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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.

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
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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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En unes setmanes s’instal·
laran al Catllar uns nous con·
tenidors per a la recollida de 
residus. Són un nou model de 
contenidors que substituiran 
els actuals arrel del nou con·
veni amb el Consell Comar·
cal del Tarragonès, a través 
del qual tenim delegada la 
gestió dels serveis de reco·
llida i tractament de residus i 
serveis mediambientals, com 
la majoria de municipis de la 
comarca. 

El reciclatge es un objectiu 
d’aquesta nova etapa, doncs 
esta previst que qui mes reci·
cli pagarà menys i a l’inrevés. 
També podeu consultar el 
Plec de condicions tècniques 
i els plànols de distribució 
de les Illes de contenidors a 
les oficines de l’ajuntament, 
així com també a la pàgina 
web elcatllar.cat. A més, des 
de l’Ajuntament també hem 
previst construir illes de for·
migó on s’ubicaran els nous 

contenidors. Es tracta d’una 
millora evident del que tení·
em fins ara. El cost anual del 
servei per al nostre municipi 
serà d’una mica més de mig 
milió d’euros més altres des·
peses variables per conceptes 
com el tractament i eliminació 
amb un cost variable, com per 
exemple la incineració a SIRU·
SA, tractament a la planta de 
compostatge de Botarell o el 
tractament de poda, segons 
preu públic.

Tots aquests canvis no ser·
viran de res si continuen les 
conductes incíviques a l’ho·
ra d’usar els contenidors 
que ens estem trobant fins 
ara. Aquesta nova etapa que 
iniciarem en breu és un bon 
moment perquè alguns veïns 
i veïnes reflexionem sobre l’ús 
que en fem dels contenidors i 
també de la deixalleria. Haurí·
em d’acabar amb les imatges 
d’acumulació de brossa fora 
dels contenidors o a la porta 

de la deixalleria. No només 
dona una mala imatge del 
nostre municipi sinó que re·
presenta una despesa addici·
onal a la que ja paguem per a 
la gestió dels residus. I també 
és una petita contribució per 
aturar la situació d’emergèn·
cia climàtica com la que vivim 
al planeta. Des de l’Ajunta·
ment continuarem treballant, 
junt amb altres administraci·
ons, per acabar amb aquestes 
conductes incíviques.

M’agradaria acabar aquest 
rescrit recordant que el pas·
sat 29 de febrer vam posar la 
primera pedra de la primera 
pedra del nou Edifici de l’Es·
cola municipal de música del 
Catllar i de l’lnstitut Escola 
L’Agulla, un acte molt partici·
pat i emotiu presidit pel con·
seller d’Ensenyament Josep 
Bargalló. Ja queda menys per 
poder gaudir d’un equipament 
molt esperat per moltes famí·
lies del Catllar.

JoAn  
MorLà
Alcalde 
del Catllar

contenidors nous, més civisme
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Primera pedra del nou Edifici de l’Escola  
municipal de música del Catllar  
i de l’lnstitut Escola L’Agulla
El passat dissabte 29 de febrer 
es va fer l’acte de col·locació 
de la primera pedra del nou 
Edifici de l’Escola municipal 
de música del Catllar i de 
l’lnstitut Escola L’Agulla. Va 
ser un acte simbòlic, presidit 
pel conseller d’Educació de la 
Generalitat, Josep Bargalló, i 
amb l’assistència de molts ve·
ïns i veïnes del poble. Hi van 
participar nens i nenes llegint 
alguns escrits i interpretant 
algunes peces musicals. En 
el cilindre que van enterrar 
amb la primera pedra s’hi va 
posar, a més de la premsa del 
dia, una clau de sol, un llapis i 
un USB i els desitjos que van 
escriu els alumnes de l’escola.

L’alcalde del Catllar, Joan Mor·
là, va recordar que ja fa 33 
anys que el municipi compta 
amb estudis de música i que 
volen fer un pas més homo·
logant·los. Morlà va desta·
car també la sostenibilitat de 
l’edifici i l’ús compartit del nou 
edifici, que compta amb dues 
plantes i que els nens i nens 
del poble podran estudiar en 
un mateix lloc dels 3 als 16 
anys. 

“Aquest Institut Escola serà 
un orgull per al municipi i un 
exemple per al país”, va afirmar 
Josep Bargalló, que va desta·
car que durant el curs vinent, 
el Catllar comptarà amb un 
centre educatiu que aplega·
rà més de 700 alumnes i 120 
docents. Una demanda tan de 
l’Ajuntament com de l’Institut 

Escola és poder comptar en 
breu amb estudis de Formació 
Professional. El conseller Bar·
galló en va fer esment el seu 
parlament: “En podem parlar, 
amb algunes condicions: que 
el territori ho demani i també 
la xarxa empresarial.”

Per la seva banda, el director de 
l’lnstitut Escola L’Agulla, Fran·
cesc Seritjol, va recordar en la 
seva intervenció que aquest 
projecte va començar a cami·
nar el 2016, quan van veure la 

poca viabilitat de tenir dos cen·
tres separats per un quilòme·
tre i mig de distància i que, per 
altra banda, les instal·lacions 
d’ESO a les antigues escoles es 
quedava petit. A més, l’Escola 
Municipal de Música necessi·
tava millors instal·lacions. Es 
van iniciar llavors les conver·
ses entre el centre educatiu, 
l’Ajuntament del Catllar i el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat, que han estat llar·
gues i han hagut de superar un 
període polític molt complicat.

Les obres les porta a terme 
des del passat mes de desem·
bre l’empresa Voracys Cons·
trucciones y Servicios, que va 
guanyar el procés de licitació 
obert per l’Ajuntament del 
Catllar, al qual es van presen·
tar un total de cinc ofertes. La 
durada prevista del contracte 
és de vuit mesos. En forma de 
rectangle, l’edifici es constru·
eix on ara hi ha l’aparcament 
de cotxes, al costat de l’esco·
la. El projecte preveu que l’au·
lari estigui integrat al conjunt 

sense semblar un afegit i que 
hi hagi espais compartits. Els 
dos edificis estaran connec·
tats, però el nou podrà fun·
cionar de forma independent 
fora de l’horari lectiu. El pro·
jecte també inclou la connexió 
amb l’edifici existent i l’adap·
tació de l’accés principal. 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 distribuïda 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 dis·
posa d’un mecanisme de do·
ble porta. Al vestíbul d’entrada 
s’hi ubiquen les dependències 
del conserge, l’accés a l’esca·
la protegida, l’ascensor i els 
serveis. Des del vestíbul i en 
direcció a ponent s’inicia un 
passadís que permet l’accés 
a les estances de l’adminis·
tració, sala de professors, les 
aules d’instruments de l’es·
cola de música i les quatre 
aules específiques de l’aulari: 
laboratori i ciència, tecnologia 
i plàstica, dansa, psicomotri·
citat i música. Al final del pas·
sadís 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.

Finca Coll Canut, Crta. PT 2039 PK 0,90 · 43764 El Catllar (Tarragona)  ·  elcatllar@petrolis.es  ·  www.petrolis.es

DELEGACIÓ DE TARRAGONA
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montserrat mestre 
substitueix Ariadna 
Tous com a regidora

El Catllar tindrà  
un hotel d’entitats

En les properes setmanes  
es desplegaran  
els nous contenidors

Montserrat Mestre va prendre 
possessió el passat 20 de fe·
brer com a nova regidora de 
l’Ajuntament del Catllar. Mes·
tre va ocupar el quart lloc de 
la candidatura d’UNICAT·ERC 
i substitueix Ariadna Tous, que 
va renunciar el passat mes de 
gener per motius laborals.

L’entrada de Mestre al govern 
s’ha traduït en una redistribu·
ció de les competències. La 

nova regidora s’encarrega·
rà de l’àrea d’Ensenyament i 
Benestar i Família, mentre que 
l’alcalde, Joan Morlà, assumeix 
Turisme, que fins ara portava 
Tous, i deixa Ensenyament a la 
nova regidora. Per la seva ban·
da, Francesc Saigí s’encarre·
garà a partir d’ara de Comuni·
cació i Noves tecnologies, que 
suma a l’Àrea d’Esports, Festes 
i Patrimoni, que fins ara ja por·
tava.

El passat mes de febrer es va 
signar el conveni entre l’Ajun·
tament del Catllar i la Coope·
rativa Agrícola del Catllar per 
convertir el segon pis de l’edi·
fici de la cooperativa en un ho·
tel d’entitats. Fins ara, aquest 
espai d’uns 120 metres qua·
drats acollia la caixa agrícola, 
que recentment s’ha traslladat 
a un altre edifici. “Volem que 
aquest sigui un punt de refe·
rència i d’informació, un espai 
de reunió i de trobada entre les 
entitats del municipi, però tam·
bé un lloc d’interrelació entre 

aquestes i per compartir activi·
tats. Serà un primer pas per  la 
creació del Consell municipal 
d’entitats”, explica el regidor 
d’Entitats, Dani Polo.

En breu es licitaran les obres 
per arreglar el sostre, el cable·
jat i adequar l’espai, que tindrà 
una recepció, una sala gran de 
reunió i una sèrie de sales més 
petites que compartiran les en·
titats, que es podran dividir en 
més segons les necessitats. 
També hi haurà un magatzem, 
armaris i una impressora.

El passat 8 d’agost es va ad·
judicar el servei del  nou un 
conveni amb el Consell Co·
marcal del Tarragonès per a 
la delegació i encàrrec de la 
gestió dels serveis de reco·
llida i tractament de residus 
i serveis mediambientals a 
l’empresa Fomento de Cons·
trucciones y Contratas Medio 
Ambiente SA. El cost anual del 
servei per al municipi del Cat·
llar és de 503.545,27 euros, a 
les quals s’han de sumar les 
despeses de tractament i eli·
minació amb un cost variable, 
com per exemple la incinera·
ció a SIRUSA, tractament a la 
planta de compostatge de Bo·
tarell o el tractament de poda, 
segons preu públic.

Una de les mesures que s’es·
tableixen en el nou conveni 
per a millorar la gestió del 
servei és un canvi de model 
i ubicació dels contenidors 
amb l’objectiu de fomentar 
el reciclatge. El nou model de 
contenidor és el conegut com 

New Easy City i ja està present 
en altres punts de Catalunya 
(en la imatge, Vilafranca del 
Penedès). L’Ajuntament té 
previst construir illes de for·
migó on s’ubicaran els nous 
contenidors i, d’aquesta ma·
nera, quedarà delimitat l’espai.

A nivell del Catllar, malgrat 
l’import de la taxa, el servei 
és deficitari, ja que el recaptat 
és menor al cost real i efectiu 
del servei. Aquest és un tema 
a corregir. A part d’això, hi hem 
d’afegir el cost de serveis ad·
dicionals que suporta direc·
tament l’Ajuntament, degut a 
comportaments incívics i ir·
responsabilitats d’alguns, que 
amb una inadequada disposi·
ció dels residus han malmès la 
imatge i degradat l’entorn del 
municipi.

Recordem que el 2004 l’Ajun·
tament del Catllar va signar un 
conveni de col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Tar·
ragonès regulador de la ges·

tió i finançament de diferents 
serveis mediambientals dele·
gant les seves competències 
en la matèria per a la gestió 
mancomunada d’aquest im·
portant servei per millorar·ne 
l’eficàcia i l’eficiència. Exhau·
rida la vigència de l’anterior 
concessió i en pròrroga tàcita 
fins a la data, el 8 de maig de 
2017 l’Ajuntament del Catllar 
va signar de nou un conveni 
amb el Consell Comarcal per 
a la delegació i encàrrec de la 
gestió dels serveis de reco·
llida i tractament de residus 
i serveis mediambientals. A 
resultes d’aquest conveni es 
va fer l’adjudicació del servei 
l’agost passat. 

L’àmbit geogràfic del servei 
inclou altres municipis com 
Altafulla, Creixell, La Nou de 
Gaià, El Morell, els Pallaresos, 
Perafort, La Pobla de Mafu·
met, Renau, la Riera de Gaià, 
Roda de Berà, Salomó, La Se·
cuita, Vespella de Gaià i Vila·
llonga del Camp.
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La nostra intenció és fer  
una oposició crítica però constructiva

Antonio López López és regidor del PSC 
l’Ajuntament del Catllar des de 2011. Va 
ser primer tinent d’alcalde fins el 2014, 
quan va assumir l’alcaldia, fruit d’un 
pacte amb CiU. El 2015 va guanyar les 
eleccions i va governar en minoria fins 
que, el 2016, una moció de censura el 
va deixar a l’oposició. El maig passat va 
tornar a ser el candidat més votat, però 
no va poder formar govern i segueix 
com a cap de l’oposició.

»Aquest ha estat el segon cop que el psc 
aconsegueix ser la força més votada però 
no governa.
Sí, i amb més vots que el 2015. Ens hem 
quedat amb quatre regidors, però hem 
tret 115 vots més. En canvi, els partits 
que em van fer la moció de censura han 
baixat en nombre de vots i de regidors, 
exceptuant els Comuns. S’ha fet un go·
vern mirant més el tema independentis·
ta que el que volia el poble. Soc consci·
ent que a les eleccions municipals tinc 
molt vots que no em venen pel PSC. A 
les europees passades, per exemple, al 
Catllar va guanyar clarament la llista de 
Puigdemont i el PSC vam ser tercers i 
quan vam fer l’escrutini de les munici·
pals va ser molt diferent.

»i això a què creu que es deu?
En aquesta ocasió sobretot a gent que 
no va estar d’acord amb la moció de 
censura i ho volien deixar clar. En les 
anteriors, potser perquè votaven més a 
la persona que al partit. Van veure que 
soc una persona assequible amb la 
gent, molt afable, que vaig intentar dei·
xar de banda el debat independentista 
i em vaig centrar en treballar pel poble. 
Estava clar, però, que si no pujava cinc 
regidors estaria molt difícil fer govern. 
Però, sincerament, em sento guanya·
dor i em sento alcalde, perquè la gent 
ha volgut que fos alcalde. Encara vaig 
a molts llocs i la gent em saluda com 
alcalde.

»en la votació dels primers pressupostos 
municipals del mandat s’han abstingut. 
per què?
Ja vam dir al govern que ens tenien 

entrevista a Antonio López
RpoRtAveu deL pSC A L’AjuntAment deL CAtLLAR

“Els comptes municipals 
no estan bé i creiem que 
s’ha fer una auditoria 
molt exhaustiva” 

»com és la relació amb el govern?
Del mandat anterior a aquest ha canviat. 
En general, veig més predisposició a fer 
coses conjuntes amb l’oposició. La nos·
tra intenció és fer una oposició crítica 
però constructiva. Si veiem alguna cosa 
malament la denunciarem, però també 
direm el que està bé. I si el govern ens 
demana col·laboració en alguna cosa i 
veiem que ho podem fer, col·laborarem. 
Per damunt de tots està el benefici del 
poble. Però hi ha coses que no ens agra·
den.

»quines per exemple?
El projecte de l’escola. No volem dir que 
no es faci l’escola. Vaig ser jo qui va ser 
l’iniciador que vinguessin els estudis de 
secundària al Catllar. Volem que es faci, 
però no el model. L’Escola municipal de 
música s’hauria pogut fer en un altre 
lloc, més barata. Si s’ha de fer un ins·
titut, l’Ajuntament cedeix els terrenys i 

la Generalitat paga l’edifici. Aquest 
Institut i Escola de música costarà 
dos milions d’euros, més la direcció 
tècnica de l’obra i el projecte, que ha 
pujat 200.000 euros més. Fins ara, la 
Generalitat no ha posat ni un euro. El 
conveni que es va signar de pressa i 
corrent després de la denúncia feta pel 
meu partit que no hi havia res signat, 
es compromet a pagar només 750.000 
euros. I l’obra costarà més del que està 
licitat. La Generalitat ha de pagar mínim 
el 50%. Després s’haurà d’amoblar la 
part municipal. I a més, l’Ajuntament 
haurà de fer el manteniment. I això són 
molts diners. Perquè el poble del Catllar 
ha de pagar una cosa que li pertoca a 
la Generalitat?

»quina necessitat més veu pel catllar en 
aquest mandat?
Primer, que surtin els comptes munici·
pals. En el programa electoral portàvem 
que s’havia de fer una auditoria de la 
moció de censura cap aquí. Vam deixar 
uns romanents de tresoreria molt im·
portants i en l’actualitat pràcticament ja 
no existeixen. I la seguirem demanant. 
Però un grup de l’actual govern també 
tenia com a punt fer una auditoria i ara 
comencem a sentir que fer una audi·
toria és molt car. Si ho promets, costi 
el que costi ho has de fer. Els comptes 
municipals no estan bé i creiem que 
s’ha fer una auditoria molt exhausti·
va. I estem expectativa de que passa 
amb el pressupost d’aquest any, perquè 
potser quan arribi a Hisenda el tiraran 
enrere. En la partida de neteja diària 
estem recaptant no arriba 500.000 
euros i ens gastarem més de 800.000 
euros. Estem incomplint la llei, perquè 
diu que un servei s’ha de cobrir amb la 
seva corresponent tassa. Hi ha molta 
diferència. 

pel que ens necessitessin i que podien 
parlar amb nosaltres. Ens van enviar els 
pressupostos, però només amb una set·
mana d’antelació. Ja vaig dir al ple que, 
si els haguéssim tingut abans, enlloc 
d’abstenir·nos podríem haver votat a 
favor, perquè hauríem tingut més temps 
per negociar. Nosaltres vam oferir d’afe·
gir unes partides assumibles en inversi·
ons. Eren fer un pipi·can al nucli històric, 
introduir les videoactes al ple, acabar la 
museïtzació de l’entorn i l’interior l’ermi·
ta de Sant Ramon i ampliació del capítol 
de subvencions per a les festes de les 
urbanitzacions... Tot plegat no arriba als 
50.000 euros. També ens va agradar que 
en els pressupostos hi posessin dues 
partides que havíem demanat en plens 
anteriors: arreglar el voltant de la piscina 
municipal, que està molt deteriorat, i fer 
una gossera perquè els animals que es 
recullen estiguin en condicions fins que 
se n’encarregui el Consell Comarcal.
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L’aigua és vida. 
Un cabal esperat

medi ambient 
Associació mediambiental la sínia 

Aquesta frase és segurament 
una de les més representati·
ves i que millor expressen la 
situació de trams com el curs 
baix del riu Gaià. Aquest any 
farà 10 anys de la signatura 
del conveni entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’em·
presa propietària de l’em·
bassament, REPSOL, per tal 
de recuperar progressiva·
ment un cabal ambiental pel 
riu Gaià. En virtut d’aquest 
conveni, sempre que la cota 
d’aigua de la presa arriba a 
una certa alçada, s’allibera un 
cabal ambiental aigües avall. 
Un cabal mínim que permet 
una certa presència d’aigua 
en una part del tram baix del 
riu. I quan la cota puja encara 
més amunt, sobretot per una 
Gaianada, avinguda d’aigua, 
riu amunt, llavors s’allibera 
un cabal extraordinari, que 
com cal fer·lo mitjançant 
l’obertura de les comportes 
de fons de l’embassament, 
també afavoreix que hi hagi 
un transport de sòlids. I es 
precisament aquest transport 
de fang i llims que ha permès 
la renaturalització de la llera 
del riu i que el cabal arribi a 
mar.

I no només això. Que l’aigua 
estigui arribant de manera 
continuada a mar, afavoreix 
la connectivitat de la biodi·
versitat a tot el tram baix del 
riu. I llavors, es quan obser·
vem fets tant extraordinaris 
com tornar a veure anguiles a 
la resclosa del Catllar. És evi·
dent, que aquesta connectivi·
tat no només s’ha de produir 
a tot el tram baix. Cal tenir 
present que la biodiversitat, 
aquesta anguila, ha de con·
tinuar riu amunt, per després 
tornar a baixar. Així doncs en·

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

aigües avall i evitant que la 
zona humida de la resclosa 
perdi profunditat. I La prova 
podem dir que ha anat molt 
bé i la seva regulació ens ha 
permès, precisament, aquest 
objectiu d’evitar que els 
fangs hagin colmatat aquest  
espai.

L’altre aspecte interessant 
d’aquests darrers mesos a 
l’entorn natural de la Res·
closa, va ser l’activitat que 
vam celebrar el dia 14 de de·
sembre. Una activitat oberta 
i participativa, per afavorir la 
plantació d’arbres i arbusts. 
Freixes de fulla petita, àlbers, 
rosers silvestres i fins a una 
15 d’espècies diferents, són 
les que vam plantar. Un èxit 
de participació que millorarà 
la qualitat ambiental d’aquest 
entorn. Agraïm a totes les per·
sones que hi vau participar!! I 
també als alumnes de l’Ins·
titut Escola l’Agulla del Cat·
llar, que participen en el reg 
i manteniment de totes les 
plantacions. 

cara hi ha feina per fer, però 
és innegable que anem per 
bon camí. Aquest cabal d’ai·
gua i donat el nivell d’aigua 
de l’embassament, esperem 
que continuï uns quants me·
sos més.

un nou pas endavant  
de l’espai natural  
de la resclosa
Diverses persones ens havíeu 
preguntat perquè havíem re·
cuperat la comporta de la Re·
closa de davant de la fàbrica. 
Doncs bé, potser si us hi vau 
passejar durant els dies de 
més cabal del riu, la vau veure 
oberta. I això, es per afavorir 
el pas dels fangs i llims que 
comentàvem abans i que no 
es quedessin atrapats a la 
reclosa, afavorint així el mo·
viment d’aquests materials 
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Pas endavant de l’escola britànica del Catllar

L’escola britànica del Catllar va 
realitzar un acte públic obert a 
tota la comunitat educativa el 
passat 7 de març amb l’objec·
tiu d’obrir una nova etapa. La 
Jigsaw School, que va iniciar la 
seva activitat al nostre munici·
pi el gener de 2017, es conver·
teix a partir d’ara en The British 
School of Costa Daurada, in·
augurant noves instal·lacions 
amb l’objectiu de seguir crei·
xent, i estrenant nova imatge, 
dissenyada per Annelie Bäder, 
membre de l’equip de comuni·
cació El Far Cooperatiu. L’acte 

l’Ajuntament del Catllar des de 
l’arribada de l’escola al muni·
cipi el 2016 i va oferir la nova 
Escola municipal de música 
i el futur pavelló poliespor·
tiu per aprofundir en aques·
ta col·laboració. Per la seva 
banda, el director dels Serveis 
Territorials d’Educació a Tar·
ragona, Jean·Marc Segarra, 
va destacar la resiliència de·
mostrada pel centre durant la 
seva trajectòria i els valors que 
defensa. Segarra ha recitat en 
anglès i en català el poema de 
Walt Withman No t’aturis.

va comptar amb la intervenci·
ons d’alumnes, pares, docents, 
una representant dels socis i 
la directora, a més del director 
dels Serveis Territorials d’Edu·
cació a Tarragona, Jean·Marc 
Segarra, i l’alcalde del Catllar, 
Joan Morlà.

Durant el matí es van poder vi·
sitar les noves instal·lacions 
integrades al conjunt i amb 
espais compartits entre eta·
pes, dissenyades en clau d’efi·
ciència energètica i sostenibi·
litat, un aspecte clau que ha 

estat prioritari des de l’inici de 
l’escola. Actualment The Bri·
tish School of Costa Daurada 
compta amb 188 alumnes i un 

equip docent de 40 persones. 
La previsió per al curs 2020·
2021 és arribar als 230 alum·
nes i és que els cursos inicials 
ja compten amb dues línies. 
L’escola iniciarà els estudis 
de secundària el curs 2021·
2022 en el marc d’un projecte 
educatiu, innovador i únic al 
territori, basat en les diferents 
etapes del currículum britànic.

L’alcalde del Catllar Joan 
Morlà, va destacar en la seva 
intervenció la bona relació 
entre la direcció del centre i 

Jigsaw School es 
converteix en The 
British School of 
Costa Daurada 
i estrena instal·
lacions i nova 
imatge
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Festes de nadal al Catllar 2019-2020

Festa major d’hivern 2019
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Carnaval del Catllar 2019

Los Rangers i los Ninjas Oscuros

La Família Terrorífica del Catllar

1r
Premi

2n
Premi
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Un estudi proposa solucions per a la 
millora de la cohesió social  
i vertebració territorial al Catllar
L’Ajuntament del Catllar ha 
acabat ja la fase de diagnosi 
de l’Estudi per a la millora de 
la cohesió social i vertebració 
territorial i a partir d’ara co·
mençarà la fase de participa·
ció ciutadana. Aquest estudi 
l’ha portat a terme l’estudiant 
de darrer curs d’arquitectura 
a la Universitat Rovira i Vir·
gili Maria del Carmen López 
sota la coordinació i direcció 
de l’arquitecte municipal del 
Catllar, Josep Llop.

L’estudi conclou després 
d’analitzar els paràmetres que 
s’han utilitzat en la diagnosi 
de l’estudi, que la dispersió 
urbana del municipi afecta la 
cohesió social i aïlla els habi·
tants en la vinculació amb el 
territori. Per altra banda, asse·
nyala que l’actual xarxa d’in·
fraestructures que discorre 
pel municipi no està pensada 
per connectar de forma parcial 
els diferents sectors, fet que 
els allunya d’una vertebració 
eficient del terme i que en l’ac·
tualitat hi ha més de 20 sec·
tors/polígons que tenen més 

Acabada la fase 
de diagnosi, 
a partir d’ara 
s’impulsarà la 
de participació 
ciutadana

En aquest mapa es pot veure el traçat del camí Mas de Salort, des de Bonaire a la Bonaigua.

atracció objectiva per les po·
blacions veïnes del terme que 
el propi nucli del Catllar. A més, 
les densitats previstes conso·
lidaran l’estructura actual dis·
persa, però caldran elements 
identitaris que cohesionin de·
finitivament l’àmbit municipal.

Identificats aquests quatre 
punts, l’estudi aposta per 
tractar tot el territori munici·
pal com un espai d’oportunitat 
per a fer el projecte, aportant 

estratègies i dinàmiques soci·
als que garanteixin el confort 
territorial.

El document identifica el camí 
Mas de Salort com el principal 
traçat que vertebra el municipi, 
des del seu origen en un tren·
cant de la carretera del Coll de 
Tapioles (T-203) fins a la bifur·
cació amb el camí de la Cova, 
el camí de Mas de Tolosa i el 
camí de Tarragona fins arribar 
a l’extrem oest del terme enlla·

çant amb la carretera del Pont 
d’Armentera (TP·2031). Anys 
enrere es tractava d’un camí 
estructurador del municipi, 
però avui en dia ha anat per·
dent valor a causa de l’aban·
donament de mas de Salort, i 
proposa tractar·lo com a re·
corregut que vertebra i con·
necta les urbanitzacions que 
actualment es troben menys 
vinculades al centre històric.

El document creu necessari 

reflexionar sobre la creació de 
noves centralitats i s’aposta 
per situar·les en llocs estratè·
gics del terme. A l’hora d’ubicar 
els nous centres es tenen en 
compte dos criteris:

·Que el centre es trobi en sec·
tors existents. Es proposen 
nous centres en espais desti·
nats a equipaments als sectors 
6 i 12 (Residencial Cinc Estre·
lles i Mas de Moregons).

·Que el centre es trobi proper 
a les vies de comunicació. Es 
proposa un centre annex a la 
carretera del Pont (TP·2031) 
i a l’inici de la camí de Mas 
de Salort, amb la finalitat de 
crear un gran centre vinculat 
amb els Pallaresos; i d’altra 
banda, si es preveu conformar 
el camí de Mas de Salort, una 
opció és crear el nou centre al 
punt on es creuen els camins 
de la Cova, de Mas de Tolosa 
i el de Tarragona amb el camí 
de Mas de Salort. Aquest nou 
centre possibilitarà un punt 
mig al municipi que es trobi 
ben articulat.

El Club Tennis el Catllar 
va organitzar el 4 i 5 de 
gener la Lliga America·
na de tennis dels Reis 
d’Orient. Francesc Cà·
ceres es va proclamar 
campió i José María 
Robles, subcampió, i es 
van emportar el premi: 
un tortell de Reis.

El passat 1 de març va començar al Cat·
llar la Copa Tarragona de Trial en bi·
cicleta. Organitzada pel club Bikepark 
Costa Daurada, compta amb 5 proves. 
Va ser un trial amb zones de terreny molt 
natural combinades amb alguns ele·
ments artificials que van agradar molt 
als participants vinguts de tota Catalu·
nya, Aragó, Castelló i fins i tot un basc 
i un de la Rioja. A la màxima categoria 
R1 va guanyar el pilot de la Rioja i actual 
Campió del Món, Travis Asenjo. 

Francesc Càceres, campió 
de la Lliga Americana de 
tennis dels reis d’orient

La Copa Tarragona de Trial 
comença al Catllar
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Les nostres urbanitzaCions

mas d’enric

ariadna tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

Més receptes a:  
https://lasdeliciasdeariad·
na.wordpress.com        
Las delicias de Ariadna

InGrEDIEnTS  
per 40·50 unitats
◗ 1 pot de col en esca·
betx (900g)
◗ 400g de carn de porc 
picada.
◗ 400g de carn de vede·
lla picada.
◗ 200g d’arròs
◗ 2 ous.
◗ 1 ceba mitjana.
◗ 1 porro.
◗ 2 pastanagues mitja·
nes.
◗ 200 ml de tomàquet 
fregit.
◗ Mix espècies. (Anet, 
farigola, all, pebre negre, 
pebre vermell)
◗ 1 fulla de llorer.
◗ Sal.

Avui us presento un dels 
plats més icònics de la cui·
na romanesa, el sarmale, uns 
rotllets de col farcits de carn, 
arròs i suggerents espècies. 
És un plat que es prepara per 
a grans celebracions com 
grans reunions o el Nadal. 
Porta temps de cocció i pre·
paració però ja veureu que 
l’elaboració és bastant sen·
zilla. Aquesta recepta és co·
muna en els països que van 
formar part de l’Imperi Otomà 
com, per exemple, Armènia, 
Grècia o Turquia, tot i que a 
cada país té un nom diferent.
Pel que fa a la col podeu 
comprar pots de fulles de 
col senceres en escabetx en 
qualsevol botiga romanesa o 
hipermercat o bé podeu fer·
ho vosaltres a casa. També 
hi ha l’opció de fer·ho amb 
fulles de parra. La cocció fi·
nal pot ser a forn o en una 
olla, segons la regió del país 
es fa d’una manera o altra. 
Quant a les espècies podeu 
comprar un mix o fer vosal·
tres la vostra pròpia barreja 
amb els ingredients que us 
detallo. Això sí, hi ha 3 espè·
cies que no poden fallar: anet, 
pebre negre i farigola.

PrEPArACIÓ

◗ Rentem amb aigua les 
fulles de col i les deixem 
escórrer.

◗ Tallem la ceba i el porro 
ben fins i els sofregim.

◗ Ratllem les pastana·
gues i les afegim.

◗ Quan estigui fregit. Afe·
gim el tomàquet i l’arròs 
en cru. Deixem coure 1 
minut. Parem el foc i ho 
aboquem en un bol.

◗ Afegim la carn crua, els 
ous, les espècies i sal a 
gust. Barregem.

◗ Obrim les fulles de col, 
els hi tallem el nervi i 
afegim una cullerada de 
la barreja a la part infe·
rior central. Per fer els 
rotllets primer pleguem 
els laterals cap a dins i 
després enrotllar la fulla 
cap amunt. 

◗ Distribuïm els rotllets 
en una safata de forn dei·
xant cert espai entre uns 
i altres ja que creixeran 
amb la cocció. A sobre 
posem una altra capa.

◗ Aboquem aigua fins a 
cobrir els rotllets.

◗ Enfornem amb la safa·
ta tapada durant un pa·
rell d’hores amunt i avall 
a 200 °.

Sarmale

La Urbanització de Mas 
d’Enric es troba situada a 
tocar del terme de Tarra·
gona, entre les urbanitzaci·
ons de Pins Manous i Mas 
de Panxé. S’hi pot accedir 
a traves de la carretera de 
Pont d’Armentera agafant el 
vial que porta al centre pe·
nitenciari. La seva situació 
fronterera ha permès nego·
ciar amb l’EMT de Tarragona 
el fet de disposar d’un servei 
de bus (la línia 55), que ar·
riba fins a Mas de Pastor, i 
que te parada tot just davant 
del Bar de Cal Siscu, amb 
una freqüència d’una hora 
aproximadament.

La urbanització, que neix 
els anys 70, es composa de 
51 parcel·les, que en les es·
criptures de compra figura·
ven com a terrenys rústics. 
Ben aviat es va voler revertir 
la situació, ja que la majoria 
de propietaris el que volien 
era construir una segona 
residència. Es van iniciar els 
tràmits per constituir·se en 
junta de compensació, que 
es la situació en la que es  
troben actualment. L’abas·
timent d’aigua arribava a 
través  del pou Boronat, 
fins fa pocs mesos. Ara ja 
la reben d’Ematsa. El tema 
de la llum també va supo·
sar un esforç important per 
als promotors de la junta i 
finalment es van associar 

amb Hispavic, Mas Panxé i 
Pou Boronat per aconseguir 
la instal·lació del nou trans·
formador.

Actualment estan fent els 
darrers tràmits per sol·licitar 
la recepció de la urbanitza·
ció per part de l’Ajuntament: 
liquidació de la junta de 
compensació, creació de la 
junta de conservació i revi·
sió per part de l’Ajuntament 
de la correcta situació dels 
carrers i dels serveis per 
poder fer la tramitació a 
la Generalitat. “En aquest 
moment, la predisposició 
de l’Ajuntament es molt 
positiva, per la qual cosa 
estem molt esperançats 
de concloure ben aviat tot 
el procés fins a esdevenir 
ciutadans del Catllar amb 
totes les avantatges i incon·
venients”, expliquen des de 
la junta.

La composició dels veïns 
es variada, si be predo·
minen els treballadors de 
classe mitjana, autònoms i 
sobretot, després dels anys 
passats, bastants jubilats. 
Trenta-nou de les finques 
estan construïdes i la ma·
joria son utilitzades com a 
primera residència. Altres 
s’habiten durant els caps 
de setmana i els mesos de 
bon temps. “Cal dir que gau·
dim d’una bona convivència 

entre els veïns, que ens ha 
permès solucionar sense 
massa dificultats els en·
trebancs que ens ha calgut 
superar”, afirmen.

“La presencia del Centre 
Penitenciari, que en un bon 
principi va provocar algu·
nes reaccions contraries, 
realment no ha suposat cap 
aspecte negatiu important. 
Ha augmentat el moviment 
de personal i efectius poli·
cials i per contra ens ha do·
tat d’un vial i una rotonda 
d’accés a la urbanització i 
l’activació de la depurado·
ra d’aigües residuals com a 
millores mes  destacables”, 
conclouen.

La junta actual de Mas d’En·
ric està formada per:

◗ President: Jordi Olmo Mar·
tos.

Vicepresident: Ricardo Cór·
doba López

◗ Secretari: Àngel Conesa 
González

◗ Tresorera: Irene Kopczysnki

Representant Ajuntament: 
Carles Guillén

◗ Vocale: Antonio Navarro 
Mora i José Luis Blanco Fu·
entes
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Fa uns dos mesos a la Llar es·
tem bevent aigua depurada a 
través del procés de l’osmosi 
. Aquesta és una de les me·
sures mediambientals que la 
Fundació En Xarxa esta intro·
duint en els centres i menja·
dors escolars que gestiona, i 
la Llar n’és un.

I és que l’aigua és un recurs 
vital però finit,  per la qual 
cosa és imprescindible fer·
ne un ús adequat i buscar al·
ternatives que ens permetin 
beneficiar el medi ambient al·
hora que estalviar i deixar la 
menor petjada possible de la 
nostra activitat en el planeta. 
Ja que  cosa suposa l’estalvi 
de garrafes d’aigua i el trans·
port.

Amb tot, aquesta és només 
una de les accions que a la 
Llar realitzem per a la soste·
nibilitat en els diversos àm·
bits de la gestió del centre. 
Per aquest motiu impulsem 
diferents mesures en base a 
les tres R: Reduir, Reciclar i 
Reutilitzar.

reduïm en energia amb me·
sures com: fer rentadores i 
rentavaixelles plens, apagar 
la llum i la calefacció sempre 
que no sigui necessari... A 
més hem aconseguit dismi·
nuir en la utilització de plàs·
tics utilitzant gots de vidre, 
carmanyoles per dur l’esmor·
zar i el berenar, o bosses de 
niló per dur la roba de recanvi.                                                                                 

També motivem, a les famíli·
es, a que utilitzin manyoples 
de bany en lloc de tovallole·
tes.

reciclem separant els resi·
dus que generem, tant a les 
estances com en el servei de 
menjador i office, portant les 
peles de fruita al composta·
dor... I L’aigua que sobra de 
beure els infants la dipositen 
en una regadora que serveix 
per tenir cura de les plantes.

reutilitzem joguines, contes, 
etc. a les quals donem una 
segona vida i utilitzant ma·
terials de desfeta per a rea·
litzar activitats, com el joc 

heurístic i panera dels tresors, 
o bé fent manualitats. I des de 
fa uns mesos, a iniciativa de 
les mares que formen part 
de la Comissió Ambiental del 
Centre disposem d’una carte·
llera per a l’intercanvi de roba, 
objectes... entre les famílies.

A més amb la construcció del 
jardí, i a través del cultiu de 
plantes i arbres, contribuïm 
a regenerar l’oxigen de l’at·
mosfera.

Així doncs, com educadores 
som conscients que hem de 
preservar i transmetre valors 
de conservació del nostre 
entorn i que aquesta és una 
tasca permanent: sempre 
podem pensar, i repensar, les 
nostres accions amb l’objec·
tiu de deixar un millor planeta 
als infants.

Per això a la Llar un dels co·
lors que més estimem és el 
verd.

1  L’osmosi és un procés de de·
puració d’aigües mitjançant una 
membrana semipermeable que té 
la funció de filtre. Aquesta membra·
na consta d’uns petits porus que no 
deixen passar les partícules en sus·
pensió contingudes en l’aigua, però 
sí les molècules d’aigua. D’aquesta 
manera eliminem alts percentatges 
de metalls pesats i d’altres subs·
tàncies nocives, com els sulfats o 
els bicarbonats. Així obtenim aigua 
pura, que ens proporcionarà bene·
ficis per a la salut. 

La Fundació ha realitat un vídeo on 
expliquem els beneficis d’aquesta 
mesura. El podeu trobar a l’Insta·
gram o el facebook de la Fundació 
en Xarxa 

EquIP EDuCATIu
Llar L’Agulla. LLIM del Catllar

LLar d’inFants 
L’aguLLa
A la llar ens agrada  
el verd, el verd  
sostenibilitat

un projecte per acompanyar  
cada etapa de creixement

L’Institut Escola L’Agulla del Catllar sempre 
s’ha caracteritzat per tenir un tarannà per·
sonalitzador en l’aprenentatge i l’atenció als 
alumnes. Des de que formava part de la ZER 
Baix Gaià fins a dia d’avui en què al centre 
hi conviuen 700 alumnes i 120 professionals 
des les 7.45  h del matí fins les 22.00 h de 
la nit, entenem que cada alumne és únic i 
aquest ha de ser considerat així en tots els 
àmbits dels seu procés d’aprenentatge i crei·
xement. 

Els infants i joves de 3 fins a 16 anys són 
acompanyats amb un projecte educatiu 
adaptat a les necessitats i interessos de 
cada etapa de creixement. L’alumnat és el 
protagonista del procés educatiu. Com a 
equip docent, ens orientem a ajudar·lo a créi·
xer de manera integral: personal, cognitiva, 
emocional i socialment. 

Cal respectar el ritme d’aprenentatge de ca·
dascú sense oblidar l’esforç i la capacitat de 

superació per aconseguir l’èxit educatiu i la 
millora contínua dels aprenentatges esta·
blerts. Eduquem per despertar la iniciativa, 
l’esperit crític, la creativitat, la motivació i 
el gust per a aprendre. Per això, treballem 
des d’un enfocament vinculant àmbits 
d’aprenentatge. El treball individual, grupal 
o intergrupal promou relacions personals i 
la progressiva autonomia, confiança i au·
toestima dels infants i joves. En definitiva, 
acompanyem a créixer ciutadanes i ciuta·
dans competents que sabran adaptar·se  
al món on viuran, i capaços de desenvolu·
par·se en aquesta societat que canvia fre·
nèticament.

Tanmateix fomentem el treball en xarxa del 
nostre entorn per generar activitats d’apre·
nentatge compartit. Ens enriquim gràcies 
a activitats i recursos culturals, educatius, 
esportius i comunitaris. 

EquIP DIrECTIu DE L’InSTITuT ESCoLA L’AGuLLA

El Catllar commemora el 
dia internacional de la 
dona i la setmana de la 
igualtat Dones i Esport

El Catllar ha acollit diversos actes per com·
memorar el Dia Internacional de la Dona, or·
ganitzats per l’Agrupació de Dones del Catllar. 
El 6 de març, la companyia Tornavís va repre·
sentar al Centre Cultural el muntatge La grada. 
L’endemà es va presentar un taller de defensa 
personal, es va fer un vermut popular i també 
es va portar a terme un taller d’iniciació als 
hipopressius.

Per altra banda, el diumenge 8 de març, una 
cinquantena de persones van participar en 

una caminada popular per commemorar la 
Setmana de la Igualtat Dones i Esport 2020, 
entre el Catllar i Renau i tornada fins el nostre 
municipi, guiats per l’actual regidor d’Esports, 
Francesc Saigí, i la seva antecessora en el 
càrrec, Goretti Gatell. A la tornada, es va fer 
lectura del manifest institucional del Dia Inter·
nacional de la dona, a la plaça 1 d’octubre del 
Centre Cultural. El van llegir conjuntament la 
regidora Montse Mestre i Goretti Gatell. Tam·
bé es penjar la pancarta de suport “Ens volem 
vives” on la gent hi va estampar la ma. 
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Los animales aportan 
muchos beneficios a las 
personas, especialmente 
a los más pequeños. Los 
animales de compañía 
más usuales son el perro 
y el gato, y ambos ayudan 
a sus dueños a aprender 
valores que en ocasiones 
entre los seres humanos 
cuestan más de transmitir.

Los niños y las mascotas 
establecen rápidamente 
un vínculo muy especial, 
que ofrece la oportunidad 
perfecta para el desarrollo 
y aprendizaje de los niños.

Éstos son algunos de los 
valores y emociones que 
aprenden los pequeños de 
la casa cuando conviven 
con un animal:

◗ Responsabilidad: cui·
darle, acariciarle, limpiar·
le, ocuparse de que tengan 
agua limpia y comida, y ju·
gar con su peludo se hacen 
tareas imprescindibles en 
la cotidianidad de un niño 
que vive con animales.

◗ Respeto por los animales 
y por la naturaleza.

◗ Compasión, lealtad, em·
patía, amistad, amor in·

condicional: ayudan a los 
niños a expresar afecto y a 
desenvolverse en la comu·
nicación no verbal.

◗ Tranquilidad, seguridad y 
autoconfianza, ya que los 
peludos no juzgan, no cri·
tican y siempre están a tu 
lado, dándote cariño.

◗ Ayudan a superar emo·
ciones como el miedo y la 
tristeza.

◗ Alegría, diversión y entre·
tenimiento: los niños que 
viven con perros y gatos 
juegan más y realizan más 
ejercicio físico.

◗ Mejoran las relaciones 
interpersonales.

Y éstos algunos de los be·
neficios para la salud del 
bebé que crece con un pe·
rro y/o gato:

◗ Enferman menos y se cu·
ran más pronto.

◗ Padecen menos estrés y 
ansiedad.

◗ Tienen menos riesgo de 
sufrir alergias y asma.

Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comvet-ConseJos

mascotas y  
niños, un  
tándem perfecto

La Comunitat de Regants 
del Catllar s’encarrega del 
control i manteniment de les 
canonades de reg de l’aigua 
que arriben del pantà del 
Gaià. Ho fan a través d’un 
conveni amb l’empresa Rep·
sol, propietària del pantà, que 
dona el subministrament de 
reg tant als regants del Cat·
llar com també de la Riera de 
Gaià. Segons la cota del pan·
tà, reben més o menys aigua, 
perquè si aquesta cota baixa 
entraria molta sedimentació i 
no aniria bé per regar.

Abans de la construcció del 
pantà el 1975, els regants 
catllarencs aconseguien l’ai·
gua a través d’una sínia, des·
prés amb una sèquia oberta i 
a partir dels anys 80 amb una 
canonada que es va cons·
truir des del pantà. En ser el 
Gaià un riu estacional, abans 
del pantà hi havia èpoques 
que no tenien aigua i ara, en 
tenen tot l’any. Hi ha uns ho·
raris de rec establerts i amb 
el sistema de canonades es 
va guanyar eficiència i no es 
perd gairebé aigua. 

Actualment hi ha uns cent i 
escaig horts al Catllar. Actu·
alment només queden dos 
pagesos professionals i la 

entitats
ComunitAt de RegAntS deL CAtLLAR

resta ho tenen com una afició 
o un complement a la seva 
activitat professional princi·
pal. Alguns horts d’antics pa·
gesos han quedat erms i al·
tres els han agafat persones 
a partir dels quaranta anys, 
que busquen una verdura 
més ecològica. A l’estiu és 
quan es necessita més aigua 
i sovint han de regar en hores 
més intempestives perquè si 
tothom obre aixetes alhora hi 
pot haver problemes de sedi·
mentació.

Al Catllar mai s’ha fet un 
cens de qui són els propie·
taris dels horts i la junta ac·
tual es proposa arreglar·ho. 
“Potser molta gent no ho sap, 
però tenim uns costos anu·
als, com el manteniment del 
camí per on passa el tub per 
poder anar veure el registre o 
arreglar els embussos quan 
ve una riuada fangosa i hi ha 
zones amb molta pendent”, 
comenta el president, Da·
vid Dalmau, que explica que 
aquestes despeses les afron·
ten amb fons que disposen 
de fa uns anys quan Repsol 
feia aportacions econòmi·
ques a la comunitat, però 
avisa que ja fa anys que ja fa 
temps que no ho fa i arribarà 
un moment que s’acabaran 

els recursos. Aposta per·
què els regants paguin una 
quantitat de diners, encara 
que sigui simbòlic, per poder 
afrontar aquestes despeses. 

També han d’abordar amb 
Repsol el problema que el 
tub que porta l’aigua des del 
pantà està molt sedimentat 
després de molts anys d’ús. 
Cada any fan reunions amb 
Repsol i l’ACA per tractar 
l’històric de cada any i quins 
cabals s’han deixat anar. Hi 
ha una certa discussió amb 
el cabal ecològic que defen·
sen diversos grups ecologis·
tes i demanen analitzar si és 
tècnicament viable perquè si 
baixa molt la cota el pantà 
sedimenta més i pot haver 
problemes de rec.

L’actual junta directiva de 
la Comunitat de Regants 
del Catllar està formada per 
David Dalmau ·president·, 
Esteve Mercadé ·secreta·
ri·, Albert Ferré ·tresorer· i 
Joan Novell i Òscar Navar·
ro ·vocals. La Comunitat 
de Regants del Catllar té la 
seu social a la Cooperativa 
Agrícola (Carrer Onze de 
setembre 5·7) i podeu con·
tactar·hi a través del telèfon 
636912722.
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no ParLarÀs 

LLibres

La recerca d’autors de la pro·
víncia de Tarragona em porta 
agradables sorpreses, entre 
altres aquest autor, l’Este·
ve Llitrà, nascut a Tarrago·
na. Fins ara, ha publicat les 
novel·les: La noia de la boca 
cosida (Ed. Oblicuas, 2015) 
i Grafits de gel (Ed. Carena, 
2016). També l’any 2017 va 
guanyar el Concurs Literari de 
l’Associació Badalona Poèti·
ca amb el relat El somni de 
l’amant de la Grècia del Nord. 

Vaig rebre aquest llibre de les 
mans del meu pare i, quan el 
vaig començar a llegir, em 
vaig sentir atrapada per la 
història i per la forma com 
està escrita, de tal forma que 
ara buscaré altres obres del 
mateix autor, a veure si con·
tinua l’enamorament.

No parlaràs, que va rebre el 
Premi Sebastià Juan Arbó 
l’any 2018, tracta d’alguns 
temes tabú, com el maltrac·
tament que reben els pares 
de part dels fills, l’abando·
nament del pare del nucli 
familiar i els maltractaments 
masclistes.

El principal personatge de 
l’obra és un inspector que 
torna al seu Vall·de·roures 
natal, un lloc que havia aban·
donat en una fugida dels mal·
tractaments rebuts per part 
del seu pare. La tornada al 
poble, per tal de resoldre el 
macabre crim, el porta a re·
trobar el paisatge, el territori, 
els records del passat, coses 
que l’ajuden a remoure i re·
soldre tots els bloquejos vi·
tals que arrossegava.

L’altre personatge principal 

de l’obra és la dona mal·
tractada, la qual justifica el 
seu maltractador, per bé que 
finalment ella és capaç de 
reaccionar i refer·se de les 
seves cendres.

La novel·la està estructurada 
en capítols curts i d’agraïda 
lectura, espais en que agafen 
les regnes els diferents per·
sonatges que ens ofereixen el 
seu punt de vista i arguments 
sobre els fets ocorreguts. El 
lector serà un personatge 
més que podrà col·laborar en 
la investigació del cas. 

Això sí, el final del llibre té un 
desenllaç inesperat, que ens 
porta a dubtar si som primer 
professionals o persones, 
tot qüestionant el siste·
ma judicial. La història està 
amanida amb una barreja de 
sentiments contradictoris 
dels personatges i del lector; 
l’obra ens recorda els best·
sellers de Dolores Redondo 
i d’altres escriptores nòrdi·
ques.

Només em queda recoma·
nar·vos la lectura d’aquesta 
novel·la negra, i també la vi·
sita a la comarca del Matarra·
nya, un espai que us encisa·
rà tant com aquest llibre que 
podeu llegir mentre degusteu 
el vi blanc de maceració pel·
licular de Jordi Miró, del Ce·
ller Jordi Miró amb DO Terra 
Alta, elaborat amb la varietat 
garnatxa blanca que també es 
cultiva a les zones properes al  
Maestrat.

Poder trobar més  informació 
d’aquest llibre a: 
https://www.cossetania.
com/no·parlarrs·2239

AuTor: Esteve Llitrà
EDITorIAL:  
Cossetània  edicions
176 pàg.

FEINES  
ALS HORTS

 Es època de començar 
a plantar i sembrar mol·
tes especies hortícoles, al 
març patates, tomàquets 
primerencs, sembrarem 
raves i pastanagues així 
com trasplantar maduixes 
i maduixots.
 A l’abril ja poden gene·
ralitzar la plantació de la 
majoria d hortícoles: tomà·
quets, pebrots, albergínies, 
bajoques, enciams, etc..
 Cal prevenir les malalti·
es fúngiques en les plantes 
de l’hort. Un remei natural, 
ecològic i  barat és l’aigua 
d’ortigues; per preparar·la, 
únicament cal posar orti·
gues en maceració uns 
dies. L’aigua resultant es 
pot aplicar directament a 
les plantes amb motxilla, 
escombra i galleda.

ARBORICULTURA

 S’han d’anar acabant les 
tasques de poda, plantada 
i adobat durant la primera 
quinzena de març.
Inici de tractaments contra 
insectes als fruiters.
 En cas de pluges o hu·

mitats elevades, preneu 
mesures per tal de prevenir 
malalties fúngiques. 

JARDINERIA

 Es planten lliris d’aigua, 
narcisos, violers, petúnies, 
margarides, violetes i cla·
vells
 Començarem a regar, als 
matins o als vespres.
 Vigilar plagues i malal·
ties, sobretot en anys de 
molta pluja, especial contra 
pugons i oïdi en els rosers.

TRACTAMENTS FITO-
SANITARIS

Horticoles
Pugons: en aquesta època 
seguim trobant pugons de 
forma generalitzada en to·
maquera, enciam, monge·
tera, carxofera i altres...Cal 
estar atents i fer el tracta·
ment a l’inici de la seva 
presència i abans que es 
tanqui el cabdell, en el cas 
de l’enciam.

Mildiu
Poden proliferar els fongs 
causants d’aquesta malal·
tia en enciam, ceba, porro, 
patata entre d’altres cultius 

d’horta. 

Fum o cendrosa
Si es detecta aquesta ma·
laltia cal protegir les plan·
tes amb sofre, amb pols 
o líquid, si es produeixen 
danys importants caldrà 
recórrer a antioïdis espe·
cífics.

fruiters
noguer
Carcocapsa, Antracnosis, 
Bacteriosis
Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el trac·
tament.

Avellaner
Diabló, pugons, aranya
Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el trac·
tament.

olivera
Ull de gall o repilo
En cas de humitat elevada 
i altes temperatures, cal 
vigilar les fulles. En cas 
de detectar les primeres 
taques, es fa necessari un  
tractament.

Vinya
Míldiu, cendrosa, podridura 
grisa. 

MArÇ/ABrIL 2020

Feines aL CamP, Horta i JardÍ
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Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

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

En el ple extraordinari del passat 
20 de febrer vam aprovar els pri·
mers pressupostos del mandat, 
amb només un vot en contra. 

Centrant·nos en el capítol d’in·
versions, sense ser un llistat de 
caràcter exhaustiu, volem desta·
car algunes partides que aquests 
pressupostos inclouen: 

La rehabilitació del paviment exte·
rior de la piscina. A mitjans d’estiu 
vam detectar que l’actual enrajolat 
de llosetes està malmès i les ra·
joles es van desfent, sent un perill 
pels usuaris de la piscina i pel sis·
tema de bombament. 

La construcció d’un espai amb 
condicions per l’acollida de gos·
sos perduts o abandonats. Actu·
alment només hi ha una gàbia per 

El vot emès pel Grup del PSC ha 
estat d’ABSTENCIÓ, abstenció 
crítica que no ha pogut esdeve·
nir vot afirmatiu en no disposar 
dels comptes amb suficient an·
telació per poder·los estudiar i 
negociar els canvis correspo·
nents.

Els acords als quals hem arribat 
i que volem que constin, en no 
estar previstos en el pressupost 
inicial, són: 

Acabar la museïtzació de l’Er·
mita de Sant ramon. 

La implementació de les video·
actes a la sala de plens.

custodiar els aquests animals, fins 
que són recollits pels seus propi·
etaris o per la protectora d’ani·
mals que té assignat el servei. El 
municipi necessita dotar·se d’un 
espai amb més gàbies i en millors 
condicions per la cura d’aquests 
animals.

La millora dels equips de so del te·
atre. És una instal·lació necessària 
per equipar el nostre teatre amb 
una sonorització més bona que 
l’actual i poder gaudir de la vari·
etat d’esdeveniments que s’hi fan.

El nou marcador electrònic del 
camp de futbol. Després de molts 
anys amb l’actual marcador “ma·
nual”, es substituirà per un marca·
dor digital acabant de modernitzar 
els equipaments del camp de fut·
bol municipal.

L’ampliació del capítol de sub·
vencions per a les festes de les 
urbanitzacions del nostre terme.

La construcció d’un pipi·can al 
nucli de la vila.

També volem agrair a l’equip de 
govern haver recollit dues de les 
nostres propostes en els plens, 
com són:

L’arranjament del terra al voltant 
de la piscina municipal.

La construcció d’una gossera 
digna.

• Però també hem observat algu·

I, no menys important per ser l’úl·
tima, una partida per a participació 
ciutadana. Aquesta partida servi·
rà per preparar la primera edició 
de pressupostos participatius. 
Els pressupostos participatius és 
una de les eines que representa la 
màxima expressió de democràcia 
directa, atorgant una corresponsa·
bilitat a la ciutadania en la presa 
de decisions del consistori. Pro·
perament crearem les bases per 
regular aquesta nova eina. Us ani·
mem enèrgicament a que estigueu 
atents a les novetats i sobretot, a 
participar d’aquest procés.

Aquesta primavera és faran de nou 
les franges perimetrals al voltant 
d’urbanitzacions. Aquestes fran·
ges, en cas d’incendi, serveixen 
per dificultar el pas del foc i així 
minimitzar els riscos i danys en el 
municipi.

També hem començat un projec·
te que ha de servir per cohesionar 
més tot el municipi del Catllar. A 
partir d’un estudi de l’arquitecte 

nes partides que no ens quadren:

En els ingressos observem que 
l’IBI Rústic i l’Urbà pugen, però no 
així l’IBI Urbà Especial que és el 
que paguen la presa de Repsol i el 
Centre Penitenciari que es manté. 
S’incrementa als ciutadans i no 
a les empreses que poden pagar 
més. 

També puja l’impost als vehicles 
i la taxa d’escombraries es man·
té ingressant 485.000€, només 
2.000€ més que 2019, i aquí cal 
fer una reflexió important referida 
a despeses:

L’any passat tot el concepte d’es·
combraries va tenir un cost de 
659.000€ i per aquet any 739.000€. 
Sorprèn, doncs, un pressupost 

municipal amb la col·laboració 
de l’estudiant d’arquitectura en 
pràctiques, es preveu l’adequació 
de l’antic camí de Tarragona per 
unir el nucli urbà i diferents urba·
nitzacions del terme. Aquesta via 
també dotaria les urbanitzacions 
d’una alternativa d’evacuació en 
cas d’incendi. Continuarem infor·
mant de les novetats.

Com herència de l’anterior man·
dat, tenim en marxa l’adequació 
d’un espai per entitats. L’Ajunta·
ment ha llogat l’espai de les an·
tigues oficines de la Cooperativa 
Agrícola, que se’ls hi donarà un 
ús polivalent, compartit per les 
diferents entitats del poble, per 
tenir un lloc on poder reunir·se i 
treballar. 

Durant els tres primers mesos 
d’aquest any hem pogut gaudir 
de les activitats que l’Ajuntament 
i les entitats han ofert als vila·
tans, Cavalcada de Reis, Concert 
de Nadal, Exposició Trenkadís, 
Esquiada Jove, Donació de Sang, 

2020 tan inferior sabent les des·
peses que tindran.

La llei diu que els serveis que pres·
ten les administracions públiques 
s’han de sufragar amb la seva 
corresponent taxa i veiem que en 
el nostre ajuntament no és així, 
cometent una il·legalitat que pot 
portar a que Hisenda no aprovi el 
pressupost.

A la partida d’ingressos de l’Escola 
de Música les despeses són molt 
superiors als ingressos previstos 
i a les classes de gimnàstica on 
hi ha previst recaptar 1.000€ amb 
despesa de 6.000€.

La partida de publicitat i propa·
ganda, molt criticada quan nos·
altres erem equip de govern, ara 

La semana pasada en Pleno Extraordinario se apro·
bó el Presupuesto para este año, CIUTADANS votó 
NO porque, entre otras cosas, sigue aumentando el 
gasto en el capítulo de Personal más del 3%, los ser·
vicios al municipio no aumentan, al contrario, para 
urbanismo como ejemplo se destina para todo el 
año….5.000€  el 80% menos que el año pasado en 
un municipio con 28 urbanizaciones. Aumenta en un 
4% el presupuesto anual, eso quiere decir aumento 

en los impuestos a la ciudadanía a cambio de poco 
por no decir nada. Aún nos falta saber cuanto nos 
va a costar el servicio tan “eficiente” que tenemos 
de recogida de basura. Las elecciones municipa·
les han pasado ya, conviene recordarlo. Mientras 
tanto, PSC se abstuvo y en el equipo de gobierno  
no todos votaron positivamente, suponemos que 4 
grupos en el gobierno es tarea difícil tener a todos 
contentos.

Carnestoltes ... , a més de les innu·
merables esdeveniments que les 
entitats del poble organitzen tant 
pels seus socis, com pel públic en 
general. Una vegada més, volem 
agrair a les entitats i voluntaris la 
gran tasca desinteressada que fan 
per oferir activitats al poble.

Un dels principals problemes del 
nostre municipi són les escom·
braries i deixalles. Tot i les de·
núncies que l’Ajuntament ha fet 
al Consell Comarcal i a l’empresa 
gestionaria de la recollida d’es·
combraries, continuem tenint un 
servei deficitari que pateixen tots 
els vilatans, causat per un con·
tracte del Consell Comarcal del 
2004, que actualment ja està fora 
de pròrroga. Estem  treballant per 
tal que es compleixi al màxim l’ac·
tual servei i perquè la transició al 
nou contracte, sigui el més ràpid i 
eficient possible. D’altra banda, a 
part del mal servei, hi tenim l’inci·
visme, continuarem buscant no·
ves fórmules per reduir i combatre 
l’incivisme.

és molt superior a llavors per part 
d’ aquells crítics i pressuposten 
28.000€.

La despesa de manteniment de 
zones perimetrals de les urbanit·
zacions baixa de 29.000€ a 5.000€, 
totalment insuficient.

Diferents partides d’hores ex·
traordinàries que 2019 pujaven 
14.000 €, ara es pressuposten per 
37.000€.

Acció social on gastem 16.871€ 
l’any passat i per 2020 es baixa 
a 12.000€, existeix, doncs, menys 
pobresa al municipi? 

Preparem·nos que aquest any 
veurem moltes modificacions de 
crèdit. Temps al temps!

presupuesto municipal, más 
impuestos, menos servicios

un consistori treballant 
a tots els fronts

pressupostos 2020
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El futur no s’atura, 
nosaltres tampoc
A Repsol generem energia renovable amb projectes com 
Valdesolar, una de les majors plantes fotovoltaiques del país. 
I som pioners amb el projecte de generació eòlica flotant 
semisubmergible Windfloat Atlantic.


