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les dues plantes 
s’organitzen  
amb un passadís 
central i  
dependències  
a cada un dels 
costats

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.

Recordem que el dissabte 
29 de febrer es va fer l’acte 
de col·locació de la primera 
pedra del nou edifici de l’Es-
cola Municipal de Música del 
Catllar i de l’Institut Escola 
L’Agulla, presidit pel conseller 
d’Educació de la Generalitat, 
Josep Bargalló, i amb l’assis-
tència de molts veïns i veïnes 
del poble. Hi van participar 
nens i nenes llegint alguns 
escrits i interpretant algunes 
peces musicals. En el cilin-
dre 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 escriure 
els alumnes de l’escola. 

Les dues plantes de l’edifici 
s’organitzen amb un esquema 
de passadís central i depen-
dències a cada un dels cos-
tats amb orientacions nord i 
sud. L’accés se situa a la fa-

çana est de l’edifici i dispo-
sa d’un mecanisme de doble 
porta. Al vestíbul d’entrada 
s’hi ubiquen les dependèn-
cies del conserge, l’accés a 
l’escala protegida, l’ascensor 

i els serveis. Des del vestíbul 
i en direcció a ponent s’inicia 
un passadís que permet l’ac-
cés a les estances de l’admi-
nistració, sala de professors, 
les aules d’instruments de 

l’escola de música i les qua-
tre aules específiques de 
l’aulari: laboratori i ciència, 
tecnologia i plàstica, dansa, 
psicomotricitat i música. Al 
final del passadís hi ha una 
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El Club Esportiu El Catllar i The 
British School Of Costa Dau-
rada han signat un acord de 
col·laboració per a la tempo-
rada 2020-2021, per promoure 
conjuntament els valors de la 
pràctica esportiva entre els 
més joves i difondre la tasca 
de l’entitat catllarenca.

Fruit d’aquest conveni, The 
British School of Costa Dau-
rada oferirà al seu alumnat 

L’Ajuntament del Catllar ha 
adjudicat el contracte per 
a l’execució de l’obra del  
projecte tècnic de bombeig 
d’aigua per a les instal·lacions 

El jove pilot catllarenc Bruno 
Miró ha fet una gran tempora-
da 2020, tot i les limitacions per 
la Covid-19. Ha aconseguit dos 
títols: subcampió de Catalunya 
i campió provincial de Mx85. 

L’Ajuntament del Catllar ha 
aprovat el plec de clàusu-
les administratives i el plec 
de clàusules tècniques que 
regiran la licitació del con-
curs de projectes per a la 
redacció del projecte bàsic 
i executiu i seguiment del 
projecte bàsic i executiu 
del pavelló poliesportiu del 
Catllar.

FutboL FutboL

Moto

El CE El Catllar i The  
British School of Costa  
Daurada signen un acord

l’oportunitat d’iniciar-se en la 
pràctica futbolística de la mà 
del Club Esportiu El Catllar a 
través dels equips de base. 
La crida ha estat tot un èxit, 
i un bon grup de nenes i nens 
ja s’han inscrit per formar part 
dels conjunts prebenjamí i 
benjamí.

A més de l’esportiu, els eixos 
destacats del conveni són, per 
una banda, el desig comú de 

treballar plegats per formar 
ciutadans compromesos, 
amb esperit crític, amb ca-
pacitat per autogestionar-se 
i acollidors envers la diversi-
tat. Per altra banda, l’acord 
confirma la vinculació social 
amb el municipi del Catllar, 
en línia amb el compromís 
de l’escola britànica de 
prestar el seu suport a les 
iniciatives de la comunitat 
de què forma part.

S’adjudica el projecte 
de bombeig d’aigua per 
a les instal·lacions del 
camp de futbol

Gran temporada del 
jove pilot Bruno Miró

S’instal·la un  
marcador electrònic 
al camp de  
futbol municipal  
del Catllar

aprovat el ple 
de clàusules 
per al pavelló 
poliesportiu  
del Catllar

del camp de futbol a l’empre-
sa Obres i Serveis Curto SL per 
33.727,95 €. El termini d’exe-
cució de les obres és de dos 
mesos.

La temporada de motocròs del 
2020 ha finalitzat amb la meitat 
de curses anul·lades. La tem-
porada 2021, Miró prendrà part 
als campionats de Catalunya, 
Nacional i Europeu de Mx85.

El gerent del centre educatiu, Gerard Monguió, i el president del Club Esportiu El Catllar, Francesc 
Armengol, amb alguns infants dels equips prebenjamí i benjamí. / BS COSTA DAURADA
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LEs nostrEs urbAnItzACIons

Pins Blancs

Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

InGrEDIEntS 

◗ 3 ous.

◗ 1 tassa i 1/2 
de farina inte-
gral.

◗ 1 tassa de 
sucre.

◗ 1/2 tassa d’oli 
de gira-sol.

◗ 1 polsim de 
sal.

◗ 1 iogurt natu-
ral o de llimona.

◗ 1 sobre de 
llevat.

◗ 1 culleradeta 
d’essència de 
vainilla.

◗ 3 llimones.

◗ 200 g de Phi-
ladelphia.

◗ 3 cullerades 
de sucre glaç.

◗ Un rajolí d’ai-
gua calenta.

◗ 6 flors comes-
tibles (opcio-
nal).

Esponjós i deliciós pastís de llimona amb frosting de crema 
de formatge a la llimona. Si t’agrada la llimona, aquestes són 
les teves postres. Per a les mesures he fet servir el format 
cup o tassa; si no teniu mesurador, feu servir el gotet del 
iogurt, equival a 1/2 tassa. Pel que fa a les flors, jo he fet 
servir pensaments. 

PrEParaCIÓ

◗ Ratllem la pell de les llimones, 
reservem.
◗ Trenquem els ous. En un bol, 
batem les clares i les reservem.
◗ En un altre bol, batem els 
rovells amb el sucre. Després, 
sense deixar de batre, hi afegim 
l’oli, el iogurt, la meitat de la 
llimona ratllada, el suc de mitja 
llimona, la vainilla i la sal.
◗ Ara, hi afegim la farina i el 
llevat a poc a poc i, finalment, 
les clares.
◗ Pinzellem el motlle amb oli i hi 
aboquem la massa.
◗ Enfornem a 180º a dalt i a baix 
durant 30 minuts.
◗ Preparem la crema de format-
ge. Amb ajuda d’una espàtula, 
barregem, fins a obtenir una 
textura homogènia, el formatge, 
el sucre, la meitat de la llimona 
ratllada sobrant i l’aigua.
◗ Quan el pastís s’hagi temperat, 
l’obrim i l’untem amb una capa 
de crema, després n’escampem 
la resta per damunt i pels cos-
tats. Coronem amb la llimona 
ratllada que ha quedat i deco-
rem amb les flors comestibles.

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

Pins Blancs és una urba-
nització petita, formada 
per 37 parcel·les, propera 
al nucli del Catllar, i s’hi 
accedeix per la carrete-
ra T-203, per la mateixa 
entrada que la urbanit-
zació Coll de Tapioles. 
El seu origen el trobem a 
inicis de els anys setan-
ta. Llavors era una zona 
de segona residència i de 
parcel·les per al cap de 
setmana i només mitja 
dotzena de famílies hi 
vivien tot l’any, però ac-
tualment gairebé tots els 
propietaris són de resi-
dència habitual. La gran 
majoria dels primers pro-
pietaris han anat morint 
i el seu lloc l’han ocupat 
famílies més joves.

Ja fa uns anys que la 
junta de compensació de 
Pins Blancs va impulsar 
la redacció d’un projecte 
d’urbanització, però van 
sorgir alguns problemes 
i no l’han pogut tirar en-
davant i, per tant, encara 
no té serveis bàsics com 

el clavegueram, però sí 
aigua i electricitat. Pins 
Blancs disposa d’una 
zona comunitària a l’ex-
trem de la urbanització, 
però la travessen gaso-
ductes i no hi ha pogut 
posar-hi res.

Pins Blancs comparteix 
accés des de la carrete-
ra T-203 amb la urbanit-
zació Coll de Tapioles i 
les famílies amb fills 
petits gaudeixen de la 
petita àrea de jocs in-
fantils que pertany a la 
urbanització veïna però 
que està al límit de Pins 
Blancs. Fins fa uns anys, 
havien fet reunions con-
juntes les dues urbanit-

zacions, però ara cada 
una segueix el seu camí.

Carlos Altés, president de 
la junta de compensació 
de Pins Blancs, demana 
més implicació de l’Ajun-
tament del Catllar en les 
urbanitzacions en as-
pectes com la recollida 
de la brossa i de la poda, 
que considera deficient, 
com també arreglar les 
franges perimetrals de 
protecció contra els in-
cendis forestals. Fa unes 
setmanes van patir roba-
toris a tres cases després 
de molts anys sense pa-
tir-ne cap i demanen que 
es reforci la seguretat.

Altés diu que són una ur-
banització petita amb gent 
molt tranquil·la que hi viu 
molt a gust i assenyala 
que un dels avantatges 
de Pins Blancs és la bona 
comunicació, ja que estan 
a vint minuts caminant des 
del nucli del Catllar i a poc 
més de cinc minuts en 
cotxe de Tarragona.

Pastís passió 
per la llimona

És una urba-
nització petita 
formada per 37 
parcel·les  
propera al nucli 
del Catllar, i s’hi  
accedeix des 
de la carretera 
t-203
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El curs 2018-2019 vàrem 
iniciar amb el professor de 
plàstica de l’Institut Escola 
L’Agulla, n’Omar Moreno, un 
projecte per dur a terme amb 
l’alumnat d’ESO. Aquest pro-
jecte era el disseny del logotip 
que identifiqués la Llar L’Agu-
lla. LLIM del Catllar.

El projecte es materialitzà el 
curs passat, 2019-2020, en 
forma de concurs, i va repre-
sentar unes visites de l’alum-
nat del Institut-Escola a la 
Llar. Durant aquestes visites 
els vàrem explicar el projecte 
i la metodologia pedagògica, a 
més de compartir una estona 
de jardí amb els infants, que 
de primer es mostraren, en 
general, una mica reticents a 
la presència del nois i les no-
ies, però passada una breu 

Els projectes educatius dels 
instituts escola tenen com a 
principal valor afegit el fet de 
ser un model educatiu inte-
grat, que reuneix les etapes 
educatives d’entre els 3 i els 
16 anys. Des del curs 2015-
2016, l’Institut Escola L’Agu-
lla és un dels centres amb 
aquesta casuística, un dels 
90 centres privilegiats de  
tot Catalunya que és institut 
escola. 

Com molt bé sabeu, fins ara 
els aularis estaven en dos 
edificis separats per més 
d’un quilòmetre de distància. 
Aquesta situació no ha ajudat 
gaire a entendre que el mateix 
centre aglutina les tres etapes, 
infantil, primària i secundària, 
ni que el Catllar no té un ins-
titut i una escola; el Catllar té 
un INSTITUT ESCOLA, un sol 
centre, amb un únic claustre i 
un equip directiu. 

LLAr d’InFAnts L’AGuLLA

EsCoLA

Quan la Llar i l’Institut Escola L’Agulla es tro-
ben: col·laboració de l’alumnat d’ESo en el dis-
seny del logotip de la Llar

un centre, un edifici

estona, se sentiren tan còmo-
des que es posaren a jugar. El 
comiat es va fer difícil per a 
ambdues parts. Això succeïa 
dos dies abans de tancar la 
Llar per la pandèmia: l’11 de 
març.

Amb tot, l’Institut Escola hi va 
seguir treballant i els alumnes 
que van mostrar motivació 
enviaren la seva proposta de 
disseny per al nostre logotip.

En el seu moment volíem 
preparar una exposició al 
passadís de la Llar perquè la 
poguessin veure i gaudir-ne 
tant la famílies del nostre 
centre com els i les partici-
pants. Com això malaurada-
ment no va ser possible, và-
rem presentar els dissenys 
penjant-los amb un vídeo al 

Gràcies a la sensibilitat de la 
corporació municipal, que fa 
uns anys va iniciar el projec-
te de construcció de l’Escola 
Municipal de Música, i a la 
bona entesa que hi ha hagut 
sempre entre l’Ajuntament i 
la Direcció del centre, a par-
tir del gener del 2021 tindrem 
les tres etapes juntes en un 
mateix complex educatiu. 
Una realitat que ha estat pos-
sible gràcies a la voluntat de 
l’Ajuntament del Catllar de 
construir una nova seu per a 
l’escola de música, que ens 
permetrà ampliar les aules i 
apropar totes les etapes. 

Un dels eixos que omplen de 
sentit els instituts escola és 
la continuïtat formativa, però 
també el seguiment integral 
de l’alumnat i la interacció 
entre els infants i els ado-
lescents. Tot plegat permet 
aprenentatges més integra-

canal de YouTube “Soc de Co-
lors” per al seu visionat.

Les famílies van votar per cor-
reu electrònic, i en va resultar 
guanyadora l’alumna de 4t 
d’ESO Marina Agut Sainz.

Amb aquest article volem 
agrair la tasca realitzada 
des de l’Institut-Escola en 
la persona de n’Omar Mo-
reno i de l’anterior director, 
en Francesc Seritjol, que des 
del primer dia ens ho varen 

posar molt fàcil. Però sobre-
tot reconèixer la complicitat 
que sempre trobem amb les 
nostres veïnes i els nostres 
veïns mestres, que fan pos-
sible projectes d’intercanvi 
com aquest.

dors i un increment del sentit 
de pertinença, així com també 
una major cohesió entre tots 
els integrants de la comuni-
tat educativa. És per això que 
apostem per no reservar la 
nova ala del centre a un únic 
nivell, sinó per posar en con-
tacte alumnes d’edats diver-
ses amb la finalitat de norma-
litzar la diversitat d’interessos 
i aprenentatges.

No és nou que l’Escola Mu-
nicipal de Música i l’Institut 
Escola L’Agulla compartim 
aules i edifici. Fa uns anys que 
aquest binomi ens funciona 
amb bons resultats a l’actu-
al edifici seu. Estem segurs 
que la complicitat i la bona  
entesa continuarà donant 
bons fruits i beneficiant-nos 
tots plegats.

Equip directiu de l’Institut 
Escola L’Agulla

Logotip guanyador
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Pilar Ramón
Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

vEt-ConsEJos

peligros  
navideños 
para  
perros  
y gatos

EntrEvIstA 

Josep Maria Miquel Pa-
lau ha deixat ser jutge de 
pau del Catllar després 
de 31 anys en el càr-
rec. Nascut al Catllar i 
empresari de professió, 
l’any 1989 va acceptar 
el càrrec de jutge de pau 
del seu poble. Hem vol-
gut parlar amb ell de la 
seva llarga experiència.

»com arriba al càrrec de 
jutge de pau?
M’ho van proposar i 
vaig pensar que era una 
cosa que si la feia bé o 
malament seria només 
responsabilitat meva i 
vaig acceptar. Els jut-
ges llavors eren per-
sones grans, però jo hi 
vaig entrar jove, com el 
Josep, que entrarà ara al 
meu lloc.

»en aquell moment quines eren les 
tasques d’un jutge de pau?
Més que avui, però amb menys 
feina, perquè el Catllar s’ha fet 
molt gran. Tenim gairebé 5.000 
habitants i una trentena d’urba-
nitzacions. Això dona molta feina. 
En els meus primers anys només 
podíem casar civilment els jutges 
de pau, i encara no l’alcalde i els 
regidors. He fet molts casaments, 
més de 350, en aquests trenta 
anys. Hi va haver una època que 
feia quatre casaments per setma-
na. I també he fet casaments a la 
presó de Mas Enric.

»i com són aquests casaments?
La del Catllar és l’única presó de 
Catalunya on no deixen casar 
al centre penitenciari i venen a 
l’ajuntament. Ja em vaig oferir 
a anar allí, però el director no va 
voler mai. El que no havia fet mai, 
fins fa poc, era casar una perso-
na amb manilles. Només l’hi van 

treure un moment perquè pogués 
abraçar i fer un petó a la núvia.

»i a més de casaments, quines fun-
cions més tenia?
Durant uns anys vaig haver de fer 
judicis de faltes. Era el que més 
peresa em feia. Primer perquè els 
jutges de pau no hi estem prepa-
rats, i també perquè algun cop 
havies de fer judicis de gent que 
coneixes. Però ara ja no ens toca 
fer-ho i se n’encarreguen els pro-
fessionals. Ara queda el registre 
civil i els problemes entre veïns i 
acte de conciliació.

»la gent intenta posar-se d’acord 
davant del jutge de pau i evitar anar 
al jutjat?
En trenta-un anys no ha vingut 
mai ningú que digui que té la 
culpa. Cadascú té la seva raó. Jo 
escolto les dues parts i m’expli-
quen la seva versió. Intento que 
passin quinze dies entre un i l’al-
tre perquè es refredi una mica. I 

veus que alguns tenen 
més raó. Altres venen 
una mica espantats. Jo 
sempre els deia que aquí 
es ve a parlar, a veure si 
es pot arreglar. Si veig 
que són gent raonable, 
els convoco tots dos i 
intentem arreglar-ho. I 
són una minoria els que 
no s’arreglen. Sempre els 
faig veure que si s’avenen 
s’estalviaran gastar di-
ners en advocats.

»i quins són els casos que 
li arriben?
Problemes de convivèn-
cia entre veïns. El que 
passa molt són branques 
d’arbres que entren a les 
parcel·les del costat, ca-
uen fulles a la piscina... 
Alguns cops hi ha insults, 
baralles.

»Hi ha una part de psicòleg en la 
seva feina?
Sí, potser va amb el meu caràcter. 
Mai he estat de provocar soroll i 
respecto tothom.

»Ha fet algun tipus de formació?
Sí, alguns cursets que organitza 
la Generalitat. Recordo també 
que vaig anar a veure dos judicis 
a Tarragona quan havia de fer ju-
dicis de faltes. I allí vaig aprendre 
que en un judici l’amo i senyor era 
jo. I no he deixat mai aixecar la 
veu a ningú i si algú ho ha fet li 
he dit que aquí es ve a parlar. Als 
judicis també els advocats ens 
ajudaven molt. 

»quin consell li donaria al seu suc-
cessor?
Que faci el mateix que he prac-
ticat jo: la moderació, escoltar i 
fer entendre les coses a la gent 
a les bones. Si escoltes la gent, 
t’agafen confiança. 

Casi a punto de entrar en plenas fechas 
navideñas, es importante que tengas en 
cuenta esta información para prevenir ac-
cidentes con tu querido peludo.

En primer lugar, conviene no dejar la deco-
ración navideña, sobre todo el árbol de Na-
vidad, al alcance de perros y gatos. Éstos 
se sienten muy atraídos por figuritas del 
belén, espumillón, luces, bolas del árbol, y 
no es raro atender consultas veterinarias 
de animales que han ingerido este tipo de 
objetos en esta época del año, principal-
mente perros. Los gatos se dedican más a 
escalar el árbol y jugar con las bolas, en-
tretenimientos que también pueden llegar 
a ser un peligro para ellos.

Por otro lado, la flor de Pascua o ponse-
tia, el acebo y el muérdago, son altamente 
tóxicos para nuestros animales, con lo que 
evita tenerlos a su alcance.

Y por último, en estos días comeremos 
ciertos alimentos con más frecuencia que 
el resto del año, y algunos de ellos también 
pueden ser tóxicos o perjudiciales para fe-
linos y canes: uvas, cebolla, ajo, nueces, 
huesos, chocolate y dulces navideños, 
alcohol, café. Asegúrate que no pueden 
rebuscar entre los restos de comida en la 
basura, son expertos en encontrarla!

En resumen, mi consejo es que dejes 
todo lo que pueda ser susceptible de ser 
alcanzado por tu mascota en lugares al-
tos donde no pueda acceder. Y si lamen-
tablemente ocurre algún accidente, llama 
rápidamente a tu veterinario de confianza 
para que te indique cómo actuar para el 
bienestar de tu mejor y travieso amigo.

He fet més de 350 casaments 
en aquests trenta anys

jutge de pau del catllar els darrers 31 anys
Josep Maria Miquel
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‘EL CEL no És  
PEr A totHoM’

LLIbrEs

He de confessar que soc una 
enamorada de la Marta Ro-
jals, una dona nascuda l’any 
1975 a la Palma d’Ebre. És 
una escriptora que es manté 
allunyada dels mitjans de co-
municació, cosa que li permet 
escriure amb total llibertat. Ella 
és capaç de plasmar sobre el 
paper molts dels dilemes vi-
tals que tenim les dones de la 
nostra generació, amb un valor 
afegit que prové de les Terres 
de l’Ebre, un espai del qual en 
fa bandera, i més quan manté 
la seva parla als llibres. Entre 
tots, cal destacar les novel-
les Primavera, estiu, etcètera 
(2011), i L’altra (2014), molt 
fàcils de llegir.

La novel·la El cel no és per a 
tothom, publicada la tardor del 
2018, és una obra més com-
plexa de llegir, plena de des-
cripcions molt detallades que 
reclamen l’a+tenció del lector; 
per això requereix temps i con-
centració per poder captar tots 
els girs i flashbacks que ens 
proposa l’escriptora. No és 
un llibre per a tots els públics, 
però sí que tracta un tema molt 
comú i quotidià: les relacions 
familiars entre tres germans, el 
noi i un parell de bessones que 
lluiten per ser diferents dintre 
de la seva identitat. 

La Marta situa la novel·la 
a les Cases, un poble ficti-
ci que sembla plantat a prop 
de Barcelona. Allí hi descriu 
quaranta anys de la vida de 
la família Costa, formada pel 
pare, molt malalt i afeccionat 
a les maquetes d’avions; la 
mare, perruquera; l’Eva, amb 

una sola cosa al cap, que és 
ser pilot i volar, i que fa qualse-
vol cosa per aconseguir-ho; la 
Sara, mare preocupada per la 
seva filla que està iniciant un 
projecte professional, i el Pep, 
un baliga-balaga que intenta 
posar suc al perol després de 
ser pare.

Els temes que apareixen al lli-
bre també són: la maternitat, ja 
que és un dilema en algun mo-
ment de la vida de totes les do-
nes; les drogues, sobretot en la 
joventut dels personatges; els 
models familiars actuals i els 
passats; l’especulació immo-
biliària, i la cura i la mort dels 
pares, que sempre és motiu de 
disputa. A més, l’escriptora fa 
referència a diferents moments 
històrics que ens van marcar, 
com la caiguda de les torres 
Bessones, el Fòrum de les 
Cultures o els Jocs Olímpics 
de Barcelona 92.

Només em queda recoma-
nar-vos la lectura d’aquesta 
història maridada amb el Vim-
blanc elaborat per Molí del Rué 
a Vinebre.

autora: Marta roJalS
Editorial: llibres anagrama
595 pàg.

Plantarem: cebes, enciams, 
escaroles i bledes, raves, 
alls.
Sembrarem en grana pè-
sols, faves i espinacs i juli-
vert, i caldrà buscar un lloc 
sec i exposat al sol.
Recol·lectarem cols, brò-
quils, bledes, apis, pasta-
nagues, espinacs i porros.

Preparació del compost 
amb les restes de collites, 
fulles, menjar: cal apilar-ho 
tot en un lloc airejat, re-
gar-ho de tant en tant i bar-
rejar-hi fems o nitrat amò-
nic, i al cap de sis mesos ja 
podrem disposar d’un bon 
adob vegetal. Una altra ma-
nera de saber si està a punt 
és quan ja no reconeguem 
les restes perquè estan des-
compostes.
Al gener es poden comen-
çar a preparar els terrenys 
per realitzar sembrats i 
plantacions de primavera, 
això vol dir que els trossos 
que restin inactius hauran 
de quedar llaurats, a fi que 
el fred destrueixi els ous i 
les larves dels paràsits.

FRUITERS
Comencen les feines de 
poda i plantada de fruiters 
amb arrel nua.
Tot plegat condicionat a 
les temperatures, ja que si 
es preveuen fortes gelades 
cal aturar aquestes feines. 
És recomanable fer 1 o 2 
tractaments a caiguda de 
fulla amb productes cú-
prics.
S’han de tallar xucladors i 
branques seques de l’ave-
llaner.

JARDINERIA
És temps de plantar rosers
Poda d’arbustos i tan-
ques. Cal adobar-les a raó 
de 130 grams/metre qua-
drat.
Plantarem pensaments, 
jacints, narcisos de tardor, 
tulipes, camèlies, lilàs, cla-
vellines....

T R A C TA M E N T S  
FITOSANITARIS
oliVerA
Repiló o ull de gall
Degut a la tardor tan hu-
mida i plujosa que estem 
tenint, es troben finques 
amb presència de les tí-
piques taques a les fulles 
que en provoquen la cai-
guda. Per tant, aconsellem 
revisar atentament les 
finques i en el cas de do-
nar-se aquesta defoliació 
cal protegir al més aviat 
possible les oliveres.

col i coliflor-  
erugues
Control biològic: quan els 
tractaments insecticides 
es redueixen, apareixen als 
nostres camps diferents 
depredadors i parasitoi-
des que ajuden a contro-
lar les poblacions de plaga, 
encara que no ho puguem 
detectar a simple vista.
Control químic: matèries 
actives registrades pel 
cultiu.
Cipermetrín: termini de se-
guretat de 7 dies.
Bacil lus thuringensis 
(agricultura ecològica): no 
presenta termini de segu-
retat.

enciAm
Míldiu: en l’anvers de les 
fulles es formen unes ta-
ques groguenques que, en 
el revers, queden cobertes 
per un miceli blanquinós. 
Tractament fúngic.

ceBA, cAlÇot  
i porro
Puntes cremades
Mesures culturals: aques-
ta malaltia es desenvolu-
pa sobretot en condicions 
ambientals d’altes humi-
tats, per això és conveni-
ent reduir-la en la mesura 
del possible per evitar-ne 
la propagació. Regs poc 
abundants i baixes dosis 
de plantació ajudaran a la 
ventilació i a la sequedat 
del cultiu. La rotació tam-
bé és d’una importància 
cabdal, ja que la malaltia 
pot romandre en el sòl 
llargs períodes de temps.

Míldiu: provoca taques 
allargades, localitzades 
principalment a la part su-
perior de les fulles, que ar-
riben a semblar cremades, 
i apareixen també petites 
zones cobertes per un pol-
sim gris clar. Tractament 
fúngic.

FEInES alS HortS
FEInEs AL CAMP, HortA I JArdÍ

podeu trobar més  
informació d’aquest  

llibre a: 
https://www.anagrama-

ed.es/libro/llibres-anagra-
ma/el-cel-no-es-per-a-

tothom/9788433915627/
lA_53
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Agrupació d’electors MO1-TE 
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), Carles Guillén (Junts pel Catllar) i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

El passat 10 de desembre, en 
un plenari extraordinari, es va 
aprovar el pressupost munici-
pal del Catllar per a l’any 2021, 
amb 9 vots favor i 2 en contra. 
Volem aprofitar aquestes breus 
línies per agrair la feina feta a 
les quatre formacions polítiques 
que ho han fet possible (PSC, 
ERC-Unicat, Junts i ECG).
Aquest pressupostos, com no 
pot ser d’una altra manera, 
també es veuen afectats per la 
situació que estem vivim, i, per 
aquesta raó, inclouen diferents 
ajuts de caràcter social. 
Els pressupostos municipals 
són una de les eines de tre-
ball més importants que té un 

ajuntament, en què es veuen 
reflectides les línies principals 
de l’equip de govern i de totes 
les formacions que li donen su-
port. Donen una idea dels pro-
jectes de futur i de les diferents 
polítiques que es volen assolir, 
així com la cura que es vol te-
nir en l’execució dels diners de 
tots els ciutadans i ciutadanes, 
intentant no crea dèficit i tenint 
prudència en la despesa.
És per aquesta raó que actual-
ment l’economia del consistori 
està sanejada amb un endeu-
tament zero i compleix la regla 
de despesa i disposa del roma-
nent suficient per no necessitar 
augmentar impostos directes 

per tenir més diners. Aquestes 
són les línies mestres que vo-
lem adoptar tot el que queda de 
mandat en la qüestió econòmi-
ca.
L’any 2021 no sabem què ens 
depararà, però hem intentat 
preveure tots els possibles 
escenaris en aquests pressu-
postos, sense desequilibri en 
les finances i preveient que les 
coses es puguin complicar una 
mica més. Mirarem de garantir 
les necessitats de tots i totes i 
continuarem estant a prop de les 
catllarenques i els catllarencs.
L’any 2020 ha estat molt difícil 
i complicat per a totes i tots, 
hem hagut de conviure amb una 
pandèmia, que només coneixí-
em pels llibres, ens han deixat 
amics i familiars, així com hem 
hagut de passar moltes hores 
tancats a casa per un confina-

ment que era necessari per po-
der salvar vides.
L’economia s’ha vist molt res-
sentida per culpa d’aquest coro-
navirus, però estem convençuts 
que aconseguirem superar-ho 
i sortirem més forts d’aquesta 
situació que ens ha tocat viure.
Des de l’equip de govern vol-
dríem agrair l’esforç que han 
fet totes les entitats del nostre 
municipi, tot i la pandèmia del 
SARS-CoV-2, per continuar tre-
ballant per tots durant aquest 
any. Les entitats han estat el pal 
de paller per poder salvar diver-
ses activitats al llarg d’aquest 
any.
També ens agradaria tenir unes 
breus paraules per a tot el per-
sonal de l’Ajuntament del Cat-
llar, que han continuat treballant 
d’una manera incansable per 
tots nosaltres, tot i l’adversitat 

El G. M. de Cs seguiremos aportando propuestas 
útiles y beneficiosas para todos los ciudadanos de 
El Catllar. Ante la crisis generada por la pandemia, el 
Ayuntamiento debe estar al lado de las familias, los 
autónomos y las pequeñas empresas. Esta ha sido 
nuestra prioridad y lo seguirá siendo durante el año 
que viene. El equipo de gobierno, con la complicidad 

del PSC, aprobó subir impuestos y tasas como la de la 
recogida de basuras y el municipio sigue padeciendo 
un servicio lamentable. Desde Cs creemos que incre-
mentar impuestos no es el camino y seguiremos tra-
bajando para que los servicios de nuestro municipio 
mejoren. Aprovecho las últimas líneas para desearos 
salud y un mejor año 2021.

El dijous dia 10 de desembre es van aprovar els 4 
milions d’euros de pressupost de l’Ajuntament del 
Catllar per a l’any 2021.
◗ Ens sap greu que la nostra proposta de pres-
supostos s’hagi llençat a la brossa directament.
◗ Ens sap greu que l’equip de govern agafi la crossa 
del PSC/PSOE.
◗ Ens sap greu que, a sobre, s’amagui a la ciutada-

nia què hi ha darrere d’aquest pacte. I que hàgim 
d’esperar que Ses Majestats, republicanes confes-
ses, tinguin a bé de considerar-nos.

En canvi, estem molt contents d’haver-vos pogut 
presentar la nova revista, la Remo1-te pel Catllar, 
que ha de servir com a eina de coneixement i re-
flexió per a tothom.

d’aquests mesos. Tots plegats, 
hem hagut d’adaptar-nos al te-
letreball, a fer videoconferències 
per parlar amb els familiars..., i 
sobretot, hem tingut molt temps 
per pensar.
L’any 2020 ha estat un any molt 
diferent del que estàvem acos-
tumats a viure, però tot comen-
çament té també un final. Per 
això esperem que l’any 2021 ens 
porti una nova realitat amb un 
final feliç per a totes i tots.
Continuarem treballant des de 
l’equip de govern per les vilata-
nes i els vilatans del Catllar.
Cuideu-vos molt i recordeu: dis-
tància, mans i mascareta.
I permeteu-nos un consell final: 
és millor que el Nadal del 2020 
siguem menys, i que el 2021 si-
guem tots.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

Propuestas beneficiosas  
para todos

Ja tenen pressupostos (tot i que ens 
agradaria dir “ja tenim pressupostos”)

Uns pressupostos aprovats 
amb un ampli suport



Camí dels Plans, núm. 15 
Urbanització Jardins Imperi - Els Pallaresos

Qualitat alimentària

Bones festes

Bones Festes 
i  

Feliç 2021

FESTES DE 
NADAL

EL CATLLAR 2020

DESEMBRE 2020 

Del dilluns 14 al dijous 31 
• Tot el dia: ENVIAMENT DE CARTES ALS 

REIS MAGS D’ORIENT. A l’entrada de 
l’Ajuntament del Catllar.  

    Organitza: La Comissió de Reis. 

Diumenge 20 
• A les 18.30 h: CONCERT DE NADAL AMB 

COR DACAPO DE TARRAGONA. A l’auditori 
del Centre Cultural. Entrada anticipada 
gratuïta* 

Diumenge 27 
• A les 12.30 h: ESPECTACLE FAMILIAR. LA 

FADA DE LA NEU. AMB RAT CEBRIAN I DOMI 
GARCIA. A l’auditori del Centre Cultural. 
Entrada anticipada gratuïta* 

Dimecres 30 
• A les 18.30 h: EL TRENCANOUS AMB NS 

DANZA. A l’auditori del Centre Cultural. 
Entrada anticipada gratuïta* 

* Els esdeveniments són gratuïts, amb funcionament de 
Taquilla Inversa, quan acabi l’esdeveniment podreu fer un 
donatiu que es destinarà a LA MARATÓ DE TV3  

Segueix els esdeveniments en directe al 
canal de Youtube de l’Ajuntament 👉👉  

🔗🔗  youtube.com/c/AjuntamentdelCatllar
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GENER 2021 

Dimarts 5 

• A les 19.00 h:  
    ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS  
    MAGS D’ORIENT.  

    Ho podeu seguir al canal de Youtube de  
    l’Ajutament del Catllar. 

    Organitza: La Comissió de Reis. 

RECORDEU QUE CADA DIVENDRES, FINS EL 
DIA 5 DE GENER, ES PUBLICA UN MISSATGE 

DEL CAP DELS PATGES A LES XARXES SOCIALS 
DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR


