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El pressupost municipal  
per al 2018 supera els  
3,9 milions d’euros

Coneixem les nostres  
urbanitzacions: Mas de Blanc  
i la Guinardera

Entrevistem Joan Díaz,  
regidor d’Urbanisme,  
Medi Ambient i Patrimoni
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Garden Tapioles Deixa que la primavera entri a casa teva
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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

Municipi Ordre parades anada

La Riera de Gaià T-203 sentit Catllar (Ardenya) -  8:10  10:00  12:25  13:55  15:25  18:55  20:30
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  8:15  10:05  12:30  14:00  15:30  19:00  20:35
El Catllar Av. Catalunya  7:32  8:17  10:07  12:32  14:02  15:32  19:02  20:37
El Catllar TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)  7:37  8:22  10:11  12:36  14:06  15:36  19:05  20:40
El Catllar Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)  7:38  8:23  10:13  12:38  14:07  15:38  19:06  20:42
Tarragona Monnars  7:43  8:28  10:17  12:42  14:11  15:42  19:10  20:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset - CAP Llevant)  7:48  8:35  10:26  12:51  14:18  15:49  19:17  20:51
Tarragona Rambla Vella (parada balcó del Mediterrani)  7:50  8:37  10:28  12:54  14:20  15:51  19:20  20:53
Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:55  8:42  10:35  13:00  14:25  15:56  19:27  21:00

Municipi Ordre parades tornada

Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:00  9:00  11:30  13:05  14:35  18:05  19:40
Tarragona Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)  7:03  9:06  11:38  13:13  14:41  18:13  19:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset)  7:07  9:11  11:45  13:16  14:45  18:16  19:48
Tarragona Monnars  7:10  9:16  11:49  13:19  14:49  18:20  19:52
El Catllar Urb. Pinalbert (parada bus sentit El Catllar)  7:14  9:21  11:52  13:23  14:53  18:24  19:56
El Catllar Urb. els Cocons (parada bus sentit el Catllar)  7:15  9:22  11:54  13:25  14:55  18:25  19:57
El Catllar Urb. Bonaigua (T-203 Rest. Caballo de Copas)  7:18  9:24  11:56  13:27  14:57  18:27  19:59
El Catllar Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina)  7:20  9:26  11:58  13:30  15:00  18:30  20:01
El Catllar Urb. Coll de Tapioles (C. Ausias March-T-203)  7:21  9:28  12:00  13:32  15:01  18:32  20:03
El Catllar Urb. Mas Blanc (T-203 Rest. Mas Blanc)  7:22  9:29  12:02  13:33  15:02  18:33  20:04
El Catllar Urb. Mas Blanc, Km. 3,4 (marquesina T-203)  7:23  9:30  12:04  13:34  15:03  18:34  20:05
El Catllar Part Alta - baixador del Castell  7:24  9:37  12:05  13:36  15:04  18:36  20:06
El Catllar Av. Catalunya (parada bus escolar)  7:25  9:38  12:06  13:37  15:05  18:37  20:07
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  9:45  12:10  13:40  15:10  18:40  20:15
La Riera de Gaià C. Major (Ardenya) -  9:50  12:15  13:45  15:15  18:45  20:20

informació: 977-214475  977-354445
www.autocarsplana.com

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.

Entre els diferents serveis 
municipals, en aquest nú-
mero del butlletí municipal 
volem centrar especialment 
l’atenció sobre uns quants 
aspectes concrets de la 
gestió de residus al municipi 
que incideixen en el cost real 
i efectiu que suporta l’Ajun-
tament del Catllar i que fi-
nancem entre tots nosaltres.

Cal iniciar aquest recorregut 
parlant dels abocaments 
realitzats de forma inade-
quada, sigui per veïns o per 
forans, que causen la despe-
sa extraordinària de la seva 
neteja addicional. La pràcti-
ca d’abocaments de runes i 
altres deixalles als vorals de 
carreteres i camins o a redós 
dels contenidors fa que per-

sonal de l’Ajuntament o de 
la concessionària del servei 
hagin de destinar hores a la 
seva neteja, fet que incre-
menta el cost total del servei.

En aquesta revista podreu 
veure algunes imatges 
d’aquests abocaments que 
hauríem d’eliminar dels dife-
rents espais del nostre muni-
cipi. També detallem el cost 
exacte de totes les despeses 
relacionades amb aquest ca-
pítol, i que canviant algunes 
conductes podríem redu-
ir sensiblement i destinar 
aquests diners a altres as-
pectes. Precisament aquest 
mes de febrer hem aprovat el 
pressupost municipal per al 
2018, que inclou inversions 
importants. La més destaca-

JoAn  
Morlà
Alcalde 
del Catllar

la gestió dels residus: 
molt a millorar  
(i a estalviar)

da és la construcció d’una 
escola de música amb ús 
compartit per a les aules 
d’ensenyament secundari 
obligatori, que estarà al cos-
tat de les escoles noves de 
primària i de la llar d’infants 
municipal. 

Altres inversions importants 
són la construcció de dues 
pistes de pàdel i la promoció 
de l’ocupació, creant noves 
places de treball que ofe-
riran noves oportunitats a 
persones per a la inserció 
laboral. També hem previst 
fer actuacions de diversos 
camins municipals per mi-
llorar la mobilitat veïnal, a 
més de la vorera que unirà 
el nucli antic amb el ce-
mentiri municipal i diverses 
urbanitzacions. Ens agrada-
ria poder fer més inversions 
amb els diners que ara hem 
de destinar a incrementar el 
servei de la gestió de resi-
dus. Espero comptar amb la 
vostra màxima col·laboració 
i implicació.

Municipi Ordre parades anada

La Riera de Gaià T-203 sentit Catllar (Ardenya) -  8:10  10:00  12:25  13:55  15:25  18:55  20:30
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  8:15  10:05  12:30  14:00  15:30  19:00  20:35
El Catllar Av. Catalunya  7:32  8:17  10:07  12:32  14:02  15:32  19:02  20:37
El Catllar TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)  7:37  8:22  10:11  12:36  14:06  15:36  19:05  20:40
El Catllar Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)  7:38  8:23  10:13  12:38  14:07  15:38  19:06  20:42
Tarragona Monnars  7:43  8:28  10:17  12:42  14:11  15:42  19:10  20:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset - CAP Llevant)  7:48  8:35  10:26  12:51  14:18  15:49  19:17  20:51
Tarragona Rambla Vella (parada balcó del Mediterrani)  7:50  8:37  10:28  12:54  14:20  15:51  19:20  20:53
Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:55  8:42  10:35  13:00  14:25  15:56  19:27  21:00

Municipi Ordre parades tornada

Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:00  9:00  11:30  13:05  14:35  18:05  19:40
Tarragona Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)  7:03  9:06  11:38  13:13  14:41  18:13  19:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset)  7:07  9:11  11:45  13:16  14:45  18:16  19:48
Tarragona Monnars  7:10  9:16  11:49  13:19  14:49  18:20  19:52
El Catllar Urb. Pinalbert (parada bus sentit El Catllar)  7:14  9:21  11:52  13:23  14:53  18:24  19:56
El Catllar Urb. els Cocons (parada bus sentit el Catllar)  7:15  9:22  11:54  13:25  14:55  18:25  19:57
El Catllar Urb. Bonaigua (T-203 Rest. Caballo de Copas)  7:18  9:24  11:56  13:27  14:57  18:27  19:59
El Catllar Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina)  7:20  9:26  11:58  13:30  15:00  18:30  20:01
El Catllar Urb. Coll de Tapioles (C. Ausias March-T-203)  7:21  9:28  12:00  13:32  15:01  18:32  20:03
El Catllar Urb. Mas Blanc (T-203 Rest. Mas Blanc)  7:22  9:29  12:02  13:33  15:02  18:33  20:04
El Catllar Urb. Mas Blanc, Km. 3,4 (marquesina T-203)  7:23  9:30  12:04  13:34  15:03  18:34  20:05
El Catllar Part Alta - baixador del Castell  7:24  9:37  12:05  13:36  15:04  18:36  20:06
El Catllar Av. Catalunya (parada bus escolar)  7:25  9:38  12:06  13:37  15:05  18:37  20:07
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  9:45  12:10  13:40  15:10  18:40  20:15
La Riera de Gaià C. Major (Ardenya) -  9:50  12:15  13:45  15:15  18:45  20:20

informació: 977-214475  977-354445
www.autocarsplana.com
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Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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Aquest mes de gener s’han iniciat les 
obres de construcció d’una vorera per 
unir el nucli antic amb el cementiri i 
les urbanitzacions de Bonaigua i Mas 
Blanc. Aquesta és una actuació llarga-
ment demanada pels veïns i veïnes, que 
millorarà la seguretat dels vianants i 
dels vehicles. La vorera començarà al 
carrer de les Escoles Noves i continu-
arà pel camí de Tarragona i la carretera 
T-203.

De l’execució de les obres se n’en-
carrega l’empresa Señales Girod SL i 
tenen un pressupost (IVA inclòs) de 
94.473,67 euros. L’actuació compta 
amb una subvenció del Pla d’acció 
municipal (PAM) 2017 de la Diputa-
ció de Tarragona. Està previst que 
les obres acabin durant aquest mes 
d’abril i el trànsit es veu alterat en 
algun moment pels treballs amb pas 
altern dels vehicles, modificacions 
puntuals i itineraris alternatius.

les obres tenen un 
pressupost de 94.473,67 
euros i compten una 
subvenció de la 
Diputació de Tarragona

Es construeix una vorera per unir 
el nucli antic amb el cementiri, 
Bonaigua i Mas Blanc

En marxa
el programa
Banc d’ajuts
tècnics
L’Ajuntament del Catllar, des de 
la Regidoria de Sanitat i Treball 
Social, ha iniciat el programa 
“Banc d’ajuts tècnics”. Es tracta 
de recollir tots aquells aparells 
d’ortopèdia i autoajuda , com ara, 
caminadors, cadires de rodes, llits 
articulats, grues o elevadors de 
WC que són a les cases, estan en 
bon ús i ja no es fan servir.

Amb col·laboració amb l’equip 
sanitari del Catllar i Treball Soci-
al, es farà un préstec d’aquests 
utensilis, per un temps definit, 
previ paga i senyal de 10 euros.

Per tant, a part de donar a co-
nèixer el servei, volem aprofitar 
aquest espai per dir a la gent que 
tingui aquests aparells a casa i 
estigui disposat a fer-ne dona-
ció pot trucar a l’ajuntament i es 
podran recollir.

Respecte a la recollida d’aigües 
pluvials  es construeixen uns em-
bornals amb reixa a la carretera, per 
tal de recollir i reconduir les aigües 
cap al tub, executat pel Departa-
ment de Carreteres de la Diputació 
de Tarragona. Pel que fa a l’enllu-
menat públic
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Festes d’hivern 2017

Concert de l’orquestra de la Universitat rovira i Virgili

Estampes del Pessebre

Tió

reis

Concert de l’Escola de Música

Corals Gent Gran

Parc de nadal

Quartet Melt

Els carrers del Catllar es van tornar a omplir 
de disfresses i molta festa per Carnaval. 
La rua va sortir de les escoles noves i va 

desfilar pel nucli antic. A la nit al Centre 
Cultural es van lliurar els premis a les mi-
llors disfresses.

Carnaval 2018
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Amb el nou conveni es canviaran els  
contenidors per uns altres de més pràctics  
i amb més capacitat

Joan Díaz va ser el cap de llista d’Es-
querra Republicana de Catalunya en 
les darreres eleccions municipals i es 
va convertir en alcalde després de la 
moció de censura del 2016. Fa uns 
mesos va deixar l’alcaldia per motius 
laborals, però continua al govern com 
a segon tinent d’alcalde i regidor de 
Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni.

»què té previst fer l’Ajuntament amb 
els problemes d’incivisme als conte-
nidors de residus d’algunes urbanitza-
cions?
Aquesta primavera ha d’entrar en 
servei el nou conveni comarcal de 
recollida d’escombraries, del qual el 
Catllar en forma part. Amb aquest nou 
conveni es canviaran els contenidors 
per uns altres de més pràctics i amb 

EntrEvista amb Joan Díaz
RegiDoR De meDi ambient, uRbanisme i patRimoni

“Aquest any acabarem 
les franges perimetrals 
i ara ens cal la  
col·laboració de tots 
per mantenir-les”

“Continuem el treball 
amb les urbanitzacions 
per aconseguir  
l’objectiu final que  
siguin recepcionades 
per l’Ajuntament “

» en l’àmbit d’urbanisme, quins són els 
principals eixos fins a final de mandat?
Després de més d’un any de negoci-
acions amb la Diputació de Tarrago-
na hem pogut construir la vorera que 
uneix el nucli antic amb les urbanitza-
cions Bonaigua i Mas de Blanc i que 
aviat estarà enllestida. Continuem el 
treball amb les urbanitzacions perquè 
puguin acabar els processos d’urba-
nització per aconseguir l’objectiu final 
de ser recepcionades per l’Ajuntament 
i que es converteixin en zona urba-
na consolidada, com ho és qualsevol 
carrer de poble.

» i en l’àrea de patrimoni?
Des de l’Ajuntament estem amatents 
al projecte de rehabilitació de la Fàbri-
ca. És un projecte privat, basat en el 
model de sostre cívic, però es tracta 
d’un edifici catalogat i hem de col·
laborar perquè no caigui, volem que 
el projecte prosperi.

»com valores l’experiència com a al-
calde del catllar?
Com una experiència molt enriquido-
ra, però per motius laborals vaig haver 
de deixar l’alcaldia. Segueixo vinculat 
com a membre de l’equip de govern 
i veig com projectes que vam iniciar 
quan era alcalde es van concretant. 
Seguim treballant com un equip per 
tirar endavant el municipi.

més capacitat, que han de facilitar 
que les escombraries vagin on han 
d’anar. Amb el nou contracte també 
hi haurà una campanya de sensibilit-
zació sobre l’incivisme, del qual tenim 
mostres en molts punts del municipi 
i que ens acaba costant diners. Hem 
de tenir clar que si seleccionem bé 
la brossa, la factura no pujarà més.

»quins projectes hi ha previstos en 
l’apartat mediambiental al riu gaià?
Estem pendents de diverses subven-
cions que hem tramitat per al man-
teniment de les zones humides del 
riu Gaià. També hem pogut estrenar 
recentment l’itinerari saludable pel 
riu. També estem a punt de culminar 
el projecte del Centre d’Interpretació 
de l’Ermita. Falten uns tràmits per a 
l’avaluació ambiental de l’exposició 
d’uns peixos que aniran en unes pei-
xeres que s’hi instal·laran.

»quines actuacions es portaran a ter-
me per prevenir els incendis forestals 
aquest estiu?
L’any passat ens va quedar pendent 
construir algunes franges perimetrals 
de les urbanitzacions, que en breu 
portarem a terme amb una subven-
ció de la Diputació de Tarragona. 
Però ara ens cal la col·laboració de 
les urbanitzacions en el manteniment 
d’aquestes franges.
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Construcciones 
Reformas y Cerrajería en general

servicios.serpega@gmail.com

680 457 614

Durant els mesos d’hivern, les 
temperatures suaus de casa 
nostra són un bon reclam per 
als molts ocells que decidei-
xen passar-hi un temps. N’és 
un bon exemple el pit-roig, 
que al Baix Gaià anomenem 
barba-roig, que arriba amb els 
primers freds però que quan 
la primavera truca a la porta, 
es desplaça cap a indrets de 
temperatures més suaus.

Prop del riu, i en especial a la 
resclosa de la Fàbrica, de tant 
en tant apareixen ocells, mol-
tes vegades de passada, que 
s’hi estan hores o algun dia 
recuperant forces dels seus 
desplaçaments migratoris. 
Aquest és el cas del protago-
nista d’avui, el martinet blanc, 
un ocell força comú, però que 
no sempre tenim ocasió de 
veure tan a prop del Catllar.

El martinet blanc (Egretta gar-
zetta) és un ocell de la família 
dels ardeids, que es caracte-
ritzen per tenir coll i potes llar-
gues i volen amb el coll plegat. 
Com indica el seu nom, té tot 

visitants hivernals. 
El martinet blanc

el plomatge blanc. El bec i 
les potes són ben negres i 
els dits grocs. Aquest ocell 
viu sobretot en zones d’ai-
guamolls i riu grans i a Ca-
talunya nidifica sobretot al 
delta de l’Ebre, la plana de 
Lleida i els aiguamolls de 
l’Empordà. 

Ara no fa gaires setma-
nes se’n van poder veure 
alguns exemplars per la 
zona. De fet, a l’embassa-

ment del Gaià, no és es-
trany veure’n alguns. Però 
a la resclosa de la Fàbrica 
no és tan habitual. Doncs 
bé, alguns veïns, entre els 
quals l’Aleix Casadó, el 
van poder veure i fotogra-
fiar. Aquí en teniu algunes 
imatges de les que va fer 
l’Aleix. En una d’elles es pot 
observar el martinet en una 
posició típica dels ardeids. 
El martinet blanc és capaç 
d’estar-se ben quiet durant 

una estona llarga, esperant 
trobar alguna presa inte-
ressant. S’alimenta sobre-
tot d’invertebrats aquàtics, 
granotes i fins i tot petits 
peixos. I quan localitza una 
possible presa, estira el coll 
i amb el bec la captura. Si 
veieu o fotografieu algun 
ocell interessant o que no 
coneixeu, ens ho podeu fer 
saber a través d’un correu 
electrònic a aigua@riugaia.
cat

El martinet  
blanc té tot el 
plomatge blanc  
i el bec,  
les potes són  
ben negres  
i els dits, grocs

MEdi aMBiEnt / associació meDiambiental la sínia

Celebració de  
Santa àgueda

Columbari al  
cementiri municipal

L’Agrupació de Dones del 
Catllar, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Catllar,  va 
organitzar el diumenge 18 de 
febrer diversos activitats per 
celebrar el dia de Santa Àgue-
da, patrona de les dones. Van 

començar amb una missa, se-
guida de diferents activitats al 
Centre Cultural, d’una master-
class de zumba i un vermut. Al 
la tarda es va projectar també 
al Centre Cultural la pel·lícula 
Toc Toc.

S’ha instal·lat un colum-
bari al cementiri munici-
pal. Els interessats a llo-
gar-ne o comprar-ne un 
espai se’n poden informar 
a les oficines municipals.
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Aprovat un pressupost per al 2018
de 3,9 milions d’euros
L’Ajuntament del Catllar va 
aprovar un pressupost per a 
l’exercici 2018 de 3,931.874.11 
euros en el ple ordinari del 
passat dia 8 de febrer, amb 
els vots a favor dels grups mu-
nicipals de l’equip de govern 
(UNICAT, PDeCAT, ERC i ICV) i 
en contra del PSC. Aquesta xi-
fra representa un augment del 
17,05% respecte l’any passat. 
Aquest pressupost s’ha acon-
seguit amb un nivell de deute 
a 31 de desembre de 2017 del 
0,00%. 

Al capítol d’inversions s’hi 
destinaran 574.545,16 eu-
ros. La principal inversió és 
la construcció d’una escola 
de música amb ús compartit 
per a les aules d’ensenyament 
secundari obligatori (ESO) al 
costat de les escoles noves de 
primària i de la llar d’infants 
municipal. S’aconseguirà així 
l’escola integral i integrada en 
un mateix complex educatiu. 
S’hi destinaran 255.045,16 
euros.

la principal 
inversió és la 
construcció 
d’una escola de 
música amb ús 
compartit per 
les aules d’ESo

Cap. 1 IMPOSTOS DIRECTES 2.062.400,00 €
Cap. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 €
Cap. 3 TAxES I ALTRES INGRESSOS 754.601,00 €
CAP. 4 TRANSFERèNCIES CORRENTS 996.618,57 €
Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 15.600,00 €
Cap. 6 ALINEACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 €
Cap. 7 TRANSFERèNCIES DE CAPITAL 57.654,54 €
Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
ToTAl PrESSUPoSToS D’InGrESSoS 3.931.874,11 €

PrESSUPoST DE DESPESES EUroS
Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL 1.302.528,95 €
Cap. 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.251.450,00 €
Cap. 3 DESPESES FINANCERES 1.000,00 €
Cap. 4 TRANSFERèNCIES CORRENTS 786.350,00 €
Cap. 5 FONS CONTINGèNCIA
            I ALTRES IMPREVISTOS 16.000,00 €

Cap. 6 INVERSIONS REALS 574.545,16 €
Cap. 7 TRANSFERèNCIES DE CAPITAL 0,00 €
Cap. 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 €
Cap. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 €
ToTAl PrESSUPoSToS DE DESPESES 3.931.874,11 €

Altres inversions importants 
són 50.000 euros per a la 
construcció de dues pistes 
de pàdel, al costat de les pis-
tes de tennis a la Torre d’en 
Guiu, que donaran un servei 
municipal global a l’esport de 
raqueta; per altra banda amb 
la promoció de l’ocupació 
creant noves places de treball 
s’oferiran noves oportunitats 
a persones per a la inserció 
laboral. A més a més, està 
previst fer arranjaments de 
diversos camins municipals 
per a millorar-hi la mobilitat 
veïnal. 
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sabeu quin és el cost de servei de la recollida  
i tractament de residus al nostre municipi?

L’any 2004, l’Ajuntament del Catllar, 
en una aposta clara per a la millo-
ra integral del servei i amb vocació 
d’universalitat, va decidir adherir-se a 
la proposta comarcal de gestió man-
comunada gestionada des del Consell 
Comarcal del Tarragonès. Aquesta 
concessió va suposar, en termes pu-
rament econòmics, un increment de la 
despesa correlativa a una major pres-
tació de serveis. Ara estem a punt de 
renovar aquell contracte inicial, mi-
llorat quant a paràmetres de qualitat 
en la prestació del servei i exigència 
del compliment a l’empresa conces-
sionària. 

Aquesta millora només serà possible 

des de la col·laboració més estreta i 
la implicació de tots, perquè hem de 
fer, ja des de casa nostra, una reco-
llida selectiva curosa i una disposició 
dels residus adequada, i alhora vetllar 
perquè els infractors puguin ser iden-
tificats i sancionats per l’Ajuntament. 
Des del consistori ens estem dotant 
de la infraestructura necessària per 
poder perseguir aquestes conductes 
irresponsables i insolidàries que men-
cionàvem a l’inici de l’escrit, però no 
ens en sortirem si no ens impliquem 
fermament.

Volem exposar-vos les xifres del ser-
vei de recollida i tractament de residus 
corresponents a l’exercici de 2017. 

Diverses imatges dels abocaments incontrolats en alguns punts del nostre municipi.

El total recaptat d’acord amb l’or-
denança municipal reguladora de la 
taxa ha estat de 424.955 euros. En 
el capítol de despeses, l’import ha 
estat de 545.886,23 euros, i el dè-
ficit del servei de 120.931,23 euros, 
que es corregeix amb l’aportació 
d’altres fons municipals en detri-
ment de polítiques actives en altres 
àmbits essencials. Resta matisar 
que el cost total es divideix en els 
següents conceptes: 432.365,64 
euros corresponents a la concessió 
per a la recollida, tractament i eli-
minació de residus; 70.036,32 eu-
ros es correspon amb el cost anual 
de la neteja viària; 41.252,31 euros 
es destinen a sufragar el cost de la 

deixalleria supramunicipal radica-
da al nostre municipi i, finalment, 
2.231,96 euros és la quantia que  
l’Ajuntament ha gastat, mitjançant la 
contractació d’empreses especialit-
zades, per a la neteja d’abocaments 
incontrolats de runes i altres residus 
inerts. 

Cal aclarir finalment que no es comp-
tabilitzen els costos salarials deri-
vats de l’actuació del personal mu-
nicipal en la neteja dels abocaments, 
de la retirada de mobles i matalassos 
vells o de la gestió i coordinació de 
tasques de neteja que farien incre-
mentar, ostensiblement, la quantia 
del dèficit abans consignada.

l’Ajuntament ha 
hagut de fer el 
2017 una despesa 
extraordinària de 
2.231,96 euros  
en la neteja 
d’abocaments 
incontrolats de 
runes i altres  
residus inerts
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itinerari saludable pel riu Gaià

La instal·lació de dues passe-
res a la llera del riu Gaia han 
permès establir un itinerari 
saludable des de la torre d’en 
Guiu fins al pont vell del tren, 
amb un recorregut indicat 
d’1,1 quilòmetres, que per-
metrà a tots els veïns i veïnes 
poder gaudir d’aquest entorn 
de reserva natural fent salut.

El projecte neix arran de la 
recuperació del riu com a 
espai públic. Amb el cabal 
ambiental, el pas del riu Gaià 
pel Catllar deixa de ser una 
zona seca que no convida a 

El recorregut 
indicat és d’1,1 
quilòmetres  
i s’hi han  
instal·lat  dues 
passeres

Ematsa ha arranjat “La Font”, que esta-
va en mal estat després del seu aban-
donament a partir de la construcció de 
la presa del Gaià, que va fer que hi dei-
xés de rajar aigua. La font recollia l’ai-
gua de les filtracions del rec dels horts 
de la zona, que aprofitava l’aigua d’una 
mina que passava a 40 o 50 metres de 
profunditat. Amb la construcció de la 
presa, les filtracions van deixar de pro-
duir-se i va deixar de rajar aigua. Abans 
de l’arribada de l’aigua corrent a les 
cases era on molts habitants anaven 
a buscar l’aigua.
No hi ha documentació de l’antiguitat 
exacta de la font, però sí que se sap que 
existia a mitjan del segle xVII, quan un 
dels portals de la vila va canviar de nom 
i va passar a dir-se Portal de la Font en 
lloc del Portal del Pou de la Vila, com 

Arranjament de “la Font” Calendari fiscal  
per a l’exercici 2018

cles físics. Un és al pont vell 
del tren, on hi havia una pa-
lanca per passar el riu, molt 
inestable i poc apta per a 
gent gran i persones amb 
dificultats de mobilitat. S’ha 
decidit, doncs, posar-hi una 
construcció més rígida i amb 
baranes, molt més segura.

La segona passera serveix 
per travessar el torrent de 
la Farga. A l’alçada de la 
Fàbrica, a l’esquerra del riu, 
s’ha habilitat un senderó que 
passa entre el riu i el camí 
asfaltat i, d’aquesta mane-

ConCEPTE PErÍoDE PErÍoDE CoBrAMEnT
550 - TAXA ClAVEGUErAM 1 27/07/2018-28/09/2018
600 - IMP. VEHIClES TrAC. MEC. 1 29/03/2018-31/05/2018
500 - IBI UrBAnA 1 27/04/2018-29/06/2018
560 - TAXA ESCoMBrArIES 1 31/05/2018-31/07/2018
501 - IBI rÚSTICA 1 29/06/2018-31/08/2018
503 - BI CAràCT. ESPECIAlS 1 29/06/2018-31/08/2018
733 - oCUPACIÓ DoMInI PUBl 1 29/06/2018-31/08/2018
840 - ConSErV. CEMEnTIrI 1 29/06/2018-31/08/2018
010 - IAE 1 27/07/2018-28/09/2018
560 - TAXA ESCoMBrArIES 2 27/07/2018-28/09/2018
500 - IBI UrBAnA 2 31/08/2018-31/10/2018

ra, s’ha segregat el pas de 
caminants del trànsit rodat. 
Destaca que aquest tram és 
un GR, que s’ha traslladat 
doncs del tram asfaltat al 
senderó.

Després d’aquestes inter-
vencions, el recorregut és 
assequible per a gent gran 
—un públic molt habitu-
al d’aquest espai— i per-
sones amb problemes de 
mobilitat. El projecte s’ha  
pogut tirar endavant amb un 
conveni amb el Consell Co-
marcal del Tarragonès.

fins llavors. A la font hi trobem una pla-
ca que recorda l’Aiguat de Sant Barto-
meu, el 24 d’agost de 1842, quan el riu 
Gaià va arribar fins allí. El 1956 un veí 
del poble, Joan Vidal, ferrer de professió, 
hi va instal·lar una figura de sant Joan, 
que hi va ser uns anys fins que un dels 
seus nebots la va retirar.

Concert de 
Primavera 
de l’Escola 
Municipal 
de música

El proper dissabte 17 de 
març,  a les cinc de la tarda 
al Centre Cultural, els alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música del Catllar oferiran el 
Concert de Primavera

gaudir-ne. Ara, en canvi, 
ve de gust passejar pel 
riu, però fer-ho implicava 
fins ara trobar uns obsta-
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El camp de futbol 
del Catllar va acollir 
aquest mes de desem-
bre la 1a Trobada del 
programa Mini-futbol 
Tarragonès 2017-
2018. El control tècnic 
del torneig va anar a 
càrrec del CE Catllar 
i va comptar amb la 
participació de setze 
equips de categoria 
Mini de la comarca.

Matinal 
de futbol 
de promoció 
al camp 
municipal

El Catllar serà el punt d’inici de la Copa 
Tarragona de trial, impulsada pel club 
Bikepark Torredembarra. Es disputarà 
el 29 d’abril a l’entorn del riu Gaià i serà 

la primera de cinc  proves, que es de-
senvoluparan el 3 de juny Gandesa, el 
29 de juliol o Cambrils, el 9 de setembre 
al Vendrell i el 14 d’octubre a Botarell.

El Club de Golf Costa Daurada organitza el proper 
20 de maig el Torneig Golf a les escoles. Hi pren-
dran part diverses escoles catalanes, entre les 
quals l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar. El Club 
de Golf Costa Daurada està adherit al Programa 
Golf a les Escoles de la Federació Catalana de 
Golf per fomentar aquest esport entre els escolars 
amb diverses activitats, entre les quals aquest 
campionat.

El Catllar acollirà el 6 de maig 
el tercer repte dels sis del ca-
lendari de l’Open Natura. Serà 
una provi de molts corriols 
sense dificultat tècnica, amb 
tres circuits: 22, 40 i 62 qui-
lòmetres. La prova, que tindrà 

com a novetat un bucle de sis 
quilòmetres que portar``a els 
participants a tornar a passar 
per la sortida, està limitada a 
500 participants. Inscripcions 
a www.clubbtt-opennatura.
com.

El Club Tennis El 
Catllar va orga-
nitzar el Cam-
pionat de Nadal 
mixt. La final de 
dobles mixtes 
absolut la van 
guanyar per 6-1 i 
6-2 Anna de Cas-
tellarnau i Edu-
ard Padró contra 
Francesc Caceres 
i Marian Saiz. En 
la final dobles 
mixtes juvenils, 
Laia Palazon i 
Bernat Vallvé van 
superar Lian Fer-
ré i Jordi Agut per 
2-6, 6-3 i 6-3.

la Copa Tarragona de Trial 
arrenca al Catllar el 29 d’abril

Torneig Golf 
a les Escoles 
el 20 de maig 
al Catllar

XII open BTT Tour El 
Catllar el 6 de maig

Campionat de nadal mixt 
del Club Tennis El Catllar



11març 2018
nÚm. 9 butlletí municipal del  Catllar’agulla

L’Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA) de l’Ins-
titut Escola L’Agulla del 
Catllar va estrenar junta 
directiva el passat mes de 
maig. La presideix Daniel 
Rodríguez i l’acompanyen 
Maria José Mañas (vice-
presidenta), Josep Fortuny 
(tresorer), Patrícia Martínez 
(secretària) i Sandra López, 
Yolanda Ruiz i Núria Gaval-
dà (vocals). Actualment es 
troben a punt d’aprovar la 
reforma dels estatuts per 
canviar el nom que tenen 
fins ara —Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA)— per AFA, una de-
nominació més inclusiva 
per a algunes estructures 
de família actuals. 

La candidatura, encapça-
lada per Rodríguez i inte-
grada per un total de set 
persones, va ser l’única que 
es va presentar al procés 
d’eleccions de l’any passat. 
El repte més important dels 
darrers cursos ha estat la 
transformació de l’escola en 
l’institut-escola. Actualment 
ja es cursa tercer d’ESO i el 
curs vinent es completa-
rà la secundària al Catllar 
amb quart d’ESO. “La nova 
directiva hem fet una cam-
panya de captació de socis 
i enguany tenim 20 famílies 
més. Calculem que un 85% 
de les famílies dels alum-
nes del centre són socis de 
l’AFA”, comenta Rodríguez.

Entitats
associació De Famílies D’alumnes (aFa) De l’institut-escola l’agulla Del catllaR

gimnàstica artística. Aquest 
curs s’ha unificat el menjador 
per a primària i secundària en 
l’espai de les escoles noves 
i també han muntat una co-
missió per millorar els menús, 
que ara són més saludables 
i ecològics.

“La relació amb les famílies 
és molt important i fem una 
assemblea amb elles cada 
trimestre i aquest curs hem 
fet una enquesta per saber 
quines festes volien cele-
brar ”, explica Rodríguez. 
L’AFA s’encarrega d’organit-
zar aquestes festes per als 
alumnes: Castanyada, Caga-
tió, Parc de Nadal, Carnaval 
i festa de final de curs. Però 
també han organitzat una 
calçotada amb les famílies 
sòcies aquest mes de març 
o una nit per observar els 
estels amb un telescopi, amb 
la col·laboració d’un grup de 
famílies.

Una novetat que ha intro-
duït aquesta junta són les 
xerrades per a les famílies 
de temes a càrrec d’espe-
cialistes d’interès educatiu, 
com els límits de l’educació 
o el bullying. Està previst fer-
ne una altra de l’ús adequat 
d’internet i les xarxes socials. 
També hi ha una feina porta 
endins molt important i és, 
per exemple, posar en ordre 
la fiscalitat de l’entitat. A més 
han recuperat la subvenció 
de l’Ajuntament, que fa anys 
que no rebien i que, a més, ha 
augmentat. També han ad-
quirit material de treball, com 
un ordinador portàtil i una 
impressora-escàner. Des de 
la junta es queixen de l’ex-
cessiva paperassa legal que 
han d’afrontar entitats sense 
ànim de lucre com l’AFA.

La vicepresidenta de l’AFA, 
Maria José Mañas, asse-
nyala que és molt important 
el vincle amb la direcció del 
centre i que la relació actual 
és molt bona. L’AFA fa una 
aportació anual a l’escola, 
que s’inverteix en material o 
millores a les aules. L’entitat 
disposa de pàgina web (am-
palagulla.org) i un correu de 
contacte (ampalagullacat-
llar@gmail.com).

ariadna tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

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

InGrEDIEnTS
(per a 4 persones) 
◗ 2 patates mitjanes.
◗ Formatge gorgonzola.
◗ 1 poma madura.
◗ 1 cullerada sopera
  de sucre morè.
◗ 75 ml de crema de llet.
◗ 1 ou.
◗ Farina de galeta.
◗ Un polsim de pebre negre.
◗ Sal.
◗ 1 culleradeta de mantega.
◗ Oli d’oliva verge extra.

Cruixents bombes 
de patata farcides 
amb gorgonzola 
fos amenitzades 
amb compota de 
poma. Un aperitiu 
original, gustós i 
que encantarà a tota 
la família, inclús als 
membres vegetari-
ans. La idea és servir 
les bombes en un plat i en 
un bol a part la salsa per tal 
que cadascú les suqui al seu 
gust.
Pel que fa al formatge del far-
cit podeu jugar i fer boles de 
diversos tipus de formatge: 
rul·lo de cabra, blau, rocafort, 

brie, camembert... qualse-
vol formatge que es fongui 
amb facilitat és adequat. Us 
recomano no fer les bom-
bes gaire grosses, l’ideal és 
poder-les degustar d’una 
mossegada per tal de poder 
sentir l’explosió de sabors a 
la boca. 

PrEPArACIÓ
◗ Rentem, pelem i tallem a 
quarts les patates i les bullim 
amb una mica de sal.

◗ Pelem la poma i la tallem a 
dauets. La posem en una pae-
lla o cassó i la deixem enrossir 
una mica amb la mantega. Tot 
seguit, hi afegim el sucre i una 
tassa d’aigua, tapem i deixem 
coure. Ha de quedar toveta, si 
cal hi afegim més aigua.

◗ Escorrem la patata i la xafem 
amb una forquilla, i hi afegim el 
pebre negre i la crema de llet. 
Deixem refredar.

◗ Tallem el gorgonzola a daus 
petits.

◗ Agafem un grapadet de pa-
tata i l’aplanem a la mà, al 
centre hi posem el gorgonzola 
i el cobrim amb la patata dels 
voltants tot creant una bola. És 
interessant que no siguin boles 
massa grosses.

◗ Les passem per un plat amb 
ou batut i posteriorment per un 
altre plat amb farina de galeta 
i les fregim amb abundant oli. 
Un cop cuites les posem sobre 
paper absorbent.

◗ Passem la poma per la ba-
tedora i l’avoquem en un bol 
per servir. També la podem fer 
servir per decorar el plat.

Bombes de gorgonzola amb poma

Cada família paga una quo-
ta anual de 30 euros per ser 
sòcia de l’AFA, independent-
ment dels fills que vagin al 
centre, i dona dret a l’ús del 
menjador escolar i les extra-
escolars i es beneficien tam-
bé de diversos descomptes, 
com en material escolar. La 

gestió del menjador escolar 
i les activitats extraescolars 
són les tasques més impor-
tants de l’AFA. Pel que fa al 
menjador, la gestió la tenen 
delegada a la fundació En 
xarxa, mentre que les ex-
traescolars que acullen més 
alumnes són anglès, ball i 

Un 85% de les famílies 
dels alumnes del centre 
són socis de l’AFA
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El gran dilema:
“A quin centre educatiu porto el meu fill@?” 
Un any més moltes famílies 
han de decidir a quina escola 
porten els seus fills i filles per 
començar P3 o “anar a l’esco-
la dels grans”, com se sol dir. 
Altres tenen un garbuix al cap, 
ja que entorn els 12 anys cal 
decidir on anar a cursar l’ESO, 
una etapa que sovint fa por 
pel canvi que suposa pel que 
fa als companys, traslladar-se 
de municipi i confluir amb 
cents i fins i tot mils d’alum-
nes de 12 a 18 anys. Un salt i 
un canvi que pot arribar a ser 
“traumàtic” i que sovint arriba 
massa d’hora per a molts dels 
nens i nenes, i que els conver-
teix en joves quan encara són 
petits. I per últim aquelles fa-
mílies que creuen que canviar 
el seu fill@ de centre seria una 
bona opció per ser més a prop 
de casa, o per buscar un en-
torn més acollidor o fins i tot 
per un simple “canvi d’aires”. 

Al Catllar tenim la sort de 
gaudir d’una oferta educati-
va pública obligatòria i extra-
escolar que satisfà i alhora 
minimitza alguns dels hàn-
dicaps que sovint es troben 
els nostres infants i joves en 
el moment de ser escolarit-
zats. L’Institut-Escola L’Agu-
lla ofereix els ensenyaments 
d’educació infantil, primària 

establert un seguit d’activi-
tats i vincles per fomentar la 
relació i la col·laboració, per 
establir així un treball conjunt 
i coordinat des dels 0 al 16 
anys.

Per tal de conèixer aquesta 
oferta educativa pública es 
realitzarà una jornada de por-
tes obertes a l’Institut-Escola 
L’Agulla el proper dissabte 24 
de febrer de 2018 a partir de 
les 10.30 h, en la qual espe-
rem l’assistència de totes les 
famílies interessades. 

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

FrAnCESC SErITJol MArIMon 
Director Institut-Escola 

L’Agulla del Catllar 
977 65 35 01 

www.escolalagulla.com

i secundària en un mateix 
centre, i el proper curs ja 
s’oferirà l’oferta completa de 
P3 a 4t d’ESO. Aquest fet pro-
picia que la progressió entre 
les diverses etapes sigui tan 
fluida com sigui possible, les 
ràtios d’alumnes per grup són 
de 20 com a màxim, la qual 
cosa facilita un ensenyament 
personalitzat i ajustat a les 
demanades pròpies de cada 
alumne sigui quina sigui l’eta-
pa en la qual es troba. Alhora 
és un centre innovador, que 
forma part de diverses xar-
xes de centres que fomenten 
l’aprenentatge competencial 
establint acords de recerca 
i investigació amb diverses 
universitats i institucions. Tot 
aquest ventall de possibilitats 
fa que sigui un dels centres 

que curs rere curs vegi aug-
mentat el nombre d’alumnes 
que en sol·liciten plaça i al-
hora el nombre de recursos 
disponibles per atendre la 
diversitat dels infants i joves 
escolaritzats. 

Un dels factors que condici-
ona l’excel·lència en l’oferta 
pública educativa de la nostra 
vila és l’entorn, un entorn idíl-
lic, ben comunicat amb Tar-
ragona i rodejat de camps de 
conreu i bosc. Manté també 
un tracte proper amb les di-
verses entitats del poble, i so-
bretot amb l’Ajuntament, que 
en el mateix edifici de l’Ins-
titut-Escola L’Agulla ofereix 
ensenyaments extraescolars 
de música i anglès, amb do-
cents preparats i amb un ba-

gatge digne de molts centres 
oficials en unes instal·lacions 
que satisfan amb escreix les 
necessitats que aquest tipus 
d’ensenyaments requereixen. 

A més a més, el Catllar dis-
posa d’una llar d’infants mu-
nicipal annexada a l’Institut-
Escola L’Agulla que ofereix 
atenció educativa infantil 
en l’etapa de 0-3 anys. La 
llar d’infants disposa d’unes 
instal·lacions adaptades a 
les necessitats físiques i fisi-
ològiques dels infants, cuina 
pròpia i sales d’estimulació 
prematura, per tal de poder 
fer el pas a P3 amb l’auto-
nomia necessària requeri-
da. Per si no fos poc, amb la 
nova entitat que gestiona la 
llar d’infants municipal s’han 

Dra. Rosa Castillo Castillo
Col·legiada 7142

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B

43764 El Catllar (Tarragona)

Clínica Dental EL CATLLAR

apunts de 
diEtÈtiCa

És temps de... 
calçots
El calçot és una variat de la 
ceba. Pertany al gènere Alli-
um. Deu el seu nom al fet que 
es “calça”, és a dir, es tapa de 
terra perquè sigui més llarga i 
blanca. És el producte estrella 
de la calçotada, menjar típic de 
les nostres contrades, sobretot 
de l’Alt Camp, però a poc a poc 
s’ha anat externalitzant i ja ha 
sortit inclús a l’estranger. Es 
menja a la brasa, però també 
es molt bon al forn i fregit .
Vegetal, molt ric en aigua (90%), 
i per tant hipocalòric, aporta 
només 26 kcal/100 g net de 
producte. Interessant l’apor-

tació de fibra a la dieta, amb un 
efecte laxant. Ric en vitamines A, 
B, C i E, també en minerals i oli-
goelements: calci, ferro, fòsfor, 
magnesi...
Cal dir, però, que tant el calci com 
el ferro, en ser d’ origen vegetal, 
quasi no s’absorbeixen . 
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La encontramos desde febre-
ro hasta mayo en zonas poco 
urbanizadas, caminos rurales 
y bosques, y se desplaza co-
múnmente “en fila india”. Los 
nidos de procesionaria cuelgan 
principalmente de las ramas de 
pinos, abetos y cedros.

síntomas:
Si tu perro toma contacto con 
los gusanos de la procesiona-
ria, es muy probable que sufra 
una dermatitis urticante: que 
le pique la boca, tenga hiper-
salivación, esté nervioso y se 
le inflamen los labios, cara y 
lengua. Si el contacto ha sido 
prolongado o cuantioso, podría 
llegar a padecer una necrosis 
de la lengua y un cuadro de 

respiración dificultosa. Es una 
UrGEnCIA: debes llamar a tu 
veterinario para que lo atienda 
lo antes posible.
Otros contactos menos usuales 
son en ojos, nariz y patas, que 
causarán blefaritis, conjuntivi-
tis, rinitis y dermatitis interdigi-
tales con cojera.

primeros auxilios:
Lava bien la zona afectada con 
agua templada (el calor destru-
ye la toxina), y nunca frotes.

prevención: 
evitar el contacto 
o detectarlo precozmente.
En estas fechas, NO vayáis a 
pasear por el bosque/campo. 
Tras cada paseo, revisa dete-
nidamente a tu perro. En caso 

que notes algo extraño, llama 
a tu veterinario para pregun-
tarle.
Otra manera de prevenir la 
intoxicación con la procesio-
naria es luchar directamente 
contra el parásito: podar las 
ramas y quemar los nidos, o 
utilizar insecticidas.

tratamiento y pronóstico:
Cuanto antes empecemos 
a tratar al paciente, menos 
riesgo correrá su vida y me-
nos secuelas sufrirá a largo 
plazo. De este modo el pro-
nóstico suele ser bueno. El 
tratamiento médico depen-
derá de la gravedad del cua-
dro clínico que presente el 
paciente.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comvEt-COnsEJOs

lA orugA 
procesionAriA del pino, 
unA urgenciA VeterinAriA

Mas de Blanc i la Guinar-
dera és  una de les urbanit-
zacions més poblades del 
Catllar, amb uns 250 habi-
tants. A Mas Blanc n’hi ha 
poc més de 200 i la resta 
estan a la Guinardera, que 
és un sector més proper 
als Pallaresos. Nascuda 
els anys setanta en ter-
renys que pertanyien a un 
mas que va donar nom a la 
urbanització, va començar 
sent un conjunt de parcel-
les amb edificacions on ve-
ïns de Tarragona i alguns 
de Barcelona buscaven un 
lloc on gaudir de la natura 
o d’un hort els caps de set-
mana i les vacances. Amb 
el pas del temps, sobretot 
amb el canvi de segle, han 
vingut a viure-hi més famí-
lies que hi han establert el 
primer habitatge buscant 
tranquil·litat i espais més 
amplis que a la ciutat.

Ja fa uns vuit anys que la 
junta de propietaris va iniciar 
els tràmits perquè l’Ajunta-
ment del Catllar pugui recep-
cionar la urbanització. Hi va 
haver algunes complicacions 
per ultimar el pla urbanístic 
necessari per legalitzar-la, 
algunes de gestió i altres 
com la identificació d’alguns 
propietaris. Aquest pla ja té 
des de fa unes setmanes el 
vistiplau dels serveis tèc-
nics municipals i un cop pu-
blicat al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) s’iniciarà el 
termini d’un mes perquè els 
propietaris puguin presentar 
al·legacions. Després ja es 
podran licitar les obres i co-
mençar a executar-les.
Amb aquest projecte s’han 
de regularitzar alguns car-
rers que no tenen l’amplada 
legal i dotar la urbanització 
d’alguns serveis que falten 
i de zones verdes, que per-

metran disposar Mas Blanc i 
la Guinardera d’alguns equi-
paments que ara falten, com 
parcs infantils o zones es-
portives. 
Un dels principals problemes 
de Mas Blanc és el transport 
públic, ja que només hi pas-
sa l’autobús quatre cops al 
dia i converteix en gairebé 
imprescindible el vehicle pri-

LEs nOstrEs UrBanitzaCiOns

Mas Blanc i  
la Guinardera està  
en procés de  
legalització i en 
breu es podrà licitar 
el projecte  
d’urbanització

mas de Blanc i la guinardera

vat, i sovint dos per família. 
Amb la construcció d’una 
vorera a la carretera T-203 
millorarà l’accés a la urba-
nització des del nucli antic.
La junta de propietaris de 
Mas de Blanc està presi-
dida actualment per Josep 
Maria Vilà. Agust Santama-
ria n’és el  secretari i Albert 
González, el tresorer.
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Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

FEINES ALS HORTS 
MArç:
 En aquesta època s’intensifica 
la sembra i plantada de nombroses 
espècies hortícoles, tomàquet pri-
merenc, bajoques si el temps acom-
panya, patates, se sembren raves i 
pastanagues i es trasplanten ma-
duixots.

ABrIl: 
 Es planten tomàquets, pebrots i 
albergínies. Se sembren mongetes, 
melons, síndries, carbassons, pas-
tanagues, raves, porros, carabasses 
i api.
 Cal prevenir les malalties fúngi-
ques a les plantes de l’hort. Un remei 
natural, ecològic i barat és l’aigua 
d’ortigues; per preparar-la, única-
ment cal posar ortigues en mace-
ració uns dies. L’aigua resultant es 
pot aplicar directament a les plantes 
amb motxilla, escombra i galleda.

ArBorICUlTUrA, BoSCoS I PrATS
 Acabades totes les tasques de 
poda, plantada i adob, es tindrà cura 
de la presència d’herbes i de pla-
gues, pugons, fongs, etc.

Inici de tractaments contra insectes 
als fruiters.
 En cas de pluges o humitats ele-
vades, preneu mesures per tal de 
prevenir malalties fúngiques. 

JArDInErIA
 Sembrarem petúnies, coronats, 
plantarem clavells, violetes, dàlies, 
malves de jardineria...
Continuem podant arbres i arbustos 
que ja hagin florit.
 A partir de l’abril començarem a 
regar, als matins o als vespres.
Vigilar plagues i malalties, sobre-
tot en anys de molta pluja, especial 
contra pugons i oïdi en els rosers.

TrACTAMEnTS FIToSAnITArIS
HorTÍColES
ABrIl En EnDAVAnT.
 Pugons
En aquesta època seguim trobant 
pugons de forma generalitzada en 
tomaquera, enciam, mongetera, 
carxofera i altres... Cal estar atents 
i fer el tractament a l’inici de la seva 
presència i abans que es tanqui el 
cabdell, en el cas de l’enciam.

Míldiu
 Poden proliferar els fongs cau-
sants d’aquesta malaltia en enciam, 
ceba, porro o patata entre, d’altres 
cultius d’horta. 

Fum o cendrosa
 Si es detecta aquesta malaltia 
cal protegir les plantes amb sofre, 
amb pols o líquid, si es produeixen 
danys importants caldrà recórrer a 
antioïdis específics.

FrUITErS

A PArTIr DE l’ABrIl 
En EnDAVAnT:

noGUEr
Carcocapsa, Antracnosis, Bacteri-
osis.
Cal estar atents al moment més 
oportú per fer el tractament.

AVEllAnEr
Diabló, pugons, aranya.
Cal estar atents al moment més 
oportú per fer el tractament.

VInYA
Míldiu, cendrosa, podridura grisa.
Cal estar atents al contestador au-
tomàtic del Servei de Sanitat Ve-
getal de Tarragona al número de 
telèfon 977 219 312 o podeu rebre 
els missatges a través del vostre 
correu electrònic si en feu la petició 
al mateix Servei de Sanitat Vegetal 
sol·licitant l’enviament.

olIVErA
Ull de gall o repilo
 En cas d’humitat elevada i altes 
temperatures, cal vigilar les fulles. 
En cas de detectar les primeres 
taques, es fa necessari un tracta-
ment.

COM LEs sOqUEs 
dE LEs FiGUErEs vELLEs

Aquesta ressenya la dedico a un dels 
molts escriptors desconeguts de la 
província de Tarragona que no tenen 
el ressò dels escriptors mediàtics però 
que fan grans obres.

Tecla Martorell és nascuda a Tarra-
gona, l’any 1960. Professionalment 
es dedica des de l’any 1981 a fer de 
mestra d’adults als barris de Ponent 
a Tarragona. Ha publicat literatura in-
fantil amb Pilarin Bayés, Petita història 
de la Rambla de Tarragona (editorial 
Mediterrània): la seva primera novel·la 
surt al mercat l’any 2009, Dels sols i 
les llunes (Arola editors). Ha guanyat 
diversos premis de narrativa curta que 
publica l’any 2014 en un recull Con-
tes, relats i un comiat. Finalment obté 
el Premi de narrativa Fra Albert Vidal, 
de les Festes de la Serra 2016 de Mont-
blanc, amb l’obra Com les soques de 
les figueres velles (2017). 

Aquest llibre descriu el procés d’im-
migració de famílies que venien del 
sud d’Espanya cercant una vida millor 
i possibilitats que no tenien a la seva 
terra natal. No eren històries noves per 
mi, ja que hem viscut molts anys en 
un barri a Vila-seca on gran part dels 
habitants havien vingut cercant feina i 
prosperitat. Gràcies a la feina que l’es-
criptora desenvolupa als barris tarra-
gonins descriu molt bé les històries 
d’aquests personatges. 

El llibre està bastit de dues històries 
paral·leles del matrimoni format per la 
Brígida i el Rufino amb la Raimunda, 
que segueixen un camí paral·lel de fugir 
dels seus orígens per poder prosperar. 

Les dues dones, que tenen en comú la 
mala sort amb els homes, al final es 
troben quan s’alliberen de tot allò que 
els empresona. 

El llibre és un retrat de la societat de 
postguerra que ens descriu la hipocre-
sia de la societat, en què tot va bé de 
portes enfora però darrere les portes de 
les cases totes tenen una història tru-
culenta. L’autora denuncia el masclis-
me, els abusos sexuals de capellans, 
els abusos paternofilials i relacions de 
submissió del patró.

Els homes representen la ignorància, 
representen patrons antiquats i no 
evolucionen, no saben adaptar-se com 
ho fan els personatges femenins, que 
finalment ens demostren que sempre 
hi ha una sortida encara que estem 
passant per situacions sòrdides.

El llibre descriu racons de Tarragona 
que encara podríem reconèixer i alguns 
racons dels barris d’Entrevies on hi ha-
via barracots que ja han desaparegut 
on els nouvinguts recreaven els cultius, 
ies trobaven com a casa.

Aquesta ressenya literària la dedica-
ré a totes les persones anònimes que 
van deixar els seus orígens i van venir 
a construir la Catalunya que avui co-
neixem.

Finalment només em queda recoma-
nar-vos una obra de teatre, Memòria 
de les oblidades, de la mateixa autora, 
que són uns monòlegs en record de les 
dones que van morir a la presó de les 
Oblates a Tarragona, que en l’actualitat 
representa la Rosa Andreu.

LLiBrEs
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Grup municipal socialista del Catllar
Antonio López, Montserrat Inglès, Carlos Álvarez i Eva Zafra

opacitat, mala gestió i falta de diàleg 

treballant pels serveis, la seguretat i el benestar

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)

Com se’ns pot demanar que 
votem a favor d’una propos-
ta de pressupostos que no 
se’ns explica, no es respon 
a les nostres demandes i en 
què s’ignoren les nostres 
propostes? És el que ens 
demanava l’actual equip de 
govern —més aviat “suma de 
govern” que no pas equip de 
govern coherent— d’UNICAT, 
PDeCAT, ERC i ICV en una 
nova manifestació de menys-
preu cap a totes les opinions 
que no siguin les pròpies.
En aquesta ocasió hem de 
lamentar que no se’ns ha 
deixat participar en l’elabo-
ració dels pressupostos, ni 
se’ns ha donat cap explica-
ció (ni l’alcalde, ni el regidor 

Benvolgudes/uts

Una vegada més ens posem 
en contacte amb vosaltres per 
informar-vos del que pensem 
que és d’interès.
En el proppassat ple del dia 8 
de febrer es van aprovar per 
majoria els pressupostos mu-
nicipals 2018, de 3.931.874,11 
euros. Destaquem que aquest 
pressupost s’ha aconseguit 
amb un nivell d’endeutament 
a 31 de desembre de 2017 de 
0,00%
També cal informar que es 
va presentar una moció per 
reclamar el que es conside-
ra el deute de la Generalitat 
amb els ens locals per a les 
escoles bressol. El grups mu-
nicipals que formem l’equip de 
govern ens vam abstenir en la 
votació, amb l’argument que 
ara no és el moment més adi-
ent per fer aquesta demanda 
donat que no hi ha un govern 
legítim constituït, sens detri-
ment que quan calgui farem 
les gestions oportunes i con-

d’Hisenda) de les prioritats 
—en cas d’existir— amb què 
s’han configurat, ni res. El si-
lenci absolut com a respos-
ta a la nostra disposició de 
sumar en positiu pensant en 
el benestar dels catllarencs i 
catllarenques. 
Fins i tot l’any passat và-
rem ser capaços d’introduir 
quatre inversions: enllestir 
la museïtzació de l’ermita de 
Sant Ramon, fer un colum-
bari al cementiri, posar un 
sistema de vídeo a la sala 
de plens —així tots els plens 
municipals quedarien gravats 
i podrien ser consultats per 
la ciutadania— i construir 
un lavabo al local de la colla 
de diables del Catllar. A més 

tundents per reclamar aquest 
deute. Una vegada més, en 
aquest cas, ens hem trobat 
amb una moció totalment 
oportunista i de partit, la de 
voler desgastar, posar més 
llenya al foc, sobretot en un 
moment com l’actual, quan 
encara no tenim govern de 
la Generalitat. Trobem més 
adient esperar que tot plegat 
es normalitzi i ens asseurem 
a negociar el que calgui, do-
nat que per nosaltres és més  
important el municipi i la seva 
gent que les estratègies de 
partit.
En breus setmanes ja estaran 
acabades les obres de la nova 
vorera amb il·luminació que 
unirà el nucli amb el cementiri 
i les urbanitzacions de la Bo-
naigua i Mas de Blanc. L’equip 
de govern actual ha treballat 
fermament amb la Diputació 
per aconseguir aquesta obra 
que aportarà més seguretat 
pels vianants que circulaven 
diàriament per la carretera. 
Una vegada més fem avinent 

hi ha altres partides molt 
semblants a les del nostre 
pressupost del 2016 que ells 
van votar en contra, com per 
exemple la construcció d’una 
escola municipal de música.
Enguany, res de res. Ni quel-
com tan elemental com el 
diàleg cap a la força política 
que va guanyar les eleccions 
han estat capaços de respec-
tar. En fi...
Conseqüentment, el nos-
tre vot ha estat contrari a 
aquests pressupostos que 
no responen a les necessi-
tats dels nostres veïns. Són 
uns pressupostos mal fets, 
així de clar. Hi ha partides 
repetides, d’altres no execu-
tades, amb ingressos irreals 

que per nosaltres la prioritat 
és el benestar de les perso-
nes. 
Que el benestar de les perso-
nes és una prioritat ho farem 
palès amb la construcció d’un 
nou parc de salut a la urba-
nització els Manous; els dos 
que estan en funcionament al 
nucli i a la urbanització Esplai 
estan tenint una bona accep-
tació i continuïtat per part dels 
usuaris.
Ja estan en funcionament les 
dues passeres a la llera del riu 
Gaià, que conformen un itine-
rari saludable des de la torre 
d’en Guiu fins al pont vell del 
tren amb un recorregut indi-
cat d’1,1 quilòmetres en què 
tots els veïns podem gaudir 
d’aquest entorn de reserva 
natural fent salut.
Per fomentar l’esport tenim 
previst per a finals del segon 
trimestre la construcció de 
dues pistes de pàdel a la tor-
re d’en Guiu, que satisfaran la 
demanda existent d’usuaris 
que la reclamaven des de feia 

i conceptes que no s’ente-
nen. Per exemple, és incom-
prensible que l’any passat 
el capítol d’ingressos s’ele-
vés a 5.024.687 euros i en-
guany tan sols s’hi prevegin 
3.931.874 euros. No s’entén  
aquest decalatge. Ni s’entén 
ni se’ns dona cap explicació 
al respecte. 
No tenen l’excusa de “l’he-
rència rebuda”. Quan els 
socialistes vàrem ser ex-
pulsats del govern pel pac-
te de perdedors el superàvit 
que vàrem deixar als comp-
tes municipals s’elevava a 
1.200.000 euros. Desgraci-
adament aquest superàvit 
que vàrem deixar no han 
estat capaços de traduir-los 

molt temps, així com comple-
tar el complex esportiu junt 
amb les pistes de tenis.
Que la seguretat és una pri-
oritat per a aquest equip de 
govern també es un fet, ja que 
farem les franges perimetrals 
de les urbanitzacions que va-
ren quedar pendents, la Cati-
vera i Santa Tecla. Així tindrem 
tot el terme municipal protegit 
amb les franges contra incen-
dis. Els plans d’autoprotecció 
de tots els nuclis habitats que 
tenim emparaulats amb la Di-
putació són un exemple de la 
importància que donem a la 
seguretat de les persones.
Tanmateix contractarem dos 
vigilants durant el període 
d’estiu per fer un reforç de 
vigilància nocturna i així po-
der alertar les forces d’ordre 
en cas de necessitat. També 
volem destacar l’ampliació 
de dues places de treballa-
dors de brigada per donar un 
millor servei de manteniment i 
neteja de les zones habitades 
del municipi.

en noves inversions. Per 
què? Perquè en lloc d’aprofi-
tar aquests recursos per fer 
inversions reals al poble han 
preferit liquidar els préstecs 
contrets amb els bancs, fet 
que nosaltres considerem un 
greu error.
En definitiva, queda poc més 
d’un any fins a les elecci-
ons municipals. Segur que 
a molts de vosaltres se us 
faran molt llargs aquests 
mesos que resten fins als 
comicis. Us comprenc a la 
perfecció. Però penseu que 
el maig del 2019 tindrem 
l’oportunitat de respondre a 
les urnes a allò que se us va 
furtar en reunions de despat-
xos d’esquenes a la voluntat .

I també hem inclòs en els 
pressupostos una partida de 
personal per al reajustament 
de la plantilla municipal amb 
noves ofertes de treball.
Hem licitat ja el projecte de la 
nova escola de música i en-
senyaments secundaris, al-
hora que hem iniciat els con-
tactes i negociacions amb el 
Departament d’Ensenyament 
per concretar la col·laboració 
d’ambdues parts. Aquest pro-
jecte, que comporta un gran 
esforç per al municipi, ha de 
comportar el deslliurament de 
les antigues escoles, on tenim 
projectat un centre de dia per 
la gent gran.
La construcció d’aquesta nova 
escola de música municipal 
ha de contribuir a formar part 
del que serà l’escola integral 
al nostre municipi, a la vegada 
que estarà tot integrat en un 
mateix espai i on encara ca-
ben alguns equipaments més 
de caire esportiu. L’ensenya-
ment i l’esport també són la 
nostra prioritat. 
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El Complex Industrial de Repsol a Tarragona
dóna suport als XVIII Jocs Mediterranis i mostra,

una vegada més, el seu compromís amb el territori

XVIII Jocs Mediterranis

Avancem 
 junts cap a una  

mateixa meta


