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Garden Tapioles

 Coneguem les nostres  
urbanitzacions: Pins Blancs

Entrevistem la regidora 
d’Ensenyament i Benestar  
Social, Montserrat Mestre

Entrevista a Josep Maria 
Miquel, jutge de pau de  
Catllar els darrers 31 anys

pàgina 11

pàgina 13

pàgina 5

Una nova forma de consumir 
gasoil de calefacció a la teva llar

Truca’ns al 

SERVEI A DOMICILI EN 24 HORES

T’omplim el dipòsit, 
despreocupa-te’n!

Paga com i quan 
vulguis!

Sense interessos ni 
cost addicionalLa millor qualitat 

de producte

Assessorament 
energètic 

personalitzat

US DESITJA UN

Bon
Nadal

Bones 
Festes!

Finalitzen les obres del nou edifici 
de l’Escola Municipal de Música  

i de l’Institut Escola L’Agulla 
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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
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Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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El 2020 ha estat un any dur 
per a totes i tots els que lle-
giu aquestes línies. Alguns 
haureu patit la Covid-19 
en diferents graus i potser 
altres fins i tot heu per-
dut un familiar o un amic 
a causa del virus. Altres us 
heu quedat sense feina o 
us heu vist afectats per un 
ERTO. O heu tingut proble-
mes psicològics a causa del 
confinament i les diferents 
restriccions que patim des 
del març. A l’horitzó tenim 
la vacuna que ens pot ajudar 
a acabar amb el coronavirus 
o almenys conviure-hi, com 
ho fem amb altres malalties, 
i que no ens afecti d’una ma-
nera tan radical com ara en 
la nostra vida. Però encara 
falten uns mesos.

Per tot plegat, us demano 
un esforç aquestes festes 
de Nadal. Segur que teniu 
moltes ganes de celebrar 

aquestes dates tan especi-
als amb els vostres éssers 
més estimats, com ho feu 
cada any, trobant-vos tota 
la família, fent cagar el tió, 
fent-vos regals i gaudint 
de llargs àpats. Però la Co-
vid-19 no farà vacances 
aquest Nadal i una celebra-
ció com les que estem acos-
tumats i desitgem és temp-
tar molt la sort. Es poden 
produir contagis que potser 
lamentarem tota la vida. Per 
això us animo a tenir el cap 
fred i pensar que vindran 
més Nadals i que enguany 
hem de fer un parèntesi i 
celebrar-lo de forma més 
íntima.

L’Ajuntament del Catllar 
també hem hagut d’adaptar 
la nostra programació nada-
lenca a la situació actual i 
estarem amatents a les ins-
truccions que ens arribin des 
del Procicat de la Generalitat 

per si hem d’introduir canvis 
en aquesta planificació. Si-
gui com sigui, aquest Nadal 
serà diferent del d’anys an-
teriors. No podrem gaudir de 
les Estampes Nadalenques o 
del Parc de Nadal i els Reis 
d’Orient ens visitaran d’una 
altra manera. Però la Co-
vid-19 no ens ha fet renunci-
ar a la cultura perquè, com ja 
hem demostrat els darreres 
mesos, prenent les mesures 
adequades és segura.

Aquest serà un Nadal que 
recordarem com a excep-
cional, però que no l’hàgim 
de recordar amb la tristesa 
d’haver perdut un ésser es-
timat o patir seqüeles de per 
vida a causa de la Covid-19. 
Depèn de cada un de nos-
altres.

Malgrat tot plegat, us desitjo 
que passeu unes molt bones 
festes i un millor any nou!

Joan  
Morlà
alcalde 
del Catllar

un nadal diferent
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L’ermita de Sant Ramon es converteix en 
el Centre d’Interpretació del riu Gaià
Aquest mes de desembre cul-
mina la rehabilitació de l’er-
mita de Sant Ramon, que es 
converteix a partir d’ara en el 
Centre d’Interpretació del riu 
Gaià. Inclourà tres exposicions 
permanents: “La conca del riu 
Gaià. A pas d’aigua, territori i 
biodiversitat”; “El conjunt fa-
bril del Catllar”, i “Xiloteca de 
la conca del riu Gaià”.

“La conca del riu Gaià” és un 
recorregut del riu des de les 
capçaleres del riu Gaià. Per-
metrà conèixer gorgs, ràpids 
i parets d’alçada, el pas per 
camps de conreus i la plana 
fèrtil que mira al mar. L’exposi-
ció “El conjunt fabril del Catllar” 
permet fer un recorregut des 
del molí senyorial medieval a 
la fàbrica tèxtil, passant per la 
farga i el molí paperer.

Els textos van a càrrec de Xa-
vier Llopart i Hèctor Hernàndez 
—el riu Gaià— i Joan Carles 
Blanch, Josep Zaragoza, Joan 
Díaz i Josep Maria Gavaldà —
el conjunt fabril del Catllar—, 
mentre que les fotografies del 
riu Gaià són de Jordi Brú; Aleix 
Casadó (imatges ocells) i Hèc-
tor Hernàndez (imatges tortuga 
de rierol i fàbrica del Catllar), i 
pel que fa a les del conjunt fa-
bril del Catllar, són de Jordi Brú 
i Josep Zaragoza.

També hi trobarem maquetes de 
Josep Zaragoza, i “Xiloteca de la 
conca del riu Gaià” és de Joan Te-
ruel. Les Il·lustracions del Ròdol 
i del conjunt fabril del Catllar són 
de Joan Carles Blanch. El disseny 
és de Canana.studio i el muntat-
ge exposició és d’Enric Fonts. La 
coordinació del projecte ha anat a 
càrrec d’Hèctor Hernàndez, Joan 
Díaz, Xavier Llopart, Jordi Brú i 
Josep Zaragoza.

El Centre  
d’Interpretació 
del riu Gaià  
inclou tres  
exposicions  
permanents  
diferents

El passat 11 de desembre 
el director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Lluís 
Ridao, va visitar l’EDAR 1 
del Catllar, on es va fer la 
recepció de les obres de 
la depuradora. L’alcalde 
del Catllar, Joan Morlà, 
regidors de l’Ajuntament 
i tècnics municipals van 
acompanyar la visita. La 
depuradora ja dona servei 
a la urbanització Mas Vilet 
i n’ha de donar a la resta 
d’urbanitzacions properes 
una vegada estiguin en-
llestides les obres de sa-
nejament. La inversió de 
l’ACA ha estat de 923.000 
euros (IVA no inclòs). 

l’agència Catalana de l’aigua recepciona les obres 
de la segona depuradora que tindrà el municipi 

La depuradora EDAR 1 del 
Catllar té una capacitat de 
tractament de 100 m3/dia 
per servir una població actu-
al de 322 habitants equiva-
lents. Aquesta és la segona 
depuradora que l’ACA posa 
en funcionament al munici-
pi. La planta està formada 
per una línia d’aigua que 
disposa d’un pretractament, 
tractament primari i tracta-
ment biològic basat en una 
tecnologia de infiltració-
percolació. Els fangs gene-
rats en el tractament primari 
seran recollits i transportats 
per donar-los tractament a 
l’EDAR 2 del sector sud-
oest.
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la biomassa forestal servirà per escalfar 
diversos equipaments municipals
El Servei d’Assistència Mu-
nicipal (SAM) de la Diputació 
de Tarragona està redactant 
el projecte ‘Xarxa de calor de 
proximitat’ que ha de submi-
nistrar calefacció a partir de la 
biomassa forestal en una pri-
mera fase a l’Institut-Escola 
L’Agulla, l’Escola Municipal de 
Música i el futur pavelló polies-
portiu. Posteriorment es podria 
plantejar d’ampliar el subminis-
trament de calefacció a altres 
edificis públics del municipi.
El projecte ‘Xarxa de calor 
de proximitat’ pretén crear 

un model propi de referència 
d’instal·lacions de xarxes de 
calor municipals alimentades 
amb biomassa forestal de qua-
litat, un sistema més econòmic, 
sostenible i respectuós amb el 
medi ambient. Se centra en la 
utilització d’aquest combusti-
ble (estella forestal) en subs-
titució d’altres d’origen fòssil, 
per tal de reduir emissions de 
CO2. Actualment ja hi ha nou 
municipis de la demarcació 
de Tarragona que han iniciat 
aquesta iniciativa. Les actua-
cions estan cofinançades en un 
50% pels fons Feder de la Unió 
Europea en el marc del progra-
ma operatiu Feder Catalunya 
(2014-2020).

adjudicades les obres de  
rehabilitació de la coberta  
de mas de Pallarès

Comiat a mossèn  
Joan Brulles

L’Ajuntament del Catllar ha ad-
judicat el contracte per a l’exe-
cució de l’obra del Projecte de 
reforma parcial de mas de Pa-
llarès a l’empresa Obres i Ser-
veis Curto SL, per un import de 

El diumenge 27 de setembre, el 
poble del Catllar va fer un acte 
de comiat a mossèn Joan Bru-
lles, que ha marxat en missió 
pastoral al Marroc després de 
12 anys de servei al municipi. 
En el comiat hi van participar 

73.915,84 euros. S’havien pre-
sentat set ofertes a la licitació 
per a la reforma parcial d’aquest 
mas històric del Catllar, situat a 
la urbanització Mas de Pallarès-
Residencial Cinc Estrelles.

entitats del poble i moltes cat-
llarenques i catllarencs tampoc 
han volgut perdre-s’ho. La cor-
poració municipal va participar 
en el comiat. Li desitgem molta 
sort a mossèn Joan en aquesta 
nova etapa!

Una imatge dels pèl·lets que alimenten les calderes que usen biomassa forestal. / DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA

L’Ajuntament del Catllar 
aprova un pressupost 
per al 2021 de més de 
3,9 milions d’euros
L’Ajuntament del Catllar 
va aprovar el passat 10 de 
desembre en un ple extra-
ordinari el pressupost mu-
nicipal per al 2021, que as-
cendeix 3.973.157,84 euros, 
i és equilibrat en ingressos i 
despeses. Pel que fa a l’en-
deutament, serà el 0% el 31 
de desembre de 2021. Aquest 
pressupost s’ha aprovat amb 
9 vots a favor (ERC-UNICAT, 
ECG, JUNTS i PSC) i 2 en con-
tra (MO1-TE i CS).

El projecte de pressupostos 
per a l’exercici 2021 s’ha ela-
borat sota els criteris més 
adequats per donar resposta 
a les necessitats del nostre 
municipi en una situació de 
greu crisi econòmica moti-
vada per la pandèmia de la 
Covid-19. D’aquesta manera, 
es destinen 160.000 euros a 
mirar de donar suport, tant a 
les famílies com als negocis 
i empreses afectats per la cri-
si econòmica: 50.000 euros 
a la partida de fons social a 
famílies, 45.000 a la partida 
d’ajuts per a lloguers, 40.000 
a la partida d’emergències 
socials i 25.000 a la partida 
de suport a empreses.

S’han previst unes inversions 
per valor de 96.700 euros. 
Destaca la construcció de la 
pista poliesportiva de Mas 

de Pallarès, per un valor de 
56.500 euros. Es destinaran 
7.700 euros a la creació de 
punts de recàrrega de vehi-

cles elèctrics i 3.500 d’apor-
tació de l’ACA a la neteja de 
lleres, a més de 3.000 per a la 
senyalització de carrers.
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setmana, però, arran de la pandèmia i 
el consegüent confinament, es va es-
tendre a tres dies setmanals. Cal dir 
que és una iniciativa molt ben acolli-
da i valorada pels usuaris. Des d’aquí 
voldria remarcar l’excel·lent tasca 
d’aquest grup de voluntaris. Una tasca 
desinteressada i altruista però alhora, i 
dit per ells mateixos, gratificant.

Quant als Ajuts d’Aliments, s’han ela-
borat unes noves bases per a ajuts 
individuals a famílies amb dificultats 
econòmiques (manutenció). Són ajuts 
individuals per a la manutenció de per-
sones amb necessitats socioeconòmi-
ques. L’ajut consisteix en una quantia 
de diners mensuals mitjançant targeta 
moneder. No volem que ningú pateixi 
necessitats en aquest sentit.

També s’ha restablert una comissió 
social formada per Càritas del Catllar, 
L’Institut-Escola l’Agulla, Serveis Soci-
als del Consell Comarcal i la Regidoria 
de Benestar i Família de l’Ajuntament 
del Catllar, per tal de detectar famílies 
especialment vulnerables, de manera 
que ningú quedi fora dels ajuts.

De cara a l’any 2021 la consolidació 
d’aquests projectes serà especialment 
important per tal de donar resposta a 
les necessitats derivades de la pandè-
mia, i des de la regidoria estarem molt 
atents a la realitat canviant que de ben 
segur s’esdevindrà.

un repte engegar aquest projecte, i 
alhora engrescador, perquè suposarà 
la consolidació dels estudis musicals 
que ja fa anys que s’imparteixen, així 
com una important millora en la infra-
estructura del complex educatiu.

»Benestar i família és una regidoria que 
ha tingut molta feina aquests darrers 
mesos. quines mesures tenen previstes 
de cara al 2021 des d’aquesta regidoria?
El treball social, des del nostre ajunta-
ment, com en la majoria de municipis 
petits, es vertebra a partir de l’estreta 
coordinació amb els serveis socials 
del Consell Comarcal del Tarragonès. 
Tot i amb això, des de fa anys, comp-
tem al nostre poble amb dues inici-
atives municipals de les quals estem 
molt satisfets, el projecte “Amb tu a 
prop” i els Ajuts d’Aliments.

El projecte “Amb tu a prop” està a 
càrrec d’un grup de voluntaris que 
estableixen contacte telefònic amb 
aquelles persones que viuen soles. 
Aquestes trucades es feien un dia a la 

 La comunitat educativa ha complert 
amb escreix amb les demandes de  
seguretat i prevenció davant la Covid-19
Montserrat Mestre Anguera, que va 
ocupar el quart lloc de la candidatura 
d’Unicat-ERC en les passades elecci-
ons, és regidora de l’Ajuntament del 
Catllar des del mes de febrer passat, 
quan va ocupar l’escó que havia dei-
xat lliure Ariadna Dalmau després de 
la seva renúncia. Mestre està al cap-
davant d’Ensenyament i Benestar i 
Família, dues carteres que es veuen 
molt afectades per la Covid-19.

»està a punt de complir un any com a re-
gidora del catllar. quina valoració en fa?
Realment ha estat un començament 
difícil. Just entrar al consistori i al 
cap de quinze dies es va decretar el 
primer confinament. Les regidories de 
les quals em vaig fer càrrec —Ense-
nyament i Benestar i Família— estan 
molt estretament lligades a les conse-
qüències de la pandèmia. Han estat i 
estan sent uns temps molt complexos 
de gestionar i necessiten de l’esforç i 
el treball de tots plegats. Però m’he 
sentit sempre molt acompanyada per 
tot l’equip de govern. Per tant, una va-
loració positiva en aquest sentit. 

»com s’ha afrontat des de l’Ajuntament 
del catllar la pandèmia de la covid-19?
Sempre hem tingut clar que havíem 
de seguir exhaustivament les direc-
trius de la Generalitat i que havíem de 
vetllar perquè es complissin al nostre 
municipi. Tot i les dificultats de gestió 

EntrEvIstA a Montserrat Mestre. 
regidora d’ensenyaMent i Benestar i FaMília

“la relació entre  
l’ajuntament i  
l’Institut-Escola i  
la llar d’Infants ha  
estat constant, fluida i 
de plena col·laboració”

“Des d’aquí voldria  
remarcar l’excel·lent  
tasca d’aquest grup  
de voluntaris del  
projecte ‘amb tu a prop’”

que ha comportat el confinament, s’ha 
treballat perquè les conseqüències per 
als habitants del Catllar fossin les mí-
nimes.

»com ha viscut la comunitat educativa 
del municipi la pandèmia?
La meva percepció és que, tot i les 
incerteses i inseguretats que ha pro-
vocat el desconeixement que tenim 
sobre aquesta pandèmia, la comuni-
tat educativa ha complert amb escreix 
amb les demandes de seguretat i pre-
venció davant aquesta nova i desco-
neguda situació. S’ha treballat molt 
per aconseguir que els centres edu-
catius siguin espais segurs. La relació 
entre l’Ajuntament i l’Institut-Escola 
i la Llar d’Infants ha estat constant, 
fluida i de plena col·laboració.

»Aquest any vinent serà molt important 
pel que fa a l’ensenyament al catllar.
Si, és clar, tindrem el nou edifici per 
a l’Escola Municipal de Música. Ser 
un espai que compartirem amb l’Ins-
titut-Escola L’Agulla. És realment tot 
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Servei comunitari ambiental 
dels alumnes de 
l’Institut Escola L’Agulla

MEdI AMbIEnt 
Associació mediambiental la sínia www.riugaia.cat - facebook.com/riugaia - @gaiavoluntariat

Les pluges d’aquest any han 
afavorit un cabal generós al 
riu que ha permès que aigües 
avall de l’embassament, el 
Gaià mantingui fins ara el seu 
cabal ambiental. I de retruc, 
també s’han pogut fer alli-
beraments puntuals d’aigua 
més generosos, que com ja 
hem explicat altres vegades, 
s’anomenen cabals genera-
dors, i aquest l’alliberament 
des de l’embassament es fa 
obrint les comportes de fons. 
L’últim d’aquests allibera-
ments va ser a mitjans del 
mes de novembre. Aquests 
darrers anys hem anat ob-
servant com n’és d’important 
que pel riu hi circuli un cabal 
generós d’aigua, que a més, 
també transporta sediments, 
sobretot argiles. I això afavo-
reix la recuperació de la llera 
del riu i que desemboqui al 
mar.

Ara fa uns anys que els alumnes 
d’ESO fan una assignatura de servei 
comunitari. I en el cas de l’Institut 
Escola L’Agulla del Catllar, un dels 
serveis comunitaris que es propo-
sen és l’ambiental. Cada any aques-
ta activitat ha anat guanyat interès 
i aquest curs ja són un bon grapat 
d’alumnes que hi participen. I quines 
tasques realitzen? Doncs fins ara, 
s’han fet ja diverses accions com és 
el seguiment de la qualitat del riu, en 
el marc del projecte Rius; hem arran-
cat rizomes (arrels) de canya i hem 
començat a revisar les caixes niu que 
hi ha penjades en diversos arbres del 
riu. Com veieu, doncs, tot un seguit 
d’accions que en el seu conjunt són 
importants per anar millorant ambi-
entalment el nostre medi. I de pas, les 
noves generacions aprenen a valorar 
el seu patrimoni natural, el riu i tota 
la biodiversitat que hi viu. Felicitem 
a tots els alumnes implicats i el seu 
tutor. Durant el curs, si la situació ac-
tual ho permet, també organitzarem 
alguna jornada de voluntariat oberta 
a tothom.

Hèctor Hernàndez Socias
Associació Mediambiental la Sínia

Que pugen 
les anguiles!

Ara, a més, ja hem pogut 
constatar que aquests allibe-
raments puntuals d’increment 
de cabal també afavoreixen 
la connectivitat de la biodi-
versitat, el moviment de la 
fauna per tot el curs baix del 
riu. Tortugues de rierol, ànecs 
collverd, amfibis diversos i en 
especial un peix, l’anguila. El 
capvespre del dia que es va fer 
l’alliberament d’aquest cabal 
generador, a la resclosa del 
Catllar, en Joan Díaz va po-
der veure desenes d’anguiles 
remuntant el riu fins a aquest 
indret. Ja n’havíem vist algu-
na, però mai tantes com fins 
aquest moment. Així doncs, 
constatem que el riu va recu-
perant les seves dinàmiques 
naturals i és evident que el se-
güent gran repte serà el d’afa-
vorir la connectivitat de tot el 
riu, mitjançant la desconstruc-
ció parcial de l’embassament.
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A l’Itinerari de natura 
a l’entorn de la Res-
closa, s’ha adequat 
la sortida de la mina 
de la Fàbrica, instal-
lant-hi una passera de 
fusta. La millora s’ha 
executat amb la col-
laboració de l’Associ-
ació Mediambiental la 

Continuem detectant molts 
actes d’incivisme relacionats 
amb la recollida i gestió dels 
residus a diferents punts del 
Catllar. No només provoquen 
mala imatge i brutícia, sinó 
que encareixen aquest servei, 
que acaba repercutint a les 
butxaques de tots els catlla-
rencs i catllarenques.

Recordem que el passat dia 
8 d’agost de 2019 es va ad-
judicar el servei de recolli-
da i tractament de residus 
i serveis mediambientals a 

S’instal·la una passera de fusta  
a la sortida de la mina de la Fàbrica

Gestionem bé els residus que generem a casa nostra! 

Sínia i el finançament 
de l’Ajuntament del 
Catllar. Aquest itinerari 
de natura al voltant del 
riu Gaià permet fer es-
port i salut en un indret 
natural carregat també 
de passat industrial, 
com és el cas de la 
Fàbrica.

l’empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas Medio 
Ambiente, SA. Una de les me-
sures adoptades per millorar 
el servei ha estat el canvi de 
model i ubicació dels conteni-
dors del terme municipal per 
millorar l’operativitat de la re-
collida. Estem treballant per 
millorar algunes deficiències 
que hem detectat en el servei.

Us recordem que per a una 
millor gestió dels residus 
podeu fer servir aquests dos 
serveis:

L’entitat BASE Gestió d’Ingres-
sos, encarregada de gestio-
nar la recaptació de tributs 
de l’Ajuntament del Catllar, ha 
aprovat ampliar els terminis de 
pagament en voluntària dels 
imports i taxes municipals.

En breu s’informarà de les mo-
dalitats que s’oferiran als con-
tribuents per tal de facilitar-ne 
el pagament.

Telèfon i horari de contacte de 
BASE: 977 25 34 00 de 9.00 a 
14.00 hores. 

ForMES DE PaGaMEnt
1. En efectiu mitjançant 
l’abonaré. Es denomina així 
a un document que es rep al 
domicili fiscal del contribu-
ent. Cal acudir a una entitat 
col·laboradora per pagar 
l’import de l’abonaré. Es pot 
obtenir un duplicat a qual-
sevol oficina. La no recepció 
no eximeix de l’obligació de 
pagament. 

2. Per internet, mitjançant la 
pàgina web de BASE-Gestió 
d’Ingressos Locals. 

3. Per banca telefònica, mit-
jançant el servei d’atenció als 
clients de les entitats que 
disposen d’aquest sistema. 

4. Per caixers automàtics 
que disposin de lector de codi 
de barres. 

5. Domiciliació: els rebuts 
domiciliats es carreguen al 
compte dins la darrera quin-
zena del període voluntari de 
cobrament.

Calendari del contribuent 2021

recollida de  
voluminosos
És imprescindible avisar l’Ajuntament una 
setmana abans del dia de recollida.
No es recolliran matalassos, olis ni pneu-
màtics.
A les urbanitzacions, s’hauran de dur els 
trastos als contenidors més propers.

telèfon: 977 653 101

deixalleria  
del catllar
adreça: Carretera. T-203 s/n

Horaris d’obertura:  
Dimarts, dimecres, dijous i divendres: 
 de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 18.00 h

Dissabtes: de 10.00 a 13.00 h  
i de 15.00 a 18.00 h

Diumenges: de 09.00 a 15.00 h

Dilluns: TANCAT

telèfon: 637 262 418
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Aquest mes de desembre han 
acabat les obres del nou edi-
fici de l’Escola Municipal de 
Música del Catllar i de l’Ins-
titut Escola L’Agulla, que des 
fa un any ha portat a terme 
l’empresa Voracys Construc-
ciones y Servicios. La durada 
inicial de les obres era de vuit 
mesos, però els efectes de la 
Covid-19, sobretot a causa del 
confinament de la primavera, 
n’han endarrerit la finalització. 
Està previst que a inicis d’any 
entri ja en servei el nou edifici 
per a la seva doble funció.

En forma de rectangle, l’edifici 
s’ha construït on fins fa poc hi 
havia l’aparcament de cotxes, 
al costat de l’escola. L’aulari 
està integrat al conjunt sense 
semblar un afegit i hi ha es-
pais compartits. Els dos edifi-
cis estaran connectats, però el 
nou podrà funcionar de forma 
independent fora de l’horari 
lectiu. El projecte també ha 
inclòs la connexió amb l’edifici 
existent i l’adaptació de l’ac-
cés principal. La connexió del 
nou edifici amb l’escola es fa 
mitjançant un porxo nou. La 
superfície construïda del nou 
edifici és de 1.580,10 m2 dis-
tribuïda en dues plantes.

l’aulari està in-
tegrat al conjunt 
sense semblar un 
afegit i hi ha espais 
compartits

Finalitzen les obres del nou edifici  
del’Escola Municipal de Música del 
Catllar i de l’Institut Escola L’Agulla


