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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
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Les darreres setmanes s’ha 
procedit a canviar els conteni-
dors de recollida d’escombra-
ries del nostre municipi, igual 
com s’està fent a la resta de 
localitats de la comarca del 
Tarragonès que tenen conveni 
amb el Consell Comarcal. Es 
tracta d’un nou contracte molt 
esperat perquè el que fins ara 
estava en vigor havia quedat 
obsolet i tenia algunes defici-
ències que el nou ha de solu-
cionar. Des de l’Ajuntament del 
Catllar, estarem atents al bon 
desenvolupament d’aquest 
nou contracte.

Les freqüències de recollida 
s’aniran regularitzant a mesu-
ra que s’acabi d’implementar 
el nou contracte, demanem 
una mica mes de paciència. 
Aquesta nova etapa de la re-
collida de la brossa al Catllar 
és una bona oportunitat per 
fer allò que en castellà es diu 
“borrón y cuenta nueva”. Es-
tem molt cansats de veure 

imatges de contenidors on hi 
ha massa brossa o hi ha re-
sidus que no hi corresponen. 
Tots hem de posar de la nostra 
part per tenir millor els carrers. 
Ni que la majoria de veïns i 
veïnes siguin responsables 
amb els residus, sempre hi 
ha algun incívic que no llença 
les escombraries on toca i el 
servei actual té més volum de 
recollida d’escombraries que 
l’anterior. 

En aquest número també de-
diquem unes pàgines a la pan-
dèmia de la Covid-19, que com 
a tot el país també ha casti-
gat el nostre municipi, i des de 
l’Ajuntament estem posant en 
marxa una sèrie d’ajudes per-
què els qui ho estan passant 
pitjor a causa de la crisi eco-
nòmica puguin sortir-se’n mi-
llor. Tot i que el coronavirus ha 
endarrerit alguns projectes, el 
govern actual està tirant enda-
vant els objectius de mandat 
i un exemple clar en són les 

obres del nou edifici de l’Es-
cola Municipal de Música del 
Catllar i de l’lnstitut Escola 
L’Agulla, que han estat unes 
setmanes aturades a cau-
sa del confinament, però ara 
avancen a bon ritme. 

Aquest cop repartim els dos 
darrers números de L’Agulla de 
forma conjunta, ja que l’esta 
d’alarma es va declarar just 
quan havíem de distribuir la 
del mes de març. Si que l’heu 
pogut llegir a través de la web 
municipal. Durant la pandèmia 
també hem mantingut actives 
les xarxes social i la web per 
mantenir la ciutadania infor-
mada en uns moments tan 
excepcionals com aquests. 
Us animo, com diu el nostre 
metge, en Santiago Borràs, a 
l’entrevista que podreu llegir 
en aquesta revista, a no abai-
xar la guàrdia davant del co-
ronavirus i evitar tornar a pas-
sar pel mateix que els darrers 
mesos.

Joan  
MoRlà
alcalde 
del Catllar

els nous contenidors, una oportunitat
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Canvi en els contenidors de recollida 
de la brossa per millorar-ne l’eficiència
En les darrers setmanes s’ha 
procedit al canvi de conteni-
dors a les diferents illes dis-
tribuïdes per diferents punts 
del municipi amb l’objectiu 
d’adaptar-nos al nou sistema 
de recollida de la brossa que 
contempla el nou contracte 
del Consell Comarcal del Tar-
ragonès, adjudicat a l’empre-
sa FCC Medio Ambiente.

En general s’han augmentat 

llorar la fracció de recollida 
selectiva del Catllar i reduir 
el rebuig.

Tot i que sabem les molès-
ties que pot ocasionar tenir 
menys illetes, hem d’opti-
mitzar el servei de recollida 
d’escombraries, que sempre 
ha sigut deficitari. Cal tenir en 
compte que les taxes que es 
cobren no cobreixen el total 
de la despesa del servei.

Com menys 
reciclem 
els veïns i veïnes, 
més car ens 
sortirà el servei 
de recollida 
d’escombraries

L’Ajuntament de Catllar con-
tinua la tasca iniciada ja fa 
anys i, per garantir la segu-
retat pel que fa als incendis 
forestals de les persones que 
viuen a prop de masses fores-
tals, ha desbrossat de nou els 
25 metres de franja perimetral 
al voltant de les urbanitzaci-
ons del municipi. Aquesta ac-
tuació es fa segons mandat 
de la Llei 5/2003 de 22 d’abril, 
tot assumint l’obligació que 

L’Ajuntament del Catllar ha 
encarregat a una empresa la 
neteja d’abocadors incontro-
lats. Aquest incivisme té un 
cost considerable que hem 

de pagar entre tots, en un 
moment en què els recursos 
han d’anar a superar aquesta 
emergència social que estem 
patint. 

nou desbrossament de franges 
perimetrals per prevenir focs forestals

neteja d’abocadors 
incontrolats

tenen les entitats urbanísti-
ques, associacions i comuni-

tats de propietaris que les 
gestionen.

els metres cúbics de recolli-
da, passant de 613.100 m3 a 
759.600 m3, xifra que repre-
senta un augment del 24%. 
S’han concentrat algunes 
illetes de contenidors, ja 
que en molts punts no eren 
accessible per als nous ca-
mions. S’han augmentat els 
punts de recollida selectiva, 
ja que com menys reciclem 
els veïns i veïnes, més car 
ens sortirà a tots els vila-

tans i vilatanes el servei de 
recollida d’escombraries any 
rere any.

El nombre de contenidors de 
rebuig ha passat de 179 a 83, 
tot i que el volum de conte-
nidors actuals és lleugera-
ment superior als anteriors. 
En canvi els d’orgànic han 
passat de 8 a 54 i la resta de 
recollida selectiva, de 124 a 
161. Tot això s’ha fet per mi-
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Els agents de la Guàrdia Muni-
cipal del Catllar van felicitar els 
aniversaris durant el confina-
ment als més petits del munici-
pi. Aquesta va ser una iniciativa 
que els agents de la Guàrdia 
Municipal del Catllar van decidir 
fer per voluntat pròpia i majori-

tàriament en el seu temps lliure, 
fora de l’horari laboral. Un cop 
iniciada la desescalada, l’11 de 
maig, es van donar per finalitza-
des aquestes rondes que feien 
a les vuit del vespre i que van 
ser molt ben rebudes pels veïns 
i veïnes del municipi.

L’Ajuntament del Catllar va or-
ganitzar un Sorteig fotogràfic 
de Sant Jordi, una iniciativa 
digital en un moment de confi-
nament a causa de la Covid-19 
i que va comptar amb més de 
seixanta participants. Les fo-
tografies podien ser d’un llibre 
que els participants haguessin 
llegit i recomanessin, un racó 
d’un espai florit (interiors, bal-
cons, jardí...), manualitats de 
Sant Jordi (roses de paper, de 
ganxet, dibuixos...). Totes les 
fotografies rebudes es van 
penjar en un àlbum del compte 
de Facebook de l’Ajuntament 

la Guàrdia Municipal 
felicita els aniversaris 
als més petits

Sorteig fotogràfic 
de Sant Jordi

La brigada municipal del Catllar 
va passar a desinfectar les zo-
nes més concorregudes del mu-
nicipi, tant de les urbanitzacions 
com del nucli. A partir de la se-
gona setmana de confiament, 
aquestes actuacions les van fer 
equipats amb un aparell de fu-
migació de gran volum gràcies 
a la cessió d’un veí. El Catllar va 
ser un dels primers pobles que 
va començar amb la desinfecció 
contra la Covid-19 a les zones 
més transitades.

Desinfecció de les 
zones més concorregudes
del municipi

Paquet de mesures 
per fer front a la crisi econòmica 
generada per la Covid-19
El dijous 14 de maig el ple 
municipal de l’Ajuntament del 
Catllar va adoptar una sèrie 
de mesures i resolucions per 
afrontar la situació econòmi-
ca generada per la Covid-19:

•Es va aprovar amb només 
una abstenció l’expedient de 
modificació de crèdit, que do-
tarà un total de 40.000 euros 
per a diferents ajudes socials. 
Aquesta quantitat es podrà 
ampliar en futures modificaci-
ons de crèdit, si és necessari. 

•Es va aprovar per unanimitat 
de tota la corporació la modi-
ficació de diverses ordenan-
ces fiscals per ajudar els vi-
latans del Catllar a afrontar 
la crisi.

•Sobre l’expedició de docu-
ments administratius, els cer-
tificats d’empadronament i els 
volants de vivència i residèn-
cia, necessaris per sol·licitar 
algunes ajudes, passen a ser 
gratuïts.

•Respecte de la taxa d’ocu-
pació d’espai públic amb tau-
les i cadires, es creen unes 
exempcions per a negocis de 
la restauració afectats per les 
mesures de la Covid-19.

•Sobre les taxes del cementiri, 
el lloguer de nínxols i colum-
baris per defuncions causades 
per la Covid-19, s’equiparen 
els preus del període de cinc 
anys en els quals no es poden 
manipular les restes, als preus 
dels períodes habituals de llo-
guer de dos anys.

•Es modifiquen les bonifica-
cions de la taxa de recollida 
d’escombraries. S’amplien les 
bonificacions de la llar d’in-
fants per a les famílies més 
necessitades.

•I respecte de la piscina 
municipal, si finalment les 

autoritats sanitàries ens per-
meten obrir les instal·lacions 
segurament serà amb afora-
ment reduït. S’anul·len tots els 
abonaments de temporada, ja 
que no seria garantia d’acce-
dir a la piscina si l’aforament 
no ho permet. S’estableix un 
preu d’entrada individual re-
duït de 0,50 euros per a totes 
les persones empadronades al 
municipi.

Ajudes per a famílies amb 
problemes per pagar l’aigua
Durant la Junta de Govern, 
anterior al ple, es va aprovar 
amb només una abstenció 
un conveni amb EMATSA 
d’ajudes destinades a su-

fragar deutes generats per 
la prestació del servei de 
subministrament domiciliari 
d’aigua potable i dirigides a 
famílies que per la seva si-
tuació socioeconòmica no 
puguin fer front al pagament 
de les factures d’aigua. El 
valor d’aquestes ajudes és 
de 6.500 euros i prové del 
Fons Social d’EMATSA, que 
en serà la responsable de la 
concessió i procediment.

dispositius per a escolars 
sense connexió a internet
Per altra banda, amb l’ob-
jectiu que els alumnes de 
l’Institut Escola L’Agulla del 
Catllar poguessin realit-
zar les tasques que havien 
preparat els docents per a 
aquestes setmanes de con-
finament, l’Ajuntament del 
Catllar va facilitar els dis-
positius necessaris perquè 
tinguin connexió a internet 
les famílies que no poden 
gaudir d’aquest servei.

Una imatge dels dispositius necessaris perquè tinguessin 
connexió a internet les famílies que no poden gaudir d’aquest 
servei per poder realitzar les tasques escolars.

la ciutadania es 
podrà beneficiar 
de diverses ajudes 
i subvencions en 
diferents àmbits

amb el número de participació.

La guanyadora del sorteig fo-
togràfic de Sant Jordi va ser 
Maria José Mañas Félix, que 
es va emportar un lot de vals 
de compra als comerços del 
Catllar valorat en 50 euros.
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Un grup de voluntàries del 
Catllar ha estat confeccio-
nant durant el confinament 
mascaretes desinteressada-
ment i en col·laboració amb 
l’Ajuntament, i n’han produït 
més de 2.500. Aquesta tas-
ca es va poder tirar endavant 
gràcies a diverses donacions 
de material, com la botiga 
Mercamoda, vinculada al mu-
nicipi, que va fer entrega de 
roba sense cap cost apta per 
fer mascaretes de protecció, 
no apta per ús sanitari però 
sí per a un ús més corrent, o 
roba i filferro per ajustar les 
mascaretes per part del Grup 
La Rasa Garden Gaià.

Confecció de més de 2.500 mascaretes 
per part d’un grup de voluntàries

L’Ajuntament del Catllar, a 
través dels vigilants muni-
cipals, s’ha encarregat de la 
seva entrega. Es podien re-
collir a la farmàcia i també es 
podien passar a recollir per 

l’oficina dels vigilants del 
Catllar. Amb la mascareta 
també s’entregava un díptic 
amb la informació fixada pel 
Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya so-

bre la utilització de les mas-
caretes.
També es van lliurar 200 mas-
caretes a l’Associació de Vo-
luntaris de Protecció Civil de 
Creixell com a mostra d’agraï-

ment pel rotllo de tela que una 
organització d’aquell municipi 
va donar al Catllar. Les mas-
caretes van anar destinades 
a la Residència de Gent Gran 
de Creixell. 

Una xarxa de voluntaris dona suport a les persones 
més vulnerables del Catllar durant la pandèmia de Covid-19
La xarxa de voluntaris del Cat-
llar es va posar en marxa el 
març passat amb l’objectiu 
d’ajudar en el seu dia a dia els 
grups de risc davant la crisi 
sanitària de la Covid-19. En-
cara que el seu germen inicial 
estava en una reunió del Se-
cretariat de MO1-TE pel Cat-
llar, es tracta d’una iniciativa 
purament popular, sense tints 
polítics, que buscava ajudar 
la gent més vulnerable del 
municipi perquè aquesta part 
de la població no hagués de 
sortir del seu domicili o bé per 
desplaçar aquestes persones 
quan fos necessari.

Així, en pocs dies es reunien, 
mitjançant el boca-orella i les 
xarxes socials, més de 40 vo-
luntaris que han desenvolupat 
diferents serveis:

•ajuda en la compra diària i 
lliurament a domicili (alimen-
tació, farmàcia, etc.).

•Desplaçaments mèdics (re-
visions, proves Covid-19, etc.).

•Suport psicològic mitjançant 
derivació a especialistes.

•Cooperació amb altres orga-
nismes, com Càritas i progra-
mes com “Amb tu a prop”.

•Difusió de la iniciativa així 
com d’informació d’interès 
mitjançant una pàgina web i 
xarxes socials.

•Proveïment a comerços lo-

cals davant l’escassetat de 
material de seguretat (màs-
cares, mampares, guants, etc.)

•Telèfon 24 h d’atenció als 
usuaris.

Tots els serveis s’han dut a ter-
me seguint un estricte protocol 
d’actuació i adoptant les me-
sures de seguretat pertinents.

Des de la posada en marxa de 

la iniciativa, la major intensitat 
d’actuació va ser la del perío-
de coincident amb la fase 0 i 
la fase 1. En diversos casos, 
l’usuari va establir una relació 
de confiança amb el volunta-
ri assignat i va continuar re-
querint el servei posant-se en 
contacte directe amb ell.

Encara que ja ha passat l’eta-
pa més dura de la crisi, la 
xarxa de voluntariat continua 

plenament activa per a aquells 
casos que continuïn necessi-
tant algun tipus d’ajuda.

La impressió per unanimitat 
de tots els integrants del vo-
luntariat durant aquesta expe-
riència és d’una gran satisfac-
ció per sentir-nos útils per als 
habitants del Catllar, els quals, 
a més, constantment fan arri-
bar el seu agraïment i afecte 
als voluntaris. La iniciativa ha 
estat un èxit, i si cal remarcar 
un punt menys positiu és la in-
cògnita de saber si realment 
hem arribat a tothom que ho 
necessitava, ja que el més 
complicat ha estat donar a 
conèixer la nostra labor a tots 
els integrants de grups de risc 
al Catllar.

I sens dubte, el glop més 
amarg va ser la defunció 
d’un dels usuaris, per causes 
alienes al Covid-19, que va 
commocionar intensament 
al grup quan la seva família 
ens va comunicar la trista 
notícia.

44 
VOLUNTARIS

20 
actuacions 

el mes de març

38 
actuacions 

el mes d’abril

6 
actuacions 

el mes de maig

38 
USUARIS

62 
ACTUACIONS
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MedI aMbIent 
Associació mediambiental la sínia www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat

Any rere any, durant una o dues 
setmanes, si camineu per l’en-
torn de la zona humida de la 
Resclosa potser veureu una 
nansa verda, una trampa flo-
tant, dins de l’aigua, entre la 
vegetació o en alguna de les 
vores. És l’eina que fem servir 
per mirar de fer un seguiment 
de la població de tortuga de 
rierol que viu al riu Gaià. En 
aquestes nanses, quasi del tot 
submergides a l’aigua, hi en-
tren sobretot tortugues, i això 
ens permet identificar noves 
cries del mateix any o d’anys 
anteriors, i a la vegada observar 
exemplars adults que ja estan 
marcats i veure si evolucionen 
bé. Gràcies a aquest mètode de 
trampeig i alliberament, aquest 
any hem pogut identificar 13 
nous juvenils i fer el seguiment 
de 9 exemplars adults. Amb 
aquestes dades que cada any 
anem recollint, constatem que 
la població de tortuga de rierol 
del Catllar està del tot conso-
lidada. Ara el nou repte és ob-
servar si en els propers mesos 
i anys el cabal ambiental del riu 
afavoreix que hi hagi interacció 
amb els altres nuclis de pobla-
ció de tortuga de rierol que hi 
ha al tram baix del Gaià.

Per altra banda, aquest se-
guiment també ens permet 
intentar capturar algun dels 
exemplars de tortugues exò-
tiques que algunes persones 
abandonen en aquests espais 
naturals. Encara avui, hi ha 
una certa tendència a com-
prar tortugues exòtiques com a 
animals de companyia. I mal-
auradament molts propietaris 
d’aquests animals, passats 
uns anys, descobreixen que 
les tortugues són animals que 
creixen força i que tenen ne-
cessitats d’espai i alimentació. 
I que moltes poden viure força 
anys. Tot això fa que moltes 

mera que capturem al riu Gaià. 
Aquesta tortuga és del mateix 
gènere que la tortuga de rierol 
autòctona (Mauremys lepro-
sa). Aquest fet podria generar 
una problemàtica associada 
amb les espècies exòtiques, 
potser encara més complexa, 
com és la hibridació o encre-
uament entre espècies del 
mateix gènere.

Per tot plegat, reiterem la 
demanda que no s’alliberin 
espècies exòtiques, i de fet 
cap espècie sense control. 
Cal sempre trucar als Agents 
Rurals. L’arrel del problema, 
però, és sobretot quan anem 
a comprar un d’aquests ani-
mals. Caldria ser extremada-
ment conscient que comprar 
una tortuga comporta obli-
gacions i deures. Per això us 
animem a no comprar-ne, i a 
canvi gaudir d’una passejada 
a l’entorn de la zona humida 
de la Resclosa i amb una mica 
de sort, observar alguna tor-
tuga de rierol prenent el sol a 
sobre d’un tronc o pedra.

acabin alliberades als rius i 
zones humides, segurament 
amb tota la bona intenció dels 
seus propietaris, però aquest 
gest és del tot nefast per a la 
fauna autòctona. En el cas de 
les tortugues, aquestes espè-
cies exòtiques competeixen 
directament per l’alimentació 
i les zones assolellades, entre 
d’altres. És el cas de les co-
negudes tortugues d’orelletes 
vermelles o grogues, animals 
originaris de Nord-amèrica. En 
el cas de tindre o trobar-vos 
un d’aquests animals, cal que 
truqueu als Agents Rurals i mai 
alliberar-los al medi natural.

La sorpresa que ens hem tro-
bat aquest any va ser desco-
brir en una de les nanses de 
seguiment un juvenil d’una 
tortuga de rierol asiàtica o 
tortuga de tres crestes xinesa 
(Mauremys reevesii). La pri-

exòtiques
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BUSCAMOS TERRENOS

¿Por qué instalar paneles solares? 
Porque serás más independiente de tu compañía eléctrica. Los paneles 
solares captan los rayos del sol y los transforman en electricidad para tu 

consumo. Esa electricidad la dejas de consumir de la red.  

 

¿Qué incluye tu instalación? 

 Estudio personalizado de tu consumo 

 Todos los componentes y materiales 

 Monitorización de tu instalación para que 
tengas el control en tu teléfono 

 Instalación y puesta en marcha 

 Legalización de la planta solar en industria 

 Memoria técnica  

 CIE (Certificado de Instalación Eléctrica) 

 Todas las gestiones (permisos, tasas y 
trámites) 

 

Ahorro desde el primer 
momento 

Nada más finalizar tu instalación, 
los paneles empiezan a generar 

electricidad con el sol 

Respeto por el medio 
ambiente 

Es la energía más verde que 
existe 

Eres el dueño de tu 
electricidad 

Adapta tu consumo e 
independízate de tu 
compañía eléctrica. 

Aumenta el valor de tu 
vivienda 

Las casas eco-friendly tienen 
un valor añadido y un mayor 

atractivo 

www.tucasasolar.es 
 

977 254 704                 679 379 024             info@tucasasolar.es 

Kit conexión a red de 3,1 kW: 6.780 € 

Kit conexión a red de 4,4 kW: 7.760 € 

Kit conexión a red de 6,1 kW: 9.640 € 

*Impuestos incluidos.  Precio orientativo. 

679 379 024               977 254 704                terrenos@sunsystems.es

Estudio gratuito  

y sin compromiso

PARA ALQUILER (30 AÑOS)

CERCA DE TARRAGONA (máx. a 20 KM)

TERRENO RÚSTICO

FIRMA ANTE NOTARIO

RENTA MÍNIMA 1.000€/Ha AL AÑO

WWW.SUNSYSTEMSGROUP.COM

1
2
3
4
5

1.000€/Ha al año
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La comissió territorial d’urbanisme aprova els 
canvis en el POUM per recuperar La Fàbrica
La Comissió d’Urbanisme de Tarra-
gona ha aprovat aquest mes de juny 
la modificació del POUM del Catllar 
per fer possible dotar de nous usos 
i recuperar l’antic recinte industrial 
de La Fàbrica, que actualment es 
troba en un estat de degradació 
després de més de quatre dèca-
des d’abandonament. La Fàbrica 
del Catllar està ubicada al nord del 
nucli urbà i composta per diverses 
edificacions. En una de les parts hi 
ha dos edificis fabrils: la Fàbrica Ve-
lla, del 1754, i la Fàbrica Nova, del 
1860. També s’hi pot trobar un molí 
fortificat del segle XIII i l’anomena-
da colònia, una construcció que 
acollia els antics habitatges dels 
treballadors i les seves famílies. En 
un primer moment, el conjunt de La 
Fàbrica es va dedicar a la indústria 
de paper i, posteriorment, tèxtil. 
L’any 1975 va caure en desús i es 
va anar degradant.

La Cooperativa La Fàbrica de la 
Transició és la propietària del re-
cinte i ha impulsat un projecte per 
donar-li nous usos i recuperar el 
conjunt. Gràcies a l’aprovació de 
la modificació del planejament 
se’n podrà tirar endavant la recu-
peració. A l’edifici de la Fàbrica 
Nova es preveu habilitar 20 uni-
tats de cohabitatge. Aquesta és 
una modalitat de convivència on 
les persones usuàries disposen 
d’espais i serveis comuns, com 
ara bugaderia, neteja, menjador 
o locals per a reunions i esports, 
per exemple, a més del seu pro-
pi allotjament. D’altra banda, la 
Fàbrica Vella podrà acollir usos 
hotelers i activitats culturals i la 
colònia es destinarà a viver d’em-
preses per a iniciatives promogu-
des pels residents a les unitats 
de cohabitatge o per entitats del 
territori.

La sortida fa unes setmanes del 
govern municipal del regidor Da-
niel Rodríguez Polo ha obligat a 
una reestructuració del cartipàs 
municipal.

Així, l’alcalde, Joan Morlà, recu-
pera l’àrea de Personal i s’atribu-
eix la de Medi Ambient a Marcelo 
Tarantino, mentre que Carles Gui-

L’Ajuntament del Catllar ha apro-
vat l’expedient de contractació 
per al subministrament i instal-
lació de nous bàculs i lluminàri-
es per a la renovació de tots els 
punts de llum de la xarxa d’en-
llumenat públic de la urbanitza-
ció Esplai Tarragoní, mitjançant 
procediment obert i tramitació 
ordinària. El  pressupost de lici-
tació és de 316.892,04 euros (IVA 
inclòs) i una durada del contrac-
te de 2 mesos.

Amb aquest nou enllumenat led, 
molt més eficient, s’aconseguirà 
un estalvi energètic estimat del 
79% i es compliran els requeri-
ments de la normativa contra la 

Reestructuració 
del cartipàs municipal

licitació del nou enllumenat de 
la urbanització Esplai Tarragoní 
i la coberta de Mas Pallarès

contaminació lluminosa de les 
zones urbanes i s’afavorirà el 
medi ambient amb la reducció 
d’emissions de CO2. L’actuació 
compta amb una subvenció de 
ll’IDAE de 131.036 € correspo-
nent al 50% del cost de la inver-
sió.

es rehabilitarà 
la coberta de mas pallarès
L’Ajuntament del Catllar ha apro-
vat també l’expedient de con-
tractació de l’obra municipal 
ordinària de rehabilitació de la 
coberta de Mas de Pallarès, amb 
pressupost base de licitació de 
93.151,67 euros i una durada del 
contracte 2 mesos.

llén acumula a les funcions que ja 
té atribuïdes Joventut i Entitats i 
Montserrat Mestre addiciona les 
àrees de Participació Ciutadana 
i Transparència. També es rees-
tructuren les tinences d’alcaldia, 
que a partir d’ara queden de la 
següent manera: Carles Guillén 
(primera), Marcelo Tarantino (se-
gona) i Francesc Saigí (tercera).
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Concurs per triar les imatges 
del Calendari del Catllar 2021
Les fotografies del Calendari 
del Catllar 2021 s’escolliran 
a través d’un concurs obert a 
professionals i aficionats del 
municipi del Catllar majors 
de 18 anys. A més de veure 
la seva fotografia publicada 
al calendari, també s’empor-
taran un premi de 100 euros 
en forma de vals de consum a 
establiments i restauració del 
municipi. El termini de presen-
tació s’acaba el 31 de juliol.

BaSES DEl ConCURS 
DE FoToGRaFIa 
PEl CalEnDaRI 2021

oBJECTE
Aquestes bases tenen com A 
objecte regular la convocatò-
ria del Concurs de Fotografia 
per al Calendari 2021.

TEMàTICa
Es premiaran 12 imatges 
d’àmbit municipal i de temàti-
ca lliure (artístic, festiu, natura, 
cultura, patrimoni, civisme…).

DESTÍ
Les imatges premiades s’em-

praran en el calendari munici-
pal de l’any 2021.

PaRTICIPanTS
Professionals i aficionats del 
municipi del Catllar, majors de 
18 anys.

PREMIS
12 premis dotats amb 100 € 
cadascun en forma de vals de 
consum a establiments i res-
tauració del municipi.

FoRMUlaRI D’InSCRIPCIÓ
Indispensable omplir totes 
les dades per concursar. Full 
d’inscripció annex.

InSCRIPCIÓ i aDMISSIÓ

•Inscripció gratuïta que pren-
drà vàlua quan es presentin les 
imatges amb el full d’Inscrip-
ció seguint totes les indicaci-
ons.

•Es rebran obres fins al 31 de 
juliol a les 22.00 h.

UnITaTS aDMESES
Es poden presentar 3 fotogra-
fies com a màxim per concur-
sant.

REQUISITS

•No s’admeten fotografies ja 
presentades i/o premiades en 
anteriors edicions o altres cer-
tàmens.

•Els autors renuncien als drets 
d’explotació de les imatges i en 
permeten l’ús municipal, espe-
cificant-ne l’autor.

•Els continguts no poden vul-
nerar cap dret fonamental o su-
posar ofensius, discriminatoris 
o obscens.

•Les captures no poden fer pu-
blicitat de marques comercials 
ni fomentar consum d’alcohol o 
substàncies no permeses.

MoDalITaT
Digital.

PRESEnTaCIÓ

•En color.

•Format JPG, grandària míni-
ma de 1500 x 1000 píxels. No 
superior a 5 MB.

•Alta resolució (300 ppi).

•Orientació horitzontal.

•Cal que es trameti amb el 
Full d’Inscripció, on constarà, a 
més de les dades personals, un 
pseudònim, títol, lloc, data de la 

captura i descrip-
ció.

•Les fotogra-
fies no han de 
portar signatura 
impresa ni anar 
emmarcades.

PaRTICIPaCIÓ

• Via inter-
net. Només 
s’acceptaran 
treballs envi-
ats al correu 
electrònic i que 
adjuntin el Full d’Inscripció, a: 
ajuntament@elcatllar.cat.

•Cal escriure a l’assumpte de 
l’e-mail: CONCURS DE FOTO-
GRAFIA PEL CALENDARI 2021.

•Al cos del missatge del correu, 
només ha de haver-hi el vostre 
PSEUDÒNIM.

•Com a arxiu adjunt: la/es fo-
tografia/es i el Full d’Inscripció.
aCCEPTaCIÓ DE lES BaSES
La participació en el concurs 
suposa l’acceptació de cadas-
cuna de les seves bases així 
com la resolució del Jurat, que 
serà inapel·lable.

JURaT
El Jurat estarà format pels regi-
dors de l’Ajuntament del Catllar 
i professionals de la imatge.

VEREDICTE i llIURaMEnT 
DElS PREMIS

•La decisió del Jurat no podrà 
qüestionar-se legalment.

•Es farà pública l’11 d’agost a 
través de la pàgina web i de les 
xarxes socials, prèvia comuni-
cació als premiats.

•El lliurament dels premis es 
farà efectiu el dia 14 d’agost a 
l’Ajuntament a les 12 hores del 
migdia.
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Aquest mes de juny s’ha re-
alitzat el relleu a la presidèn-
cia del Club Esportiu El Catllar. 
Ha estat un traspàs de poder 
tranquil, ja que Xavier Roch 
havia decidir deixar de ser 
president de l’entitat després 
de quatre anys en el càrrec i hi 
va haver una única candidatu-
ra per rellevar-lo, encapçala-
da per l’exjugador del primer 
equip —igual que Roch— Cesc 
Armengol. L’assemblea gene-
ral de socis del passat 9 de 
juny va oficialitzar el canvi de 
junta directiva.

El nou president del Club Es-
portiu El Catllar només té 33 
anys, però una dilatada vin-
culació amb l’entitat com a 
jugador del primer equip. Hi 
ha estat 12 temporades, des 
de juvenil fins a aquesta dar-
rera campanya, una llarga 
etapa només interrompuda 
per dues temporades que va 
jugar a la UE Valls. Armengol 
ha estat deu anys capità del 
primer equip catllarenc. 

L’Ajuntament del Catllar 
ha arranjat aquest mes de 
juny la zona de platja de les 
piscines municipals, atès 
que el paviment presenta-
va, segons l’informe tècnic, 
un deteriorament de la 
capa superficial amb des-
preniment de fragments 
de pedra que deixava al 
descobert una superfície 
rugosa i amb cantells afi-
lats. L’estat de la superfí-
cie representava un perill 
a l’hora de ser trepitjada 
pels usuaris descalços de 

la piscina, i podia ocasio-
nar talls i altres lesions. A 
més, la desfragmentació 
d’aquesta pedra provoca-
va la caiguda de residus 
petris a l’interior del vas, 
que facilitava que s’em-
bussessin els filtres de les 
depuradores i, a més, l’es-
tat actual dels pendents 
d’una part de la zona de 
platja no afavoria l’eva-
cuació de les aigües cap 
als embornals i provocava 
l’entollament d’algunes de 
les zones pavimentades.

eSPORtS

Relleu en la presidència 
del CE El Catllar

Arranjament 
de la zona de platja 
de les piscines 
municipals

Cesc armengol 
substitueix 
Xavier Roch, 
que ha estat 
president 
els darrers 
quatre anys

L’equip directiu està format 
per Cesc Armengol com a 
president i l’acompanyen 
altres exjugadors, com Jau-
me Pedra (secretari), Ricard 
Monge (tresorer) o Òscar 
Olivé (responsable de vete-
rans). Completen la junta di-
rectiva Joan Maria Cunillera 
(responsable de futbol base), 
Maria Boronat (responsable 
de l’àrea social), David Gi-
nebra (comunicació i xarxes 
socials) i Joan Inglés (res-
ponsable de camp).

La nova junta directiva que dirigirà el club els propers quatre anys. / CE EL CATLLAR

nou entrenAdor
La nova junta ja ha pres les pri-
meres decisions. La més desta-
cada ha estat la contractació d’un 
nou entrenador, Isaac Fernández, 
que substitueix Àlex González, 
que ha fitxat per la Pobla de Ma-
fumet B. El nou entrenador cat-
llarenc, Isaac Fernández, és un 
tècnic experimentat, que ha dirigit 
la Rapitenca, la Pobla de Mafu-
met i l’Ascó, entre altres equips. 
L’acompanyaran Dani Barroso 
com a segon entrenador i Dani 
Guerrero com a auxiliar.

“L’objectiu és recuperar l’afició i 
que el CE El Catllar sigui el club 
dels catllarencs i catllarenques, 
a més de potenciar el futbol 
base. En el terreny esportiu ens 
volem mantenir a Primera Cata-
lana i continuar sent el club de 
referència del Baix Gaià i un dels 
de la província, però conscients 
dels recursos que tenim. Hem 
d’aconseguir ser un club estable, 
continuant la feina feta els dar-
rers quatre anys”, afirma el nou 
president.
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LeS nOStReS uRbanItzaCIOnS

sant roc

ariadna tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

InGREDIEnTS  
per a 2 persones
◗ 300 g de pèsols
◗ 1 patata gran
◗ 1 ceba mitjana
◗ 2 ous de gallines en 
llibertat
◗ 2 grapadets de pernil 
ibèric tallat a daus
◗ Aigua
◗ Oli d’oliva verge extra o 
mantega
◗ Sal

En aquesta edició us propo-
so un plat saludable, nutritiu 
i ple de proteïnes. Es tracta 
d’una deliciosa crema de pè-
sols coronada amb ou escal-
dat i pluja de pernil.
Podeu fer el plat més complet 
substituint l’aigua per caldo 
de verdures o de pollastre. 
Pel que fa als pèsols, millor si 
són frescos, però si no també 
en podem fer servir de con-
gelats. Quant al pernil, si és 
ibèric serà més gustós, si no 
també podeu fer servir pernil 
serrà.
Us proposo preparar l’ou 
escaldat amb el mètode del 
film, ja que és senzill, ràpid 
i a l’abast de tothom, però 
també podeu utilitzar altres 
procediments.

PREPaRaCIÓ
◗ Pelem, piquem i so-
fregim la ceba en una 
cassola fonda.

◗ Quan estigui cuita, hi 
afegim la patata pelada 
i tallada a daus i els pè-
sols. Remenem.

◗ Hi afegim aigua fins 
a cobrir les verdures. 
Deixem bullir fins que 
tot estigui cuit. Parem 
el foc i triturem.

◗ Preparem els ous es-
caldats. Cobrim la part 
interior d’un bol amb pa-
per film. El pintem amb 
una mica d’oli d’oliva. 
Amb compte, trenquem 
i hi posem 1 ou al centre. 
Hi afegim un polsim de 
sal. Agafem els extrems 
del paper i creem una 
bossa tot recargolant la 
part superior (hem d’in-
tentar que no quedi aire 
dins de la bossa). La lli-
guem amb fil de cuina. 
Repetim la operació amb 
l’altre ou. Escalfem aigua 
en un cassó i quan esti-
gui bullint hi afegim les 
bossetes. Deixem coure 
durant 4 minuts. Retirem 
les bossetes i les posem 
en un bol amb aigua fre-
da per trencar la cocció. 
Posem les bossetes so-
bre el marbre, tallem la 
part superior de la bossa 
i descobrim l’ou.

◗ Emplatem. Servim el 
puré en els dos plats, 
repartim el pernil i col-
loquem un ou a sobre de 
cada plat. Podem regar 
amb una mica d’oli.

Més receptes a:  
https://lasdeliciasdeariad-
na.wordpress.com        
las delicias de ariadna

En aquesta secció ja hem 
conegut més de la meitat 
de les urbanitzacions i en 
aquest número ens cen-
trem en una que, per les 
seves característiques, és 
singular. Es tracta de Sant 
Roc, que no només és una 
de les urbanitzacions més 
antigues del Catllar, sinó 
que continua sent privada 
i, a més, es troba dividida 
entre dos municipis: el Cat-
llar i la Secuita. A Sant Roc 
hi ha 80 parcel·les i actu-
alment la meitat de famíli-
es que hi viuen tot l’any, la 
resta només hi van a l’es-
tiu i les vacances i caps de 
setmana. Quan hi viu més 
gent, hi poden residir entre 
200 i 250 persones. 

L’origen de Sant Roc el tro-
bem a finals dels anys sei-
xanta i inicis dels setanta, 
quan Finques Segarra va 
projectar aquesta urbanit-
zació al costat de la carre-
tera que uneix Tarragona 
amb Santes Creus. Contrà-
riament al que succeïa a la 
majoria d’urbanitzacions 
projectades durant aque-
lla època, aquesta ja es va 
dissenyar amb carrers, ca-
nalitzacions d’aigua i altres 
serveis.

Sant Roc és una rara avis 
entre les urbanitzacions del 

Catllar, ja que es manté com 
a privada i no està en pro-
cés de recepció per part de 
l’Ajuntament. El president 
de la seva junta directiva, 
Miquel Blay, reconeix que 
aquesta característica té 
avantatges i inconvenients. 
“Només tenim una entrada 
a la urbanització i si els 
veïns i veïnes ens ho plan-
tegéssim podríem posar 
una barrera per regular-ne 
l’accés. El desavantatge és 
que tots els serveis els hem 
de pagar nosaltres”, explica 
Blay.

Tot i això, tenen uns acords 
amb l’Ajuntament del Cat-
llar pel manteniment dels 
carrers o la recollida de les 
escombraries. Recentment, 
a través del conveni del 
consistori amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès, 
s’han canviat els conteni-
dors de la brossa. També 
durant el període de confi-
nament per la Covid-19, la 
brigada municipal del Cat-
llar ha passat a desinfectar 
els espais més concorre-
guts de la urbanització. Per 
altra banda, el consistori 
catllarenc aporta una sub-
venció a la junta per bonifi-
car una part de la despesa 
de la llum. L’Ajuntament de 
la Secuita hi envia també 
periòdicament l’escombra-

dora. El subministrament 
d’aigua el reben de la Se-
cuita a través de pous pro-
pis. Estan a l’espera, però, 
de poder-se connectar a la 
depuradora de Mas d’Enric.

A Sant Roc disposen d’una 
pista poliesportiva per jugar 
a tennis i que també compta 
amb cistelles de bàsquet i 
porteries d’handbol. Tam-
bé disposen d’un petit parc 
infantil. Tenen previst pro-
perament substituir els fa-
nals de la urbanització, que 
són molt antics, per uns de 
nous. Per això, la junta por-
ta uns quants anys estal-
viant. Disposen d’un canal 
de Whatsapp per contactar 
amb els veïns que durant la 
crisi del coronavirus ha es-
tat molt actiu.

Sant Roc està a poc més 
d’un quilòmetre de la Se-
cuita i a set del Catllar, cosa 
que fa que fa que tinguin 
més relació amb aquesta 
segona població i també 
amb Tarragona, ja que per 
la carretera TP-2031 acce-
deixen molt ràpidament a 
la ciutat. A més, la majoria 
dels habitants procedeixen 
d’allí. A l’estiu fan una festa 
el primer cap de setmana 
d’agost, amb diverses ac-
tivitats que apleguen més 
d’un centenar de persones.

CREMa DE 
PÈSolS 
I oU 
ESCalDaT
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El dia 12 de març arribava a 
la Llar, des dels Serveis Ter-
ritorials del Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, un comunicat 
que ens avisava que potser 
hauríem de tancar el centre 
amb motiu de la pandèmia 
de la Covid-19 durant dues 
setmanes. El 14 es decla-
rava l’estat d’alarma i fins 
l’1 de juny no hem pogut 
tornar a la Llar: els quinze 
dies s’havien convertit en 
dos mesos i mig!

Tothom ha pogut veure (a la 
televisió, per exemple), i qui 
té infants o adolescents en 
edat escolar, com l’escola 
i l’institut ha implementat 
estratègies per arribar a les 
cases de l’alumnat. Però, i 
amb els infants més petits 
com ho fèiem?

Tot i que oficialment no s’ha 

trobat important aquest con-
tacte telemàtic amb els in-
fants de 0-3 anys, nosaltres 
com a educadores sentíem 
la necessitat de mantenir 
d’alguna manera el vincle, 
la relació construïda amb 
els nens i les nenes durant 
la quotidianitat dels mesos 
que havíem estat juntes. I 
també perquè pensàvem 
com podíem estar presents 
en la vida dels infants per 
poder facilitar el moment del 
retrobament, en el cas de la 
reobertura de la Llar.

I per aquest motiu vàrem 
crear un canal a YouTube, 
el canal “SÓC DE COLORS: 
LA LLAR A CASA”.

Aquesta eina ens ha pos-
sibilitat arribar a les cases 
dels infants per explicar 
contes, cantar les nostres 
cançons, realitzar activi-

tats amb les famílies, pre-
parar la reobertura...

Les famílies ens han co-
mentat que ha estat un 
recurs, inclús més vist que 
certs dibuixos animats 
adreçats a aquesta edat, i 
ens han valorat molt posi-
tivament aquesta iniciativa, 
ja que veien com els seus 
fills/filles es posaven con-
tents/contentes en arribar 
un nou vídeo.

Amb tot, hem complert amb 
el nostre objectiu: que els 
infants ens seguissin ve-
ient, ens sentissin la veu, i 
en definitiva ens recordes-
sin, per continuar el vincle 
sense la presència física.

I és que les emocions i 
l’alegria també es poden 
comunicar des de la dis-
tància.

LLaR a CaSa

l’educació 
en temps de Covid

Solen dir que l’educació ha de 
tenir la capacitat d’adaptar-se 
a les circumstàncies dels i les 
alumnes i a allò que demana 
la societat amb la qual s’inte-
ractua. Doncs des del dia 12 de 
març tot el món de l’educació ha 
hagut d’adaptar-se el més ràpid 
i eficaçment possible a aquesta 
nova situació.

Una situació que ha demanat i 
demana grans dosis de serenor, 
esforç i comprensió. Tots els 
sectors de la comunitat educa-
tiva: alumnes, docents, famílies, 
administració i serveis han vist 
com el model d’escola que hi ha-
via fins a l’actualitat era caduc. 

S’han impulsat eines de treball 
que fa més de deu anys que es 
trobaven entre nosaltres, però que 
la resistència al canvi i un statu 
quo establert feia que el seu ús 
no fos l’habitual. Una flexibilitat 
horària i una necessitat d’autore-
gulació de treball i estudi que ens 
ha fet evolucionar a tots i totes de 
cop. Però també diuen que el caos 
és allò que produeix els canvis 
més significatius.

Aquests canvis, tot i que ens 
els hem trobat tots alhora amb 

l’afegitó del confinament cau-
sat per la pandèmia, ens han de 
servir per evolucionar com a so-
cietat i adaptar-nos als canvis 
de la realitat actual en el món 
educatiu. Docents utilitzant ei-
nes competencials de docència 
a distància amb una interacció 
i un plantejament d’activitats 
que facilitin l’autoaprenentatge 
i l’autoregulació dels matei-
xos alumnes, molt difícil en les 
etapes més joves del sistema 
educatiu. Famílies implicades 
i acompanyant en els aprenen-
tatges.

En aquesta nova situació, so-
bretot en les etapes dels més 
petits, però que també ens 
valdria per a la resta d’etapes 
educatives, podríem fer el se-
güent analogisme per veure la 
relació que han de tenir aquests 
tres sectors tan importants de 
les nostres comunitats educa-
tives: “Les famílies han de ser 
les mans que piloten l’avió —els 
alumnes— amb el guiatge i les 
eines de comunicació des de la 
torre de control —els docents.”

FRanCESC SERITJol 
DIRECToR DE l’InSTITUT 

ESCola l’aGUlla

Les obres del nou edifici de l’Escola 
Municipal de Música del Catllar 
i de l’Institut 
Escola L’Agulla 
avancen a bon ritme
Les mesures per lluitar conra 
el contagi del coronavirus van 
provocar que el passat 20 de 
març s’aturessin les obres del 
nou edifici de l’Escola Muni-
cipal de Música del Catllar i 
de l’Institut Escola L’Agulla, 
només tretze dies després 
de la col·locació de la primera 
pedra. El passat dimecres 22 
d’abril, les obres es van reem-
prendre i el nou equipament 
va agafant ràpidament for-
ma. L’objectiu és que el curs 
vinent el Catllar compti amb 

un centre educatiu que aple-
garà més de 700 alumnes i 
120 docents.

Les obres les porta a terme 
des del passat mes de de-
sembre l’empresa Voracys 
Construcciones y Servicios, 
que va guanyar el procés de 
licitació obert per l’Ajunta-
ment del Catllar, al qual es 
van presentar un total de 
cinc ofertes. La durada pre-
vista del contracte és de vuit 
mesos.
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Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.comVet-COnSeJOS

coronavirus y mascotas

El coronavirus ens ha canviat un estil de vida i ja 
no podrem fer les mateixes coses que abans

entReVISta  
Doctor Santiago BorràS 

Parlem de la Covid-19 amb el metge del 
consultori del Catllar i director de l’Àrea 
Bàsica de Salut Tarragona 4, Santiago 
Borràs. Amb més de quaranta anys 
d’exercici mèdic, reconeix que la pan-
dèmia de coronavirus ha estat la pitjor 
experiència que ha viscut. 

»com ha afectat la covid-19 el catllar?
L’afectació ha estat similar a tota la re-
gió sanitària de Tarragona: baixíssima. 
Pensàvem que hi hauria una immunitat 
de grup més alta i, en l’estudi que hem 
fet al CAP Llevant, la seroprevalença és 
de l’1,7%, molt per sota del 5% i escaig 
del conjunt de Catalunya. Al Catllar hi 
ha un percentatge important de perso-
nes grans i moltes estan en residènci-
es i, com sabem tots, l’afectació a les 
residències ha estat terrible. Pel meu 
coneixement, almenys hi ha hagut qua-
tre morts al Catllar, persones grans que 
estaven en residències.

»les dades que es poden consultar a la 
web del departament de salut registren 19 
casos positius al catllar.
D’aquestes dades no en podem fer gaire 
cas. Jo mateix vaig passar la Covid-19 
i en aquell moment no en sortia cap de 
dada. Les dades confirmades són amb 
les que s’ha fet la prova PCR. Ara la fem 
quan hi ha la mínima sospita, però els 
primers mesos no en fèiem cap. Hi ha 
hagut més casos. Comptem entre 50 o 
70 persones que han passat la Covid-19 
al Catllar. Esperem conèixer dades més 
fiables amb estudis que s’estan fent.

»A partir d’ara, que hem de fer per evitar 
contraure el virus?
Distància social, protecció amb mas-
careta i higiene són les tres coses amb 

“Els pacients que 
venen ara al consultori 
són els que hem valorat 
que necessiten 
una visita presencial”

què ens haurem d’acostumar a viure. El 
coronavirus ens ha canviat un estil de 
vida i ja no podrem fer les mateixes co-
ses que abans, com aquelles festes en 
què ens tocàvem tots i ballàvem junts. 
Aquest virus ens ha ensenyat que som 
dèbils, que som febles. 

»i quan tinguem la vacuna?
Quan tindrem la vacuna del coronavirus 
continuarem tenint por, perquè pot venir 
un altre virus com aquest. Una cosa com 
el Covid-19 no ens l’esperàvem. Aquest, 
a més, és un virus que desconeixem del 
tot. Té molta contagiositat? Si la té, afec-
ta només l’1,7% de la població. La grip 
l’agafa un 30 o un 40%. Ho desconeixem 
gairebé tot. Per què ara té menys càrrega 
viral o es contrau de forma asimptomà-
tica? O l’afectació. Deien que era un virus 
respiratori que generava pneumònies 
greus i ara ens trobem amb afectació 
neurològica, vascular, hepàtica... Una 

afectació sistèmica total. Normalment 
els virus tenen apetència per certs tei-
xits i aquest no sabem per quins la té. 
Tot això complica els tractaments. No 
sabem si hi haurà un rebrot i quan serà. 
Només sabem que hem d’estar prepa-
rats.

»i estem més preparats ara que fa uns 
mesos?
Hem viscut una experiència molt trau-
màtica i les experiències traumàtiques 
t’ajuden a percebre les coses d’una altra 
manera. Abans mai m’hauria imaginat 
que per visitar un pacient m’hauria de 
posar les bates, un mono, dos mascare-
tes, dos guants, un gorro i uns peücs. Jo 
mai m’havia posat mascareta. Visitaves i 
sabies que tenies un risc, però el corries, 
perquè et dediques a això. El coronavirus 
canvia molt això. Quan vaig agafar el co-
ronavirus, vaig pensar que havia agafat 
una infecció per la qual el 20% acaba a 

l’UVI i el 10% es moren. Té una mortalitat 
més alta que l’infart de miocardi. La gent 
que l’ha patit o han tingut un familiar in-
gressat està molt sensibilitzada, però els 
altres, no. Hem d’educar i conscienciar 
la gent. Hem hagut de multiplicat UVI i 
el 80% dels ingressats tenien Covid-19. 
Ha estat una experiència traumàtica i 
res tornarà a ser igual.

»com serà a partir d’ara anar al consul-
tori?
No serà el mateix que abans del coro-
navirus i mai ho tornarà a ser. Nosaltres 
som un focus d’infecció del coronavirus. 
Les aglomeracions als CAP i consultoris 
d’atenció primària han de desaparèixer 
totalment. El risc és immens. Hi ha gent 
que ve malalta. Al consultori del Catllar 
hem posat un porter automàtic perquè 
entri una sola persona cada cop i sense 
acompanyant. Tot el que podem ho so-
lucionem de forma telemàtica o telefòni-
ca i estem a punt de fer la videovisita. No 
crec que arribem a més d’un 20 o un 30% 
de les visites presencials que fèiem. Les 
consultes que ara venen aquí no són les 
que la gent ha triat com abans, sinó les 
que el metge o la infermera han valorat 
que necessiten una visita presencial, en 
què has d’auscultar, de palpar. Els canvis 
han arribat i es quedaran. Si el coronavi-
rus ens ha ensenyat alguna cosa és que 
no podem abaixar la guàrdia.

El SARS-CoV-2 o Covid-19 es el virus 
que ha provocado la pandemia mundial 
que estamos viviendo y el motivo del 
estado de alarma que nos ha obligado, 
a humanos y animales, a mantenernos 
aislados durante largas semanas. 

Lo primero que tenemos que tener en 
cuenta los propietarios de perros y gatos 
es que a día de hoy no hay evidencia 
científica que respalde que las mascotas 
puedan enfermar o transmitir la enfer-
medad a los humanos. Sin embargo los 

humanos sí podemos infectar a perros 
y gatos. Según los últimos estudios los 
felinos, perros, hurones y visones son 
animales susceptibles a este virus. Lo 
cual quiere decir que si están en contac-
to con una persona que ha dado positivo 
al Covid-19 podrían infectarse.

Es importante considerar que el confi-
namiento ha podido afectar a algunas 
mascotas, en mayor o menor medida, 
para bien y para mal. De modo que los 
cambios que estamos llevando a cabo 

ahora con la 
desescalada y 
vuelta a la ru-
tina por fases, 
también podrían influir en su compor-
tamiento. Principalmente en los perros, 
que durante el confinamiento han es-
tado más tiempo con su familia de lo 
habitual y a partir de ahora este tiempo 
disminuirá. Esto podría provocarles es-
tados de angustia, ansiedad e incluso 
miedo. En el caso de los gatos, cone-
jos, hurones y reptiles, es probable que 

agradezcan más esta vuelta a 
la tranquilidad y privacidad.

Si nuestro perro no se adapta 
bien a la nueva normalidad, es impor-
tante que lo consultemos con un vete-
rinario cuanto antes para poder solu-
cionar la situación. Hay que recordar 
que en estos momentos el perro lo está 
pasando mal y ningún comportamien-
to no deseable para el dueño (ladridos, 
destrozar cosas, nerviosismo extremo…) 
es a propósito.
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La JOVe LauRa

LLIbReS

La Francesca aliern, nascuda a 
Xerta, és una escriptora molt es-
timada a les Terres de l’Ebre, i ha 
estat guardonada amb el Mèrit 
de les Lletres Ebrenques de l’any 
2011 i fou distingida com Filla 
Predilecta de Xerta l’any 2016. 

En aquesta obra, l’escriptora 
ens detalla la vida de la Laura. 
Es tracta d’una noia que va mo-
rir als vint-i-dos anys degut a la 
sida, una malaltia que en l’actu-
alitat sembla controlada, però 
fa vint anys era letal. Aquesta 
xacra, que sovint es troba asso-
ciada a la droga, la prostitució, la 
promiscuïtat sexual i el perill de 
contagi, fa que la gent que la pa-
teix se senti aïllada socialment. 
I és per això que, mentre llegia 
el llibre, em plantejava si, en cas 
que es produís la legalització de 
les drogues i de la prostitució, 
moltes d’aquestes morts inútils 
no es produirien.

Al llarg del relat es veu com la 
protagonista té mala sort. De pe-
tita no va conèixer el seu pare, en 
tant que la seva mare s’aprofi-
tava de la bona gent, alhora que 
se sentia atreta per persones 
que no li convenien. La Laura, 
després d’haver patit un intent 
de violació per part del seu pa-
drastre, inicià el seu viatge amb 
males companyies pel món de 
les drogues i la prostitució. Avi-
at va començar a fumar tabac i 
després algun porro, per fer cap 
a l’heroïna i, com una cosa la 
portava a l’altra, es va haver de 
prostituir per poder pagar la seva 
addicció.

Tanmateix, no tot en la vida de 
la Laura era mala sort, ja que 
va tenir contacte amb la família 
Flores, uns gitanos que la van 
tractar com una filla. Després 

va tenir una parella, en Carlos,  
toxicòman igual que ella. Ell la 
deixà embarassada, i sort que la 
família del xicot l’acollí a casa i 
li pagaren el tractament de de-
sintoxicació, però ella es tornà a 
deixar portar pel costat fosc de 
les drogues. Al final, va aban-
donar el seu fill, deixant-lo amb 
els pares del Carlos, i tornà a la 
mala vida.

Una nit tingué un accident que 
la deixà a les portes de la mort, 
un succés pel qual va cobrar 
cinquanta milions de pessetes, 
amb els quals es comprà una 
casa, on inicià un petit període 
de benestar. En aquells temps 
ja vivia amb la Merche, qui tenia 
cura d’ella per tal d’obtenir uns 
diners amb els quals poder-se 
comprar drogues. La relació amb 
la Merche acabà abruptament, si 
bé per sort aparegué la figura del 
Julián, l’home que la cuidarà fins 
als últims dies.

Aquest llibre hauria de ser lec-
tura obligatòria per als adoles-
cents, ja que s’inicien en el món 
de l’alcohol, drogues i sexe sense 
mesurar els riscos. Ja que per 
molt que es facin xerrades expli-
catives, aquest llibre és testimoni 
de les pitjors conseqüències que 
poden tenir els estupefaents. 

Només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta 
història maridada amb l’Ader-
nats Seducció elaborat per la 
cooperativa de Nulles, un vi molt 
floral i aromàtic que ens pot aju-
dar a passar el tràngol de la dura 
història de la Laura.

Podeu trobar més 
informació d’aquest llibre a: 
https://www.cossetania.com/
la-jove-laura-2254

aUToRa: Francesca aliern
EDIToRIal:  
Cossetània Edicions
318 pàg.

FEINES  
ALS HORTS
 Sembrarem i plantarem 
carabassons, cebes, tomà-
quets tardanes, mongetes i 
enciams, esbargiries, me-
lons, síndries, etc.

 Cal mantenir la terra en 
bon estat de saó, és a dir 
grau d’humitat adequat per 
plantar i cultivar el màxim 
temps possible. Regarem 
profundament perquè l’ai-
gua arribi a les arrels. Re-
garem sempre a primera 
hora i cap al tard.

 Cal esporgar, ensofrar i 
sulfatar les tomaqueres, 
sobretot en períodes de 
gran humitat.

  Prepararem les terres 
per als bròquils, escaroles, 
espinacs, bledes, raves i 
pastanagues.

tomAqueres 
CUC DEl ToMàQUET I 
TUTa aBSolUTa: Ambdues 
plagues es poden combatre 
amb el mateix tractament 
amb Bacillus thuringien-
sis entre 7 i 15 dies, pro-
curant mullar bé la planta 
i els primers fruits, i fer el 
tractament a primera hora 
del matí o al capvespre per 
evitar forta insolació.
 Cal estar atents a la mos-
ca blanca i pugó.

JARDINERIA
  Sembrarem violetes i 
pensaments. Plantarem 
crisantems. Plantarem vi-
vaces i plantes ornamentals 
de temporada.
 Poda en verd de rosers, 
rebaixarem els brots uns 
10 cm i eliminarem les flors 
que s’han pansit.
 Cal podar i retallar arbus-
tos i tanques.
 Podes en verd d’alguns 
arbres en què vulguem re-
tenir el creixement.
 Continuarem regant evi-
tant les hores de màxima 
insolació. La millor hora és 
molt aviat al matí o tard al 
vespre.
 PoDa D’aRBUSToS: po-
dar els arbustos que han 
acabat de florir.
 Adobar el jardí, és època 
de fort creixement.
 Cavar el terra al voltant 
de les plantes per afavorir 
l’aeració i absorció d’aigua. 

CAMP
VinyA
 ESPoRGa En VERD: Com-
plementa l’esporga d’hivern 
i millora la qualitat del raïm. 
S’eliminen alguns borrons i 
els pàmpols.

míldiu
 La situació de pluges i 
humitats contínues fa que 

la pressió de míldiu es man-
tingui molt alta. Cal vigilar 
les afectacions en fulles i 
raïms. En funció de la in-
tensitat de les pluges pre-
vistes a partir de diumenge 
es valorarà la necessitat de 
recomanar un tractament 
general. Estigueu atents al 
contestador.

 En vinyes amb agricultura 
ecològica han de mantenir 
les vinyes protegides.

 Us recordem que és espe-
cialment important realitzar 
correctament els tracta-
ments, tractant fila per fila 
i assegurant-se la perfecta 
cobertura de les fulles i el 
raïm.

oliVerA
 Bon moment per treure el 
rebrotims de l’olivera.

repiló
 Caldrà estar molt atents, 
ja que aquest any de plu-
ges freqüents és molt pro-
pici per a un fort atac del 
fong.
 A finals de juliol cal estar 
atents a la primera genera-
ció de la mosca de l’oliva.

noguer
 Bacteriosi i carpocapsa.

fruiters
Aranya roja, mosca de la 
fruita, pugó verd.

JUny I JUlIol 2020
FeIneS aL CaMP, HORta I JaRdÍ
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Des que va començar l’alerta sa-
nitària a causa de la Covid-19, 
les activitats de l’Ajuntament del 
Catllar s’han hagut de reinven-
tar. En aquest sentit, hem entès 
que la nostra tasca s’havia de 
centrar primerament a potenciar 
l’activament i el suport econòmic 
i social amb una sèrie d’actua-
cions, moltes promogudes per 
la inestimable col·laboració de 
les nostres vilatanes i vilatans, 
els quals han llençat iniciatives 
tals com la confecció de masca-
retes, recollida d’aliments, aten-
ció a persones amb necessitats, 
etc. Tot això demostra el grau de 
compromís social arrelat a l’es-
perit del nostre poble.

Temps... Temps difícils i compli-
cats, aquests que ens han tocat 
viure, situacions, circumstàncies 
que mai ens podríem haver imagi-
nat i que ens han de fer tocar a tots 
plegats de peus a terra, prioritzar 
el que és necessari, adonar-nos 
d’allò imprescindible, del que te-
nim, i posar-ho en valor.

Primer les persones, les persones 
i el seu dia a dia, les persones i els 
seus éssers estimats, les seves 
necessitats diàries per esdevenir 
just això: persones, i cal que les 

L’Ajuntament ha creat tot un 
entramat d’ajudes per poder, 
entre tots, sortir-nos-en de la 
greu situació econòmica que 
tota aquesta alerta ha provocat. 
El ventall d’aquestes ajudes és 
molt ampli, hem volgut arribar a 
tots els sectors més perjudicats, 
fent ús de les eines econòmiques 
de les quals disposem gràcies 
a la bona gestió dels recursos 
que tenim a les arques munici-
pals. Així que trobareu ajudes 
a empreses, autònoms, lloguer, 
aliments, establiments, i fins i tot 
les necessitats més bàsiques de 
la nostra població. També s’ha 
intentat reduir l’escletxa digital 
d’alguns alumnes de l’Institut 

ajudem al màxim, que la solidari-
tat torni a ser un dels imprescin-
dibles i que siguem més humans, 
més sincers, amb un cor més net, 
sense foscors...

El coronavirus, aquesta crisi per 
la pandèmia del Covid-19, ens ha 
de fer adonar de tot això, de la 
nostra fragilitat, fer-nos valorar 
el nostre dia a dia i anar enda-
vant, i és per això que nosaltres, 
el grup socialista, vam tenir molt 
clar l’impuls a donar, malgrat 
estar a l’oposició, dotar-nos 

Escola L’Agulla del Catllar amb 
dificultats per a l’accés a inter-
net, facilitant uns dispositius 
USB 4G que permeten connec-
tar-se a internet per a les seves 
tasques escolars.

Les bases d’aquestes ajudes 
es poden consultar a la pàgina 
web de l’Ajuntament o trucant 
a les nostres dependències, on 
de molt bon grat les nostres 
treballadores i treballadors us 
atendran.

Des de l’Ajuntament volem do-
nar les gràcies a tots i totes les 
veïnes del municipi que, d’una 
manera o d’un altra, han partici-
pat i participen per poder acon-
seguir que tota aquesta situació 
esdevingui el més fàcil possible 
dintre de la innegable gravetat. 
També volem donar el més sentit 
condol a tots i totes els vilatans i 

d’eines per ajudar les famílies 
més vulnerables del nostre mu-
nicipi, que ho són encara més en 
aquests moments.

Per això vam elaborar i consensuar, 
junt amb tots els partits del consis-
tori, una sèrie de bases amb ajuts 
que puguin arribar a cobrir totes les 
necessitats vitals de les persones 
més desprotegides de casa nostra.

Respostes... Calen respostes, 
la gent necessita ser escoltada 
i necessita veure que les coses 
funcionen, que van endavant, que 
hi ha llum més enllà de la foscor i 
que pot anar confiant en aquells 

vilatanes que han patit de prop la 
sacsejada d’aquesta pandèmia.

D’altra banda, l’actual equip de 
govern està intentant reprogra-
mar les activitats culturals i fes-
tives per a aquest estiu, fent-les 
compatibles amb les mesures 
de seguretat decretades per a 
cada fase de tornada a la “nova 
normalitat”. Tot i que les festes 
i actes culturals no seran iguals 
als que hem anat fent als dar-
rers anys, volem mantenir, dins 
de les possibilitats, la nostra 
agenda d’actes. Principalment 
per dos motius: per oferir esde-
veniments d’oci i cultura a totes 
les catllarenques i catllarencs, 
i pel nostre compromís amb el 
sector cultural, que està passant 
un moment realment complicat 
com a conseqüència d’aquesta 
pandèmia.

que estan al capdavant del seu 
municipi.

I això no els ho estem donant ara 
mateix, on cal seguretat l’equip de 
govern transmet inseguretat i dub-
tes, sense respostes convincents 
per a la població i a sobre ara en 
minoria. No volem una fugida en-
davant, no volem més dubtes ni 
indecisions, el poble es mereix un 
equip de govern fort i unit que tre-
balli per la ciutadania, per les seves 
necessitats, el poble es mereix que 
gent preparada i amb ganes de tre-
ballar pel municipi puguin fer-ho, 
la gent no ha de veure colors polí-
tics, ha de veure voluntats, treball i 

Necesitamos un gran pacto por encima de ideo-
logías políticas. En la actual situación, el ayun-
tamiento, como administración más cercana al 
ciudadano, debe ayudar a los más vulnerables, y 
a los autónomos, empresas y comercios del mu-
nicipio, apoyarles con políticas de reactivación 
económica. Hay que replantear los presupuestos, 
bajar los gastos secundarios porque los ingresos 

sufrirán un fuerte descenso. Debemos dar marcha 
atrás en la subida del IBI y la tasa de basuras 
(seguirá siendo tan deficiente como lo es hoy). 
La Generalitat tiene competencia exclusiva en 
materia de asistencia social y debe de atender 
a las necesidades de la población, dejando a un 
lado quimeras independentistas insignificantes 
para la mayoría.

Fa poques setmanes vam sortir de la junta de govern, 
després de veure que entenem la política de manera 
molt diferent. Ho hem tornat a comprovar en el ple de 
l’11 de juny, en el qual ens van presentar una modifi-
cació als pressupostos de 742.951 €. S’hi han afegit 
105.000 € en ajuts relacionats amb la Covid-19. Ens 

sembla perfecte. Però els altres 637.951 € on aniran? 
De debò les despeses bancàries s’han multiplicat per 
quatre? O l’enllumenat de Nadal per dos? Òbviament, 
l’oposició hi va votar en contra i la modificació no es 
va aprovar. Però no es pot jugar així amb els impostos 
de tots. On és la transparència?

Per últim, us demanem prudèn-
cia i precaució, tant en les sorti-
des al carrer com en els actes en 
què participeu. Les mesures de-
cretades amb el distanciament 
social fan que les relacions en-
tre persones siguin molt fredes, 
sobretot per a una societat amb 
tanta vida social com la nostra. 
Però després de tot el patiment 
que moltes famílies han sofert 
per tenir gent estimada infecta-
da, tants d’altres que s’han que-
dat temporalment o indefinida-
ment sense treball i tot l’esforç 
que sanitaris i altres treballadors 
han fet per combatre la pandè-
mia, no podem engegar-ho tot 
a rodar amb la inconsciència de 
no respectar les indicacions de 
seguretat.

Acabem l’article desitjant-vos 
molta salut i un bon estiu. Ens 
en sortirem!

esforç i més en aquests moments 
complicats.

Seguirà tres anys en minoria, l’ac-
tual equip de govern, anant trampe-
jant obstacles com pugui? ¿O serà 
valent d’adonar-se que el que cal 
és un govern fort i preparat, un go-
vern de tots i sense fissures pel bé 
de les catllarenques i dels catlla-
rencs i amb la gent que vol treballar 
pel poble i amb el poble? Nosaltres 
estem preparats per assumir el 
repte i ser forts tots plegats. Aquí 
estem a punt per anar endavant i 
construir tots junts un Catllar millor. 
Serem valents i ho farem? Per part 
nostra sí. Endavant!

superemos 
la crisis del covid

on és la transparència?

un ajuntament al costat 
de totes les veïnes i veïns 
durant la pandèmia

primer les persones

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


