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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.
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M’agradar ia  començar 
aquest escrit desitjant-vos 
un bon Nadal i un feliç any 
2020. Us animo a celebrar 
aquestes festes nadalenques 
al Catllar, gaudint d’un pro-
grama d’actes tradicionals 
que venen molt de gust de 
viure amb els nostres éssers 
estimats, sobretot els més 
petits de la casa, que des-
borden il·lusió en aquestes 
dates tan especials, sobre-
tot amb el tió i els Reis Mags 
d’Orient. Al Catllar els infants 
poden també passar-s’ho 
molt bé al Parc de Nadal.

Fa pocs mesos que hem 
iniciat un nou mandat mu-
nicipal i ho hem fet amb il-
lusions renovades, amb nous 
projectes necessaris per al 
nostre poble dels quals es 
comença a veure la realitza-
ció, tot i que enrere queden 
alguns anys de feina poc 

vistosa, però intensa i neces-
sària perquè aviat siguin una 
realitat i en puguem gaudir 
la ciutadania. És el cas de 
l’edifici de l’Escola de Música 
Municipal i l’aulari de l’Insti-
tut-Escola L’Agulla, del qual 
parlem en aquest número. 

Mentre avancen les obres 
d’aquesta infraestructura 
educativa, estem treballant 
perquè un equipament tam-
bé llargament reivindicat per 
diverses entitats del municipi 
sigui una realitat: el pavelló 
esportiu. Aquestes grans in-
fraestructures, necessàries 
per a un poble com el nos-
tre, han de ser compatibles 
també amb les petites obres, 
les actuacions a peu de car-
rer que ajuden a millorar el 
dia a dia dels veïns i veïnes. 
Aquest govern estarà molt 
atent a les demandes dels 
veïns, tot i que a causa de la 

gran extensió del nostre ter-
me municipal sovint és difícil 
cobrir aquestes necessitats 
en els terminis que els afec-
tats creuen que serien més 
adequat.

Us animo a llegir les dife-
rents pàgines de L’Agulla, 
que us ajudaran a conèixer 
més urbanitzacions del nos-
tre municipi com Santa Tecla, 
associacions com Bigotis-
Cat o entitats que han estat 
merescudament distingides 
amb un premi, com el Club 
Tennis El Catllar. O reviure els 
millors moments de la Festa 
Major o de Sant Nicaset.

Vull acabar aquestes línies 
de la mateixa manera que he 
començat, desitjant-vos que 
passeu unes felices festes 
nadalenques amb els vostres 
i un pròsper any nou. 

JoAN  
Morlà
Alcalde 
del Catllar

Bon nadal i feliç any 2020
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Camí dels Plans, núm. 15 
Urbanització Jardins Imperi - Els Pallaresos

Qualitat alimentària

Comencen les obres de l’edifici destinat a  
escola de música municipal i l’aulari de l’Institut- 
Escola L’Agulla
A començaments d’aquest 
mes de desembre es van 
iniciar les obres de l’edifici 
educatiu destinat a escola de 
música municipal i l’aulari de 
l’Institut-Escola L’Agulla amb 
el moviment de terres i la pre-
ceptiva prospecció de possi-
bles restes arqueològiques. 
Els treballs els porta a terme 
l’empresa Voracys Construc-
ciones y Servicios, que va 
guanyar el procés de licitació 
obert per l’Ajuntament del Cat-
llar, al qual es van presentar un 
total de cinc ofertes. La dura-
da prevista del contracte és de 
vuit mesos.

Recordem que el novembre de 
2018, el conseller d’Ensenya-
ment de la Generalitat, Josep 
Bargalló, i l’alcalde del Cat-
llar, Joan Morlà, van forma-
litzar l’acord de finançament 
del nou centre educatiu. Amb 
aquest conveni, s’establia 
que el finançament de l’equi-
pament és compartit per les 
dues institucions.

integració  
i espais compartits
En forma de rectangle, l’edifi-
ci es construeix on ara hi ha 
l’aparcament de cotxes, al 
costat de l’escola. El projecte 
preveu que l’aulari estigui in-
tegrat al conjunt sense sem-
blar un afegit i que hi hagi 
espais compartits. Els dos 
edificis estaran connectats, 
però el nou podrà funcionar 
de forma independent fora 

de l’horari lectiu. El projec-
te també inclou la conne-
xió amb l’edifici existent i 
l’adaptació de l’accés prin-
cipal. La connexió del nou 
edifici amb l’escola es farà 
mitjançant un porxo nou. La 
superfície construïda del nou 
edifici és de 1.580,10 m2 dis-
tribuïda en dues plantes.

Les dues plantes de l’edifici 
s’organitzaran amb un es-
quema de passadís central i 
dependències a cada un dels 
costats amb orientacions 
nord i sud. L’accés se situa 
a la façana est de l’edifici 
i disposa d’un mecanisme 
de doble porta. Al vestíbul 
d’entrada s’hi ubiquen les 

dependències del conserge, 
l’accés a l’escala protegida, 
l’ascensor i els serveis. Des 
del vestíbul i en direcció a po-
nent s’inicia un passadís que 
permet l’accés a les estances 
de l’administració, sala de 
professors, les aules d’instru-
ments de l’escola de música i 
les quatre aules específiques 

de l’aulari: laboratori i ciència, 
tecnologia i plàstica, dansa-
psicomotricitat i música. Al 
final del passadís hi ha una 
segona escala per facilitar 
les evacuacions de l’edifici. 
El passadís de la planta pis 
dona servei a deu aules, cinc 
a cada costat del passadís, i 
els serveis.
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Tenim un patrimoni descomunal  
que s’ha de donar a conèixer

Ariadna Tous va ocupar el segon 
lloc de la candidatura Unicat-ERC i 
després del pacte de govern entre la 
seva candidatura i Mou-te, JuntsxEl 
Catllar i En Comú Podem, ha assumit 
les regidories de Turisme, Comuni-
cació i Noves Tecnologies i Benestar 
i Família.

» com han estat aquests primers me-
sos com a regidora?
Intensos. La vida de regidora és molt 
dinàmica: reunions, elaboració de 
pressupostos, disseny de projectes, 
ideació d’estratègies o l’assistència 
a esdeveniments configuren el meu 
dia a dia. Formar part de l’equip de 
govern ho veig com una oportunitat 
per intentar canviar les coses que 
sempre he volgut millorar de la nos-
tra vila. Tot i que jo sempre he treba-
llat al sector privat i aquí, a l’admi-
nistració pública, els procediments 
per tirar endavant els projectes són 
diferents i van a un altre ritme, s’ha 
de tindre paciència. 

» quines seran les principals iniciati-
ves en l’apartat turístic aquest man-
dat?
Un dels meus projectes és donar a 
conèixer més i millor la nostra vila. 
Tenim un patrimoni descomunal que 
s’ha de donar a conèixer. Per això 
he començat a treballar en una cam-
panya de comunicació de qualitat i 
focalitzada en els diferents targets 
als quals volem arribar.

El castell serà un dels punts calents 
d’aquest mandat. Per a aquest estiu 
estem preparant una agenda plena 
d’activitats per donar-li vida i atraure 
més visitants. Realitzarem propos-
tes musicals variades. Realitzarem 
visites teatralitzades per donar a co-
nèixer de manera amena la història 
dels personatges més cèlebres que 
habitaren el castell. També seguirem 
amb les exitoses visites nocturnes.

Per altra banda, lluitaré per donar 
la importància que es mereix el pa-

EntrEvIstA a AriAdnA Tous 
regidorA de Turisme, ComuniCACió i noves TeCnologies i BenesTAr i FAmíliA

“‘Amb tu a prop’ és una 
iniciativa que m’emocio-
na especialment perquè 
és solidaritat i empatia 
en estat pur”

ble és atractiu i que està farcit de re-
cursos turístics que poden satisfer 
pràcticament a qualsevol tipus de 
públic. Per als amants de la natu-
ralesa tenim els boscos i el riu Gaià 
amb tota la seva fauna i flora. Per 
als esportistes tenim innumerables 
camins per anar a córrer o fer BTT. 
Per als amants de la història tenim 
el castell, el poblat preibèric, l’Agulla, 
l’església o l’ermita. Per això hem de 
vendre a cada públic el recurs que 
pot ser del seu interès.

»s’han de coordinar millor turística-

ment els municipis del Baix gaià?
És interessant que estiguem coor-
dinats per tal de generar sinergies 
entre el atractius turístics de cada 
municipi. Per exemple, si un turista 
visita Torredembarra i hi troba un 
tríptic del Catllar i li resulta interes-
sant, pot ser que l’endemà ens visiti.

»quines són les prioritats del catllar 
en Benestar i família?
Ajudar les famílies més desfavorides 
a través de diverses iniciatives com 
el xec d’aliments, per exemple.

»com està avançant el programa ‘Amb 
tu a prop’?
Avui és ja un programa molt conso-
lidat i amb un nombre de voluntaris 
estable. És una iniciativa que m’emo-
ciona especialment perquè és solida-
ritat i empatia en estat pur. No puc 
sentir altra cosa que una profunda 
admiració per aquests tretze volunta-
ris que tres cops per setmana fan un 
truc als avis inscrits per saber com 
els van les coses. Des d’aquí m’agra-
daria donar les gràcies a aquests vo-
luntaris que fan possible aquest petit 
miracle cada setmana.

»com es pot millorar la comunicació 
en un municipi tan complex a causa del 
nombre elevat d’urbanitzacions com 
és el catllar?
El nostre és un municipi descen-
tralitzat en què les xarxes socials i 
les comunicacions i tràmits en línia 
juguen un paper fonamental per fa-
cilitar la vida fora del nucli i vincular 
les diferents urbanitzacions amb el 
municipi.

trimoni preibèric que es va trobar a 
l’era del Castell, tant amb la vetlla per 
la conservació i la deguda indicació 
del poblat del segle VII aC com amb 
la museïtzació de les peces de valor 
incalculable que es van trobar du-
rant la seva excavació. L’exposició 
d’aquestes troballes seria un atractiu 
únic que donaria un gran valor afegit 
al castell.

»com es pot treure més profit dels 
recursos turístics del catllar, com el 
castell i el riu gaià?
Hem de creure’ns que el nostre po-
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Homenatge a un 
nou avi centenari
Al Catllar tenim 
un nou avi cen-
tenari, en Josep 
Armengol. I el 
passat 11 d’oc-
tubre l’Ajunta-
ment el va ho-
menatjar amb 
un reconeixe-
ment que va re-
bre de mans de 
l’alcalde, Joan 
Morlà.

Des de fa tres anys, 
l ’A juntament  de l 
Catllar impulsa el 
programa “Amb tu a 
prop”, i actualment 
són ja 13 les perso-
nes voluntàries que 
hi participen. Diri-
gida a les persones 
de la tercera edat del 
municipi, es tracta 
d’una iniciativa soci-
al a través de la qual, 
cada matí, es fa una 
trucada a gent gran del poble per tal 
de comprovar el seu estat de salut, 
si tenen les necessitats cobertes i 
detectar si hi ha sentiments de soli-
tud o qualsevol altra necessitat que 
els ancians puguin tenir.

Als usuaris se’ls ofereix entrar en 
el programa de manera voluntària, 
després d’haver comprovat la seva 
situació vivencial, mentre que als 
voluntaris la iniciativa els permet 
crear un vincle amb persones d’edat 
avançada o amb necessitats espe-
cials. Els requisits per formar part 
del programa són:

 Viure sol.

 Viure en parella o família amb les 
mateixes condicions de dependèn-
cia moderada.

 Estar empadronat al Catllar.

 Signar el consentiment informat 
i permetre la utilització de les se-
ves dades (telèfon, adreça, telèfon 
de contacte de familiar o persona 
referent) en cas d’urgència.

  Compromís d’avisar en cas 
d’absència temporal del domicili o 
abandonament del programa. 

Les persones voluntàries han de 
disposar d’un mínim de dues ho-
res un matí a la setmana per tal de 
poder destinar aquest temps a fer 
les trucades pertinents. Tothom que 
vulgui formar part d’aquest progra-
ma s’ha de dirigir a l’Ajuntament del 
Catllar per tal d’inscriure’s i d’indi-
car quina és la seva disponibilitat. 
Per a més informació, podeu trucar 
a l’Ajuntament: 977 65 31 01.

La Biblioteca Municipal del Catllar 
acull l’exposició de pintura “Trenka-
dís” de l’artista torrenc Jordi J. Roig 
Morera. L’acte d’inauguració va ser 
el divendres 29 de novembre i va es-
tar presidit per l’alcalde del Catllar, 
Joan Morlà Mensa, i presentat pel 
regidor de Festes, Francesc Saigí. 
Hi va haver una performance i lec-
tura de poemes per part de gent del 
poble. 

L’exposició, que es pot visitar de 
16.00 a 20.00 hores, gira a l’entorn 
del llibre com a objecte i de la lec-
tura com a passió, a través de la 
reinterpretació de quadres cone-
guts que es poden contemplar en 
museus d’arreu del món i també 
en col·leccions privades. A l’autor, 
la idea va sorgir-li llegint el llibre 
L’art de la lecture, de Pompéi à nos 
jours, on es repassen algunes de 
les principals obres de l’art univer-
sal on apareixen llibres o persones 
llegint. El repte de Morera ha estat 
traduir-les al llenguatge del collage, 
donant-los una interpretació per-
sonal.

L’exposició inclou també poemes 
visuals, a mode de petites instal-
lacions. Així mateix, s’hi pot trobar 
el quadre Obrint cels (homenatge 
a Braille), una aproximació al món 
intern de les persones cegues. 
Aquesta obra és tàctil, i juga amb 
diverses textures i relleus perquè 
pugui ser llegida a ulls closos per 
tothom. D’altra banda, dues es-
cultures de Francesc Roig Morera 
serveixen per maridar llibre i volum. 

En l’organització de l’exposició hi 
ha participat molt activament la 
bibliotecària del Catllar, Isabel Lla-
voré, junt amb el mateix autor de les 
obres de la mostra.

Nascut el 1956, Morera va estudiar 
a l’Escola Llotja i també al Centre 
Artístic Sant Lluc de Barcelona. 
També va cursar el postgrau en 
Didàctica d’Arts Plàstiques a la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, i ha estat professor de secun-
dària en aquesta especialitat. Ha 
realitzat exposicions individuals 
i col·lectives en destacades sales 
d’arreu de Catalunya i ha guanyat 
diferents premis d’art. És membre 
fundador del col·lectiu GROP. En 
l’actualitat col·labora amb els ta-
llers d’arts plàstiques al Grup de 
Dones de Torredembarra i continua 
ideant noves obres amb una forta 
vinculació amb el seu territori i amb 
el conjunt dels paratges de la Me-
diterrània.

El programa  
‘Amb tu a prop’  
porta tres anys en marxa

Fins al 10 de gener  
podeu visitar l’exposició 
‘Trenkadís’
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Treballs de millora de l’entorn natural de la resclosa

MEdI AMbIEnt 
Associació mediambiental la sínia 

Com ja havíem comentat en el dar-
rer número, aquests darrers mesos 
hem dut a terme diferents treballs de 
restauració ecològica i funcional del 
tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de 
la resclosa de la Fàbrica. La propos-
ta neix i recolza sobre l’experiència 
consolidada de l’any 2013, en la qual 
es va implementar una primera actu-
ació de restauració d’aquest entorn, 
amb una important intervenció a la 
llera que va suposar la reobertura 
de la zona humida del paratge de 
la resclosa, a peus de la Fàbrica del 
Catllar. També és resultat dels cabals 
ambientals que des de l’any 2011 
s’alliberen des de l’embassament del 
Gaià, fruit del conveni entre la ma-
teixa Agència Catalana de l’Aigua i 
l’empresa propietària, Repsol. I cal 
destacar que l’any 2017, l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’Associació 
Mediambiental la Sínia van signar 
un conveni per a la custòdia fluvial 
del riu Gaià.

Els objectius d’aquest projecte han 
estat sobretot el de recuperar una 
part de la superfície d’aigües lliures 
de la zona humida de la resclosa, 
que s’havia anat omplint de vegeta-
ció i de sediments. Aquests treballs 
s’han fet amb una retroexcavadora 
i una bomba de fangs, amb la idea 
que una part del sediment es quedi 
en aquesta zona i l’altra la traslladi 
llera avall el cabal d’aigua.

També s’han fet actuacions de des-
brossada de canya, tala d’alguns ar-
bres, millores en l’itinerari i plantaci-
ons diverses per reforçar el bosc de 
ribera. I algunes d’aquestes tasques, 
s’han fet amb la participació direc-
ta dels alumnes de l’Institut-Escola 
l’Agulla del Catllar i l’Escola d’adults 
Pau Casals. A través del Servei Co-
munitari ambiental, han participat 
directament en accions com ara la 
retirada d’una part de la vegetació 
aquàtica, els rizomes de les canyes 
i algunes de les plantacions. Els fe-
licitem novament per la seva ener-
gia i determinació per fer aquestes 
accions de millora del nostre entorn 
natural.

www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat

El projecte de recuperació de la 
zona humida està finançant per 
l’Agència Catalana de l’Aigua i 
s’emmarca en la línia de subven-
cions per a actuacions de recu-
peració de riberes i de millora de 
l’estat ecològic en zones humides 
amb acords de custòdia. L’Ajunta-
ment del Catllar i l’empresa Repsol 
cofinancen el 20% de l’import total 
del projecte.

Esperem, doncs, que aquests tre-
balls suposin una millora de l’es-

tat ecològic general de la zona 
humida de la resclosa del Catllar 
i la recuperació de gran part de la 
biodiversitat aquàtica i semiaquà-
tica pròpia d’aquests entorns. I per 
altra banda, afavorir encara més 
l’interès social envers aquest espai 
i el riu Gaià en general. Així doncs, 
us animem que aneu a fer un tomb 
per l’itinerari a l’entorn de la zona 
humida de la resclosa, i fins i tot 
potser podeu observar algunes de 
les petites joies de flora i fauna que 
hi viuen.
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Festivitat de 
Sant Nicaset 
2019

Avaluació dels Punts Violetes 
durant la Festa Major del Catllar

La festivitat de Sant Nicaset 
es va celebrar enguany el 
divendres 11 d’octubre i va 
començar amb la tradicional 
missa. A continuació el Se-
guici va iniciar el recorregut 
fins al castell. Estava integrat 

L’Ajuntament del Catllar va ubicar 
per primer cop Punts Violetes en 
diferents esdeveniments organit-
zats per a la Festa Major del mu-
nicipi que van tenir lloc els dies 
17, 23 i 24 d’agost,  amb l’objectiu 
d’informar, sensibilitzar, visibilitzar 
i prevenir les violències masclistes 
en l’oci nocturn.

Segons l’informe d’ubicació dels 
Punts Violeta, en referència a l’espai 
físic assignat per situar les carpes, 
era adequada, amb espai visible, 
ampli i de fàcil accés per les per-
sones assistents a l’esdeveniment, 
també la il·luminació dels espais era 
suficient. La ubicació i la il·luminació 
dels lavabos portàtils era correcta i 
adequada. La prevenció de la violèn-
cia ambiental també es va tenir en 
compte amb la vigilància als espais 
confrontants on es realitzaven les 
activitats d’oci nocturn.

L’informe apunta que els esdeveni-
ments eren propicis per al desenvo-
lupament de l’actuació dels Punts 
Violeta, ja que es tractaven de dife-
rents concerts al llarg de la durada 
de la Festa Major, on el públic objec-
te era molt ampli, tan jovent (Festa 
Flaixback), com famílies (concerts 
i orquestres). Les accions d’infor-
mació, sensibilització, visibilització i 
prevenció de les violències masclis-
tes es van realitzar amb èxit al llarg 
dels tres dies que es va dur a terme 
l’acció dels diferents Punts Violeta.

participació
Durant els tres dies d’implementa-
ció dels Punts Violeta les persones 
assistents als diferents esdeveni-
ments van mostrar un gran interès 
sobre l’acció que es realitzava al 
municipi, on es destaca sobretot, la 
importància de la tasca preventiva 
que s’estava duent a terme. L’ava-
luació destaca la gran participació 
i acollida per part de les persones 
integrants de les colles dels diables.

En general, la participació va ser més 
elevada per part de les dones que 

dels homes durant la realització de 
l’acció preventiva. L’observació que 
es realitza en relació a la participació 
de les persones interessades en els 
Punts Violeta és que l’afluència es va 
donar de forma constant, però sense 
aglomeracions, fet que permetia un 
diàleg i interacció amb tothom que 
volgués ampliar la informació en 
relació a la tasca preventiva o vo-
lia rebre més informació en relació 
a altres temes relacionats amb la 
prevenció de les actituds sexistes 
o assessorament amb altres temes 
relacionats. Així, a través d’aquesta 
interacció també es duia a terme la 
tasca de difusió de la campanya i el 
lliurament del material de marxan-
datge.

A través d’aquesta observació l’in-
forme conclou que la gran majoria 
del públic mostrava un alt grau de 
sensibilització i interès per la cam-
panya de prevenció que s’estava 
realitzant al municipi, encara que 
hi havia persones que no coneixien 
l’existència dels Punts Violeta i la 
seva finalitat. Es realitza una tasca 
important de divulgació del proto-
col d’actuació dels Punts Violeta 
i es transmet a les persones que 
s’acosten la importància de denun-
ciar qualsevol situació que puguin 
detectar o viure relacionada amb les 
actituds sexistes o violències mas-
clistes, encara que no constitueixin 
un delicte penal, ja que uns  dels ob-
jectius relacionats amb la conscien-
ciació és el de donar una resposta 
col·lectiva a aquesta realitat que 
viuen les dones en contextos d’oci.

per la Coral Sant Nicasi, 
Colla de Diables Infantil 
del Catllar, Colla de Ge-
gants i Grallers del Catllar, 
Capgrossos del Catllar i la 
Nicaseta.

Es va fer la veneració de 
la relíquia de Sant Nicasi 
i, en acabar, com és cos-
tum, es va poder degustar 
el pastís de Sant Nicaset 
al replà de l’església, amb 
un concert de Julivert.



10 butlletí  municipal  del  Catllar
desembre 2019

nÚm. 15’agulla

El jove pilot del Catllar Bru-
no Miró segueix demos-
trant una gran progressió 
en el món del motocròs i 
aquest any s’ha procla-
mat subcampió estatal de 

Mx65. Miró va certificar el 
subcampionat a Montara-
gó (Toledo), on va acabar 
primer en totes les tandes 
de la prova, la darrera del 
campionat.

El Catllar va acollir el passat 
19 d’octubre el IV Torneig 
d’Escacs Solidaris Drac Artcai 
i el jugador local Roc Reverté 
hi va signar una gran actua-
ció. El jove catllarenc va ser el 
millor classificat en categoria 
sub-14. Les inscripcions del 
torneig van anar destinades 
al projecte solidari del Drac 

Artcai, que està apadrinat pel 
Club d’Escacs Torredembarra 
i té el suport de la Federació 
Catalana d’Escacs. El Drac 
Artcai és un projecte impulsat 
per l’artista i escaquista Jordi 
Marcer per portar els escacs 
als hospitals infantils i ajudar 
d’aquesta manera els infants 
malalts. 

Buno Miró, subcampió 
d’Espanya de Mx65

roc reverté, millor 
classificat sub-14 en 
el Torneig d’Escacs 
Solidaris Drac Artcai

Els Premis Auriga Fvscus 
2019 van distingir el Club Ten-
nis El Catllar per la seva tasca 
i pel seu creixement i èxits en 
diferents competicions en els 
pocs anys d’existència. L’al-
calde del Catllar, Joan Morlà, 
i el regidor d’Esports Francesc 
Saigí, van lliurar la distinció, 
que otorga el Consell Esportiu 
Del Tarragonès, en una gala al 
pavelló Sant Jordi de Torre-
dembarra el 4 d’octubre.

Aquests premis són un reco-
neixement al treball i la dedi-
cació de promoció de l’esport 
en edat escolar i al foment de 
l’esport a la comarca que re-
alitzen diàriament els muni-
cipis, els centres d’ensenya-

El CE El Catllar va començar 
la lliga de Primera Catalana 
amb una victòria i dos em-
pats. Una bona arrencada, 
que s’ha vist enfosquida per 
només una victòria en els deu 
partits següents. L’equip cat-
llarenc està en zona de des-
cens, però el president, Xavier 
Roch, afirma que el club està 
molt tranquil: “Tenim molta 
il·lusió, però també els peus 
a terra. En aquesta categoria 
hi ha equips que tenen deu 
vegades més pressupost que 
nosaltres”.
Roch afirma que l’equip se-
guirà competint al màxim i 
intentar encadenar un parell o 

ESPORTS

Distinció comarcal per al 
Club Tennis el Catllar

El CE El Catllar,  
en zona de descens malgrat 
un bon inici de lliga

Els Premis Auri-
ga Fvscus 2019 
reconeixen l’en-
titat catllarenca

tres de victòries que els situïn 
fora del descens, però que si 
finalment l’equip baixa no serà 
“un drama” perquè “la Segona 
Catalana és la categoria natu-

ral per equip i pressupost del 
CE El Catllar.” Però el presi-
dent avisa que ningú els doni 
per morts, perquè lluitaran fins 
el final.

ment, les entitats esportives i 
tots els agents, entrenadors, 
professors i dirigents esportius 
del territori.
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Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

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

INGrEDIENTS  
(2 o 3 persones)
◗ ½ kg de patates 
◗ 100 g de dauets de 
bacó fumat
◗ 1 formatge reblochon
◗ 1 ceba mitjana
◗ 2 cullerades de nata 
fresca
◗ 1 rajolí de vi blanc o 
sec
◗ 2 cullerades d’oli 
d’oliva
◗ Sal
◗ Pebre

La tartiflette és una recepta 
originària de la Savoia fran-
cesa elaborada amb patates 
i formatge reblochon. És un 
plat deliciós i energètic, ideal 
per als dies més freds.
En la recepta us suggereixo 
gratinar en dues cassoletes, 
ja que sempre queda més 
ben presentat, però també ho 
podeu col·locar en una safa-
ta gran. De fet, les quantitats 
estan calculades per a 2 o 3 
persones.
El plat porta pocs ingredients 
i els passos són ben senzills. 
El formatge reblochon el tro-
bareu a qualsevol gran su-
perfície.

PrEPArACIÓ

◗ Renteu les patates, ta-
lleu-les a rodanxes i bu-
lliu-les amb una mica de 
sal. Un cop cuites, escor-
reu-les i reserveu-les.

◗ Talleu la ceba a la juliana 
i fregiu-la en una paella. 
Quan estigui gairebé cuita 
afegiu-hi el bacó i pebre 
al gust. Pareu el foc quan 
rossegi.

◗ En un parell de cassoletes 
per al forn, col·loqueu-hi 
una capa de patates, i a 
sobre poseu-hi una capa 
amb la meitat del bacó 
amb ceba. Poseu-hi una 
altra capa de patata i una 
altra de bacó amb ceba.

◗ Repartiu la nata per sobre 
i afegiu-hi un rajolí de vi.

◗ Partiu el formatge horit-
zontalment i feu-ne 4 parts 
de cada meitat.

◗ Coroneu cada cassoleta 
amb els 4 triangles de for-
matge amb l’escorça cap 
amunt i pressioneu-los 
lleugerament.

◗ Enforneu 20-25 minuts a 
180º a dalt i a sota. 

Tartiflette

BigotisCat va néixer el juliol 
de 2017 quan set o vuit per-
sones que tenien cura de di-
ferents colònies de gats que 
existeixen al terme del Catllar 
van voler unir esforços i crear 
una associació. Ara ja en són 
una quinzena i actuen en més 
punts del Catllar, on apliquen 
el programa CER, que són les 
sigles de capturar, esterilitzar 
i retornar. És el que fan amb 
els gats de les diferents colò-
nies amb l’objectiu de millorar 
el seu benestar i també evitar 
les queixes de veïns i veïnes 
a causa de les miolades, 
miccions i baralles. Notareu 
que els gats estan esterilit-
zats perquè se’ls fa un tall a 
l’orella.

Des de BigotisCat es té cura 
dels diferents gats que loca-
litzen i impulsen les adop-
cions i acollides i la millora 
del tractament veterinari, tot 
i que la Cristina Dalmau, se-
cretària de l’entitat, reconeix 
que no donen l’abast, ja que 
hi ha una gran quantitat de 
gats, afavorida per un excés 
d’abandonaments. Treballen 
amb diferents tècniques com 
una “gàbia-trampa” per poder 
capturar els gats, esterilit-
zar-los i deixar-los anar una 
altra vegada. Actuen bàsica-
ment al Catllar, però els seus 

EntItAts
BigoTisCAT

estatuts els permeten fer-ho a 
qualsevol punt de Catalunya si 
calgués.

L’entitat aconsegueix els re-
cursos econòmics per portar 
a terme les diferents actuaci-
ons de les aportacions anu-
als dels socis, subvencions 
de la Diputació de Tarragona 
i l’Ajuntament del Catllar, a 
més de donacions a través de 
guardioles instal·lades pel po-
ble, microdonacions i activitats 
com la paradeta que instal·len 
per Sant Jordi (en la imatge de 
dalt). La junta directiva la for-
men actualment Maite Voltas 
(presidenta), Cristina Dalmau 
(secretària) i Olga de las Heras 

(tresorera). Treballen de forma 
coordinada amb altres entitats 
de l’entorn, com Entregats, als 
Pallaresos, i formen part de la 
Coordinadora Felina de la Pro-
víncia de Tarragona.

Olga de las Heras, tresorera 
de BigotisCat, considera que 
necessitarien més visibilitat, 
però que la feina que fan no 
és tan vistosa com les altres 
entitats i fa una crida a tothom 
que vulgui formar part de l’en-
titat o col·laborar-hi, a entrar 
a la seva pàgina de Facebook 
—també a Instagram— o con-
tactar-hi via correu electrònic 
(bigotiscat@gmail.com) o al 
telèfon 615 990 116.
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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

Com s’aprèn  
el respecte a l’aula?

El valor del respecte en l’educació és 
quelcom essencial i transversal, sen-
se el qual no pot haver-hi una bona 
convivència. Com a educadors hem 
d’acompanyar l’alumnat en el seu 
desenvolupament, tant pel que fa a les 
seves capacitats intel·lectuals com les 
afectives i morals, i d’aquesta mane-
ra, afavorir la relació de l’alumne amb 
si mateix i amb la resta de persones. 
Però què ensenyem quan un alum-
ne falta al respecte a un professor i 
aquest respon reaccionant de la ma-
teixa manera? No estem justificant la 
falta de respecte en algunes ocasions?

Cal tenir present que els alumnes es-
tan aprenent a gestionar moltes situ-
acions, i no hauríem de sentir la seva 
conducta com un atac personal. En 
canvi, com a referents seus, hauríem 
de procurar ser un bon exemple en 
qualsevol situació. Qualsevol perso-
na agraeix ser escoltada i valorada, i 
a la vegada, això fa possible una rela-
ció cordial entre les dues parts. Amb 
l’alumnat succeeix el mateix. Més 
enllà que tothom mereix respecte, el 
principi d’aquest concepte es troba 
fortament lligat al valor que li adjudi-
quem a la persona, o entitat en qües-
tió. Hauríem d’esperar que el valor que 
l’alumne atorga a un professor sigui 
producte d’una suposada jerarquia? 
Com va dir el filòsof Albert Camus: 
“No hi ha res més menyspreable que 
el respecte basat en la por.”

A dins l’aula, ens trobem docents amb 
alumnes, i evidentment cada un té un 
rol molt diferent. La funció del docent, 
generalment, fa implícita la neces-
sitat de dirigir la classe, mentre que 
l’alumne es troba amb l’obligació de 
seguir les seves directrius. Aquesta 
hauria de ser l’única raó per la qual 
un ha de seguir les ordres de l’altre. 
Però a vegades se’ns oblida, i llavors 
és quan caiem en l’error d’actuar com 

si tinguéssim el dret de donar ordres als 
menors. I no es tracta d’un dret, sinó 
d’un deure, i com a tal, l’hem d’exercir de 
forma responsable. Com més respecti 
un professor als seus alumnes, més 
respecte rebrà a les seves classes. I a 
la vegada, com més alt sigui el valor que 
un alumne atorga a un professor, més 
valor donarà al que aquest li explica.

Per exemple, si a l’aula està prohibit uti-
litzar dispositius mòbils sense el permís 
del professor, el docent tampoc hauria 
de fer ús del mòbil a l’aula. O bé, com a 
mínim, s’hauria d’excusar davant dels 
seus alumnes amb motius justificats. Si 
no és així, esdevé una falta de respecte 
i llavors els adolescents ho viuen com 
una injustícia. Succeeix el mateix amb 
la puntualitat. Si l’alumnat arriba tard a 
l’aula se’l penalitza, però què succeeix 
si un professor arriba tard un dia? Si 
aquest no es disculpa estarà faltant al 
respecte al seu alumnat. O què succe-
eix quan a classe un alumne interromp 
l’explicació del professor? O quan es 
distreu xerrant amb el company? És 
cert que l’alumne té el deure d’escoltar 
el professor, i així els ho exigim, però 
nosaltres els escoltem a ells? Crec que 
cal que ens fem aquesta pregunta. Hau-
ríem d’exigir-nos a nosaltres el mateix 
que els exigim a ells.

Per tant, si volem que ens escoltin hem 
d’aprendre a escoltar-los; si volem que 
es disculpin, nosaltres també hem de 
fer-ho sempre que ens equivoquem. I 
quan ens trobem en una situació com-
plicada perquè un alumne ha actuat 
faltant-nos al respecte, hem d’intentar 
veure-ho com una part més del seu pro-
cés d’aprenentatge. Perquè d’aquesta 
manera, estarem transmetent amb 
l’exemple un valor molt important, el 
respecte.

ÈlIA ESPuñA CASANoVA 
Professora de  

l’Institut-Escola L’Agulla

Fa pocs dies a 
la Llar d’Infants 
Municipal L’Agu-
lla hem instal·lat 
uns canviadors 
Lóczy1 (veure 
foto) amb la fi-
nalitat de millo-
rar en el moment 
del canvi de bol-
quers.

Aquest fet, que 
podria esdevenir 
circumstancial o 
merament intern, 
ens ha fet pensar 
com un canvi d’un moble, d’un estri 
per un altre, esdevé una millora en 
l’atenció dels infants: al respecte que 
els mostrem en la seva llibertat i en la 
confiança vers les seves capacitats.

I potser a hores d’ara deveu estar 
pensant: com un canviador pot ser 
una eina tan important? Doncs us ho 
expliquem... 

El desenvolupament de la neurocièn-
cia aplicada a l’educació, en el nostre 
cas dels 0 als 3 anys, revelen el paper 
important que les emocions, en par-
ticular de l’afectivitat, tenen sobre els 
aprenentatges. És a dir, per apren-
dre l’infant ha de sentir emocions 
agradables. I la qualitat d’aquestes 
emocions requereix d’un adult pro-
per mitjançant una atenció perso-
nalitzada i afectuosa. Aquests apre-
nentatges es produeixen en la vida 
quotidiana de l’infant, amb especial 
rellevància en el moments de les cu-
res que comparteix, en el nostre cas, 
amb l’educadora. Un d’aquests mo-
ment és l’estona del canvi de bolquer.

El canvi de bolquers 
El vincle adult-infant s’instaura so-
bretot en el moment de les atenci-
ons corporals, situacions íntimes i 
moments privilegiats de contacte i 
d’interaccions individuals. I oferei-
xen a l’infant la garantia que el seu 
entorn físic és fiable, que pot evolu-
cionar-hi amb tota seguretat, que les 
seves necessitats hi seran tingudes 
en compte. 

L’objectiu principal d’aquesta activi-
tat és mantenir la higiene íntima de 
l’infant i a llarg termini que ho faci 
per si mateix i facilitar-li el control 
de l’esfínter. És un moment de relació 
intens, on es parla, es toca el cos, 
es mira i s’escolta. Si cuidem aquest 

moment l’infant 
ja el relaciona-
rà amb una 
activitat agra-
dable i un mo-
ment d’atenció 
personal privi-
legiat.

A  t r a v é s 
d’atencions de 
bona qualitat, 
cal procurar 
de disposar de prou temps per tenir 
en compte les necessitats corporals, 
l’infant experimenta un sentiment de 
seguretat i continuïtat, ja que li per-
met anticipar els esdeveniments en 
la seva globalitat i acumula experi-
ències que afavoreixen el desenvo-
lupament de l’autonomia, i esdevé 
capaç d’establir relacions afectives 
autèntiques i construir el seu jo.

La nostra actitud en aquest moments 
és: demanar permís per al canvi, res-
pectar el moviment lliure i explicar 
amb llenguatge clar el que anem fent, 
demanant la seva col·laboració, a 
través d’una escolta activa.

Així, doncs, a la Llar cap moment 
és en va, tota acció té una reflexió 
pedagògica darrere i una intenció 
educativa per l’aprenentatge.

Aprofitem, doncs, tots el moments 
quotidians amb els infants.

1 Els canviadors reben el nom de Lóczy perquè 
varen ser promoguts per la pediatra i directora 
de l’Institut Lóczy (Hongria), la doctora Emmi 
Pikler. Aquest canviador, entre altres avantat-
ges, permet el lliure moviment dels infants, ja 
que poden ser canviats en la posició en què 
ells estiguin més còmodes, i és l’educadora 
la que s’adapta a la seva posició.

EquIP EDuCATIu
Llar L’Agulla. LLIM del Catllar

LLAr d’InfAnts 
L’AguLLA
lA IMPorTàNCIA DEl  
MoMENT DEl CANVI DE 
BolquErS 
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No es raro que con la edad 
nuestros queridos com-
pañeros caninos pierdan 
visión, aunque también 
existe la posibilidad de 
que siendo jóvenes o adul-
tos hayan sufrido alguna 
enfermedad sistémica 
que les haya provocado 
una ceguera o incluso que 
padezcan una ceguera de-
bida a una enfermedad vi-
sual primaria. 

En ocasiones, sobre todo 
cuando la pérdida de vi-
sión es paulatina, al pro-
pietario le cuesta darse 
cuenta que su amigo está 
dejando de ver correcta-
mente.

Éstos son algunos signos 
que presenta un perro con 
deficiencia visual:

◗ Duda al bajar una esca-
lera.

◗ Cuando camina parece 
confundido.

◗ Se le ve desorientado si 
va a un sitio nuevo.

◗ Durante el paseo se que-
da quieto de repente.

◗ No quiere salir a la calle 
como antes.

◗ Muestra más descon-
fianza que antes.

◗ Tropieza con objetos y 
personas.

◗ Tiene una actitud agresi-
va que antes no mostraba.

◗ Se queda quieto, en un 
rincón. Apenas se mueve.

◗ Ignora a otros animales 
en el paseo.

◗ Todos estos comporta-
mientos se acusan más 
por la noche.

Lo más importante para 
evitar que la ceguera sea 
permanente es actuar con 
rapidez y llamar a tu ve-
terinario lo más pronto 
posible, para que pue-
da evaluar a tu can. Una 
enfermedad ocular diag-
nosticada a tiempo nos 
da margen para tratarla y 
evitar que aparezcan alte-
raciones visuales graves, 
y en el peor de los casos, 
intentar conseguir la me-
jor calidad de vida para el 
paciente y su familia.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comVET-CONSEJOS

¿sabes si tu  
perro ha perdido  
visión?

L’origen de la urbanització 
de Santa Tecla el trobem a 
mitjan dels anys setanta, 
quan es van parcel·lar uns 
terrenys a la banda dreta 
de la carretera de Santes 
Creus. Es tracta d’un car-
rer sol amb una vintena 
d’habitatges en parcel·les 
força grans. La més petita 
disposa de 13.000 me-
tres quadrats. La majoria 
dels seus habitants hi van 
el cap de setmana i a les 
vacances d’estiu, però hi 
ha quatre famílies que hi 
viuen tot l’any.

Ja fa més de quinze anys 
que van constituir la junta 
de compensació per a la 
urbanització de Santa Te-
cla, però s’han trobat amb 
alguns problemes legals, 
com la localització d’al-
guns propietaris, que està 
allargant el procés. Ara fal-
ta que l’equip d’arquitectes 
enllesteixi els plànols. Al 
capdavant d’aquest pro-
cés estan l’Òscar Vives, 
president de la junta de 
compensació i secretari 
de la comunitat de veïns, 

i Vicenç Puig, president 
de la comunitat de veïns 
i secretari de la junta de 
compensació.

Vives i Puig expliquen que 
gràcies a les quotes que 
paguen la majoria dels 
propietaris cada any te-
nen capital acumulat per 
a les primeres fases un 
cop s’hagi aprovat el pro-
cés d’urbanització, com la 
instal·lació de fanals, que 
consideren una necessitat 
urgent. Tenen soterrats ja 
alguns serveis, com la llum 
i el telèfon.

A Santa Tecla disposen 
des de fa anys d’un pou 
cedit pel seu propietari. Se 
n’encarreguen del mante-
niment, anàlisis i també 
darrerament han pagat la 
cloració de l’aigua. Tenien 
previst que es poguessin 
connectar a la depurado-
ra de Mas d’Enric, però per 
motius tècnics hauran de 
fer-ho a la Secuita. Pre-
cisament la urbanització 
Santa Tecla està més pro-
pera a aquesta localitat 

que al nucli del Catllar. Allí 
van a comprar aliments o 
a practicar esports com el 
pàdel. “Ens sentim més de 
la Secuita que del Catllar”, 
afirma Puig.

Entre les queixes, una és 
que fa poc que s’han que-
dat sense una de les dues 
illes de contenidors que 
tenien, i que des de fa uns 
anys ja no para l’autobús 
a la parada que hi ha just 
davant de la urbanització i, 
des de la rotonda de la Se-
cuita, ara va cap a aquesta 
població i s’incorpora a la 
carretera de Santes Creus 
a l’alçada de l’Argilaga. 
Puig recorda que es va 
construir nova poc abans 
que l’autobús deixés de 
passar-hi. Abans també 
havien celebrat una festa 
cada any a la urbanització, 
amb gegants, trabucaires, 
concurs de música, cine-
ma a la fresca... però es 
van deixar de fer per la 
poca participació. El que 
més valoren els veïns i 
veïnes és la tranquil·litat 
de la zona.

LEs nostrEs urbAnItzAcIons

santa tecla
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FRUITERS:

 Ja s’haurien d’esporgar els frui-
ters.

 És temps de plantar els fruiters de 
pinyol.

 S’han de tallar “xupons” i bran-
ques seques de l’avellaner.

FEINES ALS HORTS

 Prepararem la terra per a les plan-
tacions de primavera, llaurar, adobar, 
etc.

 Es planten cebes, cols, enciams, 
escaroles, bròquils, bledes, faves, 
pèsols i tirabecs. 

 Per sembrar el julivert caldrà bus-
car un lloc sec i exposat al sol.

 Preparació del compost amb les 
restes de collites, fulles, menjar...
Cal apilar-ho tot en un lloc airejat, 
regar-ho de tant en tant i barrejar-hi 
fems o nitrat amònic, i al cap de sis 
mesos ja podrem disposar d’un bon 
adob vegetal. Una altra manera de 
saber si està a punt és quan ja no 
reconeguem les restes perquè estan 
descompostes.

JARDINERIA

 Poda d’arbustos i tanques. Cal 
adobar a base de productes nitro-
genats, superfosfat i potassa, així 
com també amb adobs orgànics 
que espongen el terreny i ajuden a 
l’aeració i mantenen la humitat. 

 És temps per sembrar malves de 
jardineria, violers i roselles.

 Plantarem els rosers a finals de 
gener.

TRACTAMENTS  
FITOSANITARIS

fruiters

És recomanable fer 1 o 2 tracta-
ments a caiguda de fulla amb pro-

ductes cúprics.

oliVerA: repiló o ull de gall

Una vegada recollides les olives es 
recomanable fer un tractament amb 
productes cúprics per protegir l’ar-
bre de les ferides produïdes per les 
màquines de fer caure olives hidràu-
liques o elèctriques.

col i coliflor: erugues

Control biològic: Quan els tracta-
ments insecticides es redueixen, 
apareixen als nostres camps dife-
rents depredadors i parasitoides que 
ajuden a controlar les poblacions de 
plaga, encara que no ho puguem de-
tectar a simple vista.

Control químic: matèries actives re-
gistrades pel cultiu.

Cipermetrín: termini de seguretat de 
7 dies.

Clorpirifòs: termini de seguretat de 
21 dies.

Bacillus thuringiensis (agricultura 
ecològica): no presenta termini de 
seguretat.

ceBA i cAlÇot: míldiu

Provoca taques allargades, localit-
zades principalment a la part superi-
or de les fulles, que arriben a semblar 
cremades, i apareixen també petites 
zones cobertes per un polsim gris 
clar. Tractament fúngic.

 Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

LuXÚrIA & co

LLIbrEs

Josep Gironès (1954) començà a es-
criure fa més de vint anys amb Fets, 
anècdotes i contalles de la Fatarella, 
Vila-seca... (1996). Des d’aleshores, 
l’autor ha volgut donar a conèixer tot 
allò que envolta el seu poble natal, la 
Fatarella, però sobretot els Fets de la 
Fatarella, que són el fil conductor de 
novel·les com La cabana (2008), Pre-
mi literari Vila d’Ascó 2007; Planys de 
figuera blanca (2006), Premi Rovira i 
Virgili de memòries, biografies i auto-
biografies dels premis Ciutat de Tarra-
gona 2005, i El major tresor (2010). Així 
mateix, ha tocat temes ben punyents, 
com el robatori de nadons que expli-
ca a Viure sense el meu fill (2010) o el 
caciquisme municipal de Presidi major, 
premi Fiter i Rossell 2014 de la Nit Lite-
rària Andorrana.

D’un temps ençà, quan la situació social 
i política a Catalunya és força convulsa, 
vaig demanar-li a Josep Gironès, que és 
el meu pare, un canvi de registre, ja que 
els seus lectors necessitàvem un llibre 
fresc i de lectura ràpida que no ens fes 
reflexionar tant com els anteriors. I ell 
va recuperar aquell gènere que ja havia 
tractat en el llibre De viu en viu (1998), 
que al seu moment va ser un recull de 
relats força punyent, ja que parlava 
d’amor, traïció, violència i sexe.

Doncs bé, en Josep a Luxúria & Co. ens 
explica les relacions entre dues famílies 
socialment molt diferents, però que po-
dien ser iguals si haguessin tingut dels 
mateixos privilegis. La primera família 
són empresaris sense escrúpols als 
quals econòmicament no els manca 
de res, però que han d’anar a buscar a 
fora algunes satisfaccions que no tenen 
a casa. L’altra família està composta 
per tres generacions de prostitutes que 
s’havien relacionat amb les tres gene-
racions de la família d’empresaris, un 
clan que ens descriu alguns aspectes 
de la considerada professió més vella 
del món, una feina que fan amb senzi-
llesa, professionalitat i dignitat.

Al llibre l’autor ens parla de sexe 
heterosexual, homosexual i del sa-
domasoquisme, però sobretot ens 
assenyala altres variants sexuals, 
formes de gaudir del propi cos, d’es-
timar i deixar-se estimar, alhora que 
ens fa una reflexió sobre si la societat 
ens movem bé per aquest terreny o 
si encara el considerem un tabú. Ara 
per ara, quan els adolescents reben 
moltes influències a través de les xar-
xes socials i alguns només s’emmi-
rallen en la pornografia i els patrons 
masclistes, potser amb aquest relat 
sabran com han de tractar les seves 
parelles.

Un cop més, en Josep ha bastit un lli-
bre feminista escrit amb veu de dona, 
on el missatge final podria ser que ca-
dascú fes el que volgués amb els seus 
forats, sempre que no ofengui ningú.

He de confessar que els llibres que 
escriu el meu pare els llegeixo en for-
mat esborrany, després de sentir la 
frase “Li vols fer un cop d’ull?” o “A 
veure què et sembla”. Aleshores agafo 
els papers que em fa arribar i, amb 
un bolígraf de color en mà, noto una 
sensació molt especial; just perquè 
les lletres em transmeten una història, 
però també els pensaments del meu 
pare, allò que sent i les seves inquie-
tuds. I el millor de tot és que tinc dret 
a rèplica. 

Per acabar, només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta novel·la 
acompanyada amb el vi Rebels de Ba-
tea, un producte elaborat pels 7 mag-
nífics amb garnatxa blanca, una vari-
etat que s’ha constituït en la bandera 
de la DO Terra Alta, el territori d’on és 
originari l’autor de Luxúria & Co.

Poder trobar més informació 
d’aquest llibre a: https://www.
editorialpiolet.com/online/index.
php?route=product/product&product_
id=517.

Autor: JoSEP GIroNÈS
Editorial: PIolET
159 pàg.

DESEMBrE 2019 I GENEr 2020

fEInEs AL cAMP, HortA I JArdÍ



15butlletí  municipal  del  Catllar
desembre 2019
nÚm. 15 ’agulla

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Joan Morlà, Ariadna Tous i Francesc Saigí (Unicat-ERC), Daniel Rodríguez (MO1-TE pel Catllar), Carles Guillén (Junts pel Catllar) 
i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

Arriba el Nadal i des de l’equip 
de govern us volem transmetre 
el nostres millors desitjos per a 
aquestes festes i per a l’any que 
ben aviat començarà. 

Ja han passat sis mesos des de 
les passades eleccions muni-
cipals en què els habitants del 
Catllar van parlar, i fruit d’aquella 
votació es va formar l’actual equip 
de govern. Vam endegar aquest 
mandat amb energia i ganes de 
portar a terme les nostres prome-
ses electorals, les quals són tan 
ambicioses com desitjades.

Estem treballant de ple en dues 
de les grans infraestructures que 
tan necessàries són per a la nos-
tra vila. Estem satisfets d’anunciar 
que ja hem començat les obres de 
l’Institut–Escola de Música. Pel 
que fa al pavelló municipal, pre-
veiem que també serà una realitat 
en els pròxims mesos. 

El finançament per fer realitat 
aquestes infraestructures ha estat 
tot un repte, ja que per a nosaltres 
és bàsic no endeutar les arques 
de l’Ajuntament. Per aquest mo-
tiu, hem aconseguit, després de 

diverses reunions, que part de la 
inversió l’aporti la Generalitat de 
Catalunya.

Però no només ens centrem en les 

grans obres sinó que ens importa 
molt el dia a dia i el benestar dels 
nostres veïns i veïnes. Intentem 
fer una gestió que satisfaci les 
necessitats presents i futures.

En els propers mesos po-
sarem en marxa el Consell, 
una nova eina de treball que 
estarà formada per totes  
les associacions de veïns del 
nostre municipi. Entre tots és 
més fàcil conèixer la situació 
de cada racó del terme i trobar 
les millors solucions. Per dibui-
xar el futur del Catllar comptem 
amb tu.

Per acabar, volem recordar totes 
aquelles persones que aquest 
Nadal no podran gaudir de la 
calidesa de la seva llar i l’escalf 
de les seves famílies sinó que 
l’hauran de viure, un any més, 
en la fredor d’una cel·la.

Bon Nadal i pròsper any nou.

joan morlà y su equipo de gobierno,  
más gasto de personal  
y peores servicios para el municipio

comencen les obres de 
l’institut-escola de música

Grup municipal socialista del Catllar
Antonio López, Montserrat Inglés, Josep Plana i Alicia Inglés

Seguimos con nuestro breve espacio, por lo 
tanto, dos detalles: desde 2016 hemos pa-
sado de 1.903.000 € a 1.366.000 € para los 
servicios del municipio, y en gasto de perso-
nal el 2016 había presupuestados 850.400 € 
i 1.432.400 € en el 2019, casi se ha duplicado 

el gasto de personal del ayuntamiento y hay 
menos para los servicios en el municipio. Para 
acabar de felicitarnos las fiestas navideñas, 
subida de impuestos para no se sabe qué. 
Desde la A. M. de Ciutadans del Catllar, feliz 
Navidad y próspero año nuevo!

¡BONES 

FESTES!



Marc Márquez amb Repsol,     vegades 
Campions del Món de Motociclisme

Enhorabona, Marc, 

pel teu vuitè Mundial!
Enhorabona, Marc, 

pel teu vuitè Mundial!
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