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Garden Tapioles Us desitgem una bona Festa Major del Catllar

Bona Festa Major

Bona 
Festa 
Major

Podeu consultar el Programa 
de la Festa Major del Catllar 2018 
a la contraportada
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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.

La Festa Major del Catllar ja 
és aquí. Seran gairebé dues 
setmanes plenes d’activitats, 
que combinen els actes més 
tradicionals, amb arrels que 
arriben fins a uns quants 
segles enrere, amb altres de 
més moderns. I també algu-
nes novetats. La Festa Major 
del Catllar s’ha consolidat els 
darrers anys com un referent, 
no només per als catllarencs 
i les catllarenques, sinó molts 
habitants dels pobles veïns, 
i alguns actes, com la Diada 
Castellera, transcendeixen 
aquests límits. L’any passat 
va ser de relleu al capdavant 
de l’organització d’aquesta 
jornada que ha esdevingut 
una de les més importants 
de l’estiu casteller al Camp 
de Tarragona. En Joan Ignasi 
Porta ha agafat el testimoni 
d’en Joan Olivé, que continua 
rebent merescuts homenat-

ges per una tasca de més 
de tres dècades. El darrer 
va ser fa unes setmanes, la 
Distinció al Mèrit als Serveis 
Distingits de la comarca del 
Tarragonès. L’Ignasi també 
està demostrant la seva và-
lua i ho hem vist fa poc amb 
la Diada Castellera de juliol, 
amb una magnífica actuació 
de les tres colles partici-
pants: Xiquets de Reus, Colla 
Castellera de Sant Pere i Sant 
Pau i Xiquets del Serrallo. En 
parlem també en aquest but-
lletí.

No em vull oblidar de les fes-
tes que organitzen estiu rere 
estiu algunes urbanitzaci-
ons del nostre municipi. Són 
fruit de l’esforç de les seves 
juntes i un espai molt bonic 
de trobada entre els veïns i 
les veïnes, molts llaços que 
van més enllà de compartir 

un mateix espai per viure,  
sinó que són d’amistat, tra-
vats amb anys i anys de re-
lació.

I acabo recordant que l’estiu 
al Catllar està ple d’actes cul-
turals. Alguns els realitzem 
en un escenari tan especial 
com és la terrassa del Cas-
tell, on també cada divendres 
podeu gaudir d’una visita 
nocturna que no deixa indi-
ferent a qui hi participa. L’es-
port també és un dels signes 
d’identitat del Catllar i actes 
com la pedalada nocturna es 
van consolidant en el calen-
dari anual, que cada vegada 
és més divers. La Festa Major 
també compta amb diverses 
activitats relacionades amb 
el món de l’esport.

Només em resta desitjar-vos 
Bona Festa Major i Bon estiu!    

JoaN  
Morlà
alcalde 
del Catllar

estiu, temps de festa, 
temps de cultura i esport

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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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

Joan olivé,  
reconegut amb la  
Distinció al Mèrit als 
Serveis Distingits de 
la comarca 

Joan Olivé, reconegut amb la 
Distinció al Mèrit als Serveis 
Distingits de la comarca 

El Consell Comarcal del Tarra-
gonès ha reconegut en Joan 
Olivé per la seva dedicació al 
món dels castells. Olivé va 
rebre la Distinció al Mèrit als 
Serveis Distingits de la co-
marca en un acte a Vespella 
de Gaià aquest passat 27 de 
juliol.

En Joan Olivé es va encarregar 
d’organitzar la diada castellera 
de la Festa Major del Catllar 
des dels seus inicis i durant 

més de tres dècades, i gràci-
es a aquests esforços la plaça 
castellera s’ha consolidat com 
una de les cites imprescindi-
bles del circuit actual.

D’altra banda, la tasca de re-
cerca i col·laboració amb les 
entitats castelleres ha fona-
mentat la difusió del munici-
pi i la comarca. Cal destacar 
que la Colla Castellera de Sant 
Pere i Sant Pau el va reconèi-
xer com a Casteller d’Honor 
del 2016, i des de l’àmbit es-
tricte de les colles ha rebut 
nombroses felicitacions i re-
coneixements.

La Cativera, Mas de Cosme  
i Mas de Gerembí ja  
disposen de franges  
perimetrals de protecció 
contra incendis

Aquest passat mes de juny 
van finalitzar els treballs de 
prevenció d’incendis fores-
tals a les franges perimetrals 
de la urbanització la Cativera. 
D’aquesta manera, tot el ter-
me municipal està protegit 
amb les franges. Donat que 

Els treballs han 
costat un total de 
13.915 euros

L’alcalde del Catllar, Joan Morlà, en una de les franges de la 
urbanització La Cativera.

aquestes urbanitzacions no 
van entrar l’any passat en les 
subvencions de la Generalitat, 
l’Ajuntament en va demanar 
una altra a la Diputació de Tar-
ragona per construir franges en 
aquestes. Els treballs han cos-
tat un total de 13.915 euros.

Són franges de 25 mestres 
de protecció al voltant de les 
urbanitzacions del municipi i 
que s’han fet seguint la nor-
mativa vigent i amb el criteri 
de professionals del sector. 
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Per segon any consecutiu, 
hem plantejat una experiència 
a la zona humida de la resclo-
sa. Amb l’ajuda dels partici-
pants dels Camp de Treball in-
ternacional del Gaià, hem tallat 
una part de la vegetació que 
creix dins de l’aigua. Si recor-
deu d’altres números, us hem 
explicat la situació d’aquest 
espai i que ja hem plantejat un 
projecte per a millorar l’espai. 
En aquests moment estem 
a l’espera de la resposta per 
part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), per si es pot dur 
a terme. Aquesta mesura que 
hem proposat, suposaria la 
retirada d’una part important 
dels fangs que s’han acumulat 
darrera la resclosa.

Doncs bé, aquest any, en dues 
jornades, hem tornat a tallar 
una part de la vegetació aquà-
tica, sobretot boga, espargani 
i canyís. D’aquesta manera, 
aconseguim alliberar la làmi-
na d’aigua i reduir la velocitat 
de creixement i expansió de la 
vegetació.

D’aquest trimestre, també 
hem de destacar una activi-
tat d’aprenentatge i servei, 
que vam dur a terme amb els 
alumnes d’ESO de l’Escola 
Institut l’Agulla del Catllar. Va 
ser una acció a l’entorn del 
riu Gaià, on els alumnes van 
participar en el seguiment de 
la fauna del riu, però també 
en el control del rebrot de la 
canya. És una manera que els 
nois i noies coneguin el seu 
entorn natural i s’impliquin en 
la seva conservació. Des del 
Centre, es vol donar continu-
ïtat a aquestes accions i que 

Pas a pas amb resultats positius
MedI aMbIenT 

associació  
Mediambiental  
la Sínia
www.riugaia.cat

facebook.com/riugaia

@GaiaVoluntariat

Construcciones 
Reformas y Cerrajería en general

servicios.serpega@gmail.com

680 457 614

puguin dur-se a terme durant 
tot el curs. Durant aquesta 
jornada, vam poder tornar a 
constatar, que les tortugues 
de rierol que viuen al riu, s’es-
tan reproduint i per tant, que 
s’està consolidant un nucli 
de població. Aquest cop, vam 
marcar fins a 7 noves tortu-
gues. Un fet, que sense cap 
dubte ens indica un creixe-
ment de la població de tortu-
ga de rierol al Catllar. En total, 
aquest any 2018 hem pogut 
identificar 11 noves tortugues 
nascudes aquí.

Neteja d’abocaments 
incontrolats

L’Ajuntament del Catllar està 
netejant els abocaments in-
controlats de deixalles i runa 
que s’han realitzat dins el terme 
municipal. Aquestes conductes 
incíviques acaben tenint un cost 

per al consistori, però també un 
cost ecològic per al nostre en-
torn natural i ens allunyen molt 
del que hauria de ser un país 
conscienciat mediambiental-
ment i mínimament civilitzat. 
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Seguim donant suport
a la teva passió
Repsol celebra amb Tarragona la 27a edició 
del Concurs de Castells
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Les franges perimetrals per a la prevenció 
d’incendis ha estat una actuació important 
perquè ens preocupa la seguretat dels veïns

Joan Morlà va ser cap de llista d’UNI-
CAT en les darreres eleccions. Des-
prés de passar per l’oposició i la pri-
mera tinença d’alcaldia, la renúncia 
de Joan Díaz com a alcalde l’octubre 
passat el va convertir en la cinquena  
persona que ostenta l’alcaldia del Cat-
llar des de la recuperació de la demo-
cràcia. 

» quin balanç d’aquests primers deu 
mesos a l’alcaldia del catllar?
L’octubre passat hi va haver un relleu 
en l’alcaldia, però el sistema de funcio-
nament del govern és el mateix pel que 
fa a la presa de decisions. Trobo que 
les coses a l’administració van molt 
més lentes del que voldria. Quan par-
les amb persones que tenen les teves 
mateixes responsabilitats et diuen 
coses semblants.

» pel que fa a obra de govern, que des-
tacaria d’aquest període?
El projecte més important és el de 
l’edifici de l’Escola de Música i Insti-
tut-Escola L’Agulla, que ja s’està re-
dactant i a la tardor el podrem licitar. 
Les converses amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat van 
pel bon camí pel que fa a l’ús com-
partit  i la signatura d’un conveni de 
col·laboració. Recordem que la plan-
ta baixa serà per l’Escola de Música i 
el primer pis, per l’Institut-Escola i hi 
haurà usos compartits, ja que pel matí 
els alumnes d’ESO podran utilitzar les 
aules de l’Escola de Música. 

» estan tirant endavant altres projectes.
L’obra de la vorera per unir el nucli an-
tic amb el cementiri i Bonaigua i Mas 
Blanc ja està acabada i ara només fal-
ta instal·lar l’enllumenat, que es farà 
en breu. També hem construït dues 

enTrevIsTa amb JOan mOrlà
alcalde del catllar

Hi ha hagut un relleu  
en l’alcaldia, però  
el sistema de  
funcionament del  
govern és el mateix

és el del nomenclàtor de carrer de tot 
el terme, un procés en què els veïns i 
veïnes hi han pogut dir la seva en dues 
reunions. Ara s’instal·laran els noms 
de carrers i números que falten. Cada 
urbanització, a més, tindrà un planell 
a l’entrada amb un mapa i el nom de 
tots els serveis, que serà molt útil per 
a Bombers o serveis sanitaris.

»un tema que us preocupa molt és l’in-
civisme.
Sí, molt, perquè ens representa un cost 
molt elevat fer-hi front. En la darrera 
actuació de neteja de deixalles i runa 
en diferents punts d’abocaments in-
controlats del municipi el juliol van re-
collir gairebé cent tones de brossa. És 
un tema de cultura de la gent, perquè 
disposen ben a prop de serveis com la 
deixalleria o la recollida d’andròmines, 
però prefereixen llençar-ho enmig del 

bosc, amb el mal al medi natural que 
generen.  Les pintades són una altra 
mostra d’incivisme. Ens ocasionen 
moltes molèsties i també un important 
cost econòmics en sanejament de les 
parets. Lluitarem contra tots aquests 
actes d’incivisme i si hem de posar 
sancions ho farem, tot i que és molt 
complicat enxampar els responsables 
d’aquests actes tan lamentables.

»continueu apostant per atraure turisme 
al municipi.
Ens falta ja molt poc per inaugurar la 
sala d’exposicions i museu del Catllar, 
que completarà la nostra oferta turís-
tica, que té les visites al Castell com 
a gran potencial, junt amb tot l’entorn 
del riu Gaià, on ha tingut molt bona 
rebuda l’itinerari saludable que vam 
estrenar l’any passat. Apostem també 
per actes com el Mercat Medieval, que 
amb només dues edicions s’ha conso-
lidat molt bé, atraient molts visitants, 
i també volem potenciar els concerts 
a la terrassa del Castell, un espai molt 
especial i amb grans possibilitats. Les 
activitats esportives que organitzem 
també és una manera d’atraure gent i 
un exemple és la pedalada nocturna, 
que a finals de juliol en vam celebrar 
la segona edició, amb un gran èxit de 
participació.

pistes de pàdel a la zona esportiva de 
la Torre d’en Guiu per donar sortida 
a una demanda de molts veïns que 
practiquen aquest esport.

» quines actuacions han fet a les urba-
nitzacions del municipi?
A Pins Manous 3 hem instal·lat un parc 
de salut, el quart del municipi. A partir 
de setembre hi organitzarem classes 
de gimnàstica dirigides per la gent 
gran. En aquella zona també hi hem 
posat dues fonts. La construcció de 
franges perimetrals per a la preven-
ció d’incendis ha estat una actuació 
important els dos darrers anys perquè 
ens preocupa la seguretat dels veïns i 
les franges ajuden a aturar un possible 
incendi. Des de Protecció Civil ho valo-
ren molt positivament,  perquè reduïm 
combustible a les franges perimetrals.
Un altre projecte que estem culminant 

Teresa Canela ha deixat la seva acta 
de regidora per motius personals i 
l’ha substituït Francesc Virgili, ter-
cer en la candidatura d’UNICAT en 
les darreres eleccions. Virgili, que ja 
va ser regidor  en el mandat passat, 
a l’oposició, s’encarregarà de les 

carteres d’Espais Públics i Serveis i 
Civisme i Cooperació.

En el cartipàs municipal, Goretti  Ga-
tell ha assumit Salut i Benestar i fa-
mília, fins ara en mans de Canela, que 
suma a Ensenyament i Esports. 

L’Ajuntament del Catllar ha adjudicat 
els treballs d’arranjament de l’enllu-
menat públic de la urbanització Esplai 
Tarragoní, que serviran per solucionar 
les deficiències de llum que presenten 
alguns punts de l’esmentada urbanit-

zació. L’objecte principal d’aquestes 
actuacions garantir la seguretat dels ve-
ïns de la zona. L’empresa encarregada 
dels treballs serà Enerfic Optimització 
Energètica SL, per la quantitat total de 
4.993,67 euros.

Francesc Virgili substitueix 
Teresa Canela com a regidor

Treballs d’arranjament en 
l’enllumenat de la  
urbanització Esplai Tarragoní
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l’aCa licita la 
redacció del 
projecte per 
connectar la 
Bonaigua amb 
la depuradora 
d’altafulla
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està 
impulsant la millora del sanejament de 
les aigües residuals a la comarca del 
Tarragonès. En aquest sentit, s’ha po-
sat a licitació la redacció del projecte per 
connectar la urbanització de la Bonaigua 
amb la depuradora d’Altafulla. El projecte 
haurà de contemplar la recollida de les 
aigües residuals generades en aquest 
nucli urbà i com traslladar-les fins a la 
depuradora mitjançant una única con-
ducció. Amb un pressupost de 37.500 
euros per a redactar el projecte, es dis-
posa fins el 7 de setembre per a la pre-
sentació d’ofertes.

Recentment, l’ACA també ha finalitzat la 
redacció del projecte del nou col·lector de 
la riera de Gaià i sanejament del sector 
nord-est del Catllar, que també forma part 
del sistema de sanejament d’Altafulla.

Les urbanitzacions celebren 
les festes d’estiu
Diverses urbanitzacions 
del Catllar mantenen 
la tradició d’organitzar 
festes d’estiu o de barri. 
Pins Manous 3 va ser la 
primera, del divendres 27 
al diumenge 29 de juliol, 
amb sopar de germanor, 
revetlles populars, sardi-
nada, gymcana, festa de 
l’escuma, paella popular, 
xocolatada i també foc i 
gresca, amb la partici-
pació del Drac de Santa 
Margarida de la Riera de 
Gaià.

El primer cap de setmana 
d’agost van coincidir les 
festes dels Cocons i Mas 
Vilet. El dissabte 4 d’agost 
la Urbanització Els Cocons 
va organitzar els Summer 
Days, amb espai infantil, 
sopar i música en direc-
te. Mas Vilet va acollir les 
Festes d’Estiu a partir del 
divendres 3, amb el sopar 
popular, espectacle de 
música en viu, disco-mò-
bil i karaoke. El dissabte hi 

A dalt, la Sardinada a Pins Manous 3 i, a sota, la Festa 
de l’Escuma a Mas Vilet dels Pins.

va haver festa de l’escu-
ma, inflables, espectacle 
dels Diables Infantils del 
Catllar i Ball i revetlla amb 
Black Boys. Diumenge 5 
va ser el dia de la paella 
popular.

El cap de setmana de 11 
i 12 d’agost és el torn de 
les Festes de Sant Magí de 
la Urbanització El Mèdol, 
que celebra el seu 51è ani-
versari. Comença dissabte 
a les sis de la tarda amb 
la festa de l’escuma i in-
flables i al vespre es fa el 
sopar popular i la Revet-
lla amb l’Orquestra Costa 
Daurada. Diumenge a les 
set del vespre se celebra 
la missa de Sant Magí i 
després hi ha gelats per 
tothom i el correfoc fi de 
festa. La Cativera tanca-
rà el cap de setmana del 
18 i 19 d’agost el cicle de 
festes a les urbanitzaci-
ons, que compten amb el 
suport de l’Ajuntament del 
Catllar.
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Magnífica Diada del Catllar de juliol  
amb Xiquets de Reus, Colla Castellera  
de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo
La plaça de la Vila va tornar a 
viure una gran jornada caste-
llera amb la Diada del Catllar 
de juliol. Xiquets de Reus, Co-
lla Castellera de Sant Pere i 
Sant Pau i Xiquets del Ser-
rallo -els debutants enguany 
en aquesta diada- van oferir 
unes magnífiques construc-
cions. Els de la camisa ave-
llana van descarregar el 3d8, 
2d8 i 4d8; Xiquets del Serrallo 
van bastir el  4d7, 4d7a i 3d7 
i Colla Castellera Sant Pere 
i Sant Pau, 3d8, 2d7 i 4d8 i 
pd7f. Abans, el temps va fer 
patir per  la celebració de la 
diada, però afortunadament 
la pluja no va fer finalment 
acte de presència, com si que 
va passar l’any passat.

Abans de l’actuació va rebre 
un merescut homenatge al 
mític casteller dels Xiquets 
de Reus Santiago Peñalver 
Miquel. Va ser durant molts 
anys cap de canalla i ha 
mantingut una relació molt 
estreta amb el Catllar, ja que 
ha estat mestre de l’escola 
durant molts anys.  Després 
d’unes hores d’incertesa pel 
temps, finalment es va poder 
celebrar la diada castellera 
de juliol, diada que enguany 
comptava amb la participació 
de tres colles.

L’organitzador de la diada, 
Joan Ignasi Porta, felicita 
a les tres colles per la seva 
actuació i destaca que es va 
poder gaudir de castells de 
gamma alta de set per part 
del Xiquets de Serrallo, cas-
tells de vuit afegint-hi el dos 

de vuit amb folre per part 
dels Xiquets de Reus, i també 
amb castells de vuit per part 
del castellers de Sant Pere 
i Sant Pau, que van arrodo-
nir la seva actuació amb un 
treballat i engrescador pilar 
de set amb folre. També va 
agrair que les tres colles van 
venir amb moltes ganes i ofe-
rir-nos el màxim de les seves 
possibilitats, fent així que la 
diada castellera del juliol del 
Catllar es vagi consolidant 
cada vegada més.

i el 25 d’agost  
tornen Vilafranca,  
la Vella i la jove
El proper dissabte 25 d’agost 
està marcat en vermell al ca-
lendari casteller, no només de 
les comarques tarragonines 
sinó de tot Catalunya. Cas-
tellers de Vilafranca, la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls i la 
Jove de Tarragona tornaran a 
la plaça de la Vila del Catllar 
per la Diada de la Festa Major, 
que l’any passat va viure una 
diada històrica en què es van 
poder veure fins a vuit cas-
tells de gamma extra. “Ens 
agradaria igualar la diada 
de l’any passat i superar-la 
és el nostre desig. Dependrà 
de molts factors. Esperem 
que les colles vinguin amb 
els màxims objectius, però 
està clar que poden influir 
diades anteriors, com la de 
Sant Magi, i posteriors, com 
la de Sant Fèlix, només cinc 
dies després”, afirma Porta. 
La Diada de la Festa Major 
del Catllar començarà a dos 
quarts de set de la tarda.
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El Mercat Medieval del Cat-
llar es consolida. L’entorn del 
Castell del Catllar va acollir el 
segon cap de setmana de juny  
la segona edició de l’esdeveni-
ment, on s’hi van succeïr cer-
caviles de cavallers medievals 
i musicals i balls i danses del 
ventre, mercat, lluita de guer-
rers, passeig d’oques pel mer-
cat, vol d’aus rapinyaires o una 
demostració de com es vestia 
un cavaller medieval.

Durant tot el cap de setmana 
hi va haver portes obertes al 
Castell i també es podran fer 
visites guiades a Castell. Una 
de les novetats d’enguany 
va ser la proposta teatral a 
la terrassa del Castell , “La 
Mandràgora de Maquiavel” a 
càrrec de l’Associació Cultura 
H(Instrionis Teatre).

El Centre Cultural del Catllar es va omplir el 13 i 
15 de juliol per veure Toc toc, el nou muntatge del 
grup local de teatre L’Enramada. Es tracta d’una 
comèdia basada en l’obra de Laurent Baffie.

El Sopar d’associats del Casal de la Gent Gran 
del Catllar va aplegar 150 persones el passat 4 
d’agost a la Torre d’en Guiu. Després de l’àpat 
hi va haver música en viu i ball.

Un any més les piscines del Catllar es van su-
mar a la campanya “Mulla’t”, en benefici de la 
Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), una malaltia 
que afecta a Catalunya 7.500 persones. Es van 
recaptar un total de 824 euros. Es van instal·lar 
inflables aquàtics i la recaptació de la venda 
d’articles relacionats amb la campanya va des-
tinar-se a la FEM. 

Els veïns i veïnes del Catllar 
van demostrar el seu vessant 
més solidari el dissabte 14 de 
juliol en el Sopar Solidari 2018, 
que enguany es va fer a favor 
del nou centre La Muntanyeta, 
impulsat per l’Associació Pro-
vincial de Paràlisi Cerebral (AP-
PCT). Es van recollir un total de 
4380,08 euros. A més de l’àpat 
solidari hi va haver ball i música 
amb DJ Abadia.

A més, durant la primera quin-
zena de juliol es va poder veure 
als baixos de l’ajuntament del 
Catllar l’exposició “Llibertats ar-
tístiques”, promoguda per la Co-
missió del sopar solidari. Eren 
unes obres fruit del treball de 
les persones usuàries i l’equip 
de professionals del centre ocu-
pacional Gresol. Els quadres es 
podien adquirir a través d’un do-
natiu. La recaptació servirà per 
finançar les activitats i teràpies 
de l’Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral (APPCT). 

Èxit de la segona edició del 
Mercat Medieval del Catllar 

Nou èxit de 
l’Enramada amb 
l’obra Toc toc

Sopar de la Gent 
Gran a la Torre 
d’en Guiu

El Catllar es  
mulla per l’esclerosi  
múltiple i recull 
824 euros

El Sopar Solidari aplega 170 persones 
a favor de la Muntanyeta de Tarragona

Una de les no-
vetats va ser la 
proposta teatral 
a la terrassa del 
Castell

Es van recollir  
un total  
de 4380,08 
euros.
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El Club Esportiu El Catllar ha 
aconseguit aquesta temporada 
l’ascens a la Segona Catalana 
després d’una temporada im-
pecable. L’Ajuntament va voler 
reconèixer aquesta fita amb 
una recepció als membres del 
primer equip de l’entitat el dis-
sabte 30 de juny. La plantilla 
del CE El Catllar 2017-2018 
ha estat formada per: Amores 
i Lambea (porters); Fabian, 
Tata, Damián, Denis, Cesc , 
Pedra i Ignasi López (defen-
ses); Thibaud, Germán, Pena, 
Vates, Dani Curro, Eder i Ionita 
(migcampistes); Luis García, 
Thiago, Adri, Oruj, Padillo i 
Geri (davanters). L’entrenador 
ha estat José Mora, ajudat per 
Miquel Bricat, mentre que el fi-
sioterapeuta és Andreu i Ignasi 
Abelló, el preparador físic.

Recepció al CE El Catllar pel seu 
ascens a la segona Catalana

El CE El Catllar ha acabat la 
temporada amb 88 punts, 17 
més que el segon classificat, 
el Montblanc, en el grup 3 de 
Tercera Catalana. El conjunt 
catllarenc només ha perdut 
quatre partits i empatat un de 
34 disputats. Ha marcat 111 
gols i n’ha rebut 40. El títol 
campió de lliga del grup 3 de 
Tercera Catalana de futbol se’l 
va assegurar en la jornada 29, 
quan encara mancaven cinc 
jornades pel final.

Ha acabat la 
temporada amb 
88 punts,  
17 més que el 
segon classificat, 
el Montblanc

La 2a edició de l’Open BTT 
Tour-Nocturna el Catllar va 
aplegar més de 130 par-
ticipants el darrer cap de 
setmana de juliol. Aquesta 
prova ciclista es consolida 
doncs en el calendari espor-
tiu del nostre municipi. 

La sortida i arribada estaran 
situades a la Torre d’en Guiu 
i el circuit comptava amb 
30 quilòmetres amb pistes 
senders aptes per poder 
gaudir-los de nit tot tipus 
de bikers. Un cop acabada 
la prova, els participants van 
poder gaudir d’un sopar.

El Club Futbol Sala El Catllar 
Atlètic ja ha començat a tre-
ballar en la temporada 2018-
2019. Hi ha hagut canvi a la 
banqueta del primer equip i 
José Valero substitueix Al-
fredo Pol com a entrenador. 
Valero va entrenar  l’Altafulla 
quan militava a Tercera, el 
Platense també en aquesta 
categoria i l’Altafulla femení. 

Més de 130 participants a la 2a edició 
de l’open BTT Tour-Nocturna el Catllar

El CFS El Catllar atlètic prepara una nova temporada 
amb José Valero com a nou entrenador 

El primer equip catllarenc va 
realitzar un gran final de tem-
porada.

Quan semblava que arribaria 
sense opcions al final de lliga 
per ascendir a Tercera, es va 
plantar a l’últim partit encara 
amb possibilitats.Per acon-
seguir-ho havia  de guanyar 
al Club Futbol Sala Salou, ja 

que el Torredembarra s’havia 
imposat a la pista de l’Am-
posta (4-5).

Però finalment l’ascens no va 
ser possible, ja que el CFS El 
Catllar Atlètic va perdre per 6-2.

noves incorporacions
El club treballa en incorporar 
nous jugadors que s’uneixin 

a la tornada de Daniel Serra-
no per formar un equip que 
torni a estar lluitant al cap-
damunt de la taula, ja que 
l’ascens dels dos clubs de la 
província, Salou i Torredem-
barra, ha generat un interès 
entre jugadors de l’equip cat-
llarenc, que han causat baixa.

L’equip B, que es reforça amb 

diversos jugadors juvenils 
d’alt nivell,  i  el femení afron-
taran novament una tempo-
rada més amb l’objectiu de 
millorar dia a dia lluitar per 
estar el més alt possible de 
la taula. Per contra, el CFS El 
Catllar Atlètic  deixa de tenir 
futbol base, ja que l’equip ju-
venil  s’ha dissolt per manca 
efectius.
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La Societat de Caçadors del 
Catllar té més de seixanta 
anys d’història i agrupa ac-
tualment una cinquantena 
de veïns aficionats a la caça 
–quaranta socis i nou invi-
tats-. Al capdavant hi ha en 
Joan Camirlo, que explica 
que actualment tenen una 
funció important més en-
llà de les sortides que fan 
al coto del Catllar. Per una 
banda es dediquen al man-
teniment i arranjament de 
camins quan plou intensa-
ment i queden malmesos i 
després gestionen exce-
dents de caça, com conills 
i senglars. Però continuen 
fent sortides periòdiques 
per caçar al coto del Cat-
llar, que compta amb una 
superfície de 1.452 hectà-
rees. Després de caçar re-
cuperen forces amb un bon 
esmorzar. La majoria de 
caçadors actuals al Catllar 
són d’edat avançada i és 
una afició que està costant 

enTITaTs
SOcietat de caçadOrS del catllar

titats molt baixes en munici-
pis com Vila-rodona. S’han 
localitzat a la zona d’Arde-
nya, a mig quilòmetre del 
camp de futbol del Catllar.

Enguany han recuperat una 
tradició que feia uns anys 
que s’havia perdut per la 
manca de suport de l’Ajun-
tament: la tirada al plat. El 
consistori els ha tornat a 
donar una subvenció i la 
Societat de Caçadors ha re-
cuperat aquesta activitat el 
12 d’agost, com un acte dins 
la Festa Major. Després de 
la tirada faran un esmorzar 
popular.

La Societat de Caçadors del 
Catllar es va constituir el 6 
de novembre de 1956 i ac-
tualment formen la junta les 
següents persones: Joan 
Camirlo, Joan Virgili, Xavier 
Liria, Luis López, Julián Lo-
zano, Jaume Abelló i Antonio 
Ferrando.

ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

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

INGrEDIENTS
(per a 3 racions) 

◗ 2 cogombres.

◗ 1 iogurt grec

◗ 3 culleradetes de 
formatge fresc per 
untar.

◗ Menta.

◗ 1 llima.

◗ Un rajolí d’oli

◗ Sal

Una tapa refrescant, 
deliciosa i original 
feta amb cogombre, 
un dels reis de l’estiu. 
El seu gust suau i de-
licat combina amb el 
toc exòtic i cítric de la 
llima i la frescor de la 
menta. És una recep-
ta senzilla de preparar, 
la única cosa que hem 
de tenir en compte és 
deixar-la feta unes hores 
abans de consumir-la ja 
que s’ha de degustar ben 
freda.

És molt 
important que els cogom-
bres siguin ben frescos i 
d’una mida petita-mitjana. 
Per a servir-lo utilitzeu go-
tets de tipus “xupito”

PrEParaCIÓ

◗ Pelem els cogombres 
deixant molt poca pell. 

◗ Els obrim per la meitat 
i retirem les llavors amb 
ajuda d’una cullereta.

◗ El tallem a trossos i els 
triturem amb un raig d’oli 
i sal.

◗ En un bol remenem 

suaument el iogurt amb 
ajuda d’una cullera i poc 
a poc anem integrant la 
crema de cogombre. Ho 
deixem reposar a la ne-
vera almenys una hora.

◗ En un bol posem 3 cu-
lleradetes de formatge per 
untar, 6 fulles de menta 
picades i la ratlladura 

d’una llima ratllada. Bar-
regem.

◗ En un gotet aboquem el 
puré i coronem amb una 
culleradeta del formatge.

◗ Decorem amb fulles de 
menta.

Crema de cogombre amb núvol de menta i llima

arrelar entre els més joves. 

De conills en van tenir grans 
poblacions fins fa quatre o 
cinc anys, mentre que ac-

tualment només n’hi ha en 
grans quantitats en una fin-
ca del municipi. D’una dè-
cada fins aquí han proliferat 
molt els porcs senglars, so-

bretot enguany. El període de 
caça d’aquest animal és de 
setembre a març, però el De-
partament de Medi Ambient 
dona permisos especials en 
qualsevol època de l’any per 
fer batudes quan pagesos 
avisen de la seva presència. 
Els senglars són responsa-
bles d’accidents de trànsit en 
el terme del Catllar, sobretot 
al Coll de Tapioles -quatre o 
cinc a l’any- i altres punts 
com el Molí d’en Fortuny o 
la urbanització Cinc Estre-
lles.  Guineus o perdius són 
altres espècies que cacen. 
En el cas d’aquestes aus, 
les han d’alliberar abans per 
caçar-les, ja que no n’hi ha 
darrerament.

Enguany s’han vist al Catllar 
els primers cabirols, una es-
pècie introduïda fa uns anys 
al Bosc de Poblet i que s’ha 
anat expandint cap al Camp 
de Tarragona, però encara no 
es pot caçar, només en quan-

Membres de la Societat de Caçadors del Catllar després d’una cacera 
amb un convidat molt especial, el doctor Joan Massagué.
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Les persones marxen, les bones 
iniciatives perduren
Ens trobem en un període estival, 
unes setmanes que a part de ser-
vir per passar calor i alguns tenir 
la sort de descansar de les ruti-
nes laborals, també serveixen per 
fer una mica de reflexió i analit-
zar l’evolució d’alguns projectes 
i iniciatives que durant mesos i 
fins i tot anys s’han anat coent 
a foc lent.
Una d’aquestes iniciatives és 
poder aglutinar en una matei-
xa localització tots els serveis 
educatius públics del municipi. 
No caldria fer un gran salt en els 
anys per recordar quan “El Cen-
tre d’educació Infantil i Primària 
L’Agulla” tenia una vuitantena 
d’alumnes, ens remuntem a l’any 
2006 amb la inauguració de les 
escoles noves, actualment se 
sobrepassa aquesta xifra amb 
escreix amb més de quatre-
cents alumnes des de que ha 
esdevingut Institut- Escola i que 
el proper curs s’impartirà des de 
P3 fins a 4t d’ESO, per primer cop.
No ens podem oblidar de la 
Llar d’Infants L’Agulla que tam-
bé gaudeix d’un bon nombre 
d’alumnes, i que durant aquest 
curs s’ha reprès un treball con-
junt amb “l’escola dels grans” 
com ells n’hi diuen. 
Alhora, tot i que sovint oblidat, el 

municipi gaudeix del Centre de 
Formació d’Adults Pau Casals, 
ubicat a l’interior del Centre Pe-
nitenciari de Mas Enric, aquest 
amb més de tres-cents alumnes 
que es formen per obtenir diver-
ses titulacions i que propera-
ment s’intentarà fer algun tipus 
de col·laboració amb la resta de 
centres educatius del poble. 
I si no fos prou, l’oferta d’ense-
nyaments musicals i d’idiomes 
que ofereix L’Ajuntament del Cat-
llar complementa aquest riquesa 
formativa. 
En aquest punt d’excel·lència 
tant d’oferta com de treball con-
junt no s’hi arriba de la nit al dia, 
han estat moltes persones les 
que han sumat esforços i hores 
de treball per arribar al punt on 
ens trobem. Val a dir que aquest 
impuls els darrers anys ha es-
tat més que significatiu vist la 
realitat en que ens hem trobat 
d’augment demogràfic i les ne-
cessitats que la societat actual 
ens demana. Tant des de L’Ajun-
tament del Catllar, en concret la 

regidoria d’Ensenyament com el 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya hem 
treballat i seguim treballant “col-
ze a colze” per poder seguir ofe-
rint un servei educatiu públic de 
qualitat i integrador sense obli-
dar els orígens i l’ADN de poble 
que ens caracteritza, on tots els 
centres educatius depenents de 
l’administració treballem col-
laborativament; i també en breu 
poder inaugurar el nou aulari on 
s’hi trobarà l’Escola Municipal de 
Música del Catllar i part dels es-
pais de L’Institut-Escola L’Agulla.
Totes aquestes persones que a 
dia d’avui formem part d’aquest 
conglomerat més tard o més 
d’hora deixarem de ser-hi, però 
el que no desapareixerà seran les 
bones iniciatives que perduraran 
en el temps, i que sobretot les 
catllarenques i catllarencs més 
joves podran aprofitar per esde-
venir persones dins la societat 
sense quasi bé sortir del poble.

FraNCESC SErITJol MarIMoN 
Director Institut-Escola L’Agulla

apunts de 
dIeTÈTICa

Es temps de... 
melons i síndries

El meló és una fruita de la mateixa família que els 
cogombres, carabasses, carabassons i síndries. 
Aporta vitamina C, vitamina B3, B9, B6, B1, potassi, 
fòsfor i magnesi. Ric en aigua(90%), és una fruita 
hipocalòrica (26 kcal/100 grs), i pel seu baix aport 
en sucres és ideal pels diabètics.
Al mercat en podem trobar de mots tipus: tendral, 
galia, cantalup.... Té efecte diuretic i laxant. Si en 
teniu a casa un que no ha sortit prou dolç, proveu 
de fer-ne una sopa.
La síndria, per la seva banda, és la fruita que aporta 
més aigua (93%). Per tant només aporta 30kcL per 
100 grams de producte. Aporta vitamines A, C, B6  i 
manganés i potassi. Si en teniu a casa, que tampoc 
es prou bona, feu- ne un gaspatxo.

BON PROFIT
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1º: Debes valorar si tu amigo 
peludo estará mejor contigo, o 
si el viaje le puede suponer un 
estrés excesivo que le impida 
disfrutar de las vacaciones 
como os gustaría. En el caso 
de los felinos, lo mejor es que 
mientras sus dueños están de 
vacaciones, se queden en su 
casa.

2º: Cuando elijas el destino, 
piensa en él. No todos los 
destinos son aptos para mas-
cotas. 
 Llevar la documentación 
en regla de nuestro perro o 
gato (cartilla sanitaria al día, 
identificación con microchip, 
y pasaporte si viajáis fuera de 
nuestro país). Cuando el viaje 

sea fuera de España, contac-
tar directamente con la emba-
jada o consulado del país de 
destino, para evitar sustos en 
las fronteras.
 El equipaje de nuestros 
amigos peludos, revisado 
antes de salir: alimentación 
habitual, chucherías, medica-
ciónsi es el caso, recipientes 
agua y comida, collar o arnés 
y correa, juguetes, botiquín de 
primeros auxilios.
Identifica su collar con tu nú-
mero de móvil, para que en 
caso de extravío, la localiza-
ción sea más rápida.
 Antes de salir de viaje no 
se recomienda que el animal 
coma. Sí que haga sus necesi-
dades. Si se marea, unos días 

antes de partir consulta con 
tu veterinariola mejor solución 
para él.
 Si viajáis en coche, la mas-
cota tiene que ir cómoda y 
segura (llevar su mantita). 
Existen métodos de sujeción 
homologados, odentro de un 
transportín. Hacer paradas 
cada máximo 2 horas para 
que puedan pasear y beber. 
Jamás lo dejes en el interior 
del coche cerrado, incluso 
bajo la sombra y con las ven-
tanas abiertas, para que no 
sufra un golpe de calor. Si el 
viaje es en avión, barco o tren, 
consulta con tiempo con la 
compañía de transporte para 
saber las limitaciones y requi-
sitos que solicitan.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comveT-COnseJOs
recomendaciones 
para viajar con  
nuestras mascotas

La urbanització Manous 1 va 
néixer, com altres del Catllar, 
a partir dels anys setanta, 
amb la parcel·lació d’una 
finca privada. Les primeres 
eren parcel·les amb habitat-
ges precaris per a habitants 
de Tarragona i altres ciutats 
per passar-hi el cap de set-
mana i les vacances enmig 
de la natura. Amb els anys, 
moltes es van convertir en 
habitatges per viure-hi tot 
l’any i van arribar nous veïns 
que es construïen amb l’ob-
jectiu que fos la seva prime-
ra vivenda. Alguns d’aquests 
habitatges han passat de 
pares a fills.
Manous 1, integrat per un 
centenar i escaig de parcel-
les, amb mig miler de veïns 
i veïnes, dels quals un cen-
tenar hi viuen tot l’any,  està 
situat al límit dels termes del 

Catllar, els Pallaresos i Tarra-
gona i està a escassos cinc 
minuts del centre de la capital 
tarragonina. Aquest és un dels 
grans avantatges de residir 
em aquesta urbanització que, 
en canvi, està molt allunyada 
del nucli del Catllar i se sen-
ten abandonats per l’Ajunta-
ment. Segons el secretari de 
la junta de compensació de 

Manous 1, Manuel González, 
la brigada municipal només hi 
ha fet una actuació de neteja 
de vegetació els darrers anys i 
solsament s’hi ha instal·lat un 
mirall per millorar la segure-
tat en la circulació de vehicles 
d’una de les vies principals. 
Són els mateixos veïns, com 
per exemple el president de la 
junta, Gabriel Quero, els que 

Les nOsTres UrbanITzaCIOns

manous 1 Pins Manous 1 3 per fer al-
gunes activitats. 
Els veïns de la urbanització 
estan molt queixosos de les 
conseqüències que ha tin-
gut la recent construcció del 
Centre penitenciari de Mas 
Enric molt a prop de Manous 
1. El trànsit de camions i la 
construcció de rases pels 
subministres i la depuradora 
ha malmès uns carrers, que 
ja no estaven en bon estat. A 
causa de la proximitat amb 
la presó, els veïns escolten 
la megafonia del centre i 
també pateixen la conta-
minació lumínica. Una altra 
reivindicació és la millora del 
transport públic. Una part 
important de la població té 
una edat elevada i junt amb 
els que estan e edat escolar 
pateixen que l’autobús passi 
a dos quilòmetres de la ur-
banització i que fa impres-
cindible el transport privat o 
el taxi.

han hagut de netejar alguns 
espais comuns, o arreglar al-
guns sots del carrer. També 
critiquen que l’Ajuntament els 
va doblar l’IBI fa uns anys en 
plena crisi. González assenya-
la que aquests impostos tan 
elevats no es noten en el man-
teniment de la urbanització.
L’any 2006 la junta de com-
pensació va iniciar els tràmits 
per tirar endavant el projecte 
de reparcel·lació i d’urbanit-
zació de Manous 1, però el 
procés està sent molt llarg a 
causa dels entrebancs legals 
que estan trobant, a més de 
costós. Tot indica, però, que 
a finals d’aquest any o inicis 
del proper podran comen-
çar les obres d’urbanització i 
dotar els carrers dels serveis 
bàsics, com la llum i l’aigua i, 
d’aquesta manera, la urbanit-
zació podrà ser recepcionada 
pel consistori.  D’equipaments 
públics no en tenen i només 
poden usar el local social de 
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Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

eLs TIL·Lers de MOsTar

Aquest cop, per a la selecció del 
llibre a ressenyar m’he deixat 
aconsellar per una bibliotecà-
ria que s’estima la seva feina: 
na Mercè. Ella m’ha descobert 
una escriptora de Reus nascu-
da l’any 1954, filla del poeta Xa-
vier Amorós. Aquesta autora ha 
tocat diversos gèneres com la 
novel·la infantil i els contes i les 
narracions. En novel·la podem 
destacar: Els til·lers de Mostar 
(1996), Vora el llac (1999), Un 
glop de calvados (2003), La for-
ça d’Aglaia (2016), El retorn de 
l’Àngela (2017) i La casa de Rose 
Warren (2018).
Els til·lers de Mostar ha estat el 
primer llibre que he llegit de na 
M. Lluïsa, però segur que no serà 
l’últim. He gaudit del relat durant 
els primers dies d’estiu, a poc a 
poc, fruint de cada moment, però 
al mateix temps amb un nus a 
l’estomac per la temàtica que 
tracta.
L’escriptora ens descriu el con-
flicte entre serbis i croats. A Bòs-
nia i Hercegovina hi convivien en 
pau tres comunitats: la croata, 
musulmana i la sèrbia, fins al 
moment de la declaració d’in-
dependència de Croàcia i Eslo-
vènia de l’any 1991. Aleshores la 
guerra va esclatar i la comunitat 
internacional no va implicar-se 
en el conflicte, deixant que els 
morts s’acumulessin als carrers. 
La història està bastida al vol-
tant d’una noia: l’Andrea, que 
busca el seu amor platònic, en 
Branko,  que és de l’altre bàndol. 
I, des del començament, tots dos 
sabien que era un amor impos-
sible. L’Andrea en el moment en 
que va esclatar la guerra es va 
haver d’exiliar a Catalunya amb 
la seva mare, l’Antonela. Aviat 

parlaven la llengua catalana i 
l’Andrea va anar a treballar a una 
casa de la Seu d’Urgell , on feia 
de minyona. Després es traslla-
da a la bonica vila de Cambrils, 
on refarà la seva vida. L’ombra 
del conflicte personificada en la 
seva mare, la pèrdua d’un nadó 
i el record del Branko, va fer que 
es trenques el seu matrimoni. 
De fet, el llibre ens explica les 
aventures i desventures de les 
exiliades, a més a més de les 
vicissituds dels que es queden 
a la guerra lluitant, descrivint un 
conflicte que va succeir fa pocs 
anys i del qual no vam rebre su-
ficient informació.
L’autora també ens mostra el 
drama de l’Antonela, que ha per-
dut el seu home, un fill i un altre 
que es troba desaparegut. L’obra 
també recrea els esforços que 
han de fer el soldats després del 
conflicte bèl·lic per refer la vida, 
cosa que en alguns casos esde-
vé impossible. 
És d’agrair que els escriptors 
localitzin les seves històries en 
paratges encisadors com Praga 
o Mostar, però encara és millor 
quan ho fan a petites ciutats 
properes, com Cambrils o Tar-
ragona.
El llibre es troba estructurat en 
capítols curts que faciliten la 
lectura. Per això, si busqueu una 
novel·la històrica que us deixi 
molt bon gust de boca, i que us 
permeti viatjar per mig Europa i 
acabeu a la costa del Baix Camp, 
ja l’heu trobat.
Només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta his-
tòria maridada amb el moscatell 
de Montbrió del Camp, ja que la 
novel·la és una història trista que 
necessita ser endolcida.

LLIbres

M. llUÏSa aMoroS
Columna, 209 pàg.
Podeu trobar més infor-
mació de l’autora: https://
maria-lluisa-amoros.web-
node.cat 
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  Salvat 
Comunicació

DITES POPULARS
 Vinet,  qui et va batejar?  L’agost que em 
va remullar.
 El temps d’agost, fa oli i fa most..

SABIES QUE:
 Als pobles abandonats mai no hi veureu 
cap pardal. Perquè fugen amb la gent. Tenen 
l’instint de viure de la companyia i el treball dels 
humans.
 La carn de conill és de les que porten menys 
greix i menys colesterol.
 L’albergínia sempre s’ha de menjar cuita, 
crua és indigesta. Va bé per a la circulació de 
la sang. Ajuda a prevenir malalties cardiovas-
culars.
 No hi ha aliment sense calories, però l’api, 
els bolets, el carbassó o la síndria són dels que 
en porten menys.
.
FEINES ALS HORTS 
Es planten bròquils, cols i pastanagues. Es des-
punten els melons, les síndries, els cogombres 
i les carbasses.
Es poden sembrar espinacs, raves, naps i brò-
quils.
Per recollir les cebes cal deixar-les assecar al 
mateix hort. Si fa molta calor, aquesta pràctica 
no és recomanable.
Si hem de preparar la terra per les plantes de 
tardor, abans de llaurar incorporarem fems, 
aquestos aporten quantitats importants de 
fòsfor i potassi, i poden substituir l’adob mi-
neral, si es considera oportú.

arBorICUlTUra 
S’aprofita la parada vegetativa  per  fer empelts 
d’escudet,  per a la segona brotada en els me-
sos posteriors.
JarDINErIa
Es el moment de fer la plantació d’esqueixos 
de gerani i marialluïsa.
La gespa s’ha de regar molt, sempre a primera 
hora del mati, per mantenir-hi un alt grau d’hu-
mitat i s’ha de tallar molt sovint..

TraCTaMENTS FIToSaNITarIS
PlaGUES CoMUNES
aranya roja: Només es recomanable tractar les 
finques que tinguin més del 80% de fulles amb 
aranya roja. Productes: azociclotín, cihexatín, 
dinobuton, fenbutatín, hexitiazox, piridaben.
Mosca de la fruita: Les captures són entre mo-
derades i altes segons les zones, cal que esteu 
atents als contestadors telefònics automàtics 
de les diferents zones fructícoles. 977 219 312
Corc o carpocapsa Cal protegir els fruits. Pro-
ductes: cipermetrin, clorpirifos, bacillus thu-
ringiensis.

VINYa
Míldiu Cal estar atents a aquesta malaltia. Les 
informacions sobre la seva evolució s’han fa-
cilitat a través dels contestadors telefònics 
automàtics. Les Estacions d’avisos, a través 
de Ruralcat, han enviat avisos SMS al mòbil 
i correu electrònic als agricultors que ho han 
sol·licitat, cosa que ha facilitat la lluita contra 

aquest fong. Si voleu rebre avisos SMS, cal que 
us inscriviu a www.ruralcat.net.
Corc del raïm Pels diferents moments de trac-
tament segons el producte utilitzat i les dades 
de les diferents zones, cal estar atents al con-
testador o sistema abans esmentat.

olIVEra
Mosca. Les condicions climàtiques, la inten-
sitat de la collita i la receptivitat dels fruits 
condicionen cada any el comportament de les 
poblacions de la mosca en cada campanya. 
Esteu doncs molts atents a les recomanacions 
dels avisos, no feu tractaments preventius o 
fora de temps.
Ull de gall o repilo. Manteniu protegides les 
plantacions amb fungicides cúprics i amb fun-
gicides orgànics per tal d’evitar l’atac d’aquests 
fong a partir del moment en què es donin les 
condicions favorables: temperatures suaus i 
humitats elevades.

PEBroT
Erugues
Els màxims poblacionals es produeixen a l’es-
tiu i part de la tardor. La seva distribució en el 
cultiu protegit no és uniforme, hi ha més con-
centració en la perifèria de la parcel·la.
Els cultius de tardor són els més afectats. Quan 
s’observin postes, algun fruit perforat, s’ha de 
fer algun tractament químic o biològic que serà 
més efectiu en els primers estats larvaris.

ToMaQUEra
Tuta absoluta i cuc del tomàquet  El tractament 
serveis per ambdues plagues. Amb nivells mo-
derats de plaga es recomana fer tractaments 
amb Bacillus thuringensis respectuós amb els 
enemics naturals que colonitzen el cultiu de 
forma natural.
Cul negre Amb temperatures altes pot aparèi-
xer aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar 
regs freqüents i poc abundants. Si persisteix 
caldrà algun corrector amb calci donada la 
mala absorció que fa la planta per:
 Situacions d’estrès hídric durant el quallat.
 Sistema radicular amb poc creixement.
 Períodes de calor excessiva i vents secs 
(humitats relatives baixes)
 Sensibilitat varietal.
 Fertilització nitrogenada excessiva.

GEraNIS
Eruga barrinadora A l’estiu és quan les poblaci-
ons solen ser més altes, per la qual cosa, si en 
teniu atacs, és recomanable mantenir els gera-
nis protegits amb tractaments amb productes 
insecticides autoritzats. Les poblacions aniran 
disminuint als llarg del mes de setembre.

joan morlàagost /setembre 2018
FeInes aL CaMP, HOrTa I JardÍ
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Grup municipal socialista del Catllar
Antonio López, Montserrat Inglès, Carlos Álvarez i Eva Zafra

dos años del gobierno de los perdedores, 
dos años perdidos para el catllar

l’equip de govern 
us desitja 
un bon estiu i molt 
bona Festa major

Joan Morlà i Francesc Virgili (UNICAT), Carles Guillén i M. Goretti Gatell (PDeCAT), 
Joan Díaz i Ilé Gomis (ERC) i Marcelo Tarantino (ICV-EUiA)

El pasado mes de junio se cum-
plió dos años de la moción de 
censura al equipo de gobierno 
del PSC, dos años perdidos, dos 
años en los cuales el actual equi-
po de gobierno solo ha ejecuta-
do proyectos presupuestados o 
iniciados por el equipo del PSC, 
lavabos del local de los diablos, 
acera del cementerio al centro 
del pueblo, , cambio de farolas 
mas eficientes en varias Urbani-
zaciones, El Medol, Mas Cargol, 
Pinarbert, Coll de Tapioles, etc., 
Columbario del cementerio, etc.
Mal acaba lo que mal empieza. 
Siempre he defendido que todos 
los cambios basados en valores 
y proyecto de pueblo son respe-
tables, faltaría más. Pero tam-
bién afirmo que cuando el único 

Benvolgudes i benvolguts cat-
llarenques i catllarencs, 

en aquesta edició de la revista 
volem aprofitar per remarcar 
que continuem treballant per 
fer un municipi millor, amb tots 
els encerts i no tan encerts, 
però amb la ferma voluntat de 
servei. 

No estem aliens a tota l’expec-
tació i reflexions que generen 
les properes eleccions mu-
nicipals amb tot un plegat de 
propostes. L’equip de govern 
actual Units pel Catllar, PDE-
Cat, ERC i IC-V hem demostrat 
la capacitat de pacte,que es 
va cuinar únicament al nostre 
municipi,i així ho seguirem fent 
fins a final del mandat. 

criterio válido es la unión de los 
perdedores para echar a los que 
han ganado las elecciones, como 
es nuestro caso, sin proyecto 
propio y sin ninguna idea para el 
pueblo entonces la evidencia del 
resultado es innegable: dos años 
perdidos para el Catllar.  
En efecto, el actual equipo de 
gobierno (más bien suma de go-
bierno que equipo de gobierno) 
gasta sus energías en discusio-
nes entre los cuatro grupos que 
lo conforman, debates estériles 
con parte de la sociedad civil del 
municipio, preocupados más en 
mantener sus sillones y preben-
das que en gobernar. Sin ir más 
lejos, recientemente hemos visto 
como una regidora del equipo de 
gobierno dimitía sin dar ningún 

Estem en temps de festes ma-
jors, les catalanes es celebren 
des del segle XIII, que són el 
punt de trobada on podrem 
gaudir un any més de les nos-
tres tradicions, amb moments 
de gaudi però també de con-
còrdia, de germanor i d’amistat 
fent cultura i poble.

L’equip de govern us volem de-
sitjar de tot cor una molt bona 
festa major i que gaudim tots 
plegats d’aquesta festa tan 
nostrada.

tipo de explicaciones y que la 
persona que la tenia que susti-
tuir ha renunciado por las gran-
des desavenencias con el señor 
Alcalde y la regidora de deportes.
Con este desgobierno El Catllar 
ha retrocedido, como los cangre-
jos. Hemos perdido dos años. 
Todos, también los que votaron 
a los actualmente detentan el 
poder que merecen, sin duda, un 
proyecto de pueblo con las ideas 
claras y las prioridades fijadas. 
El núcleo del municipio cada 
vez esta más sucio y dejado, in-
cumpliéndose las ordenanza de 
convivencia con el visto bueno 
del señor alcalde, las urbaniza-
ciones (que representan mas del 
80% de ciudadanos de nuestro 
municipio) están abandonadas 

a su suerte, los presidentes tie-
nen que esperar meses para ser 
recibidos por algún miembro del 
equipo de gobierno, sus quejas y 
peticiones duermen durante me-
ses o años en el cajón del olvido 
sin respuesta alguna.
No tienen proyecto, van sobre la 
marcha –a golpe de improvisa-
ción-, esto se constata en el re-
ciente escándalo sobre las pistas 
de tenis o el querer hacer un nue-
vo instituto, hace tres años ya se 
hizo uno, sin que la administra-
ción que tiene las competencias, 
la Generalitat, lo haya solicitado, 
una obra que parece ser que pa-
garemos los vecinos del pueblo 
y dónde podrán venir vecinos de 
otras poblaciones. Así, seremos 
el primer municipio de Catalunya 

que construye uno sin que haya 
ningún convenio firmado con En-
senyament, cuando solo el pro-
yecto costará más de 100.000 € 
teniendo en cuenta que según 
varios técnicos consultados la 
obra se puede ascender a más 
de 1.500.000 €.
Acabo con un mensaje de es-
peranza: queda menos de un 
año para el cambio. El cambio 
necesario que nos reconecte 
con aquello que los vecinos del 
Catllar votaron en las eleccio-
nes de 2015. Un cambio nece-
sario que llenará, estoy seguro, 
de votos de ilusión y progreso 
las urnas en las elecciones mu-
nicipales del año que viene. Un 
cambio imparable… ¡súmate al 
cambio!



3 invitacions dobles per veure la diada 
des d’un balcó de l’Ajuntament. (Empa-
dronats al municipi. El sorteig es farà junt 
amb el dels palcos.)

Seguidament a la Plaça de la Vila
Correfoc amb Diables del Catllar, 
Ball de diables de Banyeres 
del Penedès i Ball de diables dels 
Pallaresos.

A les 00.00h aproximadament 
a La Torre d’en Guiu
Ball amb l’Allioli i 
La Banda del Coche Rojo.

Seguidament...
Teatre a les escales 
amb Martí Olalla.

Diumenge 26
A les 11h a l’església
Missa.

De 12h a 15h al Carrer de França
Tobogan Aquàtic.
(Recomanem portar tovallola, no portar 
flotador).

A les 17h
Baixada de trastos.
(Inscripcions a l’Ajuntament fins al 23 a 
les 14h, qui no estigui inscrit i no com-
pleixi amb les bases, no podrà participar).

A les 19h al Camp de Futbol Municipal 
Trofeu de Festa Major C.E El Catllar 
– U.D. Sant Salvador

A les 21h a la Plaça de la Vila
Correfoc infantil amb els Diables 
del Catllar, Ball de diables de 
Banyeres del Penedès i Diables 
infantils de La Canonja

A les 22.30h a La Torre d’en Guiu
Monòleg amb Lloll Bertran

Dilluns 27
A les 22h a la Plaça de la Vila.
Cinema a la fresca. Wonder

Seguidament a la Plaça de Pau
Sulé i Mensa Tronada final
de Festa Major
a càrrec de 
la Colla de diables del Catllar.
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Diumenge 12
A les 12h al Camp de Tir
Exhibició de Tir al plat.

Dimecres 15
A les 11h
Toc de Campanes.

A les 12h a La Torre d’en Guiu
Musclada gegantera.
Organitza la Colla de Gegants 
i Grallers del Catllar.

A les 17.30h a la Biblioteca
Torneig de Dòmino.
Inscripcions a l’Ajuntament. 

Dijous 16
A les 19h a La Torre d’en Guiu
Cursa d’orientació nocturna.
Entrega de dorsals de 18h a 18.45h 
(Inscripcions a l’Ajuntament fins el 13 
d’agost a les 14h.)

DivenDres 17
De les 10h a les 13h i de les 17h 
a les20h  a La Torre d’en Guiu 
Inflables.

A les 17.30h
Festa de l’escuma.

A les 20h a la Plaça de la Vila
Pregó 
a càrrec de Fermí Fernàndez.

A les 21.30h 
a les piscines municipals
Concert amb OXENTA’S + Dj.

Dissabte 18
A les 17h a La Torre d’en Guiu
Bicicletada popular.
Inscripcions a l’Ajuntament 
fins al 16 d’agost a les 14h.
Organitza Club BTT El Catllar.

A les 20h a La Torre d’en Guiu
HoliParty.

A les 23h a La Torre d’en Guiu
Concert amb Seguirem 
(Tribut a Obrint Pas) i Xeic!

Diumenge 19
A les 10h al Centre Cultural
Torneig d’escacs.
Inscripcions a l’Ajuntament 
fins divendres 17 a les 14h.

A les 12h a la Plaça 
de Pau Sulé i Mensa
Vermut electrònic amb inflables 
per als més petits.

A les 19h al Camp 
de Futbol Municipal

Partit del Trofeu de la Vila: 
CE El Catllar – CF La Riera.

A les 21h a la Plaça 
de Pau Sulé i Mensa
Escalacaixes. Guanya el que més cai-
xes escali. Apunta’t a l’Ajuntament fins al 
17 d’agost a les 14h. 

Dilluns 20
A les 18h a La Torre d’en Guiu
Sessió per gent gran 
de Naturfit amb l’entrenador 
personal Ignasi Abelló.

A les 19h a La Torre d’en Guiu
Sessió per a joves de Naturfit amb 
l’entrenador personal Ignasi Abelló 
(cal portar estoreta i tovallola).

A les 20h a la Sala Polivalent del 
Centre Cultural
Showcooking de capritxos d’estiu 
amb Ariadna Tous.
En acabar hi haurà degustació. 

Dimarts 21
A les 19h a les Escoles Velles
Partit de Festa Major
Catllar At. Legends VS Catllar At.

Dimecres 22
A les 18h la Sala Polivalent del 
Centre Cultural
Inauguració de l’exposició 
de Jordi Roig i Morera.
Del 22 d’agost al 
6 de setembre de 16h a 20h.

A les 19.30h a la Torre d’en Guiu
Zumba amb el ZIN Internacional 
Jordi Giralde.

A les 22h al Castell de la Vila 
Despertada de Gegants.
Organitza la Colla de Gegants 
i Grallers del Catllar.

Dijous 23
A les 17h a La Torre d’en Guiu
Jocs Tradicionals.
Organitza la Colla de Diables del Catllar.

Inscripcions a l’Ajuntament fins dimarts 
22 a les 14h.

Tot seguit Sindriada. 

A les 18h a la Torre d’en Guiu
Final del 11è torneig de Tennis.
Organitza Club de Tennis del Catllar.

De les 18.30h a 21.30h 
al Consultori Mèdic
Donació de Sang.

A les 21.30h 
al teatre del Centre Cultural
Teatre Les Dones de Frank. 

A les 22.30h al Carrer de França 
(Part alta)
Baixada de la Nicaseta amenitzat 
per la BatucadaTympanum.
Organitza la Colla de Diables del Catllar.

DivenDres 24
A les 12h a les piscines municipals 
Festa Aquàtica (Entrada gratuïta).

A les 17h a la Torre d’en Guiu
Concurs de Trencaclosques.
Inscripcions a l’Ajuntament fins el dia 23 
a les 14h, preu de fiança 3€.

A les 21h a la Torre d’en Guiu
Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra La Principal de la Bisbal.

A les 00.00h a la Torre d’en Guiu
Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra La Principal de La Bisbal.

A la 1h a la pista 
de les Escoles Velles
Sessió Flaix FM amb Sergi 
Domene, Toni B i Sergi Ralita.
Organitza la Colla de Diables del Catllar.

Dissabte 25
A les 8h per els carrers del nucli urbà
Matinades amb els Grallers 
del Catllar.

A les 11.30h a l’església
Missa de Festa Major amb la 
participació de la Coral Sant Nicasi.

Tot seguit…
Cercavila amb:
Colla de Gegants i Grallers del Catllar, la 
Nicaseta del Catllar, Gegant Bartolo de 
l’Esplai Sant Fructuós, Colla gegantera els 
Fènix, l’Indiot de Nulles i altres elements 
festius. Estaran acompanyats per la 
Xaranga La Capona i Timbalers Amics de 
Montornès, de La Pobla de Montornès.

Acabarem a la Torre d’en Guiu
amb el tradicional Vermut Popular.

A les 18h a la Plaça de la Vila 
Diada Castellera amb Colla Jove 
dels Xiquets de Tarragona, Caste-
llers de Vilafranca i Colla Vella dels 
Xiquets de Valls.
Apunta’t a l’Ajuntament per al sorteig de 

Diumenge 9
A les 13.30h a 
La Torre d’en Guiu
Paella Popular i ball.
(Venda de Tiquets 
a l’Ajuntament).

Setembre
Dilluns 10
A les 21:30h a les escoles velles
Sopar popular de la Colla 
de Diables del Catllar i 
ball amb Mano’s Rock. 

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


