
CATLLAR

 

 

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL del 

’agulla
CATLLAR

maig 2022 // NÚM. 24

Entrevistem Alicia Inglés, 
regidora del PSC

L’Ajuntament del Catllar tira 
endavant l’Estudi del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible

Coneixem les nostres  
urbanitzacions:  
Mas de Cosme
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Finca Coll Canut, Crta. PT 2039 PK 0,90 
43764 El Catllar (Tarragona)
elcatllar@petrolis.es · www.petrolis.es

L’Ajuntament del Catllar està realitzant el Pla d’Igualtat de 
la nostra població, un document que vol reflectir l’estat de 
les polítiques d’igualtat al municipi.
Ara iniciem el procés de recollida de dades i demanem la 
participació de la ciutadania per recollir la màxima infor-
mació i amb tota la pluralitat possible. 
Per participar en aquest pla només cal omplir el formulari.



2 BUTLLETÍ  MUNICIPAL  del  CATLLAR
maig 2022

NÚM. 24’agulla
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
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Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.
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El passat 20 d’abril es van 
relaxar les restriccions sa-
nitàries respecte a l’ús de la 
mascareta i va quedar restrin-
git a només alguns interiors, 
com centres sanitaris i trans-
port públic, i la recomanació 
a persones grans o amb risc 
per patologies prèvies. També 
a les escoles i instituts s’ha 
acabat l’ús obligatori de la 
mascareta. Els més petits ho 
han patit encara més. Feia 
temps que desitjàvem de 
forma molt profunda un pas 
endavant com aquest després 
de dos anys de pandèmia de 
la covid-19, que ha afectat el 
nostre dia a dia i en alguns 
sectors ha provocat moltes 
dificultats econòmiques a 
causa d’aquestes restric-
cions que s’han adoptat en 
els moments més àlgids. I 
el pitjor, ha causat milers de 
morts i afectacions, com la 
covid persistent, que limita el 

benestar de moltes persones. 
Esperem, doncs, que gràcies a 
les altes taxes de vacunació i 
de persones que han estat in-
fectades, aquesta situació es 
pugui mantenir en el temps i 
que no arribi cap nova variant 
de la malaltia que ens obligui 
a tornar a fer passos enrere. 
La covid-19 no s’ha acabat, 
però l’hem d’aprendre a ges-
tionar d’una altra manera.

Encarem la recta final d’aquest 
mandat municipal, en què, 
malgrat un fet tan inesperat i 
excepcional com la covid-19, 
hem pogut portar a terme els 
projectes que aquest govern 
municipal ens havíem marcat 
al seu inici, malgrat el retard 
que els efectes de la pandè-
mia han produït. Són equipa-
ments com la pista esportiva 
Mas de Pallarès, el local social 
de Mas Vilet o el pavelló po-
liesportiu, obres que ja estan 

en marxa i els propers mesos 
seran una realitat. Però també 
projectes per millorar el ben-
estar de la ciutadania, com el 
Servei municipal subvencio-
nat de Teleassistència o el Pla 
Local d’Igualtat.

No m’agradaria acabar aquest 
article sense parlar d’un fet 
tan terrible com és la guerra 
d’Ucraïna, que des del mes 
de febrer estem vivint al cor 
d’Europa i que tantes barba-
ritats està produint. Però el 
patiment del poble ucraïnès 
a causa de l’agressió russa 
també ha demostrat la soli-
daritat de les catllarenques i 
catllarencs, que han aportat 
diners per ajudar els qui pa-
teixen els efectes de la guerra 
i també s’han mobilitzat per 
acollir a casa seva els refugi-
ats que arriben al nostre país. 
Des de l’Ajuntament hem in-
tentat coordinar millor aques-
ta ajuda, però el mèrit és de la 
ciutadania. Esperem que aviat 
es pugui trobar una sortida a 
aquest conflicte i la pau torni 
a Ucraïna. 

JOAN  
MORLÀ
Alcalde 
del Catllar

Nova etapa en la  
gestió de la covid-19

app.ebando.es/
channel/elcatllar
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Distintiu adhesiu 
per als vehicles

L’Ajuntament aporta  
2.000 euros per  
ajudar els damnificats 
de la guerra d’Ucraïna

L’Ajuntament del Catllar ob-
sequia els titulars dels vehi-
cles registrats al Catllar (cal 
acreditar-ne la propietat) amb 
aquest distintiu adhesiu. Des 
del 21 d’abril es pot passar a 
recollir a les oficines munici-
pals.

S’impulsa l’Estudi del Pla  
de Mobilitat Urbana  
Sostenible del Catllar

L’Ajuntament del Catllar tira 
endavant l’Estudi del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible 
del Catllar, amb el suport del 
Servei d’Assistència Municipal 
(SAM) de la Diputació de Tarra-
gona. Aquest document ha de 
millorar la mobilitat, la sosteni-
bilitat i fer front a l’emergència 
climàtica, a més d’humanitzar 
els carrers i vies del municipi. 

L’Estudi comença al nucli i 
després s’estendrà a totes les 
urbanitzacions del municipi. 
Paral·lelament es buscaran 
llocs d’aparcament nous per 
si se’n perden a partir de l’apli-
cació de les conclusions de 
l’estudi. 

A partir de la presentació a la 
ciutadania de l’Estudi, el 3 de 
març, es va engegar un pla 
de participació ciutadana per 
implicar els veïns i veïnes del 
Catllar en el seu desenvolu-
pament a través de diverses 
sessions que s’han portat a 
terme fins al 27 d’abril, quan 
es va celebrar la sessió de re-
torn. Les diferents propostes 

El document ha 
de millorar la mo-
bilitat i la soste-
nibilitat i fer front 
a l’emergència 
climàtica, a més 
d’humanitzar els 
carrers i vies del 
municipi

Curs d’auxiliar de 
magatzem al Catllar

El 7 de febrer va començar 
el curs d’auxiliar de magat-
zem al Catllar. Després de 
la benvinguda per part de 
l’alcalde, Joan Morlà, i del 
responsable de Cambra de  
Tarragona - Formació, es va 
iniciar la part teòrica, que es 
complementa amb sessions 

pràctiques en un magatzem 
municipal.

S’hi han apuntat una quinzena 
d’alumnes, la meitat dels quals 
són veïns del nostre municipi. 
Aquest curs els donarà sor-
tides laborals amb forta de-
manda.

L’Ajuntament del Catllar ha 
fet una aportació econòmica 
de 2.000 euros al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolu-

pament per ajudar els damni-
ficats de la guerra d’Ucraïna, 
després d’haver-ho aprovat 
en junta de govern.

d’actuació presentades per la 
ciutadania s’han agrupat en 5 
grans àmbits:

-Seguretat de les persones 
vianants: nous passos de via-
nants, instal·lació de reductors 
de velocitat, millora de la segu-
retat viària a l’entorn de l’Insti-
tut Escola L’Agulla i redacció 
del Pla de Mobilitat escolar de 
l’Institut Escola L’Agulla

-Circulació: restricció de la 
circulació al nucli urbà, pas 
alternatiu de vehicles amb se-

màfor a l’avinguda Catalunya i 
projecte de condicionament de 
la TP-2039

-Aparcaments: pintar les pla-
ces d’aparcament permeses 
al municipi i millorar-hi la se-
nyalització

-Connexions entre nuclis: cre-
ació d’un servei de taxi a la 
demanda, habilitació d’itinera-
ris de vianants entre nuclis de 
població, itinerari Mas Salort i 
priorització de la urbanització 
de carrers que connectin la xar-
xa secundària

-Criteris d’actuació a les urba-
nitzacions: criteris d’urbanitza-
ció i ordenació de la mobilitat 
a les urbanitzacions

Els propers passos seran fer 
un seguiment exhaustiu de 
les actuacions que es duguin 
a terme. 

Podeu consultar la documen-
tació de les sessions presenci-
alment a les oficines de l’ajun-
tament o a www.elcatllar.cat.
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Es premiaran 12 
imatges d’àmbit 
municipal i de  
temàtica lliure  
amb 100 euros  
en vals de consum

L’Ajuntament del Catllar ha 
aprovat el projecte de cons-
trucció d’una pista polies-
portiva tipus POL-2 a la urba-
nització de Mas de Pallarès. 
L’equipament inclourà una 
pista de futbol sala de mides 
reglamentàries i un camp de 
bàsquet reglamentari amb 
dues cistelles mòbils, amb 
ancoratges per als pals de 
voleibol, amb unes dimensi-
ons finals de 44 x 22 metres. 
Permetrà la pràctica de futbol 
sala, bàsquet, handbol i volei-

S’aprova el projecte 
del local social de Mas 
Vilet dels Pins

La Marxa per les  
Terres del Gaià arriba 
a la 13a edició

S’aprova el projecte  
de la pista poliesportiva  
de Mas de Pallarès

L’Ajuntament del Catllar ha 
aprovat el projecte bàsic i 
d’execució de la construcció 
del local social de Mas Vilet 
dels Pins. S’ubicarà al carrer 
Ramon Llull número 7, a la 
plaça de Catalunya d’aques-
ta urbanització, i el projecte 
ha estat redactat per l’arqui-
tecte municipal, Jonathan 
López. Tindrà una superfície 
de 147,90 metres quadrats.

Actualment, al solar on es 
construirà l’edifici hi ha els 
dipòsits d’aigua, que es man-
tenen en el projecte, mentre 
que hi ha una escala exterior 
per pujar a la planta primera 
de la construcció existent que 
s’haurà de retirar per encabir 
el nou edifici a l’emplaçament. 
Es mantindrà el solar sense 

Després de la suspensió de 
2020 i l’adaptació a les res-
triccions pandèmiques el 
2021, aquest 2022 s’ha tor-
nat a portar a terme, del 29 
d’abril a l’1 de maig, la Mar-
xa per les Terres del Gaià, 
organitzada per l’Associació 
Terres del Gaià, amb una 
13a edició normalitzada, de 
Santa Coloma de Queralt a 

bol. La superfície on s’inter-
vindrà és d’uns 2.300 metres 
quadrats. El projecte inclou la 
il·luminació de la pista mitjan-
çant sis columnes i tres pro-
jectors tipus led.

La pista es construirà a la 
zona d’equipaments de la ur-
banització, distribuïda en cinc 
terrasses, a la superior de les 
quals hi trobem l’antic mas de 
Pallarès i a la següent en sen-
tit descendent s’hi ubiquen la 
piscines, les dues que seguei-

tancar i, per tant, s’hi podrà 
accedir directament des del 
carrer Ramon Llull i carrer de 
Montserrat.

El projecte proposat per l’Ajun-
tament és el d’un local social 
multifuncional amb una sala 
d’usos múltiples, de 95,82 
m2, a la qual s’accedeix des 
de dos accessos —un lateral 
des del carrer Ramon Llull i un 
frontal des de la plaça Catalu-
nya. Annex a aquest gran cos, 
hi ha un auxiliar on es troba el 
vestíbul (3,67 m2) que dirigeix 
cap a la zona de serveis (12,67 
m2) o cap al despatx per a l’ad-
ministració (12,43 m2). Final-
ment, aquest despatx té un 
magatzem privat de 5,42 m2. 
Tots aquests espais se situen 
en planta baixa.

Tamarit, sense mascaretes, 
sense límit d’aforament i ca-
minant tots plegats. Enguany 
no s’ha previst, però, dormir 
en ruta cap dia.

El darrer dia de la marxa, l’1 
de maig, va passar pel Catllar, 
on van poder fer un avitualla-
ment ofert per l’Ajuntament 
del Catllar.

xen no estan ocupades i a la 
inferior hi ha una zona de jocs 
infantils. La pista se situarà a 
la segona terrassa començant 
per la part inferior.

El pressupost d’execució ma-
terial és de 70.677,35 euros i 
el pressupost d’execució per 
contracte és de 101.768,32 
euros (IVA inclòs). Es preveu 
l’execució de l’obra en una 
sola fase, en un termini de tres 
mesos a partir de la data de 
comprovació del replanteig. 

El Concurs de Fotografia per 
al Calendari 2023 del Catllar 
està en marxa. Les bases es-
tan en fase d’exposició pú-
blica a falta de la seva apro-
vació definitiva, en breu. Es 
premiaran 12 imatges d’àm-
bit municipal i de temàtica 
lliure (artístic, festiu, natura, 
cultura, patrimoni, civisme…), 
que s’empraran en el calen-
dari municipal de l’any 2023. 
El concurs està obert a qual-
sevol persona, professional o 
aficionada, major de 18 anys.

Els 12 premis estan dotats 
amb 100 euros cadascun en 
forma de vals de consum en 
establiments i restauració 
del municipi (fraccionats en 
quatre de 25 euros per tal 
de facilitar-ne el bescanvi) 

Concurs de Fotografia 
per al Calendari 2023

i amb un any de validesa a 
partir del lliurament del pre-
mi. Es rebran obres fins al 31 
de juliol a les 23.59 hores. Es 
poden presentar 3 fotografies 
com a màxim per concursant, 
de les quals només una pot 
ésser premiada, amb l’excep-
ció expressada en l’apartat de 
puntuació. Els autors renunci-
en als drets d’explotació de 

les imatges i en permeten l’ús 
municipal, citant-ne l’autor.

Les fotografies han de ser en 
color, en format JPG, grandà-
ria mínima de 1500 x 1000 pí-
xels, no superior a 5 MB, amb 
alta resolució (300 pppi) i ori-
entació horitzontal.

La decisió del Jurat es farà 
pública el 9 d’agost a través 
de la pàgina web i de les xar-
xes socials municipals, prè-
via comunicació als premiats. 
El lliurament dels premis es 
farà efectiu el dia 12 d’agost 
al Centre Cultural del Catllar 
a les 17 hores.

Aviat podreu consultar les 
bases completes i definitives 
a www.elcatllar.cat.

Una imatge dels guanyadors de l’edició 2022 del concurs. 
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»Com s’està desenvolupant el servei?
Ara estem desenvolupant el pla de tre-
ball. Hem decidit que sigui la Creu Roja 
qui gestioni el servei. Teníem propostes 
d’empreses, però hem valorat l’experièn-
cia de la Creu Roja en aquest tipus de 
serveis i la confiança que ens dona per 
la seva trajectòria i l’experiència que té. 
Ara volem fer difusió del servei a través 
de xarxes socials, i ens volem coordinar 
amb els Serveis Socials per si ells detec-
ten algun usuari que podria necessitar 
el servei.

»És un servei subvencionat.
Hem creat unes bases reguladores per 
tal que hi pugui accedir qui ho necessiti i 
compleixi alguns barems. Podrem boni-
ficar fins al 100% si es dona el cas d’algú 
amb problemes socioeconòmics greus. 
Volem que el servei arribi a tothom del 
poble que ho necessiti, i per això la cre-
ació de les bases. 

»N’hi ha prevista una ampliació o noves 
possibilitats en el futur?
Primer hem d’analitzar com es desenvo-
lupa el desplegament del servei, però en 
el futur podríem rebaixar el llindar d’edat 
dels usuaris. Per preparar el Servei de 
Teleassistència hem analitzat altres mu-
nicipis que ja el tenen en marxa, però 
hem intentat fer un vestit a mida per al 
Catllar. Tenim una població força enve-
llida, i gent gran aïllada del nucli, espe-
cialment a les urbanitzacions.amb problemes de mobilitat o algun ti-

pus de discapacitat de qualsevol edat, i 
gent gran, a partir d’un llindar que pos-
siblement serà als 75 anys. L’objectiu és 
que aquestes persones puguin seguir 
vivint al seu domicili amb seguretat, i 
també reduir el risc d’aïllament 

 L’objectiu del Servei de Teleassistència  
és donar resposta ràpida i eficaç a les  
necessitats de les persones perquè puguin 
continuar vivint al seu domicili
Alicia Inglés Villena va ocupar el quart 
lloc de la candidatura del PSC en les 
darreres eleccions municipals, el maig 
de 2019. Va obtenir l’acta de regidora i 
forma part de l’oposició dins del grup 
municipal socialista.

»Aquest és el seu primer mandat com a 
regidora. Com valora l’experiència?
L’experiència és positiva, i més des de 
fa uns mesos, que formo part de la Co-
missió municipal sectorial de Serveis 
Socials, Igualtat i Promoció Econòmi-
ca. Intento aportar la meva experiència 
des de la vessant professional com a 
educadora social. Junt amb els altres 
companys de la comissió formem un 
bon equip i treballem per al benestar del 
poble d’una manera objectiva, eficaç, i 
intentant buscar solucions.

»Com és el funcionament de la comissió?
La comissió la formem uns quants regi-
dors, regidores i l’alcalde, i tenim com a 
objectiu treballar per a la millora del ben-
estar de la ciutadania, amb la posada en 
marxa del Pla d’Igualtat i també amb el 
Servei municipal de Teleassistència. La 
comissió està funcionant molt bé, per-
què tots els que en formem part tenim 
clares les nostres funcions i anem per 
feina. Ens reunim cada mes i ja portem 
la feina feta i les reunions ens serveixen 
per posar-la en comú, prendre decisions 
i posar-nos més deures. També ens co-
ordinem de forma telemàtica per tal de 
seguir una bona praxi.

»En què consisteix el Servei municipal 
de Teleassistència? 
El Servei de Teleassistència consisteix 
en la instal·lació d’un aparell molt senzill 

ENTREVISTA a ALICIA INGLÉS
REGIDORA DEL PSC A L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR

L’Ajuntament bonificarà 
el servei de  
teleassistència fins a un 
100% segons barems de 
necessitats

a l’habitatge de l’usuari, connectat mit-
jançant la línia telefònica a una central 
receptora, amb la qual es pot comunicar 
en cas d’urgència simplement prement 
un botó. Des del centre d’atenció, uns pro-
fessionals atenen la consulta i activen, si 
cal, el recurs més adient per a cada situ-
ació: localitzar els familiars o persones 
de contacte, desplaçar una unitat mòbil 
al domicili de la persona usuària o acti-
var altres serveis d’urgència, com el 061, 
bombers, mossos…. El servei funciona 
les 24 hores al dia, tos els dies de l’any.

»Quants usuaris i usuàries té? Quines ca-
racterístiques tenen?
El servei va dirigit a ajudar les persones 

Si vols més informació o ser 
usuari/a del servei, truca a les 

oficines municipals: 
977 653 101 
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MEDI AMBIENT 
Associació Mediambiental La Sínia Hèctor Hernàndez Socias

Un gat a l’aigua?
No és la primera vegada 
que en aquesta revista 
parlem d’espècies exò-
tiques i dels perjudicis 
que provoquen a la bi-
odiversitat. En aquest 
número, us volem parlar 
d’una espècie que espe-
cialment ens preocupa i 
que els darrers anys s’ha 
fet molt present arreu 
del país. A la conca del 
riu Gaià s’hi ha establert 
i és relativament fàcil 
observar-la en diversos 
punts de l’alt, mig i fins 
i tot el baix Gaià. De fet, 
aquí al Catllar n’hem ob-
servat i capturat diversos 
exemplars.

Encara sense desvet-
llar-vos-en el nom, us 
podem dir que és un 
mamífer de color fosc, 
generalment negre, de 
la mida d’un gat, i viu a 
tocar de l’aigua. És un 
bon nedador i s’alimenta 
principalment de fauna 
aquàtica, una dieta molt 
variada que pot incloure 
des del cranc de riu, ge-
neralment l’americà, a 
peixos com la bagra i el 
barb cua-roig, granotes, 
etc. Aquest caràcter flu-
vial ha fet que en molts 
casos s’hagi confós amb 
una llúdriga, espècie au-
tòctona que malaurada-
ment actualment no és 
present al riu Gaià.

Potser molts de vosaltres 
ja sabeu de quin animal 
parlem, sí, exacte, es 
tracta del visó ameri-
cà (Neovison vison). Es 
tracta d’un mustèlid ori-
ginari de Nord-amèrica i 
introduït a Europa, l’Àsia 
oriental i Sud-amèrica a 
partir d’individus esca-
pats de granges de pell 

control de la població, 
mitjançant una captura 
selectiva. Per aquest 
motiu, des de l’any 2018, 
i en el marc de diverses 
campanyes, se n’han 
capturat fins al moment 
182 exemplars. I en con-
cret, a la Resclosa del 
Catllar, se n’han capturat 
4. Donada la situació del 
tram baix del riu, amb un 
cabal ambiental encara 
molt irregular, la presèn-
cia d’aquest mustèlid de 
moment és puntual.

Una bona manera per 
saber si és present al riu 
on som són els rastres, 
com ara petjades i ex-
crements, generalment 
d’un color vermellós 
molt característic que 
els dona l’alimentació 
amb cranc de riu ameri-
cà. Si en veieu alguna, la 
podeu fotografiar i ens 
la podeu enviar a xoag@
riugaia.cat

o alliberats intenciona-
dament. És una espècie 
exòtica invasora que 
afecta negativament la 
biodiversitat autòctona 
característica d’aquells 
hàbitats (zones humides 
i ecosistemes fluvials, 
així com zones costane-
res i illes) en els quals 
s’estableix, com és el 
cas del riu Gaià.

Representa un factor 
d’amenaça de primer or-
dre per al visó europeu, 
espècie catalogada en 
perill d’extinció, i també 
afecta les densitats d’al-
tres carnívors autòctons 
com el turó. Així mateix, 
suposa també una im-
portant amenaça per a 

altres espècies aquàti-
ques i semiaquàtiques 
d’interès com la rata d’ai-
gua (Arvicola sapidus) o 
el cranc de riu europeu 
(Austropotamobius pa-
llipes) entre d’altres. I 
com hem dit abans, a 
la conca del riu Gaià es 
considera una espècie 
establerta de greu im-
pacte per als grups dels 
peixos, amfibis, aus i 
rèptils aquàtics.

I què hi podem fer nos-
altres? Doncs quan 
parlem d’espècies exò-
tiques invasores, i més 
quan es tracta d’una 
com ara el visó ameri-
cà, la seva eliminació 
és una quimera i podem 

afirmar que és quasi del 
tot impossible. A més 
de les seves caracterís-
tiques de depredador i 
capacitat d’adaptar-se a 
diversos hàbitats, tam-
bé hem de destacar la 
seva capacitat de des-
plaçar-se pel territori. 
Per exemple, a les Piles 
de Gaià l’han vist des-
plaçant-se per la carre-
tera de Santa Coloma de 
Queralt. I a Vila-rodona, 
desplaçant-se per la 
carretera de Valls. Així 
doncs, sembla que uti-
litzen, entre d’altres, les 
carreteres per moure’s 
entre conques fluvials.

De moment, l’única es-
tratègia és fer-ne un 

Excrement de visó americà a 
l’embassament.

Excrement de visó americà foto-
grafiat a Vila-rodona.

Petjades de visó americà. Mont-
ferri.

Visó americà fotografiat amb càmera de fo-
totrampeig a Querol, en el marc del projecte 
de captura amb trampes flotants.
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Telèfon gratuït d'atenció al client
900 550 555

Telèfon gratuït d'avaries 24h
900 203 329

ematsa 
www.ematsa.cat

Beus habitualment
aigua de l'aixeta?
Ajuda'ns a conèixer els hàbits
de consum i digues la teva!

Accedeix 
a l'enquesta

Celebració del Dia Internacional de la Dona
L’Associació de Do-
nes del Catllar va or-
ganitzar diferents ac-
tes, amb el suport de 
l’Ajuntament del Cat-
llar, per commemorar 
el Dia Internacional de 
la Dona durant la set-
mana del 8 de març. 
Aquell dimarts, 8 de 
març, a la sala poliva-
lent del Centre Cultu-
ral es va fer la lectura 
del manifest per part 
d’alumnes de l’Ins-
titut-Escola L’Agu-
lla. Seguidament, la 
metgessa psiquiatra i 
coordinadora d’emer-
gències del SEM, Gio-
vanna Turata, va pro-
nunciar la conferència 
“Què vol dir tenir salut 
mental. I amb el covid 
què ha passat?”. Des-
prés es va projectar 
Feminicidi: esclavatge 
i sufragisme, de Raül 
Condel. A l’espai d’ex-
posició de la bibliote-

ca es va poder veure 
la mostra “Construint 
feminismes”.

També hi havia pre-
vistos actes el cap de 
setmana. El dissabte 
12 de març es va por-
tar a terme una exhi-
bició de ball en línia a 
càrrec d’Arantxa a la 
sala polivalent. I diu-
menge 13 de març, 
caminada popular pel 
terme. Era de baixa 
dificultat i el punt de 
trobada va ser l’àrea 
d ’autocaravanes. 
Malgrat el temps in-
segur, un total de 27 
persones hi van par-
ticipar. La caminada 
va comptar amb ex-
plicacions i comenta-
ris de Josep Gironès 
i Antonio López so-
bre alguns trams del 
camí. Al final es va 
fer vermut popular al 
Centre Cultural.
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Celebració del Dia 
Mundial de la Poesia

Es presenten els dos darrers 
llibres de Josep Gironès

La Biblioteca Municipal del Catllar va 
acollir el 21 de març la celebració del Dia 
Mundial de la Poesia. L’acte el va iniciar 
la responsable de la biblioteca, Isabel 
Llavoré. Carme Ripoll va presentar el 

poeta Gabriel Ferrater, de qui enguany se 
celebra el centenari del naixement amb 
l’Any Ferrater. Veïnes i veïns del municipi 
van llegir poesia en català, francès, ucra-
ïnès, àrab, anglès i castellà.

El 19 de març es van presentar els dos 
darrers llibres de Josep Gironès al Cen-
tre Cultural. Es tracta de dues guies de 
senderisme que enceten una col·lecció 
de l’Editorial Piolet adreçada a la gent 

gran que practica el senderisme i l’excur-
sionisme: El Camp de Tarragona: 15 rutes 
de senderisme per a persones grans i ac-
tives, i Terres de l’Ebre: 15 rutes de sen-
derisme per a persones grans i actives.

Sant Jordi 2022 al Catllar
El Catllar va tornar a ce-
lebrar el Sant Jordi amb 
normalitat després de 
dues edicions en què la 
pandèmia de la covid-19 
la va obligar a suspen-
dre el 2020 i a aplicar-hi 
restriccions el 2021. En-
guany es va haver d’estar 
pendent del temps, que 
va obligar a traslladar les 
sardanes a l’interior del 
Centre Cultural. Però les 
parades de roses i llibres 
es van poder instal·lar 
gran part del matí a l’exte-
rior. La vigília, el divendres 
22, es va poder gaudir a 
la plaça Pau Sulé i Mensa 
de l’actuació musical de 
J. Merino i R. Revolbert.

Dissabte pel matí, al Cen-
tre Cultural es va fer una 
doble presentació lite-
rària: Las travesuras del 
ángel y otras fantasías 
intrigantes, de Marybel 
Zamora, i Fugida pel camí 
dels Morts, de Josep Gi-
ronès. Les presentacions 
van comptar amb l’alcal-
de del Catllar, Joan Mor-
là, i l’editor Manuel Rivera 
(Silva Editorial). A la plaça 
Pau Sulé i Mensa es va 
poder veure l’espectacle 
Sant Jordi, la pel·lícula, a 
càrrec de Martí i Tabita.
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Malgrat les mesures per evitar 
el contagi de la covid-19, el Cat-
llar va celebrar diferents actes 
tradicionals dins de les festes 
de Nadal. El matí de Nadal els 
més petits van fer cagar el tió. 
Es va celebrar també el Parc de 
Nadal, on, a més de diverses ac-
tivitats per als més petits, es va 
rebre la visita del Patge Reial. 
Una audició de nadales a càrrec 
de la Colla de Gegants i Grallers 
del Catllar i el Concert de Nadal 
amb el Cor Ciutat de Reus van 
ser altres actes. 

I el vespre del 5 de gener va tor-
nar la cavalcada de Ses Majes-
tats els Reis d’Orient al Catllar. 
I és que després de l’absència 
obligada l’any passat a causa 
del coronavirus, Ses Majestats 
van tornar carregats d’il·lusió al 
nostre municipi, com el Patge 
Reial ens va anunciar amb di-
ferents vídeos compartits a les 
xarxes socials i en la seva visita 
al Parc de Nadal. 

Festes nadalenques al Catllar
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Obres al camp de futbol i a 
les pistes de pàdel municipals

S’ha fet la substitució de l’enllu-
menat per tecnologia led al camp 
de futbol municipal. Un canvi per 
continuar millorant l’eficiència 

energètica de les instal·lacions 
municipals.

Per altra banda, s’han instal·lat 

les xarxes a les pistes de pàdel 
municipals del Catllar. Era una de-
manda des de feia anys per part 
dels usuaris de pistes.

Nou vehicle per als 
guàrdies municipals

L’alcalde del Catllar, Joan 
Morla, va lliurar aquest 
mes de març les claus d’un 
nou vehicle municipal per 
als guàrdies municipals. 
El vehicle, amb la nova 

retolació, està equipat per 
cobrir les necessitats dels 
nostres guàrdies munici-
pals. Es tracta d’un model 
híbrid: funciona amb gas 
sistema GLP i benzina.
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Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

INGREDIENTS  
(2 gofres)

◗ 325 g de puré de patates espès.

◗ 100 ml de llet sencera.

◗ 100 g de farina.

◗ 1⁄2 cullerada de bicarbonat.

◗ Mantega fosa per coure.

◗ Topping: 2 llenques de formatge,  
6 tires de bacó a la planxa,  
1 ou fregit o escalfat,  
1/2 alvocat i ceba fregida cruixent.

PREPARACIÓ

◗ Barreja el puré, la llet, la farina i el 
bicarbonat en un bol.

◗ Unta la gofrera calenta amb una 
mica de mantega fosa i posa-hi la 
massa.

◗ Cou fins que es daurin.

◗ Emplata els gofres i guarneix-los 
amb el formatge, la cansalada, l’ou 
escalfat, l’alvocat i la ceba fregida.

GOFRES DE PATATAGOFRES DE PATATA

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

Abans de res, vull 
dir-te que si no tens 
gofrera no passa 
res, pots fer aquest 
plat també en una 
paella petita. Com 
pots veure a la foto, 
aquest gofre no és 
el típic cobert amb 
crema de cacau 
i nata, no, aquest 
està pensat per a 
ser un plat salat. La 
base combina farina 
i patata, fet que el fa 
més lleuger i gustós. 
Pel que fa als ingre-
dients que el cobrei-
xen, poden ser els 
que més us agradin, 
la meva proposta és 
només un exemple.

LES NOSTRES URBANITZACIONS
Mas de Cosme

Mas de Cosme és una de les urba-
nitzacions més petites del Catllar. Si-
tuada a la part del terme que limita 
amb la Secuita, s’hi arriba des de la 
carretera TP-2031 i compta amb una 
quinzena de parcel·les. El seu origen 
el trobem a finals dels anys setanta 
i els seus primers habitants proce-
dien majoritàriament de la ciutat de 
Tarragona que van buscar-hi un es-
pai on passar els caps de setmana 
i les vacances enmig de la natura. 
Però a partir dels anys noranta, al-
guns d’aquests habitatges es van 
convertir en primeres residències. 
També en aquella època es va inici-
ar el pla d’urbanització i fins i tot es 
va cedir a l’Ajuntament del Catllar el 
terreny per ubicar-hi la zona verda a 
què obliga la llei. Els alts costos del 
projecte no han permès seguir amb 
el pla d’urbanització. Malgrat tot, 
l’any 2000 es va instal·lar l’enllume-
nat a la urbanització i el 2014 es va 
fer un enquitranat de l’entrada i dels 
carrers, que han millorat el dia a dia 
dels veïns i veïnes, entre els quals hi 
ha un bon ambient i gaudeixen d’un 

entorn privilegiat.

Els veïns i veïnes obtenen l’aigua de 
dos pous, que gestionen ells matei-
xos. Fa tres anys van fer una inver-
sió en un d’ells que els ha permès 
tenir més aigua i acabar amb alguns 
problemes de subministrament que 
a vegades tenien perquè els fallava 
la bomba. Els agradaria que l’Ajun-
tament els instal·lés un petit parc 
infantil per als nens i alguna taula 
de pícnic a la zona verda, cedida des 
de fa anys, però on ara no hi ha res. 
Una altra queixa és que només hi ha 
un contenidor de rebuig, que tot i ser 
suficient no els permet reciclar entre 
les diferents fraccions. També dema-
nen algun punt de llum més.

Per la proximitat amb la Secuita, la 
majoria dels habitants es desplacen 
més a aquesta població que al Cat-
llar, per exemple a comprar, però les 
famílies amb fills en edat escolar els 
porten a l’Institut-Escola L’Agulla i 
això potencia la relació amb el nucli 
catllarenc.

Es prorroga un any el  
conveni de cooperació  
entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament del Catllar
El Departament de Salut de la Gene-
ralitat, a través de la Secretaria de 
Salut Pública i del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament del 
Catllar han prorrogat un any més el  
conveni de cooperació interadminis-
trativa subscrit el passat 13 d’abril 
de 2021.

Amb aquest conveni es coordinen els 
serveis públics dependents d’ambdu-

es administracions en la gestió de la 
crisi sanitària i social provocada per 
la covid-19 al municipi del Catllar. 

I es fa sota la perspectiva d’assolir 
una resposta més eficaç en termes 
assistencials i socials i, a la vegada, 
millorar la capacitat de seguiment 
dels malalts i d’aïllament de la po-
blació, per contribuir a garantir la 
fortalesa del sistema públic de salut.
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Del 9 al 20 de maig serà el perí-
ode de preinscripció per a l’edu-
cació infantil de primer cicle. A 
més, per al curs vinent el Govern 
de la Generalitat ha anunciat la 
gratuïtat per als infants d’I2.

Aquesta mesura esdevé plante-
jada per una raó fonamental: la 
de garantir que totes les famí-
lies que vulguin puguin escola-
ritzar els nens i les nenes a la 
llar d’infants, basat en un criteri 
d’universalitat, encara que no 
obligatorietat (com passa en el 
3-6 anys), criteri que respon a la 
vàlua de l’aprenentatge en les 
edats primerenques.

Qui estimem l’educació infantil 
sabem els nombrosos benefi-

LLAR D’INFANTS L’AGULLA
La importància de  
l’educació en l’etapa 0-3

ESCOLA

Durant aquest segon trimestre 
els alumnes de 3r, 4t i 5è han 
començat un nou projecte que 
s’anomena “Patis actius”. 

En diferents zones del pati hi ha 
delimitats uns espais amb unes 
propostes diferents:

 Curses de xapes

 Bibliopati

 Bales

 Molkky (joc de bitlles originari 
de Finlàndia) 

 Art amb elements naturals

 UNO

 …

Durant el procés de preparació 
de les propostes lúdiques els 
docents de cicle mitjà ens hem 
plantejat diversos aspectes que 
volíem que fossin presents en 
les activitats. 

Els dos primers són l’autonomia 

Patis actius
Una alternativa a jugar a la pista amb una pilota

cis que aquesta té en els in-
fants: els primers anys de vida 
constitueixen l’etapa que deter-
mina l’evolució de la persona. 
Una etapa en què es construeix 
l’entramat bàsic del desenvolu-
pament neurològic, sensorial, 
psicomotor, emocional i social. 

Segons Unicef: “En els primers 
mesos i anys de vida cada con-
tacte, cada moviment i cada 
emoció redunden en una explo-
siva activitat elèctrica i química 
en el cervell. Sembla ser que 
una escolarització primerenca 
i adequada entre els primers 
mesos i els tres anys incidirà 
de manera molt positiva en la 
millora del rendiment escolar 
futur però, sobretot, en la vida 

dels infants, que, en aquest 
període, comencen a conèixer 
el seu propi cos i el dels altres; 
aprenen a respectar les dife-
rències observant i explorant 
el seu entorn familiar, natural i 
social; adquireixen progressiva-
ment autonomia en les seves 
activitats habituals; desenvo-
lupen les capacitats afectives; 
es relacionen amb els altres i 
adquireixen a poc a poc pau-
tes elementals de convivència 
i relació social; desenvolupen 
habilitats comunicatives en 
diferents llenguatges i formes 
d’expressió…“.

Per tot, es destaca la diferència 
en l’autonomia i capacitat de re-
lació amb iguals entre infants 

que han estat escolaritzats als 
0-3 i els que no ho han estat.

No ens cansarem de remarcar 
que és una etapa amb entitat 
pròpia, amb característiques, 
valors i principis metodològics 
que la fan especial: el focus és 
l’educació però també la cura, 
ja que en un enfocament ho-
lístic, ambdues són clau per 
al desenvolupament de l’in-
fant i influiran tant en el seu 
itinerari formatiu com en les 

relacions socials i personals. 
Una educació infantil de qua-
litat ha de ser respectuosa i 
atendre de forma integral les 
necessitats (socials, emoci-
onals, cognitives i físiques) 
de les nenes i els nens, i així 
establir les bases sòlides per 
al benestar i l’aprenentatge al 
llarg de la vida. En paraules de 
John Dewey (filòsof americà), 
“l’educació no és preparació 
per a la vida; l’educació és la 
vida en si mateixa”.

i el respecte vers el material. 
Són els mateixos alumnes que 
s’encarreguen de treure i recollir 
els materials. Cada classe té a 
la seva aula una capsa amb tot 
allò necessari per a cada pro-
posta.

Cada racó té un aforament limi-
tat, senyalitzat en el rètol de pre-
sentació de cada activitat, així 
els mateixos alumnes s’orga-
nitzen durant l’estona d’esbarjo.

Oferir la possibilitat d’un am-

bient de recolliment per a la 
lectura, ja que molts infants no 
busquen activitats físiques du-
rant l’estona d’esbarjo.

També volem que els alumnes 
prenguin consciència de cada 

moment, que no sigui una es-
tona on hi hagi molta activitat. 
Així, s’ha limitat a dos racons 
per dia, d’aquesta forma els 
escolars es veuen amb la ne-
cessitat d’estar una estona en 
cada proposta i així aprofundir 
en cadascuna d’elles.

Finalment vàrem decidir ofe-
rir algunes propostes de caire 
més obert en el qual els alum-
nes poguessin desenvolupar 
la seva imaginació i creativi-
tat. 

Així va sorgir el racó d’art amb 
elements naturals, que va ser 
presentat als alumnes sense 
cap indicació inicial, i poste-
riorment es va enriquir amb 
obres impreses de Land Art.

Les activitats que es propo-
sen van canviant segons els 
interessos dels infants, si un 
racó deixa de tenir interès es 
canvia per un altre i si n’hi ha 
un amb molt d’èxit s’amplia 
l’aforament si és possible. 

Equip docent de Cicle Mitjà
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Veterinària col·legiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

VET-CONSEJOS

Por qué 
ronronea 
mi gato

Todos los felinos, domésticos y sal-
vajes, pueden producir este sonido, 
al que llamamos ronroneo, ante cier-
tas situaciones de su vida cotidiana. 
Algunos gatos lo hacen muy poco o 
nunca y otros constantemente.

El ronroneo es un sonido que se pro-
duce en los músculos dentro de la 
laringe del gato. Es probable que su 
objetivo tenga que ver con comuni-
cación, apaciguamiento y curación.

En general existe la creencia de que 
el gato sólo ronronea cuando se 
siente bien, y es cierto, es una señal 
inequívoca de satisfacción del ani-
mal. El ronroneo se activa en mo-
mentos en los que el felino está a 
gusto y tranquilo, por ejemplo cuan-
do se encuentra cerca de su huma-
no, simplemente le observa o este le 
acaricia. Este ronroneo es profundo 
y todo su cuerpo vibra. Sin embargo 
los gatos también pueden emitir este 
sonido para expresar nerviosismo, 
miedo, malestar o estrés. Afortuna-
damente, la mayoría de las veces es 
un indicador de que están contentos.

La vibración que produce el ronroneo 
se encuentra entre los 20 y los 140 
Hz. Esta frecuencia, según algunos 
estudios, puede llegar a ser terapéu-
tica para muchas enfermedades. Se 
sabe que calma el estrés, disminuye 
los síntomas de disnea tanto en ga-
tos como en humanos, ayuda a bajar 
la presión sanguínea, puede ayudar 
en la curación del daño muscular, 
de tendones, ligamentos, incluso de 
huesos. Las personas que conviven 
con gatos, tienen un 40% menos de 
probabilidad de padecer un derrame 
cerebral o una enfermedad cardíaca.

Maria Ramírez López,  
la catllarenca campiona  
de Catalunya de Fit Kid 

Maria Ramírez López és una nena 
de deu anys que viu al Catllar i que 
recentment s’ha proclamat campiona 
de Catalunya de Fit Kid en la moda-
litat de solo individual, en una com-
petició en què van prendre part una 
quarantena d’esportistes. A més, en 
la modalitat de parella ha obtingut el 
subcampionat català. Aquest mes de 
maig, la Maria participarà en la locali-
tat valenciana d’Elda en el Campionat 
d’Espanya. El Fit Kid és un esport que 
combina la dansa amb la gimnàstica 
esportiva, i on el domini de les acro-
bàcies és molt important.

La Maria va començar a practicar 

Fit Kid als cinc anys al Club Esportiu 
Fitkidance Torredembarra, en veure 
competir la seva germana gran, la 
Martina, que actualment entrena les 
més petites —categoria baby— del 
club torrenc. L’any 2019, la Maria 
ja va aconseguir el primer lloc en el 
Campionat de Catalunya de la cate-
goria baby en la modalitat duo. La 
pandèmia de la covid-19 va obligar 
a aturar els entrenaments i les com-
peticions i el 2021 va anar recuperant 
el ritme. Aquest 2022 han arribat els 
resultats.

La Neus, la mare de la Maria, expli-
ca que la seva filla combina un gran 

talent per les acrobàcies i el ball 
amb entrenaments tots els dies de 
la setmana, amb algunes sessions 
que arriben a les tres hores. Aquest 
ritme d’entrenament no li impedeix 
treure molt bones notes a l’escola, 
ja que sap combinar molt bé els 
estudis i els entrenaments. Actual-
ment, cursa cinquè de primària. La 
Maria és molt inquieta i divertida, 
cosa que transmet en la pràctica 
d’aquest esport, on demostra unes 
grans habilitats, amb salts mortals i  
rodes sense mans. La Maria té una 
gran futur en aquest esport si manté 
la progressió que ha demostrat en 
aquests cinc anys.
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XARXES SOCIALS
ORGANITZACIÓ D’ACTES · FORMACIÓ

 SALVAT 
Comunicació

Cada any, per la diada de 
Sant Jordi surto a la cacera 
d’algun llibre dels que supo-
so que passaran desaper-
cebuts a les llistes de grans 
vendes. L’any 2020 vaig tro-
bar un tresor: aquest llibre 
publicat per l’editorial Fa-
rell, una empresa que edita 
llibres d’excursions, rutes, 
cuina, cultura i tradicions 
catalanes.

El llibre està escrit per David 
Solé i Torné, nascut a Tarra-
gona, que forma part de la 
tercera generació de la cui-
na tradicional tarragonina. 
Ha col·laborat en diferents 
mitjans de comunicació 
com Catalunya ràdio, TV3, 
TVE, Canal Cocina i The New 
York Times.

L’obra ens descriu les pro-
pietats de 23 espècies que 
poden servir, entre d’altres, 
per conservar els aliments, 
potenciar-ne el gust, o com 
a guaridors del cos. 

Cada espècia està escrita 
amb el seu nom científic, 
català, castellà i anglès, una 
breu introducció, aplicacions 
culinàries i altres usos, i s’hi 
descriu l’origen de la planta. 
Tot seguit tres receptes: la 
primera, de cuina tradicional; 
la segona, protagonitzada 
per l’espècia, i la tercera, una 
beguda o postres.

Mitjançant la lectura 
d’aquest llibre ens engres-
carem en la construcció de 
la nostra pròpia biblioespe-
ciera i iniciarem el particu-

Vicky Gironès
vgironespunet@gmail.com

LES ESPÈCIES – 
CUINA DE LES 
SENSACIONS

LLIBRES

DITES  
POPULARS
  Sembra el julivert pel 
maig i tot l’any en tindràs.
 Maig humit fa el pagès ric.

EL MES DE MAIG 
anuncia el començament 
d’un nou cicle vegetal. La 
natura es desvetlla i tota 
mena de cultiu fa el seu 
creixement de manera visi-
ble. Ara cal aclarir els pàm-
pols dels ceps i dels fruiters, 
perquè els fruits creixin més 
ufanosos. 

FEINES ALS 
HORTS
Es planten tomàquets, pe-
brots, albergínies, mongetes, 
melons, síndries, carbas-
sons, pastanagues, raves, 
porros, carabasses i apis.

Existeixen dues malalties 
fúngiques principals en 
el cultiu del tomàquet i en 
d’altres plantes d’horta: una 
és el míldiu i l’altra, l’oïdi. 
En funció de les condicions 
d’humitat i temperatura, així 
com de la sensibilitat varie-
tal i quantitat d’inòcul inicial, 
sofrirem amb més facilitat 
una malaltia del tomàquet 
o una altra.
Per combatre aquestes ma-
lalties disposem de dos im-
portants productes: el coure 
i el sofre. 

ARBORICULTURA, 
BOSCOS I PRATS
Amb l’augment de les tem-
peratures es generalitza la 
brotada d’arbres i arbusts, i 
per això convé posar molta 
cura en les feines superfici-
als d’eliminació de les ma-
les herbes, iniciar la poda en 
verd i fer tractaments pesti-
cides si escau.

En cas de pluges o humitats 
elevades, preneu mesures 
per tal de prevenir malalties 
fúngiques. 

JARDINERIA
Sembrarem petúnies, coro-
nats... Plantarem clavells, 
violetes, dàlies, malves de 
jardineria...
Continuarem podant arbres 
i arbustos que ja hagin flo-
rit.
Començarem a regar, als 
matins o als vespres.
Vigilarem plagues i malal-
ties, sobretot en anys de 
molta pluja, especialment 
pugons i oïdi en els rosers.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS
HORTÍCOLES
Pugons: en aquesta èpo-
ca seguim trobant pugons 
de forma generalitzada en 
tomaquera, enciam, mon-
getera, carxofera i altres...
Cal estar atents i fer el trac-
tament a l’inici de la seva 
presència i abans que es 
tanqui el cabdell, en el cas 
de l’enciam.
Matèria  
activa

Termini de 
seguretat

Cipermetrín 7 dies
Deltametrín 7 dies
Beauveria 
bassiana 
(ecològic) 

NP (no en 
presenta)

Míldiu
Poden proliferar els fongs 
causants d’aquesta malal-
tia en enciam, ceba, porro, 
patata, entre d’altres cultius 
d’horta. 

Fum o cendrosa
Si es detecta aquesta ma-
laltia cal protegir les plantes 
amb sofre, amb pols o lí-
quid, si es produeixen danys 

importants caldrà recórrer a 
antioïdis específics.

FRUITERS
NOGUER
Carcocapsa, antracnosi, 
bacteriosi.
Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el trac-
tament.

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

VINYA
Míldiu, cendrosa, podridura 
grisa.
Cal estar atents al contesta-
dor automàtic del Servei de 
Sanitat Vegetal de Tarrago-
na, al número de telèfon 977 
219 312.

OLIVERA
Ull de gall o repiló.
En cas d’humitat elevada 
i altes temperatures, cal 
vigilar-ne les fulles. En cas 
de detectar-hi les primeres 
taques, es fa necessari un 
tractament.

PRESSEGUER  
I NECTARINER
Arrufat
És recomanable protegir 
amb fungicides cúprics, 
després de les pluges, les 
plantacions amb afectaci-
ons habituals o amb pre-
sència de malaltia. 
Cendrosa
En les varietats molt sensi-
bles convé iniciar la protec-
ció del fruit a partir d’un cen-
tímetre de diàmetre, i fins a 
l’enduriment del pinyol.

MAIG I JUNY ÉS TEMPS DE: 

FEINES AL CAMP, HORTA I JARDÍ

Podeu trobar  
més informació  
d’aquest i altres  

llibres a:  
http://farelleditors.cat/

index/Farell_Editors 
.html

lar viatge pel món de les 
espècies d’orígens llunyans 
que serveixen per cuinar, fer 
perfums i licors aromàtics. 
La majoria de les espècies 
són d’importació i tenen un 
valor afegit alt, ja que es 
produeixen en molt baixes 
quantitats.

D’aquest llibre cal desta-
car-ne el tipus de receptes 
que hi apareixen, ja que són 
amb productes de la terra i 
molt senzilles de realitzar. 
N’hi ha amb ingredients 
més econòmics, com ci-
grons, sípia, moniato, ous, 
arròs, fideus, guillemots 
(verats petits), i els que ja 
tenen un valor més alt, com 
la tonyina o el marisc. Molt 
recomanable tenir aquest 
llibre a l’estanteria i anar 
millorant aquells plats que 
fem o que feien les nostres 
mares i àvies i a nosaltres 
no ens queden igual.

Finalment, us animo a com-
prar el llibre i a cuinar amb 
ingredients de la terra, a do-
nar-los el valor que tenen i 
potenciar-los amb les espè-
cies que venen de mar enllà. 

David Solé i Torné
Farell editor - Rebost 
i cuina
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), Carles Guillén (Junts pel Catllar) i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

La legislatura enfila la recta final. 
Aquesta haurà estat una legislatu-
ra marcada per una pandèmia que 
d’una manera o altra ha afectat a 
tothom. Legislatura d’un govern de 
coalició; els governs de coalició te-
nen les seves bondats, però també 
requereixen un esforç d’entesa, de 
bona voluntat i de servei públic.
Després d’un any de govern, la co-
alició inicial es va veure alterada 
per l’abandonament d’un grup, i el 
govern va quedar en minoria. Això 
va comportar la necessitat de més 
diàleg i negociacions, perquè l’es-
tabilitat del nostre municipi sem-
pre ha estat el valor més desitjat.
Nous actors i manera d’organit-

zar-nos van entrar en escena, i 
cal agrair de manera majúscula a 
totes les persones que han ajudat 
a l’estabilitat municipal, principal 
repte de qualsevol organització 
que vulgui governar. La proposta 
va ser de si volien participar en 
l’estabilitat del seu municipi i la 
resposta va ser positiva. D’una 
manera o altra es va trobar la fór-
mula per col·laborar i participar en 
la gestió municipal sense haver de 
fer noves coalicions.
Amb tot això, s’han aprovat els 
pressupostos municipals, les mo-
dificacions de crèdit i les propos-
tes més importants amb clares 
majories, tot i estar el govern en 

minoria. Sempre s’ha pensat en el 
bé del municipi, raonant que votar 
en contra d’algunes propostes 
moltes vegades significa votar en 
contra del bé general. D’això se’n 
diu oposició constructiva, positi-
va, que preval sobre els interes-
sos partidistes, i que generalment 
porta més beneficis que la política 
destructiva i de confrontació, que 
normalment no és ben vista per la 
majoria de la població.
Som conscients que donar la culpa 
de tot a haver passat dos anys de 
pandèmia pot semblar un recurs 
fàcil, però sí que és cert que ha 
retardat el funcionament ordinari. 
El dijous 31 de març es va aprovar 
una modificació de crèdit que ha 
de corregir algun retard, aprovada 

per 10 dels 11 regidors de la cor-
poració municipal.
Durant el que queda d’any, hauríem 
de veure inaugurat l’edifici on hi ha 
l’Escola de Música Municipal i au-
lari de l’Escola l’Agulla amb l’equi-
pament de rigor, la construcció 
d’una pista poliesportiva a Mas 
Pallarès i un local social a Mas 
Vilet dels Pins.
També disposarem d’una eina 
molt necessària com ho és l’In-
ventari dels Camins municipals.
Per millorar l’eficiència energèti-
ca se substituirà l’enllumenat de 
diverses instal·lacions esportives.
Es millorarà l’enllumenat del camp 
de futbol municipal i s’ampliaran 
els vestidors.
S’instal·laran cinc plafons-deixa-

lleries pel terme, entre altres ne-
cessitats que es preveuen cobrir 
pròximament.
D’altra banda, veurem l’arranja-
ment de la carretera que va des 
de l’A-7 fins a la rotonda, tan ne-
cessària, de davant del cementiri 
del Catllar, obra de la Diputació de 
Tarragona.
També s’iniciarà el nou col·lector 
de clavegueram, que ha de subs-
tituir l’actual malmès i que trans-
corre per la llera del riu; el nou 
canviarà el traçat. Aquesta obra 
és responsabilitat de l’ACA.
No ens voldríem acomiadar de 
vosaltres sense repetir-vos que 
estem a la vostra disposició com 
a servidors públics que som i de-
sitjar-vos un molt bon estiu.

Enfilant la recta final

Trabajamos para todos los 
ciudadanos del Catllar

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

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Difícil, en el espacio que nos “toca”, 
poder desarrollar cualquier tema que 
no parezca un telegrama a los ojos 
del lector/a. Reiteramos la necesidad 
de la igualdad de espacio para poder 
dirigirnos a nuestros conciudadanos. 
Pensamos que el resultado de las ur-

nas no debe limitar el espacio donde 
expresar la opinión de cualquier grupo 
municipal que tiene representación en 
el Ayuntamiento. Temas sí hay, por de-
cir uno, ya que vamos hacia el buen 
tiempo y seguimos siendo un pueblo 
nulo en promoción turística, no hay ca-

pacidad para captar turismo, apenas 
tenemos comercio, vemos como en 
los pueblos vecinos hay inquietud por 
atraer, ya sea turismo cultural, deporti-
vo o social, nada, seguimos vegetando 
y perdiendo oportunidades. “Qui dia 
passa, any empeny”.

Qui dia passa, any empeny 

Agrupació d’electors MO1-TE 
pel Catllar

Celebrem que el passat febrer es re-
alitzés una convocatòria participa-
tiva oberta als habitants del Catllar 
perquè qui volgués tingués l’opor-
tunitat de dir-hi la seva respecte a 
la proposta de l’estudi de mobilitat. 
Nosaltres hi creiem fermament, per 

això volem insistir que es doni valor 
tant al procés com a la continuïtat 
de seguir escoltant la veu del poble. 
Animem l’Ajuntament a creure en 
aquest tipus de procediments per tal 
de poder-los dur a terme correcta-
ment, invertir-hi, confiar-hi i, també,  

introduir-los com una nova manera 
de treballar per tal de conèixer i de-
batre sobre propostes de projectes 
com el pavelló i els usos i pràctiques 
esportives, les escoles velles i la 
seva utilitat, com volem que siguin 
els nostres carrers, places….

Estamos a poco más de un año 
para las próximas elecciones mu-
nicipales y los diferentes grupos 
políticos del ayuntamiento actual 
tenemos que empezar a dar cuen-
ta a los ciudadanos del trabajo 
realizado en esta legislatura.
Existen grupos, como en la vida 
misma, que creen que deben ha-
cer mucho ruido, vender humo, 
brasas y fuego si hace falta, ocu-
par minutos, y más en los plenos 
municipales, porque así se trabaja 
más. Lícita y respetable manera 
de pensar, si forman parte de la 

Benvinguda participació

corporación sus votantes tendrán, 
y cabe suponer que también pien-
san así y aprueban este proceder. 
Si no es el caso, en un año, en las 
próximas elecciones podrán recti-
ficar su sentido de voto.
Otros, como nosotros, preferimos 
hacer política en mayúsculas, en 
silencio, política efectiva que, en 
definitiva, repercute en la mejora 
de la vida de nuestros conciuda-
danos del Catllar.
Oposición no significa estar 
siempre negando al equipo de 
gobierno, no significa ir siempre 

a la contra. Oposición significa 
que, aunque no pensemos como 
ellos y existan diferencias signifi-
cativas de criterio, por este motivo 
no gobernamos juntos al superar 
las discrepancias a las similitu-
des, nosotros no iremos siempre 
a negar por sistema ni a destruir 
al equipo de gobierno porque sí, ni 
a estar siempre negando aquello 
que proponen.
Demostramos nuestro compro-
miso apoyando los presupuestos, 
las ordenanzas, las modificaciones 
de crédito, aportando nuestras pro-
pias iniciativas y negociando con 
el equipo de gobierno nuestras 
propuestas útiles para la mejora 
de la vida de nuestra ciudadanía.
Tiempo habrá para explicar deta-

lladamente nuestras aportaciones 
e iniciativas en esta legislatura, en 
este escrito por razones de espa-
cio nos resulta imposible plasmar 
estas propuestas ejecutadas que 
han permitido un Catllar mejor 
para todos. 
Siempre hemos tenido claro que 
desde la oposición y pese a ser 
el partido más votado y con más 
representación institucional, no-
sotros no podíamos ir a la contra 
permanentemente ni dedicarnos a 
torpedear acuerdos de gobierno ni 
realizar juego sucio para gobernar.
Nosotros teníamos que hacer, y 
así lo hemos hecho, una política 
en POSITIVO, una política de su-
mar, avanzar por el bien del muni-
cipio, pese a que en su día y con 
la situación a la inversa el actual 
equipo de gobierno no procedió 
así. Pero aquí es donde se ven los 

intereses y prioridades de cada 
grupo, si predominan los particu-
lares enfocados a sus votantes o 
si hay una visión más amplia pen-
sando en todo el pueblo, voten lo 
que voten, como hacemos el gru-
po municipal socialista.
Pensando siempre en el bienestar 
de todos nuestros conciudadanos 
para mejorar su nivel de vida, nos 
voten o no, vivan en el pueblo o en 
urbanizaciones, siempre nuestras 
propuestas van enfocadas para 
todos en todo tipo de políticas 
sociales, medioambientales, turís-
ticas, económicas, deportivas, etc.
Nosotros estamos siempre pen-
sando en el Catllar, como de-
cía nuestro lema en las últimas 
elecciones municipales de 2019, 
pensando en ser y llegar a ser EL 
CATLLAR QUE QUIERES, EL CAT-
LLAR QUE VOLS.
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Quan a Repsol parlem d’economia circular ens 
referim, per exemple, a contribuir a la sostenibilitat 
donant una nova vida útil als residus

Què és per 
a tu l’economia 
circular?

Si vols saber més coses
sobre economia circular,

entra a repsol.com


