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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  
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 
900550555
AutocArs plAnA  
977 780909 - 977354445
AutocArs Hife  
902119814
empresA municipAl 
de trAnsports de 
tArrAgonA 902 36 51 14
BAse (gestió de rebuts)  
977 25 34 03
consell comArcAl 
del tArrAgonès  
977 24 45 00
tAnAtori torredemBArrA  
900 50 67 12

Municipi Ordre parades anada

La Riera de Gaià T-203 sentit Catllar (Ardenya) -  8:10  10:00  12:25  13:55  15:25  18:55  20:30
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  8:15  10:05  12:30  14:00  15:30  19:00  20:35
El Catllar Av. Catalunya  7:32  8:17  10:07  12:32  14:02  15:32  19:02  20:37
El Catllar TP-2039 Urb. Cocons (marquesina sentit Pinalbert)  7:37  8:22  10:11  12:36  14:06  15:36  19:05  20:40
El Catllar Urb. Pinalbert (marquesina TP-2039)  7:38  8:23  10:13  12:38  14:07  15:38  19:06  20:42
Tarragona Monnars  7:43  8:28  10:17  12:42  14:11  15:42  19:10  20:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset - CAP Llevant)  7:48  8:35  10:26  12:51  14:18  15:49  19:17  20:51
Tarragona Rambla Vella (parada balcó del Mediterrani)  7:50  8:37  10:28  12:54  14:20  15:51  19:20  20:53
Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:55  8:42  10:35  13:00  14:25  15:56  19:27  21:00

Municipi Ordre parades tornada

Tarragona Tarragona (estació d'autobusos)  7:00  9:00  11:30  13:05  14:35  18:05  19:40
Tarragona Rbla. Vella - Pg. Palmeres (H. Imperial Tarraco)  7:03  9:06  11:38  13:13  14:41  18:13  19:44
Tarragona Via Augusta (parada Tuset)  7:07  9:11  11:45  13:16  14:45  18:16  19:48
Tarragona Monnars  7:10  9:16  11:49  13:19  14:49  18:20  19:52
El Catllar Urb. Pinalbert (parada bus sentit El Catllar)  7:14  9:21  11:52  13:23  14:53  18:24  19:56
El Catllar Urb. els Cocons (parada bus sentit el Catllar)  7:15  9:22  11:54  13:25  14:55  18:25  19:57
El Catllar Urb. Bonaigua (T-203 Rest. Caballo de Copas)  7:18  9:24  11:56  13:27  14:57  18:27  19:59
El Catllar Urb. Mas Vilet del Pins (marquesina)  7:20  9:26  11:58  13:30  15:00  18:30  20:01
El Catllar Urb. Coll de Tapioles (C. Ausias March-T-203)  7:21  9:28  12:00  13:32  15:01  18:32  20:03
El Catllar Urb. Mas Blanc (T-203 Rest. Mas Blanc)  7:22  9:29  12:02  13:33  15:02  18:33  20:04
El Catllar Urb. Mas Blanc, Km. 3,4 (marquesina T-203)  7:23  9:30  12:04  13:34  15:03  18:34  20:05
El Catllar Part Alta - baixador del Castell  7:24  9:37  12:05  13:36  15:04  18:36  20:06
El Catllar Av. Catalunya (parada bus escolar)  7:25  9:38  12:06  13:37  15:05  18:37  20:07
El Catllar Urb. Mas Boronat T-703 (enfront camp futbol)  7:30  9:45  12:10  13:40  15:10  18:40  20:15
La Riera de Gaià C. Major (Ardenya) -  9:50  12:15  13:45  15:15  18:45  20:20

informació: 977-214475  977-354445
www.autocarsplana.com

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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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
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EMPRESA PLANA, S.L.

Aquest mandat municipal, del 
qual ja hem superat l’equador, ha 
estat marcat d’una manera molt 
importat per la pandèmia de la 
Covid-19. Abans de començar, 
voldria enviar un agraïment molt 
gran a totes les catllarenques i 
tots els catllarencs, ja que el seu 
comportament durant aquests 
gairebé dos anys ha estat exem-
plar en el compliment de les me-
sures de contenció, de forma 
majoritària hem estat respon-
sables i respectuosos amb tot 
allò que calia complir.
Ara bé, segons sembla, ens 
cal el darrer esforç. No estem 
lliures de recaiguda i, per això, 
caldrà seguir prenent mesures 
de control. La vacuna s’està de-
mostrant com un mètode eficaç 
per evitar els casos greus de la 
malaltia i la tercera dosi que, des 
de fa poques setmanes ja s’es-
tà administrant, serà la manera 
d’evitar el col·lapse de la nostra 
xarxa hospitalària, com ja hem 

vist altres cops.
Hi ha, però, una minoria d’incí-
vics que durant la pandèmia els 
seguim notant, com els qui fan 
botellots, que amb l’arribada del 
fred han gairebé desaparegut. 
Afortunadament són pocs, però 
molt sorollosos, amb comporta-
ments que alteren la convivèn-
cia. Soc conscient que la pandè-
mia ens ha afectat a tots i totes, 
però aquestes actituds no són 
justificables i s’han de corregir.
L’Ajuntament del Catllar, com a 
centre de gestió municipal, ha 
estat a l’alçada de les circum-
stàncies, ja que ha actuat com 
calia en cada moment. Hem 
seguit treballant amb ferme-
sa durant tot aquest temps, no 
descuidant els projectes que 
tenim en marxa per millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania, 
com és el cas del pavelló poli-
esportiu municipal. En aquest 
número coneixereu més detalls 
del projecte. O el Pla de Mobi-

litat, que ens ha d’ajudar a una 
mobilitat més sostenible amb 
la seva progressiva implanta-
ció. Aquestes inversions han de 
ser compatibles amb les ajudes 
a les persones, com pot ser el 
servei de teleassistència, que 
esperem estigui actiu durant el 
proper any.
Durant el 2022 també tindrem 
el Pla d’Igualtat, tan l’intern 
de l’Ajuntament com l’extern. 
Aquest pla, impulsat per la Co-
missió sectorial de serveis so-
cials, igualtat i promoció econò-
mica, ha de garantir la igualtat 
de tracte i no discriminació per 
motius de gènere.
Continuant amb la ferma volun-
tat de servei públic i dedicació, 
no vull acabar sense enviar-vos 
un missatge d’esperança i de 
futur i desitjar-vos que passeu 
unes molt bones festes de Nadal 
i any nou, amb totes les perso-
nes que més estimeu.
Bon Nadal i feliç any 2022!

JoAn  
MorLà
Alcalde 
del Catllar

la pandèmia no ha acabat, 
però ens acostem al final

app.ebando.es/
channel/elcatllar
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Escollida la proposta gràfica del 
projecte del pavelló poliesportiu
El Pavelló Poliesportiu 
del Catllar ha fet un pas 
més amb l’elecció de 
la proposta gràfica del 
projecte. Hi havia cinc 
candidats i la millor 
puntuació la va obtenir 
Polifacètic, a càrrec de la 
UTE DFT-MM-CB-MF. De 
la puntuació dels projec-
tes se’n va encarregar 
un comitè integrat per 
arquitectes i enginyers 
mantenint l’anonimat 
dels aspirants.
La proposta guanyado-
ra aposta per un pavelló 
que s’implanta aprofi-
tant el desnivell natural 
mitjançant el semisoter-
rament de la pista, que 
permet reduir l’impacte 
visual i generar acces-
sos diferenciats: l’un 
per a esportistes i l’al-
tre per a públic. El vo-
lum s’acosta a l’institut, 
paral·lel al límit del nou 
pati, seguint l’obertura 

bilitat de l’edifici també 
permet incorporar usos 
exteriors mitjançant 
l’activació de la franja 
est.

Aposta per la  
sostenibilitat  
i l’eficiència
L’elecció dels diferents 
sistemes constructius 
busca un equilibri entre 

L’Ajuntament del Catllar 
ha atorgat la llicència 
d’obres al projecte de 
cohabitatge que im-
pulsa la Cooperativa 
La Fàbrica de la Trans-
ició a la nau nova de la 
Fàbrica del Catllar, que 
permet construir vint 
habitatges en cessió 
d’ús, sense divisió horit-
zontal. Els impulsors del 

cessió d’un molí me-
dieval del segle XII 
amb un aqüeducte i de 
3.000 metres quadrats 
de Xarxa 2000 PEIN i 
zona ZEPA en conveni 
amb l’Associació Me-
diambiental La Sínia i 
l’ACA. Tots els grups 
municipals del consis-
tori catllarenc hi han 
estat d’acord.

D’acord amb l’ordenan-
ça fiscal reguladora de 
l’impost sobre cons-

El projecte de cohabitatge a la Fàbrica 
del Catllar obté la llicència municipal

la sostenibilitat econò-
mica, mediambiental i 
social del projecte. Es 
proposa un ús racio-
nal dels materials per 
garantir-ne la màxima 
eficiència i un cost ra-
onable, alhora que es 
minimitza l’impacte del 
cicle de vida de l’edifici.
La concepció de l’edifici 
amb criteris d’arquitec-
tura passiva, l’aplicació 
de noves tecnologies, 
així com l’ús de materi-
als de baixa petjada eco-
lògica, aconsegueixen 
una construcció molt 
eficient a nivell energètic 
(NZEB), així com saluda-
ble i respectuosa amb el 
medi ambient.

progressiva en forma de 
ventall de les edificaci-
ons existents a l’àmbit.
Es col·loca buscant la 
millor orientació: s’enca-
ren les grades a nord, i la 
pista en sentit est-oest. 
La façana principal, sud, 
vinculada a les grades, 
s’obre a una gran plaça 
en relació amb la masia. 
Els espais lliures seguei-

xen la lògica aterrassada 
de l’entorn, es connec-
ten entre si i es doten de 
grades i vegetació per 
tal de poder activar-los 
i permetre que acullin 
activitats exteriors.
Es distribueix agrupant 
els usos en dos nivells 
que permeten diferen-
ciar els accessos. La 
pista és accessible di-

rectament per al trànsit 
rodat —serveis— a la fa-
çana oest, per al públic a 
través de la rampa i per 
als esportistes a través 
del vestíbul inferior i els 
vestidors.
La distribució simètrica 
de la pista en garanteix 
la divisió i el funciona-
ment simultani de les 
dues meitats. La flexi-

La construc-
ció busca un 
equilibri entre 
la sostenibili-
tat econòmica, 
mediambien-
tal i social del 
projecte

truccions, instal·lacions 
i obres (ICIO), el projec-
te es beneficiarà d’una 
bonificació del 95% 
en la quota íntegra de 
l’impost, per a aquelles 
construccions, instal-
lacions o obres que 
siguin declarades d’es-
pecial interès o utilitat 
municipal per concór-
rer-hi circumstàncies 
socials, culturals, his-
toricoartístiques o de 
foment de l’ocupació 
que ho justifiquin.

projecte havien plantejat 
a l’Ajuntament una mo-
dificació puntual amb 
la qual mantenien el sòl 
amb la mateixa qualifi-
cació que tenia, però hi 
afegien que es pogués 
fer aquest projecte de 
cohabitatge.

D’aquesta manera, 
l’Ajuntament obté la 

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

DIRECTE DEL CAMP = QUALITAT I PREU

Bones 
festes
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L’Ajuntament del Catllar va 
aprovar en el ple extraordi-
nari del passat 9 de desem-
bre el pressupost municipal 
per a l’any 2022, que és de 
4.200.540,20 euros, equilibrat 
entre ingressos i despeses. Els 
números per a l’exercici vinent 
van tirar endavant amb els vots 
a favor del govern —format per 
ERC-UNICAT, Junts pel Catllar i 
ECP— i el PSC. Ciutadans es va 
abstenir i MO1-TE hi va votar 
en contra.

El pressupost 2022 puja un 
5,7% més que el del 2021. 
S’ha fet una previsió d’ingres-
sos molt prudent en funció de 
l’efectiva recaptació de tributs 
locals. S’ha portat a terme un 
estudi exhaustiu de la despe-
sa corrent, així com la inversió, 
calculant la despesa executa-

L’Ajuntament del Catllar 
aprova un pressupost per 
al 2021 que supera els 4,2 
milions d’euros

pressupost del 2021, amb la 
més que previsible incorpora-
ció de romanent, es decidiran 
les inversions que siguin ne-
cessàries.

da i la previsió de despesa a 31 
de desembre. 

És un pressupost sense inver-
sions, endeutament 0% i, una 
vegada feta la liquidació del 

obres de connexió de 
les aigües residuals 
del nucli de Bonaigua

Es construirà una rotonda 
davant del cementiri

Es construeix una 
pista poliesportiva 
a la urbanització de 
Mas de Pallarès

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha iniciat les obres de 
connexió de les aigües resi-
duals del nucli de Bonaigua 
al sistema de sanejament 
d’Altafulla, al terme del Cat-

llar. El contracte preveu un 
termini d’execució de les 
obres de 6 mesos. L’adjudi-
catari del contracte és l’em-
presa Romà Infraestructures 
i Serveis, SAU.

Dins del projecte de condici-
onament de la carretera TP-
2039, en el tram de la T-203, 
al Catllar,  fins a la carretera 
N-340, en el terme municipal 
de Tarragona, que està de-

senvolupant la Diputació de 
Tarragona, es construirà una 
rotonda davant del cementiri 
municipal per regular millor el 
trànsit en aquest punt, on es 
creuen la carretera TP-2039 

amb la T-203. La construc-
ció de la rotonda es farà amb 
l’objectiu que enllaci amb na-
turalitat i sigui una continua-
ció de la carretera del Coll de 
Tapioles.

L’Ajuntament del Catllar 
construirà una pista polies-
portiva a la urbanització de 
Mas de Pallarès-Residencial 
5 Estrelles. Estarà situada 
en un espai que ja es dedi-
ca a equipaments. La pista 
és del tipus POL-2 i inclou 
una pista de futbol sala de 
mides reglamentàries i un 
camp de bàsquet regla-

mentari amb dues cistelles 
mòbils, amb ancoratges per 
als pals de voleibol. Té unes 
dimensions finals de 44 x 22 
metres. Permetrà la pràcti-
ca de futbol sala, handbol i 
voleibol. El projecte inclou 
la il·luminació de la pista. 
El pressupost d’execució 
és de 101.768,32 euros (iva 
inclòs).

El 19 de novembre, la res-
ponsable de Política Lin-
güistica a Tarragona, Anna 
Maria Domingo, va presen-
tar al Centre Cultural del 
Catllar el darrer llibre de l’ar-
denyenc Neus Esmel Merca-

Es presenta el darrer 
llibre de l’ardenyenca 
neus Esmel

dé, Aynedra. Tot seguit, es 
va inaugurar l’exposició de 
l’Associació Fotogràfica de 
Torredembarra Fotoamigo 
“Tardor a Baix Gaià”, que es 
va poder veure fins al 12 de 
desembre.
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al. Tenim punts forts i altres de febles. 
Ens hi hem de posar a aconseguir un 
llenguatge no sexista. A través de les 
enquestes i les comissions potser 
veurem que en coses que ens pen-
sem que anem bé no hi anem tant i 
a l’inrevés. 

»Vostè, que ve del món sanitari, com ha 
vist l’afectació de la covid-19 al catllar?
Com tots els municipis del país, al 
Catllar ens hem vist afectats per la 
Covid-19, però potser per ser una 
població amb moltes urbanitzacions, 
no ho hem estat tant com altres lo-
calitats. Hi ha hagut urbanitzacions 
més afectades que altres. El que estic 
notant les darreres setmanes és un 
cert relaxament pel que fa a les me-
sures per evitar el contagi, i el virus 
continua entre nosaltres i estem veient 
mutacions que encara el tornen més 
contagiós. Estem en la sisena onada 
i calen mesures restrictives. Hauríem 
de moderar la interacció social.

»com ha respost l’Ajuntament del catllar 
als efectes econòmics de la pandèmia?
Hem proporcionat ajuts a autònoms 
i empresaris, afectats pels confina-
ment, i en el pressupost municipal per 
al 2022 hem regulat els ajuts socials 
de diferent manera, perquè ens hem 
trobat que els ajuts per a empreses 
s’han sol·licitat poc. Uns d’aquests 
ajuts seran la teleassistència per a la 
gent gran. En les urbanitzacions tenim 
molta gent gran que viu sola. En princi-
pi ens fixem en els majors de 70 anys, 
però també voldrem arribar a joves i 
infants amb discapacitat.
Vull acabar l’entrevista desitjant a tots 
els catllarencs i catllarenques bon Na-
dal i un feliç 2022.

Dones. En alguns esports també pas-
sa. Volem buscar les diferents visions 
i opinions.

»i la plantilla de l’Ajuntament?
Està bastant igualada entre homes i 
dones i tampoc no hi ha bretxa salari-

 Per elaborar Pla Local per la Igualtat 
crearem grups de participació  
amb entitats i institucions
Montse Inglés Novell és regidora del 
PSC a l’Ajuntament del Catllar des del 
2011, després d’ocupar en les tres 
darreres eleccions municipals el se-
gon lloc de la candidatura socialista. 
Entre els anys 2011 i 2016 va ocupar 
responsabilitats de govern, com Hi-
senda i Cultura, i des d’aquell any està 
a l’oposició.

»des de fa un temps, tot i estar a l’opo-
sició, forma part de la comissió munici-
pal sectorial de serveis socials, igualtat 
i promoció econòmica.
Sí, la iniciativa de crear aquesta co-
missió va ser de l’alcalde davant de 
la crisi econòmica de la Covid-19 per 
definir com havíem d’implantar els 
ajuts socials per a les empreses i les 
persones més necessitades del po-
ble. I es va decidir incloure en aquesta 
comissió representats del govern i de 
l’oposició. Pel perfil professional meu 
—encarat al sector de la salut— i la 
meva companya del grup socialista, 
Alicia Inglés —educadora social en un 
institut—, es va creure adequat que en-
tréssim a formar part de la comissió, 
junt amb l’alcalde, el primer tinent d’al-
calde, la regidora de Benestar i Família 
i tècnics municipals.

»Aquest any vinent la comissió ha d’ela-
borar els plans d’igualtat, tant l’intern 
de l’Ajuntament com el local per al mu-
nicipi.
Sí, és un deure pendent, ja que per les 
característiques del Catllar hauríem 
de tenir aquests plans per al proper 
any 2022, segons el decret aprovat 
el 2015. L’objectiu dels dos plans és 
lluitar contra la discriminació envers 
la dona. Al gener ens posem en marxa 
i hem previst que, en vuit mesos, els 

EntrEvIstA a MONTSE INGLÉS
REGIdORa dEL PSC a L’ajuNTaMENT dEL CaTLLaR

“Al gener ens posem en 
marxa i en vuit mesos 
els dos plans d’Igual-
tat —intern i local— els 
podem tenir enllestits”

podem tenir enllestits. Les empreses 
especialitzades que ens assessoren 
creuen que podem complir aquests ter-
minis i, amb l’experiència d’altres ajun-
taments, és recomanable desenvolupar 
els dos plans en el mateix moment.

»com els portaran a terme?
Per al Pla d’Igualtat Intern comptarem 
amb la col·laboració dels professio-
nals i tècnics municipals i també dels 
polítics. Per elaborar Pla Local per la 
Igualtat de Gènere crearem grups de 
participació amb entitats i instituci-
ons del municipi. Tenim entitats molt 
masculinitzades, com els caçadors i els 
regants, o altres de molt feminitzades, 
com ho és òbviament l’Associació de 
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MEdI AMbIEnt 
Associació mediambiental la sínia Hèctor Hernàndez socias

La rata cellarda a la conca del riu Gaià
El projecte Liró és un 
programa de seguiment 
que coordina, en l’àmbit 
de Catalunya, el Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers i està format 
per tot un seguit d’esta-
cions de caixes niu i els/
les col·laboradors/es 
responsables de fer-ne 
el seguiment. L’objectiu 
principal gira al voltant 
del seguiment poblacio-
nal i l’estudi del liró gris 
(Glis glis) i la rata cellar-
da (Eliomys quercinus) a 
Catalunya i en diferents 
punts de la península 
Ibèrica.

L’Associació Mediambi-
ental La Sínia hem impul-
sat la instal·lació i segui-
ment de dues estacions 
de caixes niu del Pro-
jecte Liró a la conca del 
riu Gaià. Una a l’Alt Gaià, 
concretament al municipi 
de Querol, a l’Hort de les 
Salamandres. I la segona, 
al Baix Gaià, al municipi 
de Vespella de Gaià, als 
Masos de Vespella. La 
proposta va sorgir a par-
tir d’unes observacions 
fetes per un veí de Ves-
pella de Gaià, en Josep 
Navarro, d’exemplars 
de rata cellarda als Ma-
sos de Vespella. A partir 
d’aquest fet, vam plante-
jar iniciar aquest projecte 
al riu Gaià. 

La rata cellarda junta-
ment amb el liró gris són 
les dues úniques espèci-
es de la família dels lirons 
(Gliridae) que trobem a 
Catalunya. Té unes ore-
lles grans, uns ulls sortits 
i una cua llarga recober-
ta de pèls que es fan més 
llargs al extrem, formant 
un pinzell de color ne-

cat. Si és possible, feu-
li una fotografia, sempre 
sense molestar-los ni 
tocar-los. També ens in-
teressa conèixer si teniu 
constància d’haver-ne 
vist en algun indret en 
el passat, encara que no 
recordeu exactament el 
punt concret.

Les dades que recollim 
també les adreçarem 
al Projecte Liró (www.
lirons.org), on podeu 
consultar tota la infor-
mació d’aquest pro-
jecte tan interessant i 
necessari per a la con-
servació de la biodiver-
sitat.

gre i blanc. El pelatge 
és marró vermellós al 
dors i blanc al ventre. Es 
reconeix clarament pel 
seu antifaç de pèls ne-
gres, que li recobreix els 
ulls des de la punta del 
musell fins a la base de 
les orelles. És un animal 
hibernant que acumula 
una gran quantitat de 
greix durant la tardor per 
poder passar l’hivern en 
letargia.

A Catalunya, a diferència 
del liró gris, que es dis-

tribueix pel Pirineu, Pre-
pirineu i la regió oriental 
humida en els dominis 
dels boscos caducifolis, 
la rata cellarda té una 
distribució àmplia per 
tot el territori. Tanma-
teix, sembla que les po-
blacions mediterrànies 
han patit una davallada 
important de la qual es 
desconeixen les causes 
exactes, però que es 
creu que té relació amb 
els canvis en els usos 
del sòl, com l’aforesta-
ció i la pèrdua d’espais 

oberts i l’augment dels 
depredadors forestals.

Actualment no tenim 
pràcticament cap dada 
de la presència i distri-
bució de la rata cellarda 
a la conca del riu Gaià. 
Per aquest motiu, us de-
manem que si observeu 
o trobeu algun exemplar 
de rata cellarda, ja sigui 
a casa, pel bosc, en un 
refugi o per terra, ens 
ho comuniqueu a través 
del correu electrònic de 
la XOAG xoag@riugaia.
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ÀREA DE CLIENT

ACCEDIR

Totes les gestions del teu servei 
d’aigua més fàcils que mai

www.ematsa.cat

Gratuït!

Aprofita tots els avantatges del servei sense cap cost afegit.

Factura electrònica

Rep per email l'avís d'emissió de la factura.

Avisos Incidències 

T'avisem de les incidències en el subministrament d’aigua per SMS.

Avisos de control de consum 

Configura i personalitza alertes per controlar el teu consum

Altres comunicacions via correu electrònic

Totes les comunicacions relacionades amb el teu servei.

Mossèn Josep Gil, rector del 
Catllar durat molts anys, ha 
fet donació d’una col·lecció 
de llibres a l’Ajuntament. Es 
tracta de volums de temàti-
ca diferent, especialment de 
filosofia, teologia, art i histo-
riografia, a banda d’algunes 
novel·les i altres llibres, que 
s’integraran a la Bibliote-
ca pública del Catllar i a la 
Fundació Castell del Cat-
llar, de manera que seran 
consultables per a tots els 
catllarencs i catllarenques. 
També s’inclou en la dona-
ció un piano que s’integrarà 
a l’auditori del Centre Cul-
tural i a l’Escola de Música 
Municipal.

L’Ajuntament del Catllar ha 
signat un conveni amb el Ser-
vei Català de Trànsit que com-
portarà la tramitació per part 
d’aquest organisme de totes 
les sancions per infraccions 

Donació de llibres  
de mossèn Gil  
a l’Ajuntament

Conveni de l’Ajuntament 
del Catllar amb el Servei 
Català de Trànsit

de trànsit que detectin els vi-
gilants municipals
Del 12 al 26 de novembre es 
va portar a terme una campa-
nya d’avisos amb l’objectiu de 
conscienciar la població.

El Catllar disposa  
d’un estudi de mobilitat
Aquest mes de novembre 
l’empresa especialitzada EPIM 
ha enllestit l’Estudi de mobi-
litat urbana del municipi del 
Catllar per al període 2021-
2026 encarregat per l’Ajunta-
ment amb el suport de la Di-
putació de Tarragona. Aquest 
estudi identifica els punts 
forts i febles per al desenvolu-
pament d’una estratègia a fa-
vor de la mobilitat sostenible 
i assenyala unes línies i unes 
propostes d’actuació.
Entre les línies d’actuació hi 
ha potenciar i facilitar que la 
mobilitat a peu sigui el mode 
prioritari al nucli urbà, millo-
rant la seguretat i accessibi-
litat dels itineraris, prioritzant 
els de més demanda i a l’en-
torn d’escoles, centres cívics i 
equipaments esportius; crear 
itineraris a peu i en bicicleta 
que afavoreixin la relació entre 
diversos sectors del munici-
pi que només es relacionen 
a través de la xarxa primària 
de circulació; millorar l’espai 
públic de les urbanitzacions a 

favor de la mobilitat activa, en 
funció de les urgències detec-
tades i la dotació pressupos-
taris; millorar l’accessibilitat 
de les parades d’autobús i els 
seus itineraris d’accés a peu i 
ampliar la cobertura territorial 
del transport públic; reduir la 
presència de trànsit rodat pel 
nucli urbà amb la creació de 
diverses estratègies relacio-
nades amb l’aparcament i la 
jerarquització de la xarxa vi-
ària, millorar la seguretat dels 
accessos a les urbanitzacions, 
entre altres.
Pel que fa a les propostes 
d’actuació, l’estudi aposta per 

crear nous passos de vianants; 
restringir la circulació al nucli 
urbà; pintar les places d’apar-
cament permeses al municipi; 
pas alternatiu de vehicles amb 
semàfor a l’avinguda Catalu-
nya; millorar l’aparcament de 
la Font; creació d’un transport 
públic intern (taxi a demanda); 
convertir l’avinguda Catalunya 
en un ciclocarrer; instal·lació 
de reductors de velocitat; 
millora de la seguretat vià-
ria entorn de l’Institut Escola 
L’Agulla; redacció del Pla de 
mobilitat escolar a l’Institut 
Escola L’Agulla; habilitació 
d’itineraris de vianants entre 
nuclis de població; adequar 
el camí de Mas Salort per al 
pas prioritari de vianants, bi-
cicletes i vehicles per facilitar 
la comunicació entre ambdós 
costats del municipi; prioritzar 
la urbanització de carrers que 
connectin la xarxa secundària; 
revisar l’ordenança de mobilitat 
i elaborar un projecte de con-
dicionament de la carretera 
TP-2039.

El document iden-
tifica els punts 
forts i febles per al 
desenvolupament 
d’una estratègia a 
favor de la mobilitat 
sostenible
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L’Ajuntament del Catllar crea-
rà un servei de teleassistència 
municipal per donar resposta 
a les persones necessitades, 
principalment la gent gran a 
tot el municipi, fent-se càrrec 
del cost —de manera total o 
parcial— que aquest servei té 
i que fa que determinats veïns 
i veïnes no el puguin assumir 
donades les baixes pensions 
que perceben. El servei també 
es prestarà als discapacitats 
físics i persones amb malalties 
mentals.

La Comissió sectorial de Ser-
veis Socials, Igualtat i Promoció 
Econòmica és l’òrgan municipal 
des d’on s’impulsen aquests 
serveis municipals com el de 
teleassistència, que coordina 
Alicia Inglés, regidora del PSC. 
S’ha elaborat un qüestionari i es 
farà una campanya porta a por-
ta per tal d’obtenir la informació 
i oferir el servei a les persones 

L’Ajuntament del Catllar crea un servei  
municipal subvencionat de teleassistència

necessitades i que hi estiguin 
interessades.

La teleassistència és un ser-
vei que es basa en una aler-
ta que el titular envia quan 
té problemes de mobilitat o 
de salut, sigui per mitjà d’un 
mecanisme instal·lat en una 
polsera o un collaret, que pot 
activar en situacions compli-
cades, com en el cas de caure 
a terra i no poder-se aixecar 
perquè aquesta persona viu 
sola i no pot avisar ningú.
El consistori traurà a concurs 
el servei de manera que l’em-
presa que el dugui a terme 
haurà de fer un seguiment 
als usuaris i fer trucades a 
les persones que el tinguin. 
L’Ajuntament ja ha contractat 
una persona dins del progra-
ma de Garantia Juvenil per 
portar a termes les tasques 
de l’enquesta, el porta a porta 
i tot el seguiment.

El passat 11 de novembre va 
començar amb molt bona 
assistència al Centre Cultura 
del Catllar un cicle per gaudir 
de la història del cinema amb 

L’Ajuntament del Catllar està 
executant la renovació de 
l’enllumenat exterior de la 
urbanització Esplai Tarrago-
ní. L’actuació s’ha inclòs dins 
el Programa de subvencions 
a projectes singulars d’enti-
tats locals que afavoreixen el 
pas a una economia baia en 
carboni, en el marc del pro-

Cicle mensual sobre la 
història del cinema

Es renova l’enllumenat 
de la urbanització  
Esplai Tarragoní

Raül Contel, amb una sessió 
dedicada al tren en el món del 
cinema. El 17 de desembre el 
protagonista de la segona ses-
sió va ser Charles Chaplin.

grama operatiu FEDER de 
creixement sostenible 2014-
2020. L’enllumenat de l’Esplai 
tarragoní havia quedat obso-
let i no complia la normativa 
vigent. S’han substituït les 
lluminàries d’un total de 557 
punts de llum amb LED 17W. 
La potència instal·lada es re-
duirà un 79%.
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Bones Festes 
i  

Feliç 2022

DESEMBRE 2021 
Dissabte 18 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h: PARC DE NADAL. Al 
Centre Cultural. Organitza: AFA Institut Escola 
l’Agulla del Catllar. Preu Socis AFA: Gratuït. Preu No 
socis AFA: 4�. 

Diumenge 19 
De 10 a 13h: PARC DE NADAL. Al Centre Cultural. 
Organitza: AFA Institut Escola l’Agulla del Catllar. 
Preu Socis AFA: Gratuït. Preu No socis AFA: 3�. 

A les 13h: ARRIBADA DEL PATGE REIAL DE SES 
MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT a buscar 
les cartes. A la Plaça 1 d’Octubre. Organitza: 
Comissió de Reis. 

Dissabte 25 
A les 11h: MISSA DE NADAL Organitza: Parròquia 
del Catllar 
A les 12h: FAREM CAGAR EL TIÓ! Al replà de 
l’Esglèsia. 

Dilluns 27 
A les 18h: EL FOLLET ENAMORAT I LA FADA DE 
LA NEU. A l’Auditori del Centre Cultural. 

Dimarts 28 
A partir de les 18h: CONCURS DE PESSEBRES 
INFANTIL. Organitza: Parròquia del Catllar. 
Inscripcions gratuïtes: A la Parròquia del Catllar i a 
l’Ajuntament del Catllar fins el dia 2 a les 12 h. 

Dimecres 29 
A les 18h: EN TOM I LA VOLTA AL MON EN 
TROMPETA. A l’Auditori del Centre Cultural.

FESTES DE 
NADAL

EL CATLLAR 2021

GENER 2022 
Diumenge 2 
A les 11:30h: NADAL GRALLER! Audició de nadales 
al replà de l’església i pels carrers de la nostra vila. 
Organitza: Colla de Gegants i Grallers del Catllar. 

A les 18:30h: CONCERT DE NADAL amb COR 
CIUTAT DE REUS. A l’Auditori del Centre Cultural. 

Dimarts 4 
A les 20h: REUNIÓ DE PARES. A l’Esglèsia. 2�/café 

Dimecres 5 
A les 18h: XOCOLATADA POPULAR. A la plaça Pau 
Sulé i Mensa. 

A les 19h: CAVALCADA DE SES MAJESTATS ELS 
REIS MAGS D’ORIENT. Av. Catalunya - C. Onze de 
Setembre - C. Prat de la Riba - C. President Macià - 
Pl. de la Vila - Esglèsia. Organitza: Comissió de Reis. 

Dijous 6 
A les 11h: MISSA DE REIS. Organitza: Parròquia 
del Catllar 
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NADAL

EL CATLLAR 2021

Festa 
Major 
d’Hivern 
2021
El Catllar va celebrar la Festa Ma-
jor d’Hivern amb diversos actes 
l’11 i 12 de desembre. El dissabte 
11, la Colla de Diables del Catllar 
va organitzar “Il·luminem el Cat-
llar”, un acte per recaptar diners 
per a La Marató de TV3 amb una 
Timbalada amb la Nicaseta i un 
berenar solidari i en què tots els 
assistents van acabar encenent 
unes bengales. Després, el grup 

de teatre del Catllar L’Enramada 
va tornar a representar Diner ne-
gre al Centre Cultural, amb part de 
la recaptació per a La Marató de 
TV3. És el tercer cop que es podia 
veure al Catllar el darrer muntatge 
del grup local després de l’estrena 
el juny passat.

El diumenge 12 es va fer una 
xocolatada i cercavila amb la 
Colla de Gegants i Grallers del 
Catllar a favor de La Marató de 
TV3 al matí, i a la tarda, el Joc  
del Tió, una proposta amb pro-
ves, pistes i enigmes per a tota 
la família.
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El catllarenc Josep Maria Mi-
quel Palau ha estat una de 
les onze personalitats i enti-
tats que el 27 de novembre, al 
Casino municipal de Roda de 
Berà, va rebre una les distin-
cions de Mèrit de Serveis Dis-
tingits del Tarragonès 2021 a 
la labor realitzada o conducta 
seguida que hagin contribuït a 
augmentar el prestigi d’un mu-
nicipi del Tarragonès o de la 
comarca. El Consell Comarcal 
del Tarragonès lliura aquests 
guardons amb l’objectiu d’ho-
norar persones o entitats amb 
mèrits en el seu conjunt per la 
seva labor cultural, científica, 
econòmica, social o artística.

Nascut al Catllar i empresa-
ri de professió, l’any 1989 va 
acceptar el càrrec de jutge 
de pau del seu poble, que va 
deixar el 2020. La seva tasca 
com a jutge de pau ha estat 

marcada pel seu caràcter con-
ciliador, que li ha permès re-
soldre problemes de manera 

amistosa, establint un tarannà 
que és un referent per a les fu-
tures generacions.

L’exjutge de pau  
Josep Maria Miquel,  
distingit pel Consell Comarcal

S’ha portat a terme la subs-
titució de les banquetes del 
camp municipal. Les que  
hi havia fins ara s’havien 

desgastat amb el temps. Les 
noves banquetes són més  
grans i s’aprofita millor l’es-
pai.

El Catllar va acollir el 7 de 
novembre la Copa Tarragona 
Trial, organitzada pel BikePark 
Costa Daurada, amb una gran 

participació de pilots de totes 
les edats. L’entorn de la Torre 
d’en Guiu i el Castell va per-
metre imatges com aquestes.

Substitució de les 
banquetes del camp 
municipal

El millor trial torna  
al Catllar

Volem presentar quatre vins per a aquestes 
dates que s’aproximen, pensats en els nos-
tres àpats de Nadal. El vins que us proposo 
són de proximitat i de qualitat, respectant 
un preu digne del raïm i les famílies que tre-
ballen per fer de Catalunya un país vinícola. 

L’Espatllat 2020, Do Tarragona, Celler Pa-
llardes: és un vi blanc, fresc, que maridarà 
perfectament amb qualsevol dels aperitius 
i també inclús amb la sopa de galets i amb 
la carn d’olla que fem a casa. 

https://www.facebook.com/Celler-Pallara-
des-100593025383565/

Gramona III Lustros 2013, Do Penedès, Fa-
mília Gramona: volem reivindicar l’espumós 

com a vi de qualitat que té una gran capa-
citat gastronòmica. Aquest espumós és un 
producte amb llarga criança ideal per al nos-
tre plat més típic de Nadal, són els canelons.

https://www.gramona.com/es/coleccion/
gramona-iii-lustros/

Terrenal d’Aubert Dolç 2018, Do Tarrago-
na, Celler Familiar Vinyes del Terrer: per a 
les postres presentem un vi dolç negre que 
acompanyarà perfectament els torrons i 
les neules. Aquest estil de vins són molt 
frescos i fan de un bon acompanyar a les 
sobretaules. 

https://www.vinissimus.com/es/vino/ter-
renal-d-aubert-dolc/

Vins  
per al nadal 

eudald guillén
eudaldg_wine
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Ariadna tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

InGrEDIEnTS  
(per a 12 galetes)

◗ 200 g farina integral

◗ 125 g de mantega

◗ 175 g de panela

◗ 1 ou

◗ 1 beina de vainilla

◗ 1 culleradeta de sal

◗ 1 culleradeta de llevat químic

◗ 200 g de xips de xocolata

PrEPArACIÓ

◗ Preescalfem el forn a 200º.
◗ En un bol barregem la panela, 
la mantega fosa i les llavors de 
vainilla.
◗ Hi incorporem l’ou i barregem.
◗ Hi afegim a poc a poc la farina, la 
sal i el llevat. Barregem amb una 
espàtula.
◗ Hi afegim els xips i barregem.
◗ Sobre la safata de forn coberta 
amb paper vegetal hi posem 12 
cullerades de pasta separades les 
unes de les altres.
◗ Enfornem durant 15 minuts. Han 
de trencar el color però quedar 
tovetes.
◗ Les deixem refredar sobre una 
reixeta.

CooKIES AMB XIPS 
DE XoCoLATA

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

Vols preparar unes 
autèntiques i de-
licioses American 
Cookies? Cruixents 
per fora i ben ten-
dres per dins, faran 
que en mengis una 
rere l’altra.

La cuina dels Estats 
Units és coneguda 
per preceptes com 
“better with butter” 
(millor amb mante-
ga) o “more is just 
the right amount” 
(més és simplement 
la quantitat correc-
ta). La seva passió 
pel sucre també els 
porta a fer-la servir 
en excés. Tot plegat 
fa la seva gastrono-
mia gustosa però 
excessiva. Per tal 
d’adaptar la recepta 
al món mediterrani, 
molt més moderat 
en greixos i sucres, 
n’he minimitzat les 
quantitats tot ga-
rantint sempre un 
gust de 10. Per fer-
les més saludables 
també us proposo 
elaborar-les amb 
farina integral i pa-
nela, però si no en 
teniu, feu servir fa-
rina normal i meitat 
i meitat de sucre 
blanc i morè.

LEs nostrEs urbAnItzAcIons

Bonaire

Una de les urbanitzacions del Catllar 
del sector del Catllar que limita amb 
Tarragona és Bonaire. S’hi arriba per 
la carretera TP-2031.. Neix, com les 
altres que hi ha al seu voltant, du-
rant els anys setanta, en terrenys 
que abans eren agrícoles, i comença 
albergant espais d’esbarjo de famí-
lies durant el cap de setmana i les 
vacances, però que progressivament 
es van tornant primeres residències. 
Hi trobem un total de 34 parcel·les i 
hi resideixen al voltant d’un centenar 
de persones. Tot i que els últims anys 
hi han anat a viure parelles joves, 
la majoria dels seus habitants són 
d’edat avançada i aquest fet provoca 
alguns problemes, com és la impos-
sibilitat de tirar endavant un projecte 
d’urbanització per acabar amb les 
deficiències de Bonaire, com és la 
manca d’enllumenat i de clavegue-
ram, tot i l’entrada en servei de l’es-
tació depuradora que dona servei al 
Centre Penitenciari de Mas d’Enric, 
molt propera a la urbanització.

Al capdavant de la urbanització hi ha 
en José Mármol, que es queixa de la 
situació. No han pogut crear encara 
la junta de compensació, el primer 
pas per engegar el procés d’urba-
nització, perquè és molt complicat 
reunir tots els propietaris de parcel-
les, algunes de les quals han estat 
heretades per persones que no viuen 

a Bonaire, i altres tenen molta edat i 
poc poder adquisitiu per afrontar les 
despeses d’urbanització. La crisi 
econòmica de 2008 encara ha com-
plicat més les coses. Demanen que 
l’Ajuntament del Catllar pugui col-
laborar-hi d’alguna manera, atraient 
per exemple subvencions per desen-
callar la situació.

Abans tenien un pou, però els anys 
noranta es van connectar amb Emat-
sa amb una despesa per propietari 
de 1.500 euros. La manca del pro-
jecte d’urbanització els ha impedit 
connectar-se a la depuradora. La 
manca de llum als carrers, segons 
Mármol, també és un problema que 
provoca inseguretat i robatoris i han 
hagut d’instal·lar-hi alarmes, amb la 
despesa corresponent cada mes per 
a les famílies.

El fet de no tenir constituïda la junta 
de compensació els impedeix, per 
exemple, per un tema burocràtic re-
cuperar uns 5.000 euros que tenen 
en una entitat bancària a partir d’una 
aportació anual de 2.000 pessetes 
que van fer fins fa uns trenta anys. 
Tenen una zona verda a la urbanitza-
ció on hi havia abans una àrea de joc 
infantil que s’ha anat degradant amb 
el temps. La proximitat al vial d’ac-
cés a la presó també fa que els deixin 
moltes deixalles als contenidors.

cetotpadelcatllar@gmail.com

@totpadelcatllar

Us desitgem  
un Bon Nadal  
i un pròsper  

Any Nou 2022
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Quan acompanyem les persones 
en el seu procés de formació, en 
el nostre cas els infants de 0 a 3 
anys, una de les grans preguntes 
que ens fem és: cap a on? Què 
els volem transmetre, quins apre-
nentatges, quines actituds i quins 
continguts... Per aquest motiu, tot 
projecte educatiu es basa en uns 
valors universals i transversals.

En el nostre, el de la Llar d’infants 
municipal L’Agulla, uns dels pun-
tals és el desenvolupament de 
l’empatia, present en totes les 
propostes educatives i en la con-
vivència. 

Aleshores, si considerem el pas 
per al primer cicle de la Llar com 
un moment essencial en el des-
envolupament de l’infant, també 

serà important tot allò que fem 
les persones adultes que hi con-
vivim: el que li transmetem a tra-
vés de les nostres actituds, donat 
que és una etapa en què l’impor-
tant són les vivències, no pas els 
conceptes (abstractes encara).

I sempre comptant amb la com-
plicitat de les famílies, que són en  
definitiva les verdaderes trans-
missores i referents dels valors 
morals i l’ètica. 

Amb tot, a banda de les vivències 
quotidianes, i amb la implicació 
de les famílies, col·laborem amb 
diverses accions solidàries sem-
pre que en tenim ocasió, i ara ve 
Nadal!

Col·laborar, per exemple, amb Cà-
ritas per a la recollida de joguines 
noves i el recapte d’aliments és 
una tasca en la qual ens impli-
quem perquè creiem, fermament, 
que tant el centre com les famílies 
podem, a través de les aportaci-
ons materials (que porten de casa 
i que han comprat en família i que 
els nens i les nenes poden tocar 
i posar a la caixa), iniciar els in-
fants en la regla d’or de l’empatia 
(ètica) més bàsica: “ajuda els/les 
altres com voldries que t’ajudes-
sin a tu”.

Pilar Ramón
Veterinària col·legiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

vEt-consEJos

¿estÁs seguro que 
quieres regAlAr 
un peludo  
estA nAVidAd?
Aumentar la familia adoptando un perro o un gato 
es una decisión que se debe tomar de manera res-
ponsable y adulta. Los animales NO son juguetes 
ni peluches que podemos dejar en un cajón cuando 
nos cansemos de ellos. Necesitan unos cuidados 
y atención básicos que requerirán toda su vida y 
hemos de informarnos muy bien antes de tomar la 
decisión. 

A continuación detallamos los principales puntos 
a tener en cuenta cuando estamos pensando en 
adoptar un felino/canino:

1. Si es un cachorro, los especialistas en compor-
tamiento animal aconsejan que sea separado de 
la madre a partir de los 3 MESES. Así favorecemos 
que el animal esté más equilibrado y evitaremos 
comportamientos no deseados cuando crezca.

2. Necesitará una buena ALIMENTACIÓN que le fa-
cilite un óptimo estado de salud.

3. Una ZONA DE DESCANSO tranquila y limpia, espe-
cialmente para él, hará que se sienta seguro y feliz.

4. Es importante ofrecerle tiempo de JUEGO todos 
los días, sobre todo si pasamos la mayor parte del 
día fuera de casa y está muchas horas solo. Tam-
bién es fundamental salir a dar un PASEO con tu 
perro, aunque tenga jardín en casa.

5. Un VETERINARIO de confianza será indispensable 
en su vida. Además, le podrás preguntar todo lo que 
necesites saber sobre tu nuevo amigo.

6. Muy importante que lleve al día las VACUNACIO-
NES, desparasitaciones y revisiones veterinarias.

7. Conlleva un COSTE ECONÓMICO.

8. La ESTERILIZACIÓN es un procedimiento que 
actualmente recomiendan todos los profesionales 
en salud animal, porque tiene muchas más ventajas 
que inconvenientes.

9. Es posible que tu amigo peludo (y tú) necesite 
unas cuantas clases de EDUCACIÓN. No vienen en-
señados y en ocasiones no sabemos cómo hacerlo 
bien.

10. Necesitan AMOR, CARIÑO Y COMPAÑÍA como 
tú. Para ellos su vida eres sólo tú. 

LLAr d’InFAnts L’AGuLLA

La Llar solidària 

EscoLA

S’acosta el Nadal, i com cada any 
el centre es guarneix per a l’oca-
sió amb creacions de l’alumnat. 
Enguany, però, ens hem proposat 
donar un sentit a aquestes deco-
racions. Hem buscat una temàtica 
per treballar-la tant amb primària 
com amb secundària: el canvi cli-
màtic. Una problemàtica que tots 
coneixem, però potser no de la ma-
nera que us volem plantejar, que és 
relacionant-la amb el Nadal. 

A priori, el fet de decorar el cen-
tre amb la idea escollida ja és una 
decisió polèmica, perquè suposa 
un malbaratament de material 
que acabarà a les escombraries. 
Per aquest motiu, hem decidit que 
en lloc de fer guarniments tradici-
onals, el que creem siguin instal-
lacions artístiques respectuoses 
amb el medi, és a dir, amb objectes 
reutilitzats i material reciclats, però 
que en cap cas es comprin per a 
l’ocasió i acabin a la brossa. 

A més, com que la temàtica és po-
tent, ens ha donat peu a la reflexió, 
i ens hem plantejat com serà el fu-
tur del planeta. Tots coincidim que 
serà un futur dramàtic. I tot i que 
ho sabem, ningú fa prou per frenar 
la dinàmica devastadora dels hu-
mans. Una dinàmica que té com 
a punt àlgid el Nadal, l’època en 
què la munió de llums de colors 
ens enceguen i els papers d’em-
bolicar regals se’ns acumulen 
fins a arribar a tapar el pitjor dels 
nostres mals: l’escalfament global. 
Però per molt que durant el Nadal 
deixem de veure’l, no vol dir que 
deixi d’existir.

Cada grup s’ha imaginat com serà 
el Nadal de l’any 2100 sota els 
efectes del canvi climàtic, i des-
prés de deprimir-nos una mica per 
la tragèdia que ens espera, hem 
creat instal·lacions artístiques per 
fer-ho visible. El resultat? Dinars 
de Nadal apocalíptics, paisatges 

desèrtics, tions cremats, acumu-
lacions de deixalles, inundacions 
i temperatures altíssimes. 

L’exposició consta de 13 instal-
lacions fetes per l’alumnat de 3r 
de primària a 4t d’ESO, que de 
moment podran visitar les seves 
famílies, però que si té èxit ens 
agradaria exposar en algun altre 
espai del poble perquè tots en gau-
diu. Aquells que la pugueu veure, 
esperem que les nostres creaci-
ons us sacsegin la consciència. 
I els que no podreu, us recordem 
que està a les nostres mans ce-
lebrar un Nadal més sostenible, 
reduint el consum en general, no 
malbaratant menjar i comprant en 
botigues de proximitat. Desitgem 
que gaudiu les festes envoltats de 
família i amics.

Omar Moreno Balcells
Tutor de 3r d’ESO i especialista 

de Dibuix

nadal 2100. El Nadal que no volem
Exposició d’instal·lacions artístiques
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què aquells fets s’explicaven d’una 
forma molt interessada, culpant les 
víctimes. Em va costar molts anys 
de lluita, però amb la publicació de 
La cabana queda molt clar qui van 
ser les víctimes i qui els botxins. En 
aquell llibre deixava molt de banda, 
però, els anarquistes, que van fer 
diferents actuacions a la Fatarella 
fins que van assassinar 34 persones 
i desapareixien de la narració. Amb el 
temps vaig pensar que havia de sa-
ber d’on sortien aquests anarquistes. 
Vaig remenar molts papers. Em va 
costar set anys, però vaig descobrir 
moltes coses que deixo allà escrites 
i algunes sorprendran els lectors. La 
història es repeteix aquí a Espanya.

»què vol dir?
Els anarquistes volien canviar l’es-
tructuració de l’Estat, que ara i abans 
controlen 700 famílies. L’Estat va 
buscar com aniquilar-los. Amb el 
moviment independentista ha estat 
gairebé igual. Ara no et maten físi-
cament però intenten matar-te d’una 
altra manera. A partir d’aquests lli-
bres intento explicar la història del 
país a la gent, donar més elements 
de judici.

»Ha publicat els seus llibres en moltes 
editorials.
Jo soc un escriptor gairebé clandestí. 
Estic obert a tothom però no m’he 
volgut lligar a cap editorial. Escric el 
que em sembla i com que ho faig a 
gust no em ve d’una hora, i això no 
et lliga a les editorials. Amb Piolet 
he publicat quatre o cinc llibres i ens 
avenim molt, i ara en venen quatre 
més de camí. Pagès Editors, que són 
molt selectius, me n’han publicat 
dos, i Cossetània dos més. També 
Escua, Arola... No hi ha una continu-
ïtat perquè som uns autors no medi-
àtics i sobretot lliures.

ten a llocs extraordinaris i mentre hi 
camines t’adones de coses que les 
pots relligar amb la història. Aquests 
llibres els havia de subvencionar la 
Diputació, i un error de coordinació 
no n’hi va haver, però sí si n’hi havia 
més en el futur. I m’he vist obligat de 
fer dos llibres més. Ja tenim els dos 
primers en impremta i estic treballant 
en els dos segons. 

»però no deixa de banda la narrativa.
Sí, fa poc he publicat La doble mort 
de l’anarquista, una novel·la histò-
rica que devia. Fa uns anys havia 
publicat La cabana, on explicava de 
forma novel·lada els Fets de la Fa-
tarella. Era una obligació moral, per-

 Ens vam trobar tan ben acollits  
que aviat vaig voler escriure una obra  
dedicada al catllar
Nascut a la Fatarella (1954), Josep 
Gironès Descarrega ja fa vint anys 
que viu al Catllar i és al nostre muni-
cipi on ha desenvolupat una carrera 
literària que l’ha portat a escriure 
gairebé una vintena de llibres. Ha 
guanyat quatre premis literaris, entre 
els quals el Premi Rovira i Virgili de 
memòries (2005) i el Premi Literari 
Vila d’Ascó (2007).

»com arriba al catllar?
Després de deixar la Fatarella, vam 
viure a Vila-seca, on vam estar 25 
anys. Allà vaig participar plenament 
en la vida ciutadana, en activitats 
veïnals, polítiques, sindicals, i vaig 
ser uns anys primer tinent d’alcal-
de. Mentre vivíem allà, buscàvem un 
lloc que tingués unes particularitats 
físiques i en aquella zona no el tro-
bàvem. Necessitàvem que la nostra 
residència estigués a menys de deu 
quilòmetres de Tarragona perquè la 
meva dona i jo hi treballàvem. I bus-
cant vaig trobar aquest lloc privilegi-
at. És a prop del nucli urbà del Catllar, 
a prop d’un riu que ara ja raja. I aquí 
ens vam fer la casa el 2001. 

»en aquests vint anys el catllar ha 
canviat.
El Catllar va començar a canviar el 
1956, quan hi va haver la gran gla-
çada, quan es van abandonar molts 
camps. Hi va haver un espavilat que 
va comprar camps erms i els va 
parcel·lar. I van néixer moltes ur-
banitzacions. Això ha condicionat 
molt el Catllar. Però continua tenint 
un nucli urbà primigeni molt bonic. 
L’adquisició del castell va marcar 
una bona fita perquè és l’únic de la 
Conca del Gaià que conec —i en co-
nec 40— que és de propietat muni-
cipal. És un lloc de privilegi. També 
coneixia algunes persones, com el 
Pep Zaragoza, l’alcalde Gavaldà... i 
em parlaven del lloc. Ens vam trobar 
tan ben acollits que aviat vaig voler 
escriure una obra dedicada al Cat-
llar. Hi explicava vivències personals 
d’una sèrie de persones del poble, un 
ventall molt ampli, i era una forma 
d’explicar la història del Catllar.

»no era el primer que escrivia.
Quan era regidor a Vila-seca, vaig 
descobrir que el llavors alcalde, Joan 
Maria Pujals, escrivia llibres i els pu-
blicava. Un dia estava revisant les 

EntrEvIstA a jOSEP GIRONÈS
ESCRIPTOR

“Escric el que em  
sembla i com que ho faig 
a gust no em ve d’una 
hora, i això no et lliga a 
les editorials”

galerades d’un llibre i em va fer tan-
ta il·lusió veure allò que vaig pensar: 
“Quan pugui faig un llibre.” I el 1996 
vaig publicar Fets, anècdotes i con-
talles de la Fatarella, Vila-seca... Un 
llibre senzill. I en va venir un altre, un 
altre i un altre... i aquest any he pu-
blicat el número 19 a títol individual. 
També he participat en diversos de 
col·lectius.

»i què està fent ara?
Estic fent una cosa que mai havia 
fet: escriure quatre llibres a la vega-
da. Són unes guies amb rutes a peu 
per a persones jubilades però actives. 
És un camp que no ha tocat ningú. 
Ben a prop tenim rutes que ens por-
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Comunicació

Pep Macaya, reusenc, l’he 
descobert per casualitat en 
la cerca d’escriptors tarra-
gonins i d’editorials del ter-
ritori codirigida per Manolo 
Ribera. Aquest llibre trobat 
per casualitat és el tercer 
d’una trilogia que li ha servit 
a l’autor per buidar el pap de 
la desesperació que sentim 
quan perdem una persona 
estimada, en el seu cas la 
germana i el pare en poc 
temps.

L’obra està composta per 
històries curtes i combina 
poesia i prosa, que dona 
frescor i rapidesa de lectu-
ra de temes que són força 
complexos de pair.

Es divideix en tres parts: 

- La tendresa d’una absèn-
cia: descriu la ràbia de la 
pèrdua, la vida a les munta-
nyes i rural, l’odi als bancs, 
amanit d’un llenguatge 
planer que ens fa arribar el 
missatge de forma clara i 
contundent.

- Històries encobertes: es 
parla d’amor i estima entre 
personatges, principalment 
entre dones en la seva eta-
pa madura que tenen moltes 
ganes de viure i de continu-
ar sentint; i també d’histò-
ries d’amors homosexuals 
que no són acceptats per 
la societat ni pels mateixos 
amants; ens queda molta 
feina a fer en aquest aspecte.

-Passadissos oblidats: 
d’un hospital on l’escriptor 

Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

ELs udoLs  
dEL LLoP

LLIbrEs

DITES  
POPULARS
“Al gener, poda l’arbre fruiter.
Aigua de gener, omple botes 
i graner.”

BROU DE COL FA 
SALUT
La col és aliada dels bron-
quis i dels budells, ajuda a 
eliminar aigua. Té tantes 
propietats que resulta molt 
adequada en casos de 
creixement o de convales-
cència. Però hem de saber 
que si n’allarguem massa la 
cocció, perdrà les vitamines. 
Per això és convenient uti-
litzar sempre el brou del bu-
llit de col per preparar altra 
mena de menjars.

FEINES ALS 
HORTS
  S’han de preparar els 
terrenys per realitzar plan-
tacions 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.
 S’inicien les plantades de 
patates més primerenques.
  Plantarem: cebes, en-
ciams, escaroles, bledes, 
maduixes i alls.
 Sembrarem: julivert, pè-
sols, faves, espinacs, pas-
tanagues i raves.

FRUITERS
 Es poden començar a po-
dar els fruiters. 
 Plantada de fruiters de 
pinyol (és important selec-
cionar peus que estiguin 
certificats assegurant que 
no tinguin virus).
 Temps per adobar i fe-
mar, és convenient aplicar 
en profunditat els adobs 
fosfats i potàssics.
 Bon moment per plantar 
i/o trasplantar arbres amb 
arrel nua.
 Llaureu per esponjar i ai-
rejar la terra.
 Adobeu amb fems, com-
post i/o similars. No uti-

litzeu fertilitzants rics en 
nitrogen perquè estimula 
el creixement i en aquesta 
època de l’any la majoria de 
plantes estan en repòs.

JARDINERIA
 Sembrarem: camamilla, 
malves, violers i begònies, 
que trauran flors a la pri-
mavera.
 Al gener ja es poden co-
mençar a plantar rosers.
  Floracions de pensa-
ments i camèlies.
 Poda d’arbres i plantes 
ornamentals, si no hi ha 
risc de gelades, en tot cas 
ho posposeu per a més en-
davant.
 Poda de rosers, que haurà 
de ser estricta: caldrà deixar 
els ulls d’acord amb la for-
ma que vulgueu que agafi 
el roser.
 Poda d’arbres caducs i 
arbustos que hagin florit.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS
oLIVErA. Ull de gall o repiló.
Per cicatritzar les ferides 
provocades durant la co-
llita, és recomanable fer 
un tractament a base de 
coure i compostos orgà-
nics: d’aquesta forma pro-
tegiu els arbres de l’entrada 
d’aquests fongs i d’aquest 
bacteri.

FrUITErS – tractaments 
d’hivern
Amb els tractaments que es 
fan a la represa de la vege-
tació, abans que no floreixin 
els arbres, es pot rebaixar 
el nivell poblacional de di-
verses plagues i l’inòcul de 
diferents malalties. Aquests 
tractaments es poden fer a 
base d’oli d’estiu, oli d’estiu 
més insecticida fosforat es-
pecífic.

CEBA, CALÇoT I Porro – 
puntes cremades
Mesures culturals: Aquesta 
malaltia es desenvolupa so-
bretot en condicions ambi-
entals d’altes humitats, per 
això és convenient reduir-la 
tant com es pugui per evi-
tar-ne la propagació. Regs 
poc abundants i baixes do-
sis de plantació ajudaran a 
la ventilació i a la sequedat 
del cultiu. La rotació també 
és de cabdal importància, ja 
que la malaltia pot roman-
dre en el sòl llargs períodes 
de temps.
-Míldiu: tractaments amb 
productes fungicides.
Podeu trobar més informa-
ció al web del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural www.
gencat.cat/agricultura/sa-
nitat.

DESEMBrE I GEnEr 2022 

FEInEs AL cAMP, HortA I JArdÍ

podeu trobar  
més informació  
d’aquest i altres  

llibres a:  
https://www. 

laltraeditorial.cat/llibre/ 
les-closques/

va passar moltes nits amb 
el seu pare. Hi descriu els 
sentiments i reflexions que 
evoquen els hospitals, les 
històries dels malalts que hi 
són i els que hi han marxat, 
la por a la pèrdua enganxada 
a les parets, la llarga espera 
de la mort a les habitacions 
d’hospitals; realitats que 
sembla que desapareguin el 
dia que nosaltres en sortim.

M’ha agradat la forma d’es-
criure de l’autor, que es gua-
reix amb la ploma estilogrà-
fica a ell mateix a banda dels 
seus lectors, ja que en molts 
moments ens podem veure 
reflectits en la seva narrati-
va.

L’udol del llop és la figura 
que representa el patiment 
de la societat. Aquests relats 
curts van ser escrits entre 
l’abril 2013 i gener 2014, i 
ara només ens resta saber 
si el Pep ens regalarà la crò-
nica dels últims dos anys en 
format de relat curt i poesia, 
reflectint la impotència i la 
ràbia que ens genera la pan-
dèmia que ens ha desmane-
gat la manera de viure que 
teníem. 

Autor: Pep Macaya
Editorial: Silva Editorial
182 pàg.
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), Carles Guillén (Junts pel Catllar) i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

A un any i mig aproximadament 
per a la finalització d’aquest man-
dat, marcat considerablement 
per la pandèmia, fem balanç una 
mica de tot plegat. Abans de co-
mençar voldríem enviar un agraï-
ment molt gran a tota la població 
del Catllar, ja que el seu compor-
tament ha estat exemplar en el 
compliment de les mesures de 
contenció, de forma majoritària 
hem estat responsables i res-
pectuosos amb tot allò que calia 
complir. Ara bé, segons sembla 
ens cal el darrer esforç, no estem 
lliures de recaiguda, llavors cal-
drà seguir prenent mesures de 
control.

L’ajuntament com a centre de 
gestió municipal ha estat a l’al-
çada de les circumstàncies, ja 
que ha actuat com calia en cada 
moment.
L’equip de govern ha seguit tre-
ballant amb fermesa durant tot 
aquest temps, i així van finalit-
zar les obres de l’Escola de Mú-
sica Municipal i aulari de l’ESO; 
aquest equipament, junt amb els 
existents i el futur pavelló, han 
de formar un complex educa-
tiu de primer nivell per al nostre 
municipi, perquè l’educació és 
una aposta ferma. Tot plegat es 
complementarà amb una calde-
ra de biomassa i la instal·lació 

d’energia fotovoltaica a la teulada 
del nou edifici. En ambdues bus-
carem la fórmula perquè siguin 
recursos pedagògics visitables, 
ja que les energies alternatives 
són fonts de recursos netes que 
s’han de fomentar, no n’hi ha prou 
amb creure-hi, sinó que s’ha de 
ser proactiu.
Referent a la caldera de biomassa, 
es vol anar més enllà i aconseguir 
els recursos naturals, com l’este-
lla, com a font d’energia per a la 
caldera dels boscos de l’entorn, 
i d’aquesta manera es faria una 
gestió forestal i de prevenció d’in-
cendis. Preocupats per la segure-
tat dels nostres veïns, hem tornat 
a fer les franges perimetrals de 
protecció contra incendis.

Amb afany de cohesionar el ter-
ritori, hem arranjat la coberta de 
Mas de Pallarès, futur centre so-
cial, i s’ha redactat el projecte d’un 
local social a Mas Vilet. Tenim un 
estudi per a la millora de la cohe-
sió social i vertebració territorial 
amb propostes viàries noves.
Amb molt d’interès s’ha creat 
una Comissió Sectorial de Ser-
veis Socials, Igualtat i Promoció 
Econòmica; a hores d’ara ja està 
encarregat un Pla d’Igualtat in-
tern de l’Ajuntament i també un 
d’extern que serveixi per a tot el 
municipi. La Comissió està tre-
ballant les bases d’un servei de 
teleassistència per a tothom que 
ho necessiti, i l’Ajuntament sub-
vencionarà les rendes més baixes 

a fi que tothom hi pugui accedir.
Ja hi ha redactat un estudi de mo-
bilitat que es presentarà al mes de 
gener i es complementarà amb un 
pla de participació ciutadana, i un 
altre pla de participació ciutadana 
intervindrà per a la remodelació 
de la plaça Pau Sulé Mensa.
I molts altres temes que ja hem 
anunciat i anem anunciant a 
les xarxes i pàgina web, han fet 
i fan que a pesar dels moments 
complicats que ens toquen viure 
seguim forts i amb una ferma vo-
luntat de servei municipal.
No voldríem acabar sense desit-
jar-vos que passeu un molt bon 
Nadal i any nou amb tots els que 
més estimeu, plens de salut, sort 
i felicitat.

Seguim forts i compromesos

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

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Llegamos al final de este 2021 un poco 
mejor que en el anterior 2020. Atrás han 
quedado familias rotas a causa de la pan-
demia, que ahora, más controlada gra-
cias a la vacuna, nos exige no bajar los 
brazos para derrotarla. Nuestros deseos 
para este 2022, que nos llega en pocos 
días, son los de salir de este mal sueño y 

recuperar el tiempo perdido. Seguro que 
ya nada será igual en nuestros quehace-
res cotidianos anteriores a la pandemia, 
pero el ser humano siempre se sobrepone 
a todas las circunstancias siendo posi-
tivo. Desde Cs del Catllar os deseamos 
una Feliz Navidad y una buena entrada 
de Año Nuevo.

El G. M. de Ciutadans felicita las fiestas  
navideñas a los vecinos del Catllar

Agrupació d’electors MO1-TE 
pel Catllar

Desembre. Mes per als desitjos i la 
carta als Reis Mags d’Orient. Som 
un poble preciós i amb gent bonica. 
Demanem: que l’Institut Escola dis-
posi d’un pati que no només sigui la 
unió amb el pavelló, que els carrers 
no rellisquin i estiguin nets, que hi 

hagi una recollida de brossa efectiva 
i més freqüència del servei d’autobús, 
poder gaudir d’una via verda, i servei 
diari de pediatria al consultori. Volem 
participació ciutadana constructiva i 
que l’Ajuntament treballi per facilitar 
les tasques als vilatans/es. El carbó 

el deixem a l’equip de govern, que no 
és transparent i, per totes les actituds 
masclistes.
La nostra voluntat és retrobar-nos 
als carrers gaudint dels qui estimem i 
que acabi la maleïda pandèmia. Salut 
i bones festes a tothom!

Volem aprofitar 
aquestes pagines 
de la revista L’Agu-
lla per felicitar a 
tots/es els/les ve-
ïns/es del municipi 
les festes de Nadal. 
Una revista que va 
néixer en el man-
dat del nostre grup 
polític, amb l’opo-
sició de la resta 
de grups, però el 
temps ens ha donat 
la raó i s’ha anat 
consolidant fins al 
número que tenen 
vostès a les mans.

Desitjos per al 2022



AVANCEM AMB
TARRAGONA
A Repsol continuem apostant per la tecnologia i per projectes 
innovadors d’eficiència energètica i economia circular per impulsar el 
nostre entorn, fomentant el desenvolupament socioeconòmic de 
Tarragona, donant suport a empreses locals i generant oportunitats.
Perquè volem continuar avançant junts.

Més informació, a tarragona.repsol.es


