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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 
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Aquest estiu és el primer sense 
restriccions a causa de la pan-
dèmia de la covid-19 des de 
l’any 2019. És una gran opor-
tunitat per recuperar la nor-
malitat que ens ha estat presa 
durant massa temps. El Catllar 
ofereix múltiples possibilitats 
per gaudir al màxim de l’estiu, 
amb propostes d’oci i cultura 
variades, que podem compartir 
amb familiars i amics, alguns 
que potser fa molt temps que 
no veiem.

Mantenim cicles que malgrat 
les restriccions es van anar fent 
i, en aquesta edició del 2022, ja 
amb total normalitat. Són els 
concerts a la Terrassa del Cas-
tell o el cinema a la fresca. En 
aquest inici d’estiu hi hem de  
sumar els Divendres Divins, una 
iniciativa del Departament de 
Cultura de la Generalitat amb la 
col·laboració del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural i les Denomina-
cions d’Origen del nostre terri-
tori que ja fa uns anys que se 
celebra en diferents punts del 
territori sumant vi, música i pa-

trimoni, el 8 de juliol es va por-
tar a terme en un monument 
històric de primer ordre com 
és el Castell del Catllar.

Les urbanitzacions han anat 
celebrant les seves festes 
també amb aquesta sensació 
de normalitat, també s’ha recu-
perat la jornada castellera del 
juliol així el dia 23 vam gaudir 
de la primera jornada castelle-
ra a la plaça de la Vila després 
de gairebé tres anys, recupe-
rant sensacions que trobàvem 
a faltar gràcies als Xiquets de 
Reus, Nois de la Torre i Borde-
gassos de Vilanova, preludi de 
la Diada castellera de la Festa 
Major, aquest any el 27 d’agost 
on les tres colles, Colla Jove Xi-
quets de Tarragona, Castellers 
de Vilafranca i Colla Vella dels 
Xiquets de Valls, tornaran a 
convertir el Catllar en l’epicen-
tre del món casteller i ens faran 
vibrar amb intensitat.

Els actes de la Festa Major ar-
renquen el proper 13 d’agost i 
s’allargaran fins al 29, amb un 
programa molt complet, en què 

totes les catllarenques i tots 
els catllarencs trobareu actes 
i propostes de les quals podreu 
gaudir i en els quals us animem 
a participar.

Però l’estiu té una cara molt 
menys divertida i molt preo-
cupant i és el risc d’incendis 
forestals. L’emergència climà-
tica, que els darrers anys s’es-
tà agreujant, està convertint 
aquesta estació de l’any en 
més calorosa i seca, el risc d’in-
cendis forestals arriba a nivells 
molt alts. El terme del Catllar és 
cada cop més boscós a causa 
de l’abandonament de l’agricul-
tura, que abans ordenava millor 
el nostre paisatge. Us demanen 
extremar les precaucions per 
evitar focs forestals i que les 
persones que viviu prop del 
bosc prengueu les mesures 
d’autoprotecció. No és més 
que aplicar el sentit comú i 
seguir les recomanacions que 
ens arriben des de Protecció Ci-
vil, Bombers de la Generalitat i 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.

No puc fer res més que desit-
jar-vos una molt bona Festa 
Major i un bon estiu a tothom!!

JOAN  
MORLÀ
Alcalde 
del Catllar

Un estiu per gaudir-lo

app.ebando.es/
channel/elcatllar
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S’inicia la remodelació de la carretera 
TP-2039 de Tarragona al Catllar
La Diputació de Tarragona va 
començar el mes de juny els 
treballs inicials de condiciona-
ment de la carretera TP-2039, 
que comunica el Catllar amb 
l’antiga N-340 a Tarragona. 
L’objectiu de l’actuació és pa-
cificar el trànsit, garantir la 
circulació segura de tots els 
usuaris de la via i promoure la 
mobilitat sostenible en aques-
ta via en un tram de més de 
4 quilòmetres (del PK 1,1 al 
6,085). Els treballs compten 
amb un pressupost de 4,2 mi-
lions d’euros, tindran una dura-
da de 18 mesos i obligaran a 
fer restriccions al trànsit.

Les obres consistiran en la 
construcció de tres rotondes: 
una a l’accés de la urbanitza-
ció Llevantina i de Boscos de 
Tarragona, una segona a l’ac-

Els treballs 
compten amb 
un pressupost 
de 4,2 milions 
d’euros i tindran 
una durada 
de 18 mesos

cés als Monnars i una tercera 
a la intersecció amb la T-203,  
al cementiri del Catllar. A més, 
s’ha projectat la construcció 
de voreres i la instal·lació de 

passos de vianants a les urba-
nitzacions els Cocons i Pinal-
bert del Catllar, amb l’objec-
tiu de reduir la velocitat dels 
vehicles que hi circulen entre 

els PK 0,900 i 1,550. També 
s’ampliarà el pont sobre el 
Torrent del Mas de la Creu, es 
reordenaran els accessos a la 
via des de diverses finques i 
urbanitzacions i s’adequaran 
les parades d’autobusos que 
hi ha al llarg de la carretera per 
tal que els vehicles puguin re-
alitzar bé les maniobres i s’hi 
pugui accedir a peu amb se-
guretat.

La carretera TP-2039 és la 
sortida natural del Catllar i de 
diverses urbanitzacions cap a 
l’A-7 i les zones de platja. El 
tram objecte d’aquest projecte 
té un trànsit de 2.190 vehicles 
al dia i la calçada actual té am-
plades variables i insuficients, 
amb molts encreuaments al-
gunes amb molt volum de 
trànsit. A més, la via compta 

amb un revolt perillós i un pont 
sobre el Torrent del Mas d’am-
plada insuficient que dificulta 
que dos vehicles s’hi creuin 
amb seguretat. Per tot això, 
d’acord amb criteris de segu-
retat, rendibilitat i impacte, 
que tenen en consideració 
l’important ús de la via, tant 
de vehicles com de ciclistes 
i vianants, l’actuació és prio-
ritària.

La junta de govern local de 
l’Ajuntament del Catllar ha ad-
judicat aquest mes de juliol el 
contracte per l’execució de les 
obres de la pista poliesporti-
va de la urbanització Mas de 
Pallarès-Cinc Estrelles a l’em-
presa Courts International XXI 
SL per 83.990 euros (IVA no 
inclòs). Les obres s’iniciaran 
a començaments del proper 
mes de setembre.
Es tracta d’una poliesportiva 
tipus POL-2, que inclourà una 
pista de futbol, sala de mides 
reglamentàries i un camp de 
bàsquet reglamentari amb 
dues cistelles mòbils, amb an-
coratges pels pals de voleibol, 

Adjudicades les obres de la pista poliesportiva 
de la urbanització Mas de Pallarès

amb unes dimensions finals 
de 44×22 metres. Permetrà 
la pràctica de futbol sala, 
bàsquet, handbol i voleibol. 
La superfície on s’intervindrà 
és d’uns 2.300 metres qua-
drats. El projecte inclou la 
il·luminació de la pista mit-
jançant sis columnes i tres 
projectors tipus LED.
La pista es construirà en 
la zona d’equipaments de 
la urbanització, distribuïda 
en cinc terrasses, on a la 
superior trobem l’antic Mas 
de Pallarès i a la següent en 
sentit descendent s’hi ubi-
quen la piscines, les dues 
que segueixen no estan 
ocupades i a l’inferior hi ha 
una zona de jocs infantils. 
La pista se situarà en la se-
gona terrassa començant 
per la part inferior.

Amb un 
cost de 
83.990 
euros 
(IVA no inclòs), 
les obres 
s’iniciaran 
el proper 
mes 
de 
setembre

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

DIRECTE DEL CAMP = QUALITAT I PREU

Us desitgem 
una

Bona
Festa
Maj or!
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Us recordem 
diverses mesures 
per evitar que 
es produeixin 
incendis forestals

L’estiu 2022 s’està convertint 
en un dels més calorosos i 
secs de la història, fent més 
evident la situació d’emergèn-
cia climàtica. El municipi del 
Catllar compta amb moltes 
urbanitzacions, envoltades 
la seva majoria per boscos 
i, per això, des de fa anys, 
l’Ajuntament del Catllar du 
a terme tasques de neteja i 
manteniment d’aquestes zo-
nes boscoses, amb l’objectiu 
de protegir la totalitat de les 
urbanitzacions, garantint la 
seguretat de les persones i 
de les seves propietats. Ho 
fa per administració directa, 
mitjançant la contractació de 
personal provinent dels plans 
d’ocupació de la Generalitat i 
també l’obtenció de diferents 
subvencions.

Per complementar aques-
tes mesures i evitar que es 
produeixin incendis fores-
tals hem de prendre algunes 
precaucions:

◗No llencis burilles enceses 
ni llumins, ni caminant ni per 
la finestra del cotxe.

◗Si vas al medi natural amb 
vehicle particular, aparca bé, 
sense envair camins i pistes. 
Cal deixar lliures les vies d’ac-
cés perquè hi puguin circular 
els vehicles d’emergència si 
fos necessari. S’ha d’aparcar 
als espais habilitats, i sem-
pre fora de les finques parti-
culars.

◗Si vius en una casa, neteja 
el jardí de vegetació, mantin-
gues una distància de 6 me-
tres entre els arbres i evita 
que les capçades es toquin 
entre elles i a la façana. Man-

No podem baixar 
les precaucions per evitar 
incendis forestals en 
un estiu calorós i sec

tingues netes les franges de 
protecció perimetral.

◗No llancis coets, petards, 
focs d’artifici, globus (com 
ara fanalets) o altres arte-
factes que continguin foc en 
zones de perill, ni que sigui a 
camp ras, ni en terrenys agrí-
coles ni, sobretot, en urbanit-
zacions envoltades per bosc 
ni a menys de 500 metres de 
zones boscoses. 

◗No utilitzis barbacoes que 
no estiguin autoritzades. Re-
corda que han de ser d’obra i 
amb mataguspires.

◗Les cremes de residus al 

jardí estan prohibides, cal 
portar-los a l’abocador o tri-
turar-los, i en faran compost.

◗No deixis mai escombrari-
es ni deixalles al bosc. Utilit-
za els serveis de recollida i 
els contenidors adients.

◗Elimina les branques que 
toquin la façana i allunya 
de la casa les reserves de 
llenya.

◗Tingues a punt eines bàsi-
ques contra incendis (mà-
negues, destrals) i alguna 
reserva d’aigua.

◗En situació d’emergència 
segueix les informacions 
i les indicacions de les au-
toritats. Informa’t a través 
dels mitjans de comunicació 
social (emissores de ràdio, 
televisió, web, Twitter, etc.).

◗Recorda, si necessites 
ajuda durant l’emergència, 
truca al 112.

L’Ajuntament del Catllar, amb 
el suport de la Creu Roja, ha 
posat en marxa recentment 
el servei de teleassistència, 
amb l’objectiu d’ajudar les 
persones grans i les que te-
nen problemes de mobilitat o 
algun tipus de discapacitat i 
que puguin seguir vivint al seu 
domicili amb seguretat i tam-
bé reduir el risc d’aïllament. 
El servei està bonificat per a 
persones amb dificultats eco-
nòmiques i, en alguns casos, 
pot arribar al 100 %.

Aquest servei consisteix en la 
instal·lació d’un aparell molt 
senzill a l’habitatge de l’usu-

La gent gran del Catllar 
es pot beneficiar del nou 
servei de teleassistència

ari, connectat mitjançant la 
línia telefònica a una central 
receptora, amb la qual es pot 
comunicar en cas d’urgèn-
cia simplement prement un 
botó.
Des del centre d’atenció, 
uns professionals atenen la 
consulta i activen, si cal, el 
recurs més adient per a cada 
situació: localitzar els famili-
ars o persones de contacte, 
desplaçar una unitat mòbil al 
domicili de la persona usuària 
o activar altres serveis d’ur-
gència, com el 061, bombers, 
mossos, etc.
El servei funciona les 24 ho-
res cada dia de l’any
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pista poliesportiva de Mas de Pallarès. 
Cal dir que és un projecte paral·lel i in-
dependent del pavelló poliesportiu que 
comentàvem abans, és més senzill i 
amb uns temps d’execució més reduïts 
per la diferència de dificultat de tot el 
projecte en si. Aquesta pista facilitarà 
la pràctica d’esport en aquesta urba-
nització, de fet, tots els catllarencs i 
catllarenques en podran gaudir perquè 
és una instal·lació municipal pública.

»Encarem la recta final del mandat mu-
nicipal. Quina valoració en fa de l’expe-
riència de regidor?
És la primera legislatura en la qual 
entrava en el món de la política mu-
nicipal i, quan ni tan sols feia un any, 
va aparèixer la covid-19. Hi havia molt 
desconeixement sobre la malaltia en si 
i incertesa de cara a la normativa que 
ens anaven aplicant en cada moment, 
va ser un inici bastant dur. Del treball 
de l’equip de govern n’estic content, ens 
hem entès i cadascú s’encarrega de les 
seves regidories, ni que fem una posa-
da en comú i un intercanvi d’opinions, 
de forma habitual. Dels treballadors 
municipals s’ha de dir que de forma 
general hi ha hagut molt bona voluntat 
de col·laboració i de tirar endavant les 
coses.

Tot i aquestes bones sensacions, diré 
una cosa que no és cap secret, l’ad-
ministració en si (a tots els nivells) és 
molt lenta, ho sabia, però no n’he sigut 
conscient del tot, fins que no hi he en-
trat: informes, protocols, tràmits llargs, 
això fa que s’alenteixi tot d’una forma 
increïble. Ni que tothom faci la seva 
feina, tot el procediment és llarg i lent 
de per si. Amb tot això, la valoració en 
global és positiva, és una experiència 
gratificant, repetible i molt recomana-
ble, sempre que es vulgui fer alguna 
cosa pel bé públic.

I tant que sí. Es recupera l’antic molí i la 
síquia que hi ha a la fàbrica, gràcies a la 
cessió de la Cooperativa de la Fàbrica 
de la Transició, una bona iniciativa de 
cooperativa d’habitatge que a part de 
la cessió, garantirà la pervivència d’un 
element patrimonial tant característic 
del Catllar.

»Parlant d’esports, en quin moment està 
la construcció del poliesportiu municipal?
Estem en fase de projecte encara. 
L’equip tècnic de l’Ajuntament del Cat-
llar està treballant amb l’equip redactor 
del projecte executiu, anem avançant, 
però sembla que menys ràpid del que 
voldríem.

»També es descentralitza l’activitat es-
portiva amb espais la nova pista polies-
portiva de Mas de Pallarès.
Sí, aviat començarà la construcció de la 

 Aquesta Festa Major recuperem 
la tan enyorada normalitat
Francesc Saigí Núñez va ocupar el tercer 
lloc de la candidatura d’UNICAT-ERC el 
2019 i va obtenir l’acta de regidor, for-
mant part del govern com a regidor d’Es-
ports, Festes, Patrimoni, Comunicació i 
Noves Tecnologies.

»Com serà aquesta primera Festa Ma-
jor després de dos anys limitada per la 
pandèmia?
Aquesta Festa Major recuperem la tan 
enyorada normalitat que vam trobar a  
faltar les dues passades edicions. Es 
recuperen actes tan esperats com el 
correfoc i la cercavila, que s’havien ha-
gut de fer en un format molt aigualit, 
tant per a les colles, com per als parti-
cipants. I també s’elimina l’aforament 
tan reduït i controlat al que ens vam 
haver d’acostumar. Enguany, per fi, 
podem celebrar la 20a edició del Con-
curs de trencaclosques, que feia dos 
anys que estava al congelador, amb un 
trencaclosques personalitzat especial 
per aquesta edició, il·lustrat per Octavi 
Torné, que, a més, és l’artista de l’expo-
sició de Festa Major i que ha fet un car-
tell de la diada castellera molt adient 
on es mostra el retrobament després 
de dos anys sense diada.

»Quines novetats hi ha per enguany?
Com a novetat hem introduït jocs de fus-
ta per a tota la família, una activitat on la 
finalitat no és que sigui un aparcament 
per a nens, sinó un entreteniment per a 
petits i grans. El mateix dia a la tarda fes-
ta de l’espuma. A més, hem programat 
una pista americana inflable de 100 me-
tres, perquè el jovent pugui demostrar les 
seves habilitats mentre passa una tarda 
ben entretinguda i divertida. El mateix 
dia aprofitarem per fer inflables per als 
més menuts. Totes dues activitats esta-
ran refrescades amb aigua perquè sigui 
més suportable la calor que ens espera 
aquest final d’agost.

ENTREVISTA a FRANCESC SAIGÍ
REGIDOR D’ESPORTS, FESTES, PATRIMONI, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

»També hi ha actes molt consolidats.
Com dèiem a l’inici, el Concurs de 
trencaclosques arriba a la 20a Edi-
ció. La diada castellera també torna 
a la programació amb una expectació 
mai vista després de l’aturada de dos 
anys.

»Les urbanitzacions també són l’esce-
nari de festes aquest estiu.
A part de les festes que fan algunes 
urbanitzacions, organitzades pel seu 
compte, des de l’Ajuntament hem pro-
gramat la tercera edició de cinema a la 
fresca a les urbanitzacions, una manera 
de descentralitzar l’oferta d’oci des del 
nucli urbà.

»Pel que fa al patrimoni, el Cat-
llar està en procés de recuperar 
un espai històric com és La Fàbri-
ca, gràcies a un projecte cooperatiu. 
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MEDI AMBIENT 
Associació Mediambiental La Sínia Hèctor Hernàndez Socias

Voluntariat internacional
Ens feia molta il·lusió re-
cuperar aquesta activitat 
que els darrers anys ha-
via quedat aturada per la 
covid-19. El foment del 
voluntariat ambiental és 
una de les accions que 
promovem des de La Sí-
nia i també des de fa un 
temps, el voluntariat in-
ternacional. I, per aquest 
motiu, hem volgut tornar 
a organitzar un Camp de 
Treball Internacional al 
Catllar, coordinat per 
l’Agència Catalana de la 
Joventut de la Generali-
tat de Catalunya.

Aquest any hi han parti-
cipat 8 nois i noies de 7 
països diferents, que du-
rant dues setmanes han 
conviscut amb nosaltres 
i han dut a terme dife-
rents activitats. El gruix 
de les accions les hem 
centrades a fer millores 
a la zona humida fluvial 
de la resclosa del Gaià, 
davant de la fàbrica. 
Aquest espai requereix 
d’una gestió continuada, 
entre d’altres, per con-
trolar el creixement de 
la vegetació aquàtica. 
Amb aquesta intenció, 
s’han fet diverses jorna-
des de dall de vegetació, 
sobretot de la boga i el 
canyís. Una vegada talla-
da la part aèria, es reti-
ra de l’aigua. En alguns 
punts s’ha pogut arren-
car fins i tot les arrels.

També s’han fet altres 
tasques importants 
com el seguiment de la 
fauna aquàtica que viu 
en aquest espai natural, 
amb especial atenció a 
la tortuga de rierol. Amb 

unes nanses instal·lades 
correctament, hem pogut 
continuar amb la tasca 
de seguiment de l’evolu-
ció d’aquesta espècie.

Agrair el suport de l’Ajun-
tament del Catllar i de 
l’Escola Institut l’Agulla 
del Catllar, on els volun-
taris han estat allotjats 

aquestes dues setma-
nes. I sobretot, moltes 
gràcies als participants 
del Camp de Treball per 
la vostra implicació!!
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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.

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.

La Diada de Juliol retorna 
els castells al Catllar després 
de dos estius d’aturada
La plaça de la Vila del Catllar 
va tornar a acollir una diada 
castellera després d’una atu-
rada de dos estius a causa de 
la pandèmia. Es va fer el dis-
sabte 23 de juliol amb la par-
ticipació dels Xiquets de Reus, 
Nois de la Torre i Bordegassos 
de Vilanova que van realitzar 
grans actuacions, que encara 
va tenir més mèrit després de 
dues temporades d’inactivitat 
obligada.
Els de la camisa avellana van 
descarregar el dos de set, el 
quatre de vuit i el cinc de set, 
mentre els de la capital del 
Baix Gaià van bastir el tres i 
el quatre de set i el dos de sis. 
Per la seva banda, la colla del 
Garraf va completar el quatre 
de set amb l’agulla i el quatre 
i tres de set.

La Comissió organitzadora dels 
castells i l’Ajuntament del Cat-
llar van obsequiar a cada colla 

participant en la Diada de Juliol 
amb una foto d’un castell fet a 
la plaça castellera del Catllar.
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Us oferim el programa complet 
de la Festa Major del Catllar 
2022, que s’allargarà del 13 al 29 
d’agost.

Dissabte 13 

A partir de les 8:30 h 
Camp de Tir
EXHIBICIÓ DE TIR AL PLAT
Organitza: Societat de Caçadors el Gaià

A partir de les 10:00 h 
Centre Cultural
V OPEN DE PARTIDES  
LLAMPEC D’ESCACS
Organitza: Club d’Escacs de Torredembarra

A partir de les 13:00 h. 
La Torre d’en Guiu
MUSCLADA GEGANTERA 
I RECOLLIDA DEL XUMET
(Inscripcions a la recollida del xumet a 
collageganteradelcatllar@gmail.com).
Organitza Colla de Gegants i Grallers del Catllar.

A les 18:00 h. La Torre d’en Guiu
FESTA DE L’ESCUMA

A les 18:30 h. Camp Municipal 
del Catllar
TROFEU DE LA VILA: CE El Catllar 
vs. CF Atlètics Mora La Nova.
Organitza Club Esportiu El Catllar. 
Col·labora Cooperativa Agrícola del Catllar.

Dilluns 22 

De 18:30 a 21:30 h. 
Consultori Mèdic
DONACIÓ DE SANG
(Inscripcions a: https://donarsang.gen-
cat.cat).

A les 19:00 h. 
Plaça Pau Sulé Mensa
TEATRE: “El viatge més absurd 
que et podries haver estalviat”
amb Martí Olalla i Tabita.

Dimarts 23 

A les 19:30 h. La Torre d’en Guiu
ZUMBA amb Anna Mateu i 
Jordi Giralde.Divendres 19 

A les 19:00 h 
TOC DE CAMPANES

A les 19:00 h. Sala Polivalent
Centre Cultural
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
DE PINTURA: OCTAVIUS 
amb Octavi Torné (fins al 29 d’agost).

Dissabte 20 

De 17:30 a 21:00 h 
Aparcament de l’Escorxador
PISTA AMERICANA INFLABLE DE 
100 METRES PER AL JOVENT 
I INFLABLES D’AIGUA PER A LA 
CANALLA

De 21:00 a 23:00 h 
La Torre d’en Guiu
BICICLETADA NOCTURNA
(Inscripcions: 
 https://clubbtt-opennatura.com).
Col·labora Open Natura BTT

Diumenge 21

D’11:00 a 14:00 h. 
La Torre d’en Guiu
JOCS DE FUSTA FAMILIAR 
PER A TOTES LES EDATS
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Dimecres 24 

A les 19:00 h. La Torre d’en Guiu
CONCERT FAMILIAR 
amb Disco per Xics.

A les 19:30 h. Escoles velles.
PARTIT FUTBOL SALA MIXT 
Catllar Atlètic Legends.
Organitza Club Futbol Sala El Catllar Atlètic.

Tot seguit. Escoles velles.
PARTIT FUTBOL SALA MIXT 
Catllar Atlètic Sènior.
Organitza Club Futbol Sala El Catllar Atlètic.

A les 21:15 h. Plaça de la Vila
PREGÓ a càrrec de la Colla de Gegants 
i Grallers del Catllar.

Tot seguit. Plaça de la Vila
DESPERTADA DE GEGANTS amb la 
Colla de Gegants i Grallers del Catllar.
Organitza Colla de Gegants i Grallers del Catllar.

Tot seguit. Plaça de la Vila
CONCERT GRALLER. Es repartirà 
coca i sangria.
Organitza Colla de Gegants i Grallers del Catllar.

Dijous 25 

A les 19:00 h. Auditori. 
Centre Cultural
TEATRE: “Jo vaig amb mi”
de Paco Mir i Vania Produccions.

A les 22:30 h. Carrer de França
BAIXADA DE LA NICASETA. 
Amenitzat per la xaranga Bandsonats.
Organitza Colla de Diables del Catllar.

Divendres 26 

A les 17:00 h. La Torre d’en Guiu
CONCURS DE TRENCACLOSQUES 
20ª EDICIÓ
(Inscripcions a la biblioteca. Preu: 3€/
parella de fiança).

A les 19:00 h. La Torre d’en Guiu
CONCERT DE TARDA amb
l’Orquestra Nova Blanes.
(Venda de llotges a l’Ajuntament del 
Catllar. Preu: 25€).

A les 24:00 h. La Torre d’en Guiu
BALL DE NIT amb 
l’Orquestra Nova Blanes.
(Venda de llotges a l’Ajuntament del 
Catllar. Preu: 25€).

A les 24:00 h. Escoles velles
DISCOMÒBIL amb DJ Ivani
i DJ Fàbregas (Tot èxits), 
DJ Aitor Nexus (House 
i Remember). Guest DJ: André 
Vincenzzo (House).
Col·labora Colla de Diables del Catllar.

Dissabte 27 

A les 8:00 h. Pels carrers 
del nucli urbà
MATINADES amb els Grallers del 
Catllar.
Organitza Colla de Gegants i Grallers del Catllar.

A les 18:00. Plaça de la Vila
DIADA CASTELLERA amb la Colla 
Jove Xiquets de Tarragona, Cas-
tellers de Vilafranca i Colla Vella 
dels Xiquets de Valls.
(Retransmissions per TAC12 i RAC1. 
Sorteig de 3 places dobles per veure 
la diada des del balcó de l’Ajuntament, 
només empadronats, inscripcions a 
l’Ajuntament).

Tot seguit. 
Pels carrers del nucli urbà
CORREFOC amb la Colla de Diables 
del Catllar, Cagarieres de Cambrils, Ball 
de Diables de Pallaresos i Diables de 
Pratdip.
Organitza Colla de Diables del Catllar.

A les 24:00 h. La Torre d’en Guiu
BALL DE NIT amb l’Orquestra 
Parfills.
(Venta de llotges a l’Ajuntament del 
Catllar. Preu: 25€).

Tot seguit. La Torre d’en Guiu
CONCERT JOVE amb 
Allioli Versions. 
Venda de llotges a l’Ajuntament del 
Catllar. Preu: 25€).

Diumenge 28

A partir de les 9:00 h. Pistes de 
Tennis i Pàdel de la Torre d’en 
Guiu
FINALS DEL TORNEIG DE FESTA 
MAJOR DE TENNIS I PÀDEL
Entrega de premis en finalitzar. 
Organitza Club Tennis El Catllar.

A les 11:00 h. Església del 
Catllar
MISSA DE FESTA MAJOR
Organitza Parròquia del Catllar.

Tot seguit. Pels carrers 
del nucli urbà
CERCAVILA amb la Colla de Ge-
gants i Grallers del Catllar + colles 
convidades. Amenitzat per la xaranga 
Bandsonats.
Organitza Colla de Gegants i Grallers del Catllar.

Tot seguit. La Torre d’en Guiu
VERMUT TRADICIONAL 
POPULAR

A les 18:30 h. 
Camp Municipal del Catllar.
TROFEU DE FESTA MAJOR: CE El 
Catllar vs. CF Pobla de Mafumet.
Organitza Club Esportiu El Catllar.

A les 21:00. Plaça de la Vila
CORREFOC INFANTIL amb Colla 
de Diables del Catllar, Cagarieres de 
Cambrils, Diables d’Altafulla, Diables 
de la Canonja, Diables de l’Espluga 
de Francolí.
Organitza Colla de Diables del Catllar.

A les 23:00 h. La Torre d’en 
Guiu
ESPECTACLE: 
“L’últim showman” amb Jordi 
LP.

Dilluns 29

A les 22:00 h. Plaça de la Vila
CINEMA A LA FRESCA: 
“Tom i Jerry”
(Cinema en català).

Tot seguit. Plaça Pau Sulé 
Mensa
TRONADA FINAL DE FESTA.
Col·labora Colla de Diables del Catllar.
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Divendres Divins al Castell del Catllar

Concerts a 
la Terrassa 
del Castell 

Tercer cicle 
de cinema 
a la fresca

El 8 de juliol, el Castell del Cat-
llar va acollir per primer cop un 
dels Divendres Divins, de la mà 
dels Departaments de Cultura i 
Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya i la Denominació 
d’Origen Tarragona, amb el lema 
“Patrimoni, Vi i Cultura amb DO”. 
Es van poder tastar vins de la 
DO tarragonina, acompanyats 
de música de Richard White, en 
un monument històric com és 
el Castell del Catllar. Els Diven-
dres Divins és una iniciativa que 
ja fa uns anys que se celebra per 
diferents punts de la geografia 
tarragonina. 

El Castell del Catllar torna a acollir 
enguany un dels festivals d’estiu del 
Baix Gaià. Els Concerts a la Terrassa 
del Castell del Catllar 2022 van comen-
çar el 9 de juliol amb el Cor Dacapo 
Tarragona i el seu repertori de música 
antiga del segle XVII.

El cicle va continuar el 30 de juliol 
amb Soul Machine i el seu espectacle 
‘6 Grans del Soul’. El darrer, a càrrec 
el Olvido Lanza i Esteban Cuacci amb 
‘Soñando a Piazzola’ tanca el cicle el 
12 d’agost.

Godzilla vs Kong és la pel·lícula que va 
donar el tret de sortida a la tercera edi-
ció del Cicle de cinema a la fresca. Va 
ser el divendres 15 de juliol a partir de 
les deu de la nit, al camp de futbol de la 
Cativera. En altres urbanitzacions cat-
llarenques, amb l’objectiu de descen-
tralitzar el cicle del nucli, es van veure 
dues pel·lícules més. El 22 de juliol a 
l’Esplai Tarragoní es va projectar Cru-
ella i el 29 de juliol, al Parc de Llevant, 
es va poder veure Space Jam Noves 
llegendes. Era una activitat gratuïta.

La Trobada Gegantera del Catllar, 
que se celebra de manera biennal 
i enguany es portarà terme el pro-
per 8 d’octubre, serà molt especi-
al. S’aplegaran al nostre municipi 
més colles geganteres que mai i ho 
faran per homenatjar Joan Ignasi 
Porta, fundador, president i cap de 
colla de la Colla de Gegants i Gra-
llers del Catllar i que va morir fa 
dos anys. Al matí, les colles faran 
una cercavila pels carrers del poble 
i acabaran a la Torre d’en Guiu, on 
faran les ballades de cada colla i 
la conjunta. Durant la cercavila es-
tan previstes dues sorpreses que, 
segons avancen des de la colla cat-
llarenca, seran “entranyables”. Des-
prés es farà una dinar de germanor 
obert a tot el poble i que serà a un  
preu popular. Properament us hi 
podreu inscriure.

La jornada seguirà al teatre-audi-
tori del Centre Cultural a la tarda 
amb un acte institucional que s’ha 
obert a totes les entitats del mu-

Homenatge a Joan Ignasi Porta
el proper 8 d’octubre en
la Trobada Gegantera del Catllar

nicipi per homenatjar Joan Ignasi 
Porta, que també va ser regidor 
i va estar molt vinculat al teixit 

associatiu catllarenc. Finalment es 
farà una festa al Centre Cultural 
“fins que el cos aguanti”.
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Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

INGREDIENTS  
◗ 150 g de pasta seca.
◗ 300 g espinacs frescos.
◗ Ricotta.
◗ 2 talls de pernil ibèric.
◗ Dues cullerades d’emmental.
◗ Un grapat de nous.
◗ Un raig d’oli d’oliva.
◗ Pebre negre i sal.

PREPARACIÓ
◗ Bull els espinacs i la pasta en olles 
separades i escorre’ls.
◗ En un bol, barreja els espinacs, la 
ricotta, les nous, l’oli, sal i pebre al 
gust. Afegeix la pasta i remena. 
◗ Serveix amb pernil i emmental per 
sobre.

PASTA AMB ESPINACS, PASTA AMB ESPINACS, 
RICOTTA, NOUS I PERNIL RICOTTA, NOUS I PERNIL 

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

Vols gaudir d’un plat de 
pasta fresca, equilibrat 
i deliciós? No et perdis 
aquesta pasta amb es-
pinacs, ricotta, nous i 
pernil ibèric.

La ricotta és un format-
ge italià molt semblant 
al mató però de textura 
més fina pel que resul-
ta ideal per a diferents 
preparacions culinàries 
com ara postres.

LES NOSTRES URBANITZACIONS
Mas de Moregons

Mas de Moregons és una de les dar-
reres urbanitzacions projectades 
al Catllar. Situada just al costat de 
la urbanització Esplai Tarragoní, la 
reparcel·lació es va fer l’any 2007 però 
l’empresa promotora va fer fallida a 
causa de la crisi econòmica i només 
es van poder acabar deu dels primers 
17 habitatges que s’havien de cons-
truir en una primera fase. L’acta de 
recepció de les obres d’urbanització 
per part de l’Ajuntament del Catllar es 
va signar l’any 2012. Des de llavors no-
més s’han construït cinc habitatges 
més. Actualment viuen a la urbanit-
zació una cinquantena de persones.

Les parcel·les abandonades s’han 
convertit en un cau d’abocament de 
tot tipus de residus i la instal·lació de 
barreres ’New Jersey’ només ha solu-
cionat en part el problema, ja que hi 
continuen havent molts abocaments. 
La urbanització dels carrers estava feta 
i han estat envaïts per la vegetació i 
objecte de vandalisme durant aquests 
darrers anys.

Darrerament, l’Ajuntament del Catllar 
ha posat en marxa l’enllumenat públic i 
també ha instal·lat unes bústies. El cla-

vegueram està connectat a la depura-
dora d’aigües residuals que dona servei 
al Centre Penitenciari de Mas d’Enric i 
urbanitzacions properes. El president 
de la comunitat dels deu primers ha-
bitatges de Mas Moregons, Jaume 
Serra, lamenta que es trobin molt aban-
donats per part de l’Ajuntament i que, 
per exemple, no hi passi la màquina 
netejadora que actualment integra la 
urbanització. Serra espera que amb la 
urbanització de noves parcel·les la si-
tuació pugui canviar. Moltes pertanyen 
a la SAREB, l’anomenat banc dolent, o 
altres societats i en els darrers mesos 
se n’estan comprant amb l’objectiu 
d’edificar nous habitatges.

Un dels avantatges de viure a Mas de 
Moregons és la bona connexió, ja que 
tenen sortida directa a la carretera 
TP-2031, que els permet arribar molt 
ràpidament a les localitats veïnes dels 
Pallaresos i Tarragona. Es tarda més 
en arribar al nucli del Catllar i això fa 
que els habitants de Mas de Moregons 
facin més vida en aquestes primeres 
poblacions. Precisament és d’aquestes 
poblacions d’on han arribat els seus ha-
bitants, sobretot dels Pallaresos i Sant 
Pere i Sant Pau.

El diumenge 10 de juliol el Catllar va 
col·laborar un any més amb la campa-
nya ‘Mulla’t’ en benefici de la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM). Es van instal-
lar inflables a la piscina municipal de la 

La plaça Pau Sulé i Mensa compta des 
d’aquest mes de juny amb un mural re-
alitzat pels i les alumnes/as de 5è i 6è 
de primària de l’Institut-Escola L’Agulla 
del Catllar, que han culminat d’aques-
ta manera un taller sobre feminisme i 

igualtat de gènere. L’artista encarregada 
del mural, Maga Illustration, la regidora 
promotora dels plans d’igualtat, Montse 
Inglés, i l’alcalde del Catllar, Joan Morlà, 
van inaugurar el dissabte, 18 de juny, el 
mural reivindicatiu.

Mural sobre el feminisme i la 
igualtat de gènere dels alumnes 
de l’Institut-Escola L’AgullaEl Catllar se suma 

un any més al ‘Mulla’t’
Torre d’en Guiu i es va poder comprar 
marxandatge de la jornada. Les entra-
des a la piscina, oberta de les 11 a les 
20 hores, també es van destinar a la 
campanya.
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Mural de l’Associació 
de Dones del Catllar

Exposició dels treballs 
de patchwork i restauració 
de l’Agrupació de DonesL’Associació de Do-

nes del Catllar ha in-
augurat aquest estiu 
un mural a la plaça 
Pau Solé Mensa. 
El mural es una al-
legoria de la dona 
en tota la seva ex-
tensió. Membres de 
la Comissió d’Igual-
tat i Benestar Social 
de l’Ajuntament del 
Catllar van assistir a 
la inauguració.

El mural comple-
menta al ja existent 
que va ser inaugurat 
fa uns dies per rei-
vindicar la igualtat 
i contra la violència 
de gènere, ideat i 
pintat per alumnes 
de l’Institut-Escola 
L’Agulla del Catllar.

El primer cap de setmana de juliol es va 
poder visitar a la sala polivalent del Centre 
Cultural del Catllar l’exposició dels treballs 

de patchwork i restauració realitzats du-
rant aquest curs per diferents associades 
de l’Agrupació de Dones del Catllar.

El canvi climàtic és una reali-
tat i per aquest motiu l’Ajun-
tament i la Fundació En Xar-
xa, gestora de la Llar, hem 
apostat per la sostenibilitat 
del centre a través de gestos 
quotidians amb accions com 
la gestió de l’aigua, la utilit-
zació de manyoples en lloc 
de tovalloletes humides i el 
reciclatge dels residus. 

Donat que els residus re-
presenten una greu proble-
màtica per al medi ambient, 
volem fer un pas més, lligat a 
la sensibilitat ecològica d’ex-
cloure el plàstic del centre,  
amb la reducció del major 
residu que s’hi genera: els 
bolquers d’un sol ús.

Un estudi, finançat per l’Agèn-
cia Catalana de Residus, deter-
minà que cada infant genera 
uns 1.129 kg (xifra que repre-
senta entre 4.000 i 5.000 bol-
quers) de residus de bolquers 
en els primers 30 mesos de 
vida En la mateixa investigació 
s’indica que, segons aques-
tes dades, a Catalunya s’usen 

LLAR D’INFANTS L’AGULLA

La implantació dels bolquers reutilitzables a la llar 
municipal:  un pas més vers la sostenibilitat

cada any uns 271 milions de 
bolquers, i, per tant, es generen 
unes 57.400 tones de residus. 
Això suposa l’1,5 % en pes dels 
residus municipals generats a 
Catalunya. Per tant, els bol-
quers d’un sol ús representen 
fins a un 2-3 % dels residus en 
pes, depenent del municipi. 

A la Llar l’Agulla, un infant 
amb una estada de 6 h (de 
9.00 a 15.00 h) se’l canvia 
entre 2-3 cops i si hi és el 
dia sencer (de les 9.00 a les 
17.00) seran 4-5 canvis. 

dels bolquers reutilitzables 
serà la principal acció del 
PES, Pla d’Educació per a 
la Sostenibilitat del Centre 
(2022-2026).

La implantació dels bolquers 
de roba ha estat possible per 
la concessió d’una subven-
ció de la Diputació de Tarra-
gona per a la prevenció de 
residus i l’equip educatiu se-
ria l’encarregat de gestionar 
aquest material tal i com es 
fa amb altres elements de la 
roba de centre, com ara els 

llençolets i manyoples per al 
canvi. Es tracta d’una opció 
de cost 0 per a les famílies. 

Amb aquesta aposta, se-
gons els càlculs en termes 
de quilograms de residus, 
podem constatar la quan-
titat de residus de bolquers 
que deixaran d’anar a l’abo-
cador. I, per tant, al nostre 
municipi estem fent una 
opció, a partir de la Llar 
d’infants municipal, de pre-
venció d’un residu que pot 
trigar segles, en concret es 
calcula que uns 500 anys, en 
degradar-se completament.

Amb aquesta acció acom-
plim, a més, amb els ODS 
(els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible de les 
Nacions Unides) per al 2030, 
en concret l’1, per a la reduc-
ció de l’impacte ambiental 
en concret en la gestió dels 
residus municipals i el 12 
sobre la producció i consum 
responsable que en el punt 
12.50 fa referència a la pre-
venció dels residus.

Segons un estudi, 
cada infant 
genera 1.129 kg 
de residus de 
bolquers en els 
primers 
30 mesos de vida 

Constatant que el major re-
sidu de la Llar és el bolquer 
d’un sol ús, la introducció 
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El Club Esportiu Tot Pàdel El 
Catllar (TPC) va néixer el mes 
d’octubre de 2021, quan un grup 
d’aficionats a aquest esport del 
municipi van veure l’opció de for-
mar un club per poder competir i 
participar en la Lliga Catalana del 
2022. Durant aquests tres mesos, 
fins l’inici de la competició, van 
estar preparant els equips, tant 
femení com masculí. En principi, 
volien fer un equip de cada gè-
nere, però la demanda els va fer 
decidir a fer dos equips femenins 
i dos de masculins. 

De del TPC tenen clar que el club 
ha arribat al Catllar per fer-se gran 
i oferir l’oportunitat de practicar 
esport i també afavorir les rela-
cions socials. Una de les coses 
bones d’aquest esport és que si 
trobes rivals o companys del teu 
nivell, ho pots passar molt bé. 
A nivell competitiu, en la Lliga 
Catalana han començat per les 
categories més baixes, en ser 
nous. Els equips femenins juguen 
a 3a divisió i els masculins a 4a. 
Aquest últims ja es van classificar 
per disputar la Copa Catalunya de 
la seva categoria, una fita de la 
qual estan molt satisfets, per ser 
el primer any que hi participen. 
Tot i que van caure en les prime-
res eliminatòries. 

Actualment el TPC compta amb 
una cinquantena de socis, tots fe-
derats. Creuen que és molt impor-
tant que qui practiqui un esport 
estigui ben cobert pel risc de lesi-
ons. A més, per poder inscriure un 
jugador/a als diferents torneigs 
que organitza la Federació Cata-
lana de Pàdel, és obligatori. 

En la curta existència de l’entitat, 
a més de competir a la Lliga Ca-
talana, el principal objectiu, han 
organitzat una lliga en la qual tam-
bé poden jugar persones que no 
siguin socis, a més de torneigs fe-
menins, masculins i mixtes oberts 
a tothom. Aquest estiu han orga-
nitzat un campus de tecnificació 
per a nens i nenes en las que han 
pogut comptar amb Ari Sánchez, 

ENTITATS

Club Esportiu Tot Pàdel El Catllar
Pilar Ramón

Veterinària col·legiada núm. 493-T
veterinariaencasablog.com

VET-CONSEJOS

RIESGO 
DE MORDEDURAS

Los perros y los niños pueden llegar a 
establecer una relación muy beneficiosa 
para el desarrollo del infante, ya que se 
trata de una experiencia única y especial 
que proporciona al niño la oportunidad 
de adquirir ciertos aprendizajes y valores 
que en otras situaciones serían más tedio-
sos y difíciles (responsabilidad, empatía, 
aceptación, paciencia, psicomotricidad, 
etc). Sin embargo, es capital entender el 
comportamiento y la manera de expre-
sarse, tanto de los perros como de los 
propios niños, para evitar situaciones de 
riesgo. 

Las agresiones de perros a niños son más 
comunes de lo que nos gustaría y nos 
pensamos. Se suelen dar en niños me-
nores de 7 años, con un perro conocido, 
donde el niño inicia una interacción que 
acaba molestando al animal. En este tipo 
de sucesos los familiares suelen opinar 
que “el perro era buenísimo y aguantaba 
todo lo que le hacía el niño”, y es aquí 
donde se encuentra el quid de la cuestión: 
el perro llevaba un buen rato dando se-
ñales de agobio y estrés y nadie se había 
dado cuenta. QUE TOLERE EL COMPOR-
TAMIENTO DEL NIÑO, NO SIGNIFICA QUE 
LE GUSTE.

PARA REDUCIR 
EL RIESGO DE AGRESIÓN:

1. Informar a propietarios de perros y a 
los propios padres sobre las pautas a se-
guir para evitar situaciones de conflicto.

2.  Mejorar el conocimiento por parte de 
los niños del comportamiento del perro. 
Para una convivencia positiva entre niño 
y perro, los padres han de tomarse el 
tiempo de enseñar al niño a interpretar 
el lenguaje canino y, sobre todo, es fun-
damental establecer normas para que 
ambos sepan cómo relacionarse.

número 2 mundial en categoria fe-
menina del World Pàdel Tour, i el 
responsable esportiva de la Fede-
ració Catalana de Pàdel (FCP) de 
la província de Tarragona, Albert 
Francino. A partir de setembre o 
octubre posaran en marxa una 
escola de pàdel, tant per infants i 
joves com per a adults, amb pro-
fessors de reconeguda categoria 
provincial en el món del pàdel. El 
TPC encara que és un club mo-
dest té la intenció d’arrelar aquest 
esport en el municipi. Aquestes 
activitats estan obertes també a 
totes les persones del municipi 
que vulguin gaudir del pàdel.  

Els interessats en formar part de 
l’entitat poden enviar un correu 
electrònic a cetotpadelcatllar@

gmail.com. De moment no te-
nen un local a prop de les pis-
tes, però, a partir de setembre, 
se’ls pot trobar a partir de les 19 
hores de dimarts a divendres a 
les mateixes pistes. 

Ser soci del club té un cost de 
60€/any i dona dret a fer ús gra-
tuïtament de les pistes de pàdel 
municipals. Si es vol participar i 
competir als equips en competi-
ció oficial, la quota per ser federat 
és de 53€/ any aquest 2022. El 
TPC és un club obert que té com 
a objectiu dinamitzar el pàdel en 
el municipi. Per això esperen po-
der comptar aviat amb una ter-
cera pista de pàdel o, en el futur, 
disposar de pistes pròpies en el 
municipi.
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L’Abril, nascuda a Vila-seca, 
és filla de la Meritxell i el Ro-
ger, amics nostres d’infante-
sa. La Meritxell és originària 
de Vila-seca i el Roger de 
Montbrió del Camp.

L’Abril és emprenedora i 
decidida, amb menys de 
16 anys ja ha escrit el seu 
primer llibre i n’ha gestionat 
la publicació a l’Editorial Cir-
culo rojo. 

Aquesta obra, és un recull de 
pensaments, de sentiments, 
de ràbia, d’estimació i de re-
trets cap als que l’envolten, 
però sobretot d’amor cap 
als seus familiars i amics, 
i a la seva parella. Es tracta 
de la urgència d’expressar 
totes les seves inquietuds, 
de posar negre sobre blanc 
tot allò que passa pel cap 
de l’Abril. 

Aquest recull ajudarà a mol-
tes persones a adonar-se 
que allò que els passa es 
pot expressar de moltes 
maneres, com ho fa l’auto-
ra, que ens crida els seus 
sentiments i els seus pen-
saments. Tota l’obra està 
escrita amb majúscules, 
això de les majúscules m’ha 
generat cert neguit.

L’Abril s’expressa ballant, 
amb les seves fotografies, 
amb la seva rialla, en re-
sum amb l’art que és el que 
li agrada. 

L’autora ha iniciat els estu-
dis de precomèdia musical 
a Tarragona i ho compagina 

CARTES 
URGENTS 

LLIBRES

FEINES ALS HORTS
Es planten bròquils, cols, 
pastanagues, escaroles, es-
pinacs, bledes, cebes.
Les escaroles s’han de re-
gar amb molta freqüència, ja 
que podrien espigar-se.
Per recollir les cebes cal 
deixar-les assecar al ma-
teix hort. Si fa molta calor, 
aquesta pràctica no és reco-
manable.
Si hem de preparar la ter-
ra per les plantes de tardor, 
abans de llaurar, incorpora-
rem fems, aquests aporten 
quantitats importants de 
fòsfor i potassi, i poden 
substituir l’adob mineral, 
si es considera oportú.
Preparació del compost 
amb les restes de collites, 
fulles, menjar. Cal api-
lar-ho tot en un lloc airejat, 
regar-ho de tant en tant i 
barrejar-hi fems o nitrat 
amònic, ajuden a la des-
composició, al cap de sis 
mesos podrem disposar 
d’un bon adob vegetal.

JARDINERIA
És el moment de fer la 
plantació d’esqueixos de 
gerani (setembre).

Geranis. Eruga barrina-
dora:
A l’estiu és quan les pobla-
cions solen ser més altes, 
per la qual cosa, si en te-
niu atacs, és recomanable 
mantenir els geranis prote-
gits amb tractaments amb 
productes insecticides au-
toritzats. Les poblacions 
aniran disminuint al llarg 
del mes de setembre

Poda d’arbustos i tan-
ques. Cal adobar amb 
fems o amb adob químic 
(setembre).
Plantarem: pensaments, 
jacints, lilàs, clavellines...
(setembre).
Cal regar i adobar els 
rosers per aconseguir una 
bona floració a la tardor.

ARBORICULTURA 
A partir de setembre
Tractament contra la pro-
cessionària en els pins. Po-
den començar les tasques 
forestals.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS
FRUITERS:
Cítrics: Minadora, cal estar 
pendents de tractar en plan-
tacions joves, amb brots 
nous i receptius, reconeixe-
reu l’atac perquè l’eruga fa 
galeries a les fulles apicals 
i més tendres, si l’arbre és 
adult es pot considerar que 
ho superarà per si mateix, 
altrament caldrà un tracta-
ment.
Fruiters en general: Estratè-
gies de tractament a caigu-
da de fulla, es recomana fer 
un tractament amb produc-
tes cúprics, segons règim 
de pluges i humitats que es 
registrin podem fer dos trac-
taments (setembre).

TOMÀQUET 
A L’AIRE LLIURE:
Tuta absoluta
Amb nivells moderats de 
plaga es recomana fer trac-
taments amb Bacillus thu-
ringensis, respectuós amb 
els insectes depredadors 
que colonitzen el cultiu de 
forma natural.

Cuc del tomàquet
Cal anar protegint els poms 
nous si es realitzen tracta-
ments per a Tuta absoluta 
també serviran com a pro-
tecció per a aquesta plaga.

Àcar del bronzejat 
Amb baixa humitat relati-
va i calor apareixen atacs 
d’aquest àcar. Acostuma a 
atacar la part inferior de la 
planta i s’escampa ràpida-
ment cap a la part superior. 
Cal localitzar els primers fo-
cus i tractar les plantes afec-
tades. El sofre controla bé la 
plaga si s’utilitza de forma 
preventiva.

OLIVERA:
Mosca
Les condicions climàtiques, 
la intensitat de la collita i la 
receptivitat dels fruits condi-
cionen cada any el compor-
tament de les poblacions 
de la mosca en cada cam-
panya. Esteu doncs molts 
atents a les recomanacions 
dels avisos, no feu tracta-
ments preventius o fora de 
temps.

Ull de gall o repilo
Manteniu protegides les 
plantacions amb fungici-
des cúprics i amb fungici-
des orgànics per tal d’evi-
tar l’atac d’aquests fong a 
partir del moment en què 
es donin les condicions 
favorables: temperatures 
suaus i humitats elevades.
Cal estar atents al contesta-
dor del Servei de Protecció 
dels Vegetals, a fi de fer el 
tractament en el moment 
més oportú, al telèfon 977 
219 312.
Podeu trobar més informa-
ció al web del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural.

AGOST I SETEMBRE 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

amb els estudis secundaris 
i l’any vinent iniciarà el bat-
xillerat artístic. 

Esperem que tingui molta 
sort en aquesta aventura 
que ara inicia i segurament 
ben aviat la veurem al pro-
grama ‘El llop’ o ‘Eufòria’ de 
TV3, demostrant les seves 
dots artístiques.

Cal agrair a editorials com 
Círculo rojo que donen la 
possibilitat de publicar au-
tors novells i distribuir les 
seves obres. I la veritat és 
que l’edició i el punt de llibre 
són molt acurats.

L’Abril és llum i se sap en-
voltar de persones que la 
fan brillar encara més, de 
bones amigues com l’He-
lena Salvat que li ha fet 
el disseny de la tapa i les 
que han participat al vídeo 
que va gravar per presentar 
aquest llibre.

L’autora ens parla d’amor, 
d’estimar i de no tenir por 
a dir-ho, mentre es busca o 
es fa un lloc al món.

Autora: Abril Garcia 
Editorial: Círculo rojo 
@editorialcirculorojo
111 pàgines

Vicky Gironès
vgironespunet@gmail.com
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Joan Morlà, Francesc Saigí, Montserrat Mestre (Unicat-ERC), 
Carles Guillén (Junts pel Catllar) 
i Marcelo Tarantino (El Catllar-ECG)

Estem arribant al final d’aquest 
mandat i són molts els projectes 
posats en marxa:
Un dels més rellevants serà la cons-
trucció d’una pista poliesportiva 
tipus pol-2, a la urbanització Mas 
Pallarès, està previst que comen-
cin les obres de construcció aquest 
mateix setembre de 2022. 
Tanmateix, estem en fase de re-
dacció del projecte executiu de 
pavelló poliesportiu que s’ubicarà 
a la zona educacional, d’utilitat ge-
neral, vindrà a completar l’oferta 
educativa i esportiva de les nenes 
i dels nens que s’estan formant a 
la nostra escola L’Agulla; així, ha de 
donar servei a totes les demandes 
esportives, culturals i lúdiques del 
nostre municipi.
Altrament es licitarà ben aviat un 
local social a Mas Vilet dels Pins, 
d’acord amb la voluntat de descen-
tralització municipal que ha comen-

çat aquest equip de govern. 
També es licitarà aviat l’arranja-
ment dels carrers de Manous II i 
Manous I, de reparació del ferm per 
temes de seguretat pública. 
Un altre projecte que es licitarà són 
les plaques solars fotovoltaiques a 
la zona educativa, una inversió de 
cara al medi ambient.
En aquests moments que esteu 
llegint aquesta edició s’estan exe-
cutant dues obres importants per 
al nostre municipi.
Una d’aquestes és l’obra de la carre-
tera TP-2039 que va del Catllar fins 
a l’antiga N-340, a càrrec de la Dipu-
tació de Tarragona, les actuacions 
consistiran en la creació de trams 
nous, pacificació del trànsit, així com 
més mesures de seguretat, perquè 
bona part del seu traçat transcorre 
per llocs habitats, és una obra molt 
demanada per aquest equip de go-
vern des de l’inici de la legislatura.

L’altra obra ja iniciada és la cons-
trucció d’un nou col·lector d’aigües 
residuals en alta que desembocarà 
a l’EDAR d’Altafulla, obra que execu-
ta l’ACA ha vingut condicionada pel 
mal estat que es troba el col·lector 
actual que transcorre per la llera 
del riu, amb els seus conseqüents 
problemes mediambientals.
Després de 2 anys llargs de pan-
dèmia per fi ha arribat l’estiu, on 
podrem gaudir de temps lliure i re-
cuperar hàbits que teníem el 2019. 
Tot i que durant la pandèmia es van 
mantenir la gran majoria d’actes, 
enguany torna la diada castellera, 
amb gran expectació; la cercavila 
pels carrers del nostre municipi 
acabant amb el vermut tradicional 
popular a la Torre d’en Guiu; els cor-
refocs amb gent, pels carrers del 
nucli. I es reprèn el concurs de tren-
caclosques en la seva 20a edició, 
amb un trencaclosques persona-

litzat amb els elements festius del 
Catllar, dissenyat per Octavi Torné, 
un homenatge a les festes del Cat-
llar i a les seves entitats, alhora la 
imatge serà portada del programa 
de festes.
Aquests dos anys han estat de 
gestió complexa i plens de dificul-
tats, però amb l’ajut de les noves 
tecnologies i de videoconferències 
hem pogut continuar treballant per 
a totes i tots vosaltres, des de la 
distància s’han continuat desenvo-
lupant les tasques diàries perquè 
tot funcionés amb una certa nor-
malitat. Ara ja és aigua passada i 
toca ser optimistes.
Durant aquests dies de Festa Ma-
jor molts ens tornarem a trobar per 
poder comentar aquests dos anys 
que mai pensàvem que podríem 
viure i que han estat una realitat 
dura i angoixant.
La incertesa del que ens oferiria el 
futur i la pèrdua de familiars i amics 
han estat cops molt forts per molts 

de nosaltres, voldríem tenir unes 
paraules de record per a elles i ells.
La vida continua i voldríem agra-
ir-vos la confiança dipositada en 
nosaltres.
També ens agradaria donar les grà-
cies a totes les entitats del poble 
que han continuat treballant durant 
aquests dos anys per a tots nosal-
tres i que aquesta Festa Major ho 
continuaran fent, en molts casos 
recuperant l’essència dels actes 
que s’havia perdut amb les restric-
cions sanitàries.
La festa Major és el moment en 
què un municipi pot lluir tot el 
potencial que té i els catllarencs i 
catllarenques en tenen molt; i les 
seves entitats encara més, sense 
elles el programa de festes no seria 
tan lluït com és.
Continuem treballant per fer un 
Catllar millor i orgull de la comarca.
L’equip de govern us desitja una 
molt bona Festa Major i que gaudiu 
de tot el que us interessi.

El Catllar, un municipi imparable i en marxa

Grup Municipal PSC El Catllar 
treballem pel nostre poble

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

Grup municipal de Ciutadans
Jordi Porta

Seguimos con dificultades en la re-
cogida de basuras, parece que no 
hay solución para un problema que 
nos cuesta mucho dinero. Estamos 
en el verano más caluroso que se 
recuerda en muchos años, a día de 
hoy, podemos decir que tenemos 
suerte con los incendios, pero de-

bemos seguir tomando las precauci-
ones necesarias. Puesto que esto va 
a ser un problema anual irreversible, 
urge dedicar más del presupuesto 
municipal para planificar esas me-
didas durante los meses de otoño 
e invierno, aumentar las franjas de 
protección perimetral, ya que en 

alguna zona del centro urbano el 
bosque está a menos de 10 metros 
de las viviendas, y reclamar la cola-
boración de todos para evitar ries-
gos innecesarios a nivel personal. 
Un año más, aprovechamos este 
breve espacio para desear a todos 
bona Festa Major!

Problemas y riesgos de 
un verano caluroso y 
sofocante

Agrupació d’electors MO1-TE 
pel Catllar

Us engresquem a participar i gau-
dir de tots els actes que organitzen 
les entitats del nostre municipi. 
Gràcies a la seva empenta ens 
podem retrobar al carrer.
Aprofitem per agafar embranzi-
da i seguir treballant pels temes 

pendents: pati de l’institut escola, 
estat lamentable dels nostres car-
rers, la brutícia que campa sola, 
l’ús de les escoles velles, hortes 
solars, l’estat de l’hotel d’entitats, 
urbanitzacions oblidades, pavelló 
i projectes encallats…

Demanem a l’equip de govern que 
utilitzi els recursos disponibles per 
resoldre els problemes pendents 
i satisfer les necessitats de les 
persones.
Bon estiu i bona Festa Major 
2022!!!

Maig 2019. El PSC guanya les 
eleccions municipals al Cat-
llar amb un gairebé 29 % dels 
vots emesos, fet que ens dona 
la victòria en obtenir 4 dels 11 
regidors que s’escollien gràcies 
a rebre la confiança majoritària 
de la nostra ciutadania en forma 
de vot. 
Però no vam arribar als 6 regi-
dors/es necessaris per poder 
governar en solitari sense ne-
cessitat de pacte amb cap altra 
força política. I ja sabem com 
és la política i els pactes i una 
complicada i complexa coalició 

Bon estiu i 
bona festa Major

de 4 partits van mirar de fer anar 
aquesta majoria amb la difícil 
suma de 3+1+1+1 i el fet d’haver-
se de posar d’acord quatre partits 
ben dispars amb els seus dife-
rents programes polítics i idees. 
Nosaltres, malgrat haver guanyat, 
vam haver d’anar a l’oposició da-
vant aquest pacte fet.
Complicada situació que ben 
aviat va quedar palesa amb la 
retirada d’un d’aquests grups de 
l’equip de govern que va fer que 
restessin en minoria, 3 partits 
amb un total de 5 regidors/es, i 
què vam fer nosaltres? Vam mirar 

d’aprofitar la situació i el moment 
de feblesa per governar? No.
Nosaltres vam demostrar i se-
guim demostrant que es pot tre-
ballar pel poble i ajudar a gover-
nar també des de l’oposició, fent 
una oposició constructiva i que 
malgrat que ara mateix no som 
equip de govern com voldríem ser 
i com volia la ciutadania, com va 
expressar amb el seu vot majori-
tari, nosaltres treballem pel poble.
Tot seria més fàcil, com és lògic, 
si nosaltres governéssim a l’hora 
d’executar accions i gestionar 
projectes però la complicada 

aritmètica de pacte actual no 
ho permet. Malgrat tot, el Grup 
Municipal Socialista PSC des de 
l’oposició treballa pel poble, pel 
Catllar, pel seu nucli antic i per 
totes les seves urbanitzacions.
Demostrem que som partit de go-
vern malgrat estar a la oposició 
i gràcies a nosaltres, als nostres 
vots i al nostre suport s’aproven 
pressupostos i ordenances mu-
nicipals, sempre ajudem a la mi-
noria de l’equip de govern actual 
buscant el benefici de la nostra 
ciutadania del Catllar.
Per aquest motiu i sempre posant 
al poble del Catllar per davant de 
tot, el nostre partit, el PSC, sem-
pre està allà on és necessari per 
impulsar millores pel municipi i 
en la recerca efectiva de la igual-
tat i la no discriminació així com 
en l’ajuda a aquells que més ho 
necessiten i que tinguin el suport 

i l’escalf necessari.
El Grup Municipal del PSC par-
ticipa en aquests darrers temps 
amb les nostres 2 regidores a 
la comissió d’igualtat que s’ha 
constituït i gràcies a la nostra 
presència i suport com a grup 
municipal han anat endavant 
propostes com el pla d’igualtat 
municipal i ara, més recen-
tment, la posada en marxa en 
col·laboració amb la Creu Roja 
del servei de teleassistència al 
municipi per a persones grans 
i no tan grans que puguin tenir 
problemes de salut i/o soledat.
Així, el Grup Municipal del PSC 
sempre està present al poble en 
tot el que calgui donant el nostre 
suport a qualsevol iniciativa que 
sigui un benefici per a la nostra 
ciutadania i recolzant a l’equip de 
govern minoritari actual des de 
la nostra oposició constructiva.
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