Escola l’Agulla

El Catllar recapta 555 euros
en la campanya ‘Mulla’t’
El diumenge 9 de juliol el Catllar va participar a la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple” i va recaptar 555 euros: 439 amb
la venda d’entrades i 116 amb la venda de
material. Aquests diners es destinen a la
Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). El “Mulla’t” es va celebrar a la piscina municipal de
la Torre d’en Guiu.

La Torre d’en Guiu acull
el Festival de la Rosa
L’Associació sociocultural de
romanesos Mihai Eminescu
de Tarragona va celebrar el
Festival de la Rosa el passat 4 de juny a la Torre d’en

Guiu. Es van poder veure i
ballar danses populars, tastar gastronomia romanesa,
escoltar música tradicional i
molt més.

Èxit de la I Fira Medieval
del Catllar
El Catllar es va omplir el darrer cap de setmana de maig
de centenars de visitants en la
primera edició de la Fira Medieval que es va celebrar els voltants del castell. Els visitants
van poder gaudir del mercat
medieval, amb artesania, taverna, haima, kebab, xurreria
i creperia. Els més petits van

passar-s’ho bé amb la granja
d’animals, carrusel i inflables.
L’exposició d’aparells de tortura “La Santa Inquisició”, el
campament medieval i diferents recreacions històriques
també van captar l’atenció dels
visitants. A més, durant aquells
dos dies hi va haver entrada
lliure al castell del Catllar.

Apunts de DIETÈTICA

És temps de...

tomàquets
Els tomàquets pertanyen a
la mateixa família que els
pebrots.
Són molt rics en potassi,
magnesi, vitamina B, C i
provitamina A. Destaca la
seva aportació en licopens,
amb molt poder antioxidant.
Són hipocalòrics i molt rics
en fibra.
Indispensables en un sofregit, són un ingredient
essencial en la cuina cata-

lana, on es
mengen tant crus (amanida) com cuits (fregits, escalivats o en sopa).
Al mercat, trobem cada vegada més varietat, sobretot
a l’estiu: montserrat, cireres, kumatos, raf, branca,
pera, tomacons, cor de bou,
tomàquet del pebrot, etc.
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Les nostres urbanitzacions

Bonaigua

Bonaigua és la urbanització més propera al nucli del
Catllar, situada molt a prop
del cementiri, a la dreta de
l’inici de la carretera T-203.
El seu origen està en els
anys setanta i compta amb
58 parcel·les, de les quals
gairebé una quarantena estan ocupades tot l’any. Els
habitants procedeixen de la
ciutat de Tarragona i també
de la zona metropolitana de
Barcelona.

rit el compromís de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) a
Tarragona de desvincular la
connexió de la Bonaigua al
clavegueram del projecte general de la zona de Llevant
del municipi, que n’impedeix
l’execució. Ara només falta
l’aprovació de l’ACA a Barcelona per poder solucionar la
connexió de la urbanització a
la xarxa de clavegueram del
nucli del Catllar i acabar amb
aquesta demanda.

La gran preocupació de la
urbanització és la connexió de les clavegueres, que
ja estan construïdes de fa
més d’una dècada, però no
estan connectades a la xarxa general. Els veïns han de
fer servir motors i camions
per cobrir aquesta mancança. L’Ajuntament porta
mesos treballant en aquest
tema i finalment ha adqui-

Una altra demanda és la construcció d’una vorera i un pas
de vianants perquè els veïns i
les veïnes de la Bonaigua puguin desplaçar-se a peu amb
més seguretat al nucli del Catllar. A requeriment de l’Ajuntament, la Diputació de Tarragona ha adquirit el compromís de
tapar la cuneta de la carretera abans d’acabar l’any i així
el 2018 l’Ajuntament podrà

carretera fa un temps va ser
una mesura de seguretat
ben rebuda pels veïns. Fa
poc s’han realitzat canvis
en la recollida de poda per
millorar la gestió d’aquests
residus.

El seu origen està
en els anys setanta
i compta amb 58
parcel·les, de les
quals gairebé una
quarantena estan
ocupades tot l’any

construir-hi sobre una vorera,
que connectarà la Bonaigua
amb el poble, facilitant l’accés
a equipaments com l’escola.
Per altra banda, l’oficina tècnica de la Diputació està estudiant la construcció d’un pas
per creuar la carretera.
També demanen la construcció d’un parell de ressalts més
al carrer d’entrada, ja que ara
només n’hi ha un i els vehi-

Com a equipaments disposen d’un camp de futbol,
una àrea de petanca i aparells de gimnàstica i un parc
infantil. Els manca un local
social. Fa anys hi van renunciar a canvi de la construcció de les clavegueres,
però ara seria necessari
disposar d’un espai on, a
més de reunir-se la junta,
s’hi pugui guardar material
per a l’organització de les
festes de la urbanització.
Aquestes s’havien celebrat fins que fa uns anys
els problemes logístics de
la gestió de material van
fer que es deixessin de fer.
El president de la junta de
propietaris de la urbanització és Orlando Retamar.

cles agafen massa velocitat
i posen en perill els infants.
La construcció d’una barrera que separa el carrer de la

Pilar Ramón

VET-CONSEJOS

Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

14 CONSEJOS ÚTILES PARA
QUE TU PERRO NO PASE
TANTO CALOR ESTE VERANO
DISMINUYE la cantidad e intensidad de la ACTIVIDAD FÍSICA que tu perro realiza.
2 Salid a PASEAR en las PRIMERAS y ÚLTIMAS HORAS del día,
son los momentos más frescos.
3 Practica la PRUEBA DE LOS 5
SEGUNDOS: apoya la palma de
tu mano sobre el asfalto y cuenta
hasta 5. Si lo puedes aguantar
sin problemas, tu perro ya puede
salir a pasear sin hacerse daño
en las almohadillas.
4 El perro debe tener SIEMPRE
AGUA LIMPIA Y FRESCA a su
disposición.
5 DUPLICA la cantidad de AGUA
que le das a tu perro.
1

Dale CUBITOS DE HIELO, le
refrescará y se lo pasará pipa.
7 Si tu perro pasa tiempo en
el exterior de la casa, es fundamental que tenga SOMBRA y
agua “ad libitum”.
8 Los recipientes de AGUA
deben ubicarse en un lugar
FRESCO, lejos de sol. Y ser repuestos con frecuencia.
9 Si tienes AIRE ACONDICIONADO, tu perro también lo agradecerá.
10 NUNCA dejes a tu perro en
el COCHE, aunque esté en la
sombra. La temperatura en verano en su interior puede llegar
a alcanzar los 60º C.
6

Puedes complementar su
dieta con COMIDA HÚMEDA,
proporcionándole así mayor
cantidad de líquido.
11

El PELAJE del perro le PROTEGE del sol y el calor, por lo que
NO se aconseja un corte completo, sólo en algunas razas se
recomendaría recortar.
12

CEPILLA a tu perro para eliminar el pelo muerto y así proporcionarle más frescor.
13

Si te parece que tu perro tiene mucho calor, REFRÉSCALE
CON AGUA la zona ventral, las
almohadillas de las patas y la
cabeza.
14

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

680 457 614
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Llibres

LA PELL DE L’AIGUA

Vicky Gironès

HORTA

Es planten bròquils, cols, pastanagues,
escaroles, espinacs, bròquils, bledes,
cebes, xicoira. Es poden sembrar espinacs, raves, naps i bròquils. Per recollir les cebes cal deixar-les assecar al
mateix hort. Si fa molta calor, aquesta
pràctica no és recomanable.
Si hem de preparar la terra per les
plantes de tardor, abans de llaurar
incorporarem fems, aquests aporten
quantitats importants de fòsfor i potassi, i poden substituir l’adob mineral.
Les escaroles s’han de regar amb
molta freqüència, ja que podrien espigar-se.

Jardineria

És el moment de fer la plantació d’esqueixos de gerani i marialluïsa.
La gespa s’ha de regar molt, sempre a
primera hora del matí, per mantenir-hi
un alt grau d’humitat i s’ha de tallar
molt sovint.
-Poda d’arbustos i tanques. Cal adobar amb fems o amb adob químic a
raó de 130 gr/m2
-Plantarem: pensaments, jacints, lilàs,
clavellines....
-Cal regar i adobar els rosers per aconseguir una bona floració a la tardor.
Geranis - eruga barrinadora
A l’estiu és quan les poblacions solen
ser més altes, per la qual cosa, si en teniu atacs, és recomanable mantenir els
geranis protegits amb tractaments amb
productes insecticides autoritzats. Les
poblacions aniran disminuint al llarg del
mes de setembre.

TRACTAMENTS
FITOSANITARIS
Aranya roja: només es recomanable
tractar les finques que tinguin més del
80% de fulles amb aranya roja.
Mosca de la fruita: les captures són
entre moderades i altes segons les
zones, cal que esteu atents als contestadors telefònics automàtics de
les diferents zones fructícoles. 977
219 312
Corc o carpocapsa: al protegir els
fruits. Productes: cipermetrin, clorpirifos, bacillusthuringiensis

’agulla
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EDITA:

Editorial:
Proa - A tot vent
OLIVERA
Mosca de l’oliva: cal estar atents al
contestador del Servei de Protecció
dels Vegetals, a fi de fer el tractament
en el moment més oportú, al telèfon
977 219 312.
Terminis de seguretat dels productes
aconsellats, que són el dies que han de
passar entre el tractament i la recol·lecció:
Dimetoat: 60 dies
Deltametrin: 7 dies.
Imidacloprit: 7 dies. Només es poden
utilitzar les formulacions registrades
per mosca de l’oliva
Productes cúprics: 15 dies.
Spintorcebo: 7 dies (apte per producció
ecològica)
Caolin: n/p (apte per agricultura ecològica)
FRUITERS
Cítrics: minadora, cal estar pendents
de tractar en plantacions joves, amb
brots nous i receptius, reconeixereu
l’atac perquè l’eruga fa galeries a les
fulles apicals i més tendres; si l’arbre
és adult es pot considerar que ho superarà per si mateix, altrament caldrà
un tractament.
Fruiters en general: Estratègies de
tractament a caiguda de fulla, es recomana fer un tractament amb productes cúprics, segons règim de pluges
i humitats que es registrin podem fer
dos tractaments.
TOMAQUERA:
Cuc del tomàquet i tuta absoluta:
tractament amb bacillusthuringiensis
aproximadament cada 10 dies, mullar
bé la planta i els fruits, fer el tractament
a primera hora de matí o a darrera hora
de la tarda.
Cul negre: a causa de la calor pot
aparèixer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc
abundants.

Jordi Salvat
El Vallenc
TIRATGE: 2.200 exemplars
DIPÒSIT LEGAL: T217-2016
COORDINACIÓ DE CONTINGUTS:
MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ:
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Joan Díaz, Antonio López, Joan
Morlà, Carles Guillén i Marcelo Tarantino.
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que expressen lliurement les seves opinions. Els articulistes i col·laboradors exposen criteris i posicions personals.
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Gràcies al Club de lectura de la Biblioteca de Montbrió del Camp he conegut una escriptora per a mi nova:
na Isabel Olesti. M’agrada molt llegir,
però l’experiència d’explorar un llibre
i després intentar veure’l amb els ulls
de l’autor em fascina.
Isabel Olesti és nascuda a Reus, l’any
1957. Professionalment es dedicà a
la dansa fins el 1995, i ara és gestora de projectes culturals. En el camp
literari ha guanyat els premis Andròmina amb el recull de contes “Desfici” (1988) i el Josep Pla amb “Dibuix
de dona amb ocells blancs” (1995).
En novel·la ha publicat “L’aire groc”
(1996), “El marit invisible” (1999), “El
festí de Nàpols” (2002), “La muntanya
dels secrets” (2005), “Nou dones i una
guerra. Les dones del 36” (2005) i finalment “La Pell de l’aigua“ (2012), un
títol amb el qual va guanyar el Premi
Mallorca l’any 2011.
Aquest llibre m’ha descobert una part
de la Barcelona fosca de les Rambles
que no he pogut conèixer, ja que la
van fer desaparèixer abans dels Jocs
Olímpics de Barcelona, en un àmbit
on es descriu d’una forma magistral
el maltractament psicològic i físic al
qual estan sotmeses moltes dones
per part d’homes que, a sobre, manifesten que les estimen i protegeixen.
La novel·la ens explica la història
d’una dona anònima submisa a les
figures masculines. De petita té al seu
pare, que representa la falsa moral
catòlica i, de més gran, al seu home,
que la sotmet a relacions sexuals no

desitjades. Al personatge li manca
relació afectiva amb els seus pares,
amb el seu home i amb els fills no
desitjats fruit de violacions. Té una
especial relació amb la seva mare,
que la portava al riu, que li representava l’alliberació, en una mena de
personatge que apareix durant tota
la novel·la: l’aigua, ja sigui la del riu,
la de la banyera...
Un dia, durant la visita del Papa i
després d’una gran tronada, la dona
s’allibera del seu home i dels fills i
comença la cerca d’una nova vida.
Al cap de poc temps troba una persona que li mostra estima i que té
cura d’ella. I és precisament la Pura,
un transvestit de les Rambles, un representant més de la part fosca de la
ciutat. Seguidament apareix un altre
personatge masculí que li vol fer la
pell, enmig d’un argument que no
dona treva al lector.
Aquesta novel·la refereix una història trista, però que acaba bé, quan
la dona s’enfronta a les seves pors
i torna als orígens al costat de la
seva mare. Aquesta ressenya literària la dedicaré a totes les dones
anònimes que es troben atrapades
en una vida que les escanya, perquè
s’animin a escapar-se de les cadenes que les empresonen. Només em
queda recomanar-vos la lectura del
llibre, en un moment en què tingueu
temps per digerir una història molt
dura i, alhora, prou descriptiva d’una
part de la societat que ens queda
amagada...
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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)

L’equip de govern us desitgem una bona Festa Major!
“Quan arriba la Festa
Major, et trobes la gent
que torna al poble per
gaudir dels actes. Un
dels que més agrada és
el ball amb el concert.
No hi podeu faltar!”
Teresa Canela

“La nostra diada castellera és un referent i la més
important de les que se
celebren en les places
històriques sense colla
pròpia”.
Joan Díaz
“Desitgem que els convidats i visitants gaudeixin
del nostre patrimoni cultural i de la Festa Major”.
Joan Morlà

“La Colla de Diables
del Catllar ens regala
tradició i cultura popular. No us perdeu un
dels actes centrals i
més vistosos de la
Festa Major”.
Goretti Gatell

“En col·laboració amb les
associacions, omplim de
tradició la nostra Festa
Major. Mantinguem encesa aquesta il·lusió”.
Carles Guillén

“Estem de festa! Per
viure-la, per gaudir-la,
per sentir-la, per sortir, per compartir,
perquè només així la
farem nostra, participant activament de la
programació”.
Ilé Gomis

“Es la posibilidad de realizar un sueño, lo que hace
la vida más interesante y,
a muchos de esos soñadores y artistas, los encontramos en el Centre
Cultural del Catllar”.
Marcelo Tarantino

Grup municipal socialista del Catllar

Antonio López, Montserrat Inglès, Carlos Álvarez i Eva Zafra

Com es contracta a l’Ajuntament del Catllar?
Quan la desídia, la manca
de criteris i la falta de rumb
són les característiques d’un
equip de Govern, qualsevol
qüestió, per menor que sigui,
pot esdevenir un problema.
És el que passa, per posar
només un exemple, amb la
plaça de substitució que
afecta la biblioteca del poble.
No crec que calgui entrar,
ni vull, en qüestions personals; tan sols diré que a la
treballadora que fins ara feia
les substitucions de la Biblioteca Municipal, no li han
proposat el nou contracte
de substitució i li han ofert
a una altra persona d’acord
amb un decret municipal “de

màxima urgència”. La treballadora acomiadada al·lega,
al nostre parer, amb raó, que
s’ha vulnerat el concurs de
mèrits efectuats al seu dia
pels quals va obtenir aquesta
substitució d’auxiliar de biblioteca i, conseqüentment,
demana al consistori que
tingui present el resultat del
concurs de mèrits convocat
al seu dia... pel mateix consistori.
Poso aquest exemple perquè
em sembla extraordinàriament revelador del caràcter
lamentablement arbitrari a
què s’ha arribat en determinades qüestions. Com
contracta l’Ajuntament del

Catllar en l’actualitat? Amb
quins criteris? D’acord amb
quins barems? És raonable
fixar un concurs de mèrits
per després obviar-los via
un decret “de la màxima urgència”? Quin sentit té tot
plegat?
El més trist i lamentable és
que ens agradaria, almenys,
poder dir que aquest cúmul
de despropòsits és fruït de la
mala praxis d’algú o d’un incompetent puntual. Però no,
per desgràcia no és així. En
la nostra opinió tot plegat és
conseqüència del descontrol
que impera a l’equip de Govern, la falta de lideratge de
l’alcalde, la desídia en estat

pur que hi regna i la manca
de treball demostrada per
l’actual majoria de Govern.
Com, si no, és possible que
una treballadora hagi de recordar-li al Govern municipal els criteris que el mateix
Ajuntament va fixar per establir una meritació objectiva
per aquesta plaça d’auxiliar a
la biblioteca? No s’entén res
de res...
Des del grup socialista volem adreçar-vos un missatge d’esperança. No estem
condemnats a patir aquest
desgovern eternament. Tots
sabem com es va trair la
voluntat democràtica dels
catllarencs expressada a les

urnes i com es va configurar
l’actual majoria de Govern a
l’Ajuntament: per fer fora del
Govern municipal a aquells
que havíem guanyat les eleccions. Sense cohesió, ni un
projecte de poble, tan sols
per un tacticisme de curta
volada.
El canvi, doncs, s’ha convertit en un imperatiu moral. Un
canvi que, és just reconèixer-ho, cada dia suma noves
adhesions. Un canvi que ja
no només és necessari, sinó
que és imprescindible. Un
canvi que, n’estic convençut, arribarà amb força a les
eleccions municipals d’aquí
a dos anys.

16
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Festes Estiu del Catllar 2017

Dissabte 12 Agost

FESTA MAJOR

A les 22 h, Música al Castell
amb Quintet Camerata XXI i amb
la soprano Alba R. Forasté.

Dijous 24 Agost

Dijous 17 Agost

Organitza la Colla de Diables del Catllar (inscripcions a l’ajuntament fins dimarts 22).

A les 19 h, a la Sala Polivalent,
inauguració de l’exposició
de Maria Armengol i Mayol.
A les 20 h, Toc de Campanes.

Diumenge 20 Agost
A les 10 h, al Centre Cultural,
Torneig d’Escacs.
A les 12 h, a la Torre d’en Guiu,
Musclada gegantera.
A les 12 h, a la Torre d’en Guiu,
Festa Aquàtica (entrada gratuïta).
A les 17 h, a La Torre
d’en Guiu,
Bicicletada
Popular.
Inscripcions a
l’Ajuntament fins
el 16 d’agost a les
14 h.

Organitza Club BTT El Catllar.

A les 19 h, al Camp de futbol
Municipal,
Partit del Trofeu de la Vila:
C.E El Catllar-C.D Morell.

Dimarts 22 Agost
De les 17.30 h a 21.30 h, al Consultori Mèdic, Donació de Sang.
A les 22h, al carrer de França, Baixada de la Nicaseta, amenitzada
per la BatucadaTympanum.
Organitza la Colla de Diables del Catllar.

Dimecres 23 Agost
A les 19 h, a La Torre d’en Guiu,
Cursa d’orientació nocturna.
Entrega de dorsals de 18h a 18.45
h (inscripcions a l’Ajuntament fins
el 21 d’agost a les 14 h.)
A les 22h, al Castell
de la Vila,
Despertada de
Gegants.
Organitza la Colla
de Gegants i Grallers del Catllar.

A les 17 h, a la Plaça de Pau Sulé i
Mensa i davant del Centre Cultural,
Jocs Tradicionals.

A les 17.30 h, al Centre Cultural,
Torneig de Dòmino. Inscripcions a
l’Ajuntament. Preu: 1,50€.
Tot seguit, Sindriada.
A les 18 h, a la Torre d’en Guiu, Final del 10è Torneig de Tennis.
Organitza Club de Tennis El Catllar.

A les 19 h, a la torre d’en Guiu,
Masterclass de Zumba amb la ZIN
local Anna Mateu i el ZIN internacional Jordi Giralde.
A les 22 h, al teatre del Centre
Cultural Teatre amb “Lord_k”, producció de la Sala Trono amb Roger
Condesa, Paloma Arza i Oriol
Grau. Venda d’entrades a l’ajuntament. Preu 5€.

Divendres 25 Agost
A les 17 h, a la Torre d’en Guiu,
Concurs de Trencaclosques. Inscripcions a l’Ajuntament
(preu de la fiança
3€.)
A les 21 h,
a la Torre
d’en Guiu,
Concert de
Festa Major
amb
l’Orquestra
La Principal
de la Bisbal.

Tot seguit, Cercavila amb la Colla
de Gegants i Grallers del Catllar,
la Nicaseta del Catllar,
Manotes de la Riera,
Gegantona Pastoreta i Gegant
Carmelo de l’Esplai Sant Fructuós, Manotes
Mariner i Bruixa
Petra, Drac Xinés
de la Colla Gegantera de l’Associació
de de veïns del Barri del
Port de Tarragona i Ball de Bastons
de Tarragona. Acompanyats per la
Xaranga Suquet Calero.
Acabarem a la Torre d’en Guiu amb
el tradicional Vermut Popular.
A les 18 h, a la Plaça de la Vila, Diada Castellera amb la Colla Jove
dels Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella
dels Xiquets de Valls.
Apunta’t a l’Ajuntament al sorteig
de 3 invitacions dobles per veure
la diada des d’un balcó de l’Ajuntament (empadronats al municipi).
El sorteig es farà junt amb el de les
llotges.
Seguidament a la Plaça de la Vila,
Correfoc amb els Diables del Catllar i els Diables de Pratdip.
A les 23 h aproximadament, a
la Torre d’en Guiu, Ball amb La
Petita Gran Orquestra Liberty.
Seguidament, ball amb l’Allioli i
La Banda del Coche Rojo.

Diumenge 27 Agost
A les 11 h, Missa.
A les 12 h, a la plaça de
l’Església, Entrega de premis
del torneig de tennis.
Tot seguit,
Baixada de trastos.
(Inscripcions a l’Ajuntament).
De 17 a 20 h, al Carrer de
França, Tobogan Aquàtic i Parc
infantil amb inflable (recomanem
portar tovallola).
A les 19 h, al Camp de Futbol Municipal, Trofeu de Festa Major C.E El
Catllar – U.D Torredembarra.
A les 21 h, a la plaça de la Vila,
Correfoc infantil amb els Diables
del Catllar, Diables de Constantí i
Diables d’Altafulla.
A les 22.30 h, a La Torre d’en Guiu,
Monòleg amb Txabi Franquesa.

Dilluns 28 Agost
A les 22 h, a la Plaça de la Vila,
Cinema a la fresca: “La Bella i la
Bèstia”.
Seguidament, a la Plaça de Pau
Sulé i Mensa, Tronada final de Festa Major.
Si hi ha canvis en el programa
es comunicaran a la web
www.elcatllar.cat i al Facebook
i Twitter de l’Ajuntament

A les 00.00 h, a la
Torre d’en Guiu, Ball de Festa Major
amb l’Orquestra
La Principal de La Bisbal.
A la 1.00 h, a la pista de les escoles
velles, Disco-mòbil.
Organitza la Colla de Diables del Catllar.

Dissabte 26 Agost
A les 8 h, pels carrers del nucli
urbà, Matinades amb els Grallers del Catllar.
A les 11.30 h, Missa de Festa
Major amb la participació de la
Coral Sant Nicasi.

Diumenge 10

Dilluns 11

A les 13.30 h, a la Torre d’en
Guiu, Paella Popular (venda de
tiquets a l’Ajuntament).

A les 11 h, Ofrena Floral al monument de la Torre d’en Guiu,
amb la Cobla La Principal de
Tarragona.

