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de Joan Díaz
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Escoltem els nostres
veïns i veïnes
Aquest és el primer cop que
em dirigeixo com a alcalde
als veïns i veïnes del Catllar
des d’aquest espai del butlletí
municipal. És un honor i una
responsabilitat exercir aquest
càrrec, però ho faig amb la
confiança de formar part d’un
equip de set persones que ja
fa gairebé un any i mig que
governem el Catllar. Durant
aquest any i mig que resta per
acabar el mandat continuarem
endavant amb el programa que
ens vam plantejar en assumir
aquesta responsabilitat i que
té com a principal objectiu millorar la vida dels catllarencs i
les catllarenques.

I per aconseguir-ho, un els mitjans de què disposem és escoltar la gent i tenir-la en compte
a l’hora de prendre decisions,
com en el cas de programar
activitats culturals. Per això
vam tirar endavant l’enquesta “Millorem l’oferta cultural
del Catllar”. Dels resultats en
parlem en aquest número de
L’Agulla, i al web municipal podreu consultar-ne els resultats
complets, que ens ajudaran a
adaptar l’oferta cultural del
nostre municipi a les necessitats i gustos dels veïns i veïnes.
Aquest mes que acabem d’iniciar està ple d’activitats aprofitant la festes de Nadal. És una

Catllar

època per viure les tradicions
al costat dels nostres éssers
estimats, sobretot els nens
i nens. Vam començar el 2
de desembre amb el concert
de la Coral Santa Rosalia La
Bella Italia i acabarem amb la
cavalcada de Reis la nit màgica del 5 de gener. Entremig,
més concerts i espectacles,
les Estampes Nadalenques,
fer cagar el tió, el sopar de final d’any... A la contraportada
d’aquest butlletí en trobareu el
programa complet.
Entre els diferents continguts
d’aquest número de L’Agulla,
els serveis municipals de Salut
i Benestar i Família tenen un
protagonisme important, amb
una entrevista a la regidora
Teresa Canela i un reportatge
sobre l’ampliació del consultori mèdic municipal. Es tracta
d’una àrea molt important de
l’Ajuntament perquè tots els
veïns i veïnes del poble se’n
beneficien d’una manera o
una altra.
I vull acabar aquestes línies
desitjant salut, sort i llibertat.
Bon Nadal
i pròsper any 2018!!!
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Telèfons

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

Vigilants Municipals
619 042 538
Assistent Social
977 65 36 87
Consultori Mèdic
977 65 36 75
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
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Ampliació del consultori mèdic
Durant aquesta tardor s’està ampliant el
Consultori mèdic del Catllar, amb l’objectiu de disposar d’unes instal·lacions
que milloren la seva operativitat i eficiència. Fins ara, hi havia quatre despatxos i amb la nova distribució es passa
a sis. Això s’ha aconsegueix gràcies a
guanyar un nou espai, que fins ara era
una àrea polivalent de l’Ajuntament.

CONSULTORI MÈDIC
DEL CATLLAR

Av. Catalunya, s/n
Telèfon: 977 653 675
Horari: de 8.30 a 14.00
hores de dilluns a divendres

A dalt, els nous despatxos de la treballadora social i l’educadora social. A baix, el servei d’atenció a l’usuari i centraleta, i un dels
espais de pediatria, que es comunicarà amb la consulta de pediatria amb una porta en aquesta paret.

Serveis
» Medicina familiar
i comunitària
» Pediatria
» Infermeria d’adults
» Infermeria de pediatria
» Extraccions de sang i
recollida de mostres
» Atenció domiciliària
Amb els canvis, ara hi ha un despatx
per a la treballadora social i un altre per
l’educadora social -fins ara aquestes
dues professionals compartien espai-.
Per l’altra banda, les consultes tindran
quatre despatxos enlloc de tres: l’àrea

Clínica

de pediatria passa de tenir només un
despatx -compartit pel pediatra i la
infermera de pediatria- a dos espais,
que, a més, estaran comunicats entre
sí. D’aquesta manera, en un futur es
podrien ampliar les hores de pediatria

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

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

Amb la nova
distribució es guanya
espai i es passa de
quatre a sis despatxos

del consultor mèdic del municipi sense
afectar la resta d’usuaris.
Altres millores que s’han fet al consultori són la instal·lació d’una centraleta
per potenciar l’atenció als usuaris i una
nova climatització.
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Joan Morlà relleva Joan Díaz
com a alcalde del Catllar

Catllar
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L’Associació de Dones
del Catllar distingeix
Maria Vidal

L’Associació de Dones del
Catllar va celebrar el 26 de
novembre la Festa de la Sòcia. Una de les sòcies de més
edat de l’entitat, Maria Vidal

Domingo, va rebre un homenatge. Un concert de la Coral
Gaià Gospel i un petit refrigeri
van completar el programa de
l’acte.

Homenatge als alcaldes
de la Ruta Maginiana
En la sessió extraordinària
del ple municipal del dimarts 31 d’octubre, el fins
ara primer tinent d’alcalde
Joan Morlà (UNICAT), va
assumir l’alcaldia del Catllar, en substitució de Joan

Díaz (ERC), que ha renunciat al càrrec per motius
laborals. Díaz continua
com a regidor de govern,
mantenint les carteres d’Urbanisme, Governació i Medi
Ambient.

En el ple, Morlà va obtenir
set vots a favor, els dels
grups del govern (UNICAT,
PDeCAT, ERC i ICV-EUiA),
mentre qye Antonio López,
del PSC, en va sumar quatre,
els del seu grup municipal.
L’alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, va rebre el
setembre a la Casa Canals
als alcaldes dels pobles de
la Ruta Maginiana, en un homenatge a totes les localitats
que fan possible la Baixada de
l’Aigua de Sant Magí, entre les
quals hi ha el Catllar. Durant

la trobada, l’alcalde Ballesteros va agrair “la col·laboració
incondicional dels alcaldes,
sobretot en un any molt difícil” en què es va haver de
suspendre l’últim tram de la
Baixada com a conseqüència
dels atemptats de Cambrils i
Barcelona”.

Resultats de l’enquesta
“Millorem l’oferta
cultural del Catllar”
Un total de 48 persones han
respost l’enquesta “Millorem
l’oferta cultural del Catllar”,
que han puntuat l’oferta cultural del municipi amb 11 enquestats entre 2 i 4 punts, 20
enquestats entre 5 i 6 punts i
17 entre 7 i 8 punts. Els actes
que han agradat més són els
concerts d’estiu al Castell (8)
i les obres de teatre (5).
Els espais preferits pels enquestats per realitzar-hi actes
culturals a l’estiu són la Torre
d’en Guiu, seguits del castell i
el carrer; i el Centre Cultural,
el Castell i la Torre d’en Guiu a
l’estiu. Sobre el tipus d’oferta
cultural, la que agrada més és
la música (42%), teatre (19%)
i els espectacles (12%). A la
pregunta de per què es creu

que hi ha poca participació
en els actes, les respostes
són: poc encert (32,5%), poca
difusió (32%), poca motivació
(22,5%) i horari (7,5%).
L’horari preferit d’inici per al
teatre és entre les 20 i 21 hores; concerts, les 22 hores, i
espectacles, entre les 21 i 22
hores. El dia preferit és dissabte (80%). A la pregunta de “si
t’arriba tota la informació”, el
no (70%) guanya el sí (30%) i
”saps on consultar”, sí (64%) i
no (36%). Finalment, el mitjans
preferits dels qui han respost
l’enquesta a l’hora d’informar-se són les cartelleres i
Facebook, ambdós amb un
60%, per davant del correu
electrònic (40%), i web i Whatsapp, amb un 25%.
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Entrevista amb Teresa Canela
Regidora de Salut, Benestar i Família

Amb l’ampliació del consultori mèdic
hem guanyat operativitat i eficiència
Teresa Canela és regidora de Salut,
Benestar i Família des de fa gairebé
un any i mig. Va ocupar el segon lloc
de la candidatura d’Units pel Catllar
(UNICAT) i va obtenir l’acta de regidora.

“L’augment de 7 a 11
voluntaris ha permès
ampliar el servei ‘Amb
tu a prop’ per
a la tercera edat”

“Hem adquirit un nou
desfibril·lador extern
automàtic (DEA) i ara
en tenim cinc
repartits per tot
el municipi”
» L’Ajuntament ha fet millores en el con-

sultori mèdic?
Sí. Hem destinat el que fins ara era una
sala polivalent a despatxos del consultori mèdic i ara tenim sis despatxos
en lloc de quatre. La treballadora social i l’educadora social ja no comparteixen despatx i en tenen un de propi
cada una, i el pediatra i la infermera de
pediatria també disposen d’una consulta cada un comunicades entre si.
Hem guanyat operativitat i eficiència.

» Han ampliat el servei “Amb tu a prop”

d’atenció a les persones grans.
Fins ara només fèiem les trucades

els dilluns i els dijous, però amb
l’augment de 7 a 11 voluntaris podem fer-ho tres dies a la setmana:
dilluns, dimecres o divendres. Les
trucades les fem entre les 9.15 i 9.45
hores i seguim un protocol per confirmar que la persona gran no té cap
problema. Actualment tenim 12 usuaris del servei, tant del poble com les
urbanitzacions.

» Seguireu potenciant els parcs de sa-

lut?
Amb una subvenció de la Diputació de
Tarragona del 2016 vam dinamitzar el
parc de salut del poble per a la tercera
edat. Els usuaris han demanat seguir
amb les classes i hem contractat una

empesa que ho fa dos dies a la setmana durant una hora. L’Ajuntament
subvencionem una de les dues classes. Volem també potenciar l’altre parc
de salut del municipi, a la urbanització
Esplai Tarragoní, i hem encarregat a
una fundació especialitzada en l’activitat física de la gent gran una classe
setmanal d’una hora, els dimecres a
dos quarts de 12 del matí. Si algú vol
participar-hi només cal que s’hi presenti abans de començar. L’activitat
és gratuïta.

» Des de l’Ajuntament impulseu l’ajut
alimentari.
Va dirigit a les persones que no tenen
cabuda en els ajuts gestionats per la

treballadora social perquè no compleixen els requisits exigits. Els lliurem
vals segons la unitat familiar perquè
els gastin en aliments als comerços
del poble, i d’aquesta manera també
surt guanyant l’economia local.

» Heu adquirit un nou equip de desfibril·

lador extern automàtic (DEA).
Amb aquest nou DEA ja en tindrem
cinc repartits per tot el municipi: el tòtem al Centre Cultural, el que porten els
vigilants municipals, el de l’institut, el
que a l’estiu està a la piscina municipal
i la resta de l’any a l’escola, i aquest
darrer, que l’instal·lem al camp de futbol municipal. Tot això es complementa amb formació per a la recuperació
cardiopulmonar (RCP), que vam fer en
el nivell avançat als vigilants municipals, i el cap de la brigada i l’agutzil
el 20 de novembre. Amb la Fundació
Andrea realitzarem un altre curs obert
a la població, que és gratuït.

Què és el Servei de Dinamització del Parc Saludable
de la Urbanització Esplai Tarragoní del Catllar?
El Catllar compta amb un
nou servei de dinamització
del parc de salut ubicat a la
urbanització Esplai Tarragoní
del Catllar (cruïlla dels carrers
Alfàbrega amb Romaní). Actualment s’hi duen a terme
sessions d’exercici físic dirigides per part d’un educador de la Fundació Siel Bleu,
llicenciat en Educació Física.
Els parcs urbans de salut són
uns espais de trobada a l’aire
lliure equipats amb diferents

aparells en forma de circuit
que estan adaptats a les característiques de les persones adultes i grans. Aquests
aparells permeten exercitar de
forma lliure o guiada diferents
qualitats físiques bàsiques
com la força, la resistència, la
flexibilitat, l’equilibri i la coordinació, qualitats essencials
de la condició física que esdevenen indispensables per a la
millora de la qualitat de vida.
El principal objectiu de la di-

namització d’aquests espais
és contribuir a facilitat que la
ciutadania adquireixi un estil
de vida actiu, i fomentar els
hàbits saludables, així com
potenciar el manteniment i
millora de l’estat físic de la
persona.
Per participar-hi o informar-se’n, únicament cal adreçar-se al mateix parc de salut
cada dimecres al matí en horari d’11.30 a 12.30 hores o
bé informar-se’n a través del
telèfon de l’Ajuntament del
Catllar, al 977 65 31 01, o de
la Fundació Siel Bleu, al 620
224 517.
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Medi ambient / Associació Mediambiental La Sínia

Un ocell que estima el riu: el blauet
Avui us volem parlar d’un dels
ocells més vistosos de casa
nostra, i que viu quasi sempre
molt a prop del riu. Es tracta
del blauet (Alcedo atthis), un
ocell de talla petita, que com
el seu nom comú indica té un
plomatge de color blau, molt
viu. Aquest blau verdós sobretot el presenta al dors, mentre
que la part inferior del seu cos
és de color entre marró i ataronjat. Com hem dit, viu bàsicament a l’entorn del riu i també d’algunes zones humides. I
és que el blauet té un bec llarg
i afilat que utilitza per capturar
sobretot peixos, a més d’algunes larves aquàtiques.
La seva alimentació, doncs,
està estretament lligada als
cursos fluvials i això, de retruc,
implica que el blauet necessiti per força que el riu presenti
una bona qualitat de l’aigua,
que hi hagi vegetació de ribera, i en general, un bon estat
ecològic del riu on viu. Si no
és així, la seva supervivència
és molt difícil i fa que s’hagi
de desplaçar a una altra zona.

Així doncs, si baixem a la resclosa del Catllar en podrem
veure algun? Doncs la resposta és que sí. Tant a la resclosa
com riu amunt, cap als ponts
del tren i l’AVE, amb una mica
de temps potser en podreu
veure algun. I no patiu per no
portar binocles. Com us hem
explicat, té un

Blauet anellat a Montferri.

Aquest fet fa que se’l consideri
una espècie bioindicadora, o
sigui que la seva presència és
un senyal de qualitat ambiental del riu on viu.
Amb una mica de paciència,
en diversos trams del riu Gaià
podrem observar aquest ocell.
S’amaga sovint entre la vegetació i sobretot el podem veure
en vol, que fa amb molta ra-

pidesa, en línia recta i a poca
alçada, sovint arran d’aigua.
De fet, és un animal sedentari,
però com hem explicat, les alteracions del riu o la contaminació de l’aigua poden fer que
desaparegui d’aquell indret.
Viu en talussos de terra, en
què fa el niu en un forat que
pot arribar a fer un metre de
profunditat.

vol ràpid
i difícil de
s e g u i r.
Però pel
seu color blau
ben viu
i el seu
vol lineal,
e l p o d re u
identificar i
gaudir, segur! Prop
d’aquí, a la
desembocadura, també és
fàcil d’observar en
algun dels seus vols

Caminada per La Marató de TV3

El diumenge 12 de
novembre l’Ajuntament del Catllar
va organitzar una
caminada per recaptar fons per
La Marató de TV3.
Hi van participar
una seixantena de
persones des dels
2 als 74 anys, que
van recórrer 14
quilòmetres, des
de plaça de la Vila
del Catllar fins a
la desembocadura
del riu Gaià.

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

680 457 614

arran d’aigua. Si l’observeu o
el fotografieu, us animem que
ens ho comuniqueu i ens n’envieu les fotografies perquè us
les publiquem. Ho podeu enviar a aigua@riugaia.cat.
Una altra manera de poder-lo
veure és gràcies a l’anellament
científic. Gràcies a aquesta feina que fan diversos
anelladors, es poden conèixer millor els desplaçaments i comportaments d’aquest animal.
Us oferim uns imatges
d’un exemplar de blauet
anellat a Montferri.
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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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El Catllar viu la seva
Festa Major del 12 al 28 d’agost
L’inici de la Festa Major del Catllar
2017 es va veure enfosquit pels
atemptats terroristes de Barcelona i
Cambrils, que van decidir suspendre
els actes del diumenge 20 d’agost,
però la resta de festa es va desenvolupar amb normalitat i una gran
afluència de catllarencs i catllarenques als actes. Les activitats més
tradicionals i consolidades any rere
any es van combinar amb novetats
que van tenir molt èxit, com el tobogan aquàtic gegant.
La Diada Castellera va tornar a ser
un dels actes que va aplegar més
gent, amb grans construccions de
nivell per part de les colles participants: Castellers de Vilafranca, Vella
de Valls i Jove de Tarragona.

desembre 2017
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6a Trobada Gegantera del Catllar
La Trobada Gegantera del Catllar es
consolida any rere any com una de
les diades de referència del Camp de
Tarragona. Organitzada per la Colla
Gegants i Grallers del Catllar, enguany
es va celebrar el 8 d’octubre amb les
següents forces participants a més
de l’amfitriona: Colla Gegantera de
la Selva del Camp, Colla Gegants del
Col·legi Sagrat Cor de Tarragona, Colla Gegantera de l’Associació de Veïns
del Barri del Port de Tarragona, Manotes de la Riera, Gegants de la Part Alta
de Tarragona, Colla Gegants d’Altafulla, Gegants de la Plaça Sant Miquel
(Mulassa de Tarragona), Gegants de
Constantí i la Colla Nostra (Osca).
La plantada dels gegants es va fer al
carrer de França, a les Escoles Noves
a dos quarts de dotze del matí, i mitja
hora després va començar la cercavila pels carrers del Catllar.
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Futbol

El Club Esportiu El Catllar presenta els
equips per a la temporada 2017-2018
El diumenge 19 de novembre el Club Esportiu El Catllar
va presentar els equips per
a la temporada 2017-2018
aprofitant la visita al camp
municipal del Montblanc,
segon classificat, que va
sortir golejat per 5-1 i amb
el conjunt groc-i-blau més
líder. I ho va fer amb una
activitat solidària: una recollida d’aliments per a Càritas El Catllar que va tenir
un gran èxit. Enguany el club
catllarenc ha passat de 56
a 72 jugadors a la seva escola de futbol i estrena un
nou equip, el juvenil, que se
suma al baby, prebenjamí,
benjamí, aleví i cadet, a més
del primer equip.
El president del CE El Catllar, Xavier Roch, afirma que
el club està recuperant “la
normalitat”. “Hem aconseguit reduir el deute de
52.000 euros un 60% i a final
d’aquesta temporada el volem deixar en 15.000 euros.
L’objectiu que es va marcar
la directiva per al juny de
2020, quan acabem el mandat, és que el deute estigui
a zero”, explica Roch, que

també destaca també l’augment
de 56 associats a 83.

Gran inici
del primer equip
El CE Catllar ha començat de la millor manera possible la temporada a

II Campionat de
Partides Llampec
d’Escacs del Catllar

La segona edició del
Campionat de Partides Llampec d’Escacs
del Catllar, organitzat
pel Club Escacs Torredembarra, va aplegar
aquest any una trentena
de jugadors del Camp
de Tarragona. El juga-

dor del Reus Deportiu
Pedro Zurano va ser el
guanyador després de
sumar 6,5 punts de 7
possibles. El van seguir
Agustí Guasch (Valls),
amb 5,5, i Eduard Moreno (Reus Deportiu),
amb 5.

Tercera Catalana i ha guanyat els dotze
primers partits, i gaudeix d’un lideratge
molt sòlid i supera en onze punts el
segon classificat. L’objectiu, segons
el president, és aconseguir l’ascens
“per retornar l’equip al lloc on es mereix”.

Bruno Miró,
campió estatal
d’enduro 65cc

El jove pilot del Catllar
Bruno Miró s’ha proclamat campió d’Espanya
d’enduro de 65cc. Miró
es va assegurar el títol

després de quedar en
primera posició en l’última prova del campionat estatal, disputada
Gordexola, Euskadi.

El judoka Javier
Cabello, distingit pel
Consell Esportiu del
Consell Comarcal

El jove judoka del
Catllar Javier Cabello
ha rebut aquest mes
d’octubre la distinció a
la Gala Auriga Fvscvs
del Consell Esportiu
del Tarragonès en reconeixement a la seva
trajectòria i els seus

mèrits esportius. La
regidora d’Esports del
Catllar, Goretti Gatell,
va recollir el premi de
mans del primer tinent
d’alcalde del Catllar,
Joan Morlà, ja que el
guardonat estava disputant una competició.
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Entitats

Club Futbol Sala El Catllar Atlètic
El Club Futbol Sala El Catllar
Atlètic va ser fundat l’any
2007. Ho van fer un grup de
jugadors procedents del segon equip del Club Esportiu
El Catllar, després que la directiva de l’entitat suprimís
aquest conjunt, i van decidir
canviar el futbol pel futbol
sala. Eren una colla d’amics
que es van haver de moure
ràpid per aprovar uns estatuts després d’informar-se
a la Federació Catalana de
Futbol Sala, i aquella mateixa temporada un equip ja va
començar a competir a Primera Territorial i un grup de
noies a entrenar per fer-ho
l’any següent. Ricard Moya
en va ser el primer president.
El CFS El Catllar Atlètic va començar a créixer i va arribar
a tenir algunes temporades
fins a set equips —dos sèniors, un femení, un juvenil,
un infantil, un aleví i un mini.
Actualment competeixen els
quatre equips de major edat
amb una seixantena de fitxes
federatives, ja que la millora de les condicions de les
instal·lacions del CE El Catllar amb la gespa artificial ha
fet que els nens que vulguin
practicar el futbol ho facin
allí. I és que el gran hàndicap del CFS El Catllar Atlètic
són les seves instal·lacions,
ja que juguen a la pista de
les Escoles Velles, amb una
superfície de ciment i a l’aire lliure, i dos equips —per
normativa— ho han de fer
al Pavelló d’Altafulla. Són el
sènior A i el femení. La gran
reivindicació del club, segons

A dalt, l’equip sènior A (a l’esquerra) i el sènior B; i a baix, els conjunts juvenil i femení.

el seu president, Jordi Serrano,
és poder disposar d’un pavelló
cobert en un futur proper.
Des de fa cinc temporades el
primer equip del CFS El Catllar
Atlètic juga a la Divisió d’Honor
Territorial, categoria amb conjunts de les províncies de Tarragona i Lleida, i es mouen per
la part alta de la classificació
amb aspiracions d’aconseguir
l’ascens a la Tercera Divisió, on
competirien contra equips de
tot Catalunya. L’equip B juga a
la Segona Territorial, i el juvenil
a Primera Territorial, després de
pujar la temporada passada. El

femení, per la seva banda, també va aconseguir l’ascens i enguany s’enfrontarà amb equips
tarragonins i lleidatans.
L’actual junta directiva la formen Jordi Serrano (president),
Sergi Gatell (vicepresident),
Lluís Polo (secretari), Maria
Elena Esteve (tresorera) i Albert
Mateu, Lluís Jové i Joaquim
Palazón (vocals). El club té el
suport de l’Ajuntament amb
una subvenció anual i paga el
lloguer del Pavelló d’Altafulla.
Les quotes i els patrocinadors
completen el pressupost de
l’entitat.

La jugadora del CFS El Catllar
Ester Gamarra jugarà el Torneig de Blanes el 8 i 9 de desembre amb la selecció juvenil
de Tarragona. Aquest torneig
el disputen les diferents seleccions de les demarcacions
catalanes i servirà per definir
la selecció catalana. L’Ester ja
havia estat convocada en anys
anteriors però no havia acudit

Ariadna Tous

La recepta
INGREDIENTS
◗ 3 moniatos mitjans
◗ 2 xampinyons
frescos
◗ Dos grapats de
formatge emmental
ratllat
◗ 3 tires de bacó
◗ Crema agra
◗ Cibulet
◗ Oli d’oliva verge
extra
◗ Pebre negre
◗ Sal

Ester Gamarra,
a la selecció juvenil
de Tarragona

a la selecció juvenil tarragonina. Aquest any, que està
entrenada per un catllarenc,
Sergi Gatell, sí que ho farà.
Gatell considera que aquest
és un premi a “una jugadora
de molta qualitat i amb un
futur molt prometedor”, i assenyala que l’Ester és la peça
bàsica dels èxits de l’equip
femení del Catllar els darrers anys. Ester Gamarra se
suma a altres jugadors que
en temporades anteriors havien acudit a la selecció catalana, com és el cas de Pau,
Crístofer i diversos “minis”.

Bloguera de
‘Las delicias de Ariadna’
Moniato farcit amb
f o r matge
fos,
xamp i nyons frescos i bacó
cruixent coronat amb un toc de
crema agra i cibulet, un autèntic plaer per als vostres sentits.
Es tracta d’una recepta senzilla,
gustosa i original que encantarà
a tota la família.
Pel que fa a la practicitat és un
plat que podem tenir preparat
amb antelació, ja que només cal

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

donar-hi un toc de forn abans
de servir-lo i decorar-lo. Si sou
vegetarians podeu substituir el
bacó per moresc tendre.
Estem de ple en l’època del
moniato, així que us convido
a aprofitar les seves virtuts
medicinals i culinàries. El moniato, entre altres propietats,
és baix en greixos, representa
una important font de fibra, té
un efecte saciant i és ric en antioxidants. En l’àmbit culinari,
és un producte que ens permet
fer tant receptes dolces com
salades. En la proposta d’avui
descobrireu un plat complet,
nutritiu i ple de sabor.
Las delicias de Ariadna

PREPARACIÓ
◗ Introduïm els moniatos al
forn fins que siguin cuits.
◗ Tallem el bacó a tires petites
i el fregim amb una mica d’oli
d’oliva.
◗ Tallem els xampinyons a
dauets petits i els afegim a la
paella juntament amb un rajolí d’aigua. Tapem i deixem
coure un parell de minuts.
◗ Fem un forat ample a la part
superior dels moniatos i n’extraiem la polpa.
◗ En un bol hi posem el bacó,

els xampinyons, la polpa dels
moniatos, el formatge, una
punta de pebre negre i sal al
gust. Ho barregem bé amb
ajuda d’una forquilla fins a
obtenir una pasta fina i homogènia.
◗ Farcim els moniatos amb
la barreja i els enfornem 5
minuts perquè el formatge
es fongui.
◗ Un cop fora del forn hi posem una culleradeta de crema agra, tallem el cibulet petit
i el deixem caure per sobre.

12
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Tecnologia i educació
Per adaptar-se a les necessitats de la societat actual,
l’Institut-Escola l’Agulla s’ha
adaptat i ha desenvolupat vies
d’integració de les tecnologies
de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Utilitzar la tecnologia en l’entorn
acadèmic no és una cosa nova,
però la forma en què aquesta
tecnologia s’utilitza ha canviat
molt els últims anys, permetent
més flexibilitat, benefici i eficiència dels recursos educatius.
Ofereix així una formació de
qualitat als nostres alumnes.
La utilització de les noves tecnologies a l’aula s’està duent de
forma progressiva, però cada
vegada són més freqüents.
Permeten la utilització d’eines
interactives que mantenen
l’atenció dels alumnes amb
més facilitat i de manera més
efectiva. Des de ben petits els
alumnes aprenen a utilitzar els
ordinadors. Per això és necessari ensenyar a programar i
controlar diferents dispositius.
Actualment, l’alumne utilitza
tots els mitjans que té al seu
entorn per aprendre. Si aquests
mitjans són de qualitat, diversos i innovadors garanteixen

Catllar
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Apunts de DIETÈTICA

És temps de...

magranes i mandarines
l’accés al coneixement. El més
important és que l’alumne sigui
lliure i que tingui la capacitat
per filtrar, sintetitzar, valorar i
assimilar. És a dir, impliquen
compartir punts de vista i debatre sobre idees, i ajudar els
infants i adolescents a adquirir un pensament crític en
una època en què el seu cervell s’està desenvolupant. Per
aconseguir això, els alumnes
han de dominar les tecnologies
per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
Cal destacar que la clau de l’èxit
en la utilització de la tecnologia
a l’educació no és el maquinari, sinó l’ús que s’hi dona. Les
tauletes digitals i els ordinadors serveixen de suport per a
la investigació i la realització de
presentacions en els projectes
transversals; els mòbils s’utilitzen per demostrar la funcionalitat d’una app, captar imatges,
realitzar vídeos per a presentacions o buscar el significat de

noves paraules; els ordinadors
per redactar els treballs finals
i preparar les presentacions, i
així successivament. Els alumnes aprenen a filtrar la informació i a seleccionar-la. Ho fan
des del dispositiu que creuen
més adequat en cada moment.
A l’Institut-Escola l’Agulla formem els alumnes, desenvolupant una programació coordinada des d’educació infantil
a secundària, perquè aquests
siguin ciutadans competents
digitalment ensenyant-los a
utilitzar diferents apps, com per
exemple de codis QR, realitat
virtual i realitat augmentada;
programació i robòtica, Bee Bot,
Scratch, Lego ‘mindstorms’
EV3 i Arduino; ‘design thinking’,
impressió 3D, fotografia i vídeo,
entre d’altres.
La integració de la tecnologia,
en el dia a dia de l’aula, afavoreix la inclusió i fomenta l’aprenentatge competencial. Lluny
de les clàssiques aules on els
docents ensenyen i els alumnes
aprenen, les nostres aules són
dinàmiques, interactives i participatives. La principal finalitat
és impulsar els alumnes a tenir
ganes d’aprendre.
Anna Llurba
Docent de l’àrea de
tecnologia de l’InstitutEscola L’Agulla del Catllar
www.escolalagulla.com

La magrana és una fruita
de final d’estiu i de tardor.
Conté un alt percentatge
d’aigua, i és baixa en sucres, per tant és hipocalòrica (38 kcal/100 g). La
podem considerar un superaliment, pel seu alt contingut en vitamines, antioxidants i minerals. Aporta
fibra insoluble, per tant és
molt útil per a les persones
que pateixen restrenyiment.
Actualment les podem trobar en totes les fruiteries i
comerços d’alimentació, i
s’ha incorporat a la cuina,
sobretot en amanides i macedònies. Els magraners els
podem trobar, a les nostres
contrades, als horts, per a
consum particular.
La mandarina pertany a la

família dels cítrics i, per
tant, és molt semblant a les
taronges. Molt rica en vitamines, sobretot la vitamina
C, flavonoides, olis essencials i minerals com el potassi i el magnesi. És molt
rica també en fibra, que
es troba a la part blanca.
Aporta només 37 kcal/100
g. Degut als olis essencials
és tant aromàtica, i també
resulta molt fàcil de pelar,
i per tot això resulta una
fruita molt apreciada i fàcil
de menjar. La trobem ja a
les botigues a mitjans d’octubre. Cada vegada més la
trobem en sucs, gelats, fins
i tot en melmelades i confitures. Es produeix a la zona
de llevant i les Terres de
l’Ebre.

Jigsaw British School recapta
150 quilos d’aliments per a Càritas
Durant els mesos de setembre i octubre i seguint amb els
valors i currículum britànic de
l’escola, Jigsaw British School
ha celebrat el Harvest Festival, una festa molt antiga que
se celebra arreu del món en la
qual és dona gràcies pels aliments cultivats i per l’esforç
de totes aquelles persones
que fan la collita.
L’escola britànica ha aprofitat
aquesta festivitat per conscienciar els seus alumnes
que existeix un gran número
de persones que viuen amb
moltes dificultats. Per això,
Jigsaw British School ha organitzat una recollida d’aliments a tota l’escola per a la
fundació Càritas El Catllar en

què s’ha recollit més de 150
quilos d’aliments.
Aquesta acció s’emmarca
dins del programa Jigsaw
Smiles que ha desenvolupat
l’escola britànica. Al llarg
del curs escolar 2017-2018,

l’escola catllarenca realitzarà més accions solidàries,
dirigides exclusivament a les
mares i pares dels alumnes,
amb l’objectiu d’aportar el seu
granet de sorra a les diferents
entitats solidàries del territori.
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Les nostres urbanitzacions

Mas de Pallarès – 5 Estrelles
La urbanització Mas de Pallarès – 5 Estrelles va ser recepcionada per l’Ajuntament del
Catllar a finals de la primavera de l’any passat. És una
de les urbanitzacions més
recents del Catllar. El febrer
de 1989 es va celebrar la primera reunió de propietaris de
la urbanització Residencial 5
Estrellas, nom comercial que
va posar el primer promotor
amb la finalitat que resultés
més comercial, atractiu i poder vendre amb més facilitat.
Mas Pallarès és el nom d’una
antiga masia que encara es
conserva enmig de la urbanització. En aquella primera
reunió es va constituir la comunitat de propietaris. En els
inicis, la urbanització no tenia
ni telèfon, ni llum als carrers,
ni voreres.
Mas de Pallarès, al contrari
de la gran majoria d’urbanit-

zacions del Catllar, va disposar
ben aviat, però, d’una depuradora pròpia i de clavegueram.
Aquesta depuradora ja no està
en servei perquè ara els veïns
i veïnes estan connectats a
una de les depuradores municipals. En el punt més alt de
la urbanització trobem un dipòsit regulador, gestionat per
EMATSA i el Consorci d’Aigües
de Tarragona, que dona servei
a aquesta àrea del Camp de
Tarragona.
El 2006 es van construir les
darreres cases de la urbanització, tot i que hi havia projectada una tercera fase de 6.700
metres quadrats, amb una
seixantena de parcel·les i les
corresponents zones verdes,
que a causa de la crisi econòmica que va començar l’any
següent no s’ha executat. Els
carrers i els serveis estan fets,
però l’herba ho ha envaït tot.

un lloc de trobada dels veïns i
on s’organitzen aperitius i sopars, amb què es genera bon
ambient i llaços entre ells, segons explica el seu president,
César Juste.

Actualment a Mas Pallarès - 5
Estrelles hi ha 181 parcel·les,
de les quals set no estan edificades. La gran majoria estan
habitades tot l’any.
En aquesta urbanització trobem una àrea de piscines públiques —una més gran i una
petita. En un principi eren propietat del promotor, però un acord
amb l’Ajuntament per una permuta de terrenys va permetre
que passessin a ser d’ús públic

Actualment hi ha
181 parcel·les, de
les quals set no estan edificades. La
gran majoria estan
habitades tot l’any
i ara la gestiona la Comunitat
de veïns de Mas de Pallarès,
integrada per una cinquantena de socis, que ha esdevingut

VET-CONSEJOS

1 Proporciona COMPAÑÍA
infinita, AFECTO ilimitado,
LEALTAD y DEDICACIÓN incondicional.
2 Aquellas personas que conviven con un gato desarrollan
niveles más altos de SOCIALIZACIÓN, CONFIANZA y AUTOESTIMA.
3 El gato es un animal divertido a la vez que precioso.
Te hace REÍR incluso en los
peores días.
4 Favorece una buena evolución en TRATAMIENTOS de
TERAPIA asistida MOTIVA-

Juste destaca la bona relació amb l’Ajuntament del
Catllar i comprèn que l’alt
nombre d’urbanitzacions del
municipi dificulta l’atenció
adequada de totes. Considera que caldria més manteniment dels carrers i espais
públics i que, per exemple,
l’escombradora passés
més sovint pels carrers de
Mas Pallarès, igual que augmentar la neteja en alguns
punts com els contenidors
de brossa i zones properes
als habitatges envaïdes per
l’herba, amb els problemes
que ocasiona aquesta situació. Finalment apunta
que es podrien arreglar els
terrenys esportius per tenir
una pista per practicar futbol
i bàsquet.

Pilar Ramón

Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

BENEFICIOS
DE VIVIR
CON UN GATO
CIONAL o FÍSICA (pacientes
con enfermedad de Alzheimer,
autismo, síndrome de Down;
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)).
5 Los felinos se están introduciendo cada vez más en residencias de ancianos, cárceles, hospitales e instituciones
psiquiátricas, como apoyo en
las terapias que imparten por
sus beneficios en le terreno
EMOCIONAL.
6 El contacto con ellos APACIGUA sentimientos de enfado y desazón.

7 Tener un gato como mascota durante los primeros años
de vida puede ser un factor
PROTECTOR contra las ENFERMEDADES ALÉRGICAS.
8 En adultos, el ronroneo del
gato ayuda a disminuir la presión arterial así como regular
la ANSIEDAD y los niveles de
ESTRÉS por soledad.
9 Potencian la rehabilitación
de pacientes con afecciones
cardíacas e incrementan el
porcentaje de SUPERVIVENCIA de la enfermedad coronaria.

14

’agulla

butlletí municipal del

Feines al camp, hort i jardí
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Llibres

A PEU. Per Tàrraco

Vicky Gironès

vgironespunet@gmail.com

FEINES ALS HORTS

 Sembrarem bledes, enciams,
escaroles, cebes, espinacs, raves,
faves, pèsols, etc.
 Per sembrar el julivert caldrà
buscar un lloc sec i exposat al sol.
 Preparació del compost amb les
restes de collites, fulles, menjar...
Cal apilar-ho tot en un lloc airejat,
regar-ho de tant en tant i barrejar-hi
fems o nitrat amònic, i al cap de sis
mesos ja podrem disposar d’un bon
adob vegetal. Altra manera de saber
si està a punt és quan ja no reconeguem les restes perquè ja estan
descompostes.
TRACTAMENTS FITOSANITARIS
Fruiters: és recomanable fer 1 o 2
tractaments per a la caiguda de fulla amb productes cúprics.
Coli coliflor: erugues.
Control biològic : Quan els tractaments insecticides es redueixen,
apareixen als nostres camps diferents depredadors i parasitaris que
ajuden a controlar les poblacions
de plaga, encara que no ho puguem
detectar a simple vista.
Control químic: matèries actives
registrades pel cultiu.

Bacillus Thuringensis (agricultura
ecològica) no presenta termini de
seguretat.
Enciam: míldiu: en l’anvers de les
fulles es formen unes taques groguenques que, en el revers, queden
cobertes per un miceli blanquinós.
Tractament fúngic.
Ceba, calçot i porro: míldiu: provoca taques allargades, localitzades
principalment en la part superior
de les fulles, que arriben a semblar
cremades, i hi apareixen també petites zones cobertes per un polsim
gris clar. Tractament fúngic.
Mesures culturals: cal no fer-ne
plantacions denses, per afavorir
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una bona ventilació i procurar un
bon drenatge del terreny. D’altra
banda, és important controlar els
adobs nitrogenats, ja que sovint
s’apliquen en excés i acaben essent
els responsables de la fragilitat de
la planta i en conseqüència, de la
futura infecció d’aquesta.

Jardineria
 Poda d’arbustos i tanques.
 Plantarem pensaments, jacints,
narcisos de tardor, tulipes, camèlies, lilàs, clavellines, etc.

FEINES AL CAMP
 Bona època per a podes generals. Si es preveuen gelades, aturar
la poda.
 Bon moment per plantar i/o
trasplantar arbres amb arrel nua.
 Llaurar per esponjar i airejar la
terra.
 Adobar amb fems, compost i/o
similars. No utilitzar fertilitzants
rics en nitrogen perquè estimula el
creixement i en aquesta època de
l’any la majoria de plantes estan
en repòs.
Podeu trobar més informació al web
del Departament:
www.gencat.cat/agricultura/sanitat
i a l’informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12).

Jordi Salvat
El Vallenc
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Des de l’inici d’aquesta revista, quan
vaig a una llibreria o biblioteca em dirigeixo a la secció de llibres d’autors
de la província de Tarragona, per tal
de trobar els títols que m’agradaria
recomanar-vos. Aquest cop ho he
tingut més fàcil, ja que el meu pare
tenia un llibre amb aquestes característiques.
Fa uns anys, l’aparició dels vols de
baix cost va permetre la universalització del viatjar a espais situats a
dues hores de vol des del costat de
casa. Nosaltres, cada cop que teníem
dos dies de festa agafàvem maleta i
una guia turística i ens en anàvem a
descobrir les principals ciutats europees. D’uns mesos ençà, la pràctica
desaparició dels vols de l’aeroport del
Baix Camp i la dura crisi econòmica
que estem patint ha fet que ara descobrim territoris més propers, però
llegint aquest llibre m’he adonat que
els coneixem menys del que caldria.
L’obra que avui us recomano forma
part de la col·lecció de “Ferradura,
guies per a caminants curiosos”.
Ens convida, de la mà de Sara Sans
(periodista), Rafel López-Monné (fotògraf) i Hugo Prades (il·lustrador), a
descobrir la terra on tot l’any és primavera. Aquesta guia comença amb
una breu introducció històrica, ben
planera, per posar en valor el nostre
territori, i continua presentant-nos els
personatges que van crear Tàrraco.

Seguidament ens mostra 10 rutes per
la zona de l’antiga Tàrraco romana, ja
sigui des de Constantí, passant per
Tarragona, el Catllar i Altafulla. Classificades en tres nivells en funció de
la dificultat, les distàncies són molt
variades, des d’un i fins a vint-i-cinc
quilòmetres de recorregut, amb estils
molt diferents per camp i per ciutat.
El factor comú de totes elles és que
presenten molts detalls que, com a
habitants privilegiats de Tàrraco, ens
passen per alt cada dia. A més a més,
podem guardar-nos algun dia plujós
per gaudir dels nombrosos museus
de la ciutat i recordar l’imperi romà.
Cada capítol conté una ruta, mapes
esquemàtics, làmines il·lustrades que
recreen racons monumentals, perfils i
informació complementària per poder
fer la ruta sense dificultat.
Només em queda recomanar-vos la
lectura del llibre i que us planifiqueu
deu dies per poder gaudir de les rutes
que ens presenten, i emportar-vos la
càmera per poder fer el turista a la
vostra terra. Mentre passegeu, heu
de pensar que els romans varen triar
aquesta terra per viure-hi i nosaltres
la podem gaudir cada dia.
Quan acabem la ruta caminant, no us
oblideu de fer una parada per tastar
algun bon vi de la DO Tarragona, com
el Muscat de De Muller, una gran expressió del raïm amb el qual està
elaborat.
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Catllar 15

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)

Fent equip, fem poble!
Benvolgudes i benvolguts,
El proppassat 31 d’octubre
es va fer un relleu a l’alcaldia del nostre municipi. El
fins aleshores alcalde, Joan
Diaz i Rull, va deixar el càrrec per motius professionals
agafant el relleu el fins ara
primerr tinent alcalde Joan
Morlà i Mensa. Tot i ser un
canvi notori en la persona
que està al capdavant, veureu que el compromís que va
agafar l’actual equip de govern en la forma de treballar,
no canviarà.
El juny del 2016 vam agafar
el govern del nostre municipi. Som quatre formacions
polítiques però amb una gran
cohesió interna. Volem destacar que ens ha ajudat molt
en aquesta cohesió l’estil de
fer oposició del grup municipal socialista PSC. Fins
ara ha estat una oposició
de retrets, menysteniment i

poc constructiva. Això ens
ha esperonat a seguir molt
units, a fer front comú.
Però no tan sols això ens ha
cohesionat, ni molt menys,
el gran esperit de grup és
l’honradesa, senzillesa i no
buscar rendiments electorals en tot allò que fem, sinó
el treball pel nostre poble i
per les persones que hi viuen.
En un any hem:
1. Realitzat la reparació del
ferm de les pistes de tennis
municipals.

4. Proveir d’un nou DEA al
Camp de Futbol Municipal.
5. Ampliat l’espai amb dues
consultes noves al consultori municipal.
6. Renovació del sistema
de climatització del Centre
Cultural.
7. Actualitzat el sistema de
so i il·luminació de l’auditori
del Centre Cultural.
8. Adequat els baixos dreta
de l’ajuntament per activitats de les associacions.

2. Construït dues pistes
de petanca a la Torre d’en
Guiu.

9. Actuat sobre les franges
perimetrals de les urbanitzacions per millorar la seguretat contra incendis.

3. Construït un nou accés al
recinte escolar pel personal
docent, per tal de millorar la
mobilitat a la zona d’estacionament dels vehicles.

10. Substituït l’enllumenat
públic per unes làmpades
lets a la urbanització del
Mèdol per adaptar-lo a la
normativa vigent.

11. Arranjat la vorera
del carrer de Tamariude la
urbanització Masia Boronat.
12. Arranjat el ferm dels
accessos a la urbanització
Manous II.
Els projectes municipals en
actiu per destacar són:
1. Acabar la rehabilitació
de les oficines municipals
del segons pis aconseguint
que tot l’espai de la casa de
la vila sigui espai útil.
2. Realitzar la substitució
de l’enllumenat públic per
unes làmpades lets de les
urbanitzacions de Coll de
Tapioles, Pinalbert i Mas de
Cargol per adaptar-lo a la
normativa vigent.
3. Construir una vorera per
unir la urbanització de la
Bonaigua, Mas Blanc i ce-

mentiri amb el nucli antic
i l’edifici de l’Escola situat
al camí de Tarragona.
4. Acabar de construir la
sala d’exposició d’estris
antics del camp, la llar i
d’oficis en un espai de la
Cooperativa Agrícola.
5. Realitzar el Columbari al
Cementiri Municipal.
6. Acabar la construcció
del Centre d’Interpretació
de la Flora i Fauna del Baix
Gaià a l’Ermita de Sant Ramon.
7. Portar a terme la licitació del projecte per la
construcció del nou edifici
de l’Escola Municipal de
Música.
Aprofitem l’ocasió per desitjar-los unes Bones Festes i una pròsper any nou
ple de salut, pau i amor.

Grup municipal socialista del Catllar

Antonio López, Montserrat Inglès, Carlos Álvarez i Eva Zafra

21-D: Fem que guanyi el Catllar!
Aquest mes de desembre
tenim una cita amb les urnes. Una oportunitat d’or per
superar el desgavell actual
i reconnectar-nos amb la
prosperitat i el progrés. I
això que és vàlid per al conjunt del país també ho és per
al Catllar.
Com sabeu la DUI irreflexivament impulsada per
alguns ha provocat un desastre que també ha tingut
conseqüències econòmiques molt negatives per al
conjunt dels catalans. Les

coses no s’han fet bé. Ara
cal ser realistes, superar la
trencadissa i recuperar el
bon govern. És l’hora del
seny, del sentit comú i de la
reconciliació entre catalans.
Tenim una oportunitat de
sortir del precipici i tornar a
tenir un executiu que cregui
en el Catllar, en les seves necessitats i en el seu desenvolupament sostenible. Els
socialistes som els únics
que ens podem presentar
davant vosaltres amb l’aval
que suposa l’obra feta quan

vàrem tenir la responsabilitat de governar. En efecte,
va ser un govern socialista
que va impulsar el projecte
de construcció de la presó
que ha permès la creació de
més de set-cents nous llocs
de treball, entre directes i indirectes.
Així mateix, el nostre poble
necessita com l’aire que
respira un govern amic que
torni a crear places de llars
d’infants públiques, que ampliï i millori els equipaments
de salut, que aposti per im-

pulsar plans d’ocupació de
comú acord amb l’ajuntament per reduir l’atur a casa
nostra. Que desenvolupi el
potencial turístic de la ruta
del Gaià, que recuperi les
prestacions per dependència, que millori les nostres
connexions, que garanteixi
un millor subministrament
energètic i d’aigua, que rehabiliti els carrers i places
més malmesos... el llistat és
interminable.
Ara bé, conjurar i superar els
obstacles actuals, i aprofitar

els nostres potencials, només serà possible de la mà
de líders capaços d’aguantar la pressió i defensar els
interessos del conjunt de la
ciutadania, no només de la
meitat menys un. Dirigents
capaços de recuperar el bon
govern i assegurar la millora
social del nostre poble, del
país i de la seva gent. Líders, en definitiva, com Miquel Iceta al capdavant del
Govern de la Generalitat de
Catalunya. Fem-ho, fem que
el 21-D guanyi el Catllar!
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ACTES

Dissabte 2

Catllar

Divendres 22

Coral Santa Rosalia de
Torredembarra
"LA BELLA ITÀLIA"
Lloc: Centre Cultural a les 21 h.
Preu: 5 euros (*)

Divendres 15
Coral Universitat Rovira i Virgili
Lloc: Centre
Cultural
a les 20 h.
Ajuntament
del Catllar
Preu: 5 euros (*)
Ajuntament del Catllar

Dissabte 16
Concert Escola de Música del Catllar
Lloc: Centre Cultural a les 18 h.
Concert amb el grup CATROCK
Lloc: Centre Cultural a les 23 h.

Diumenge 17
Estampes Nadalenques
Lloc: Castell a les 18 h.

Ajuntament del Catllar

Dimarts 19

Trobada de Corals d'Associacions de
Gent Gran del Tarragonès
Lloc: Centre cultural a les 10 h.
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Diumenge 31

Quartet Melt
Lloc: Centre Cultural a les 22 h.
Preu: 10 euros
Entrades numerades (*)

Sopar de Fi d'Any de la Gent Gran
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Casal de la Gent Gran

Dissabte 23 i Diumenge 24

Diumenge 7

Parc de Nadal- AFA L'Agulla
Lloc: Centre Cultural
Dissabte de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30
Diumenge de 10.30 a 13.30
Socis: Gratuït
No socis: 3 euros

Coral Sant Nicasi
Lloc: Centre Cultural a les 18 h.

A les 13 h. el Patge Real recollirà les
cartes dels infants.

Dissabte 5
Cavalcada de ses Majestats els Reis
de l'Orient a les 19 h.
(*) Les entrades es venen
anticipadament a les oficines
municipals i, a taquilla, el
mateix dia de la funció.

Dilluns 25
Caga Tió
Lloc: Replà de l'església a les 13 h.
(després de Missa)

Dimecres 27

Diorames Nadalencs
Lloc: Església Hora: 18 h.

desembre 2017

Concurs de Pessebres
Hora: A la tarda
(Inscripcions a l'Ajuntament o a la
Parròquia)

L'ajuntament es reserva el dret de fer
qualsevol modificació en els diferents
horaris dels actes programats.

Divendres 29
"Passabarret"
Espectacle Tandarica Circus
Lloc: Centre Cultural Hora: 20 h.
Preu: 5 euros (*)

Camí dels Plans, núm. 15
Urbanització Jardins Imperi - Els Pallaresos

Qualitat alimentària

