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Orgullosos de la nostra escola
i dels nostres mestres
Joan
Morlà
Alcalde
del Catllar

En aquest número de L’Agulla
que teniu a les mans veureu
que hem dedicat una part
important dels continguts a
l’ensenyament. Aquest mes
de novembre s’ha confirmat
el compromís de col·laboració
de la Generalitat de Catalunya
en la construcció del nou aulari que tindrà un ús compartit: per als alumnes d’ESO de
l’Institut-Escola L’Agulla i per
als ensenyaments municipals
de música i anglès. Us expliquem com serà el projecte i
podreu llegir una entrevista a
la regidora d’Ensenyament, la
Goretti Gatell, que també és
responsable de les carteres
d’Esports, Salut, i Benestar
i Família. Vull agrair la feina
feta a tot l’equip de govern durant aquest mandat per tirar
endavant diversos projectes
de què la ciutadania pot gaudir a partir d’ara o en un futur
proper.

A més, hi trobareu una altra entrevista al director de
l’Institut-Escola L’Agulla, en
Francesc Seritjol. Hem d’estar orgullosos de la feina que
fan els professors de la nostra
escola, que és un referent en
l’educació però també en la
integració en el municipi en
què es troba, obrint les seves
portes fora de l’horari escolar a activitats organitzades
per l’Ajuntament i diverses
entitats del nostre municipi.
A partir de l’entrada en servei
del nou aulari, l’Institut-Escola
L’Agulla podrà prestar un millor servei als infants i joves
del Catllar. Com a alcalde vull
reconèixer públicament la
tasca dels nostres docents
i més després d’una darrera
època en què han estat objecte d’atacs tan injustos com
injustificats.
En aquesta revista que teniu a
les mans trobareu molts més

continguts, que demostren la
intensa obra de govern realitzada aquests darrers anys i
que ara es fa visible en noves
instal·lacions esportives com
les noves pistes de pàdel o la
millora en diferents infraestructures i equipaments com
la il·luminació entre el nucli i
les urbanitzacions properes.
També hem d’estar orgullosos
com a catllarencs i catllarenques dels èxits dels nostres
esportistes, que porten el nom
del poble per tot Catalunya,
con és el cas del Club Esportiu
el Catllar, subcampió aquest
estiu de la Copa Catalunya, o
el jove pilot Bruno Miró en el
món de l’enduro.
Vull acabar aquestes línies
desitjant-vos un bon Nadal i
una bona entrada a l’any 2019
i convidar-vos a les diferents
activitats que farem al nostre
municipi durant aquests dies
tan especials.
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Telèfons

Ajuntament
977 65 31 01 - 977 65 30 07
977 65 31 08 (fax)

Vigilants Municipals
619 042 538
Assistent Social
977 65 36 87
Consultori Mèdic
977 65 36 75
Llar d’infants
977 65 49 62
institut-Escola
L’Agulla
977 65 35 01
Biblioteca municipal
977 65 37 42
Castell
977 65 36 68
(en horari de visites)
Centre Cultural
977 65 36 69
(local per a la gent gran)
Escola de música
977 65 31 01
Piscines
Torre d’en Guiu
977 65 38 67
Jutjat de Pau
977 65 31 01
Parròquia
Sant Joan Baptista
977 65 31 39
Cooperativa Agrícola
977 65 33 29
Farmàcia
977 65 33 81
Emergències (Mossos
d’Esquadra, Protecció Civil,
ambulàncies, bombers)
112
Cap de Llevant (Tarragona)
977 25 80 05
CAP de Torredembarra
977 64 38 09
Urgències
977 64 38 01
Hospital de Santa Tecla
977 25 99 00
Hospital Joan XXIII
977 25 58 00
Consultes externes
977 25 58 36
Ambulatori
977 29 58 66
Atenció
violència de gènere
016 - 900900120
Avaries Ematsa
900203329
Atenció usuari Ematsa
900550555
Autocars Plana
977 780909 - 977354445
Autocars Hife
902119814
Empresa Municipal
de Transports de
Tarragona 902 36 51 14
BASE (gestió de rebuts)
977 25 34 03
Consell Comarcal
del
Tarragonès
977 24 45 00
Tanatori Torredembarra
900 50 67 12
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Nous fanals a la vorera
que uneix el nucli
i les urbanitzacions
properes

S’inauguren les noves
pistes de pàdel municipals
El 13 d’octubre es van inaugurar a
la Torre d’en Guiu les noves pistes
de pàdel municipals i les oficines
esportives, amb la presència de
la presidenta del Consell Esportiu
del Tarragonès, Estefania Serrano.
Aquella mateixa setmana l’Ajuntament del Catllar va signar una addenda en el conveni previ de 2017
amb el Club de Tennis El Catllar per
ampliar amb el pàdel el servei a tots
els socis i sòcies.
Properament s’iniciaran les obres
d’urbanització de tot l’entorn, amb
la instal·lació d’un altre parc de salut per a joves, i així quedarà tota la
zona ludicoesportiva integrada a la
Torre d’En Guiu.

S’han instal·lat els nous
fanals del nou tram de
vorera que uneix el nucli
del Catllar amb les urbanitzacions properes i
el cementiri municipal.
D’aquesta manera culminen les obres que es van
iniciar el passat mes gener de construcció d’una
vorera per unir el nucli antic amb el cementiri i les
urbanitzacions de Bonaigua i Mas Blanc.
Aquesta era una actuació llargament demanada
pels veïns i veïnes, ja que
ha millorat la seguretat
dels vianants i dels vehicles, especialment dels
escolars que accedeixen
a l’Escola-Institut L’Agulla
des de les urbanitzacions
properes al nucli. La vorera comença al carrer de
les Escoles Noves i continua pel camí de Tarragona
i la carretera T-203.

4
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Cicle de
conferències
d’història al Castell

El castell del Catllar
va acollir del 26 d’octubre al 16 de novembre una nova edició del
Cicle de Conferències
d’Història, organitzades per la Fundació
Castell del Catllar, amb
una àmplia assistència de públic en les
quatre xerrades que es
van oferir. Amb el títol
“Els assentaments i la
colonització d’època
medieval de les nostres terres”, les quatre

conferències van anar
a càrrec del professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni Virgili, l’historiador especialista en
història medieval i del
Baix Gaià Ramon Serra, la professora de
la Universitat Rovira
i Virgili Maria Bonet i
el director de l’Arxiu
Històric Arxidiocesà
de Tarragona, mossèn Ramon M. Fuentes
Gasó.

VII Trobada de
Gegants del Catllar

butlletí municipal del
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Sessió de gimnàstica
al parc de salut
de Pins Manous 3

El dissabte 6 d’octubre es va organitzar
una sessió gratuïta de
gimnàstica al parc de

salut de Pins Manous
3. La sessió la va dirigir un professional
d’INEF.

Es mouen
tres pals de telèfon
a La Cativera
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Presentació del llibre del Dr. Josep Gil
‘Cristians,
tanmateix’

El Centre Cultural del
Catllar va acollir el 5
d’octubre la presentació del llibre del Doctor Josep Gil Cristians, tanmateix , de
Pagès Editors. L’acte
va comptar amb la
participació de Josep-Lluís Carod-Rovira, filòleg i escriptor,

i Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Mossèn Josep
Gil, que enguany ha
complert 90 anys i va
ser rector del Catllar,
en aquest nou llibre
insisteix en la visió
d’una església més
propera a les primeres comunitats.

Visita institucional
del president Torra
a l’Ajuntament
del Catllar

ABANS

El Catllar va acollir el
28 d’octubre la setena
edició de la Trobada de
Gegants. El mal temps
va obligar a suspendre
la cercavila i la plantada
i la ballada es va fer a la
carpa de la Torre d’en
Guiu. Les colles participants van ser la Colla
de Gegants i Grallers
del Catllar, els Gegants
de Masllorenç, la Colla

Gegantera d’Alcover, la
Colla Gegantera de Vistabella, els Gegants del
Col·legi Sagrat Cor de
Tarragona, els Geganters i Grallers de la Societat Cultural Recreativa
Bisbalenca, els Gegants
de l’Associació Embruix,
la Colla Gegantera de la
Colla Nostra de Fraga i
la Llumeneta de Perafort.

ARA
L’Ajuntament del Catllar, mitjançant un acord
amb l’empresa Telefónica, ha aconseguit moure tres pals de telèfon a
la urbanització La Cativera que, després de

les obres d’urbanització,
havien quedat dins de
la calçada dels carrers
i dificultaven el trànsit,
amb el consegüent perill per a la circulació de
vehicles.

El president de la Generalitat, Quim Torra,
va realitzar el passat 21
d’agost una visita institucional a l’Ajuntament
del Catllar. Allí va ser
rebut per l’alcalde, Joan
Morlà, acompanyat de

diversos regidors, i va
signar el llibre d’honor
del consistori. El president va desplaçar-se
després a la presó de
Mas d’Enric, on va visitar
la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

desembre 2018
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Repsol,
ara també
electricitat
per a la llar
Gaudeix d’una solució energètica global
per a la llar i el negoci amb la
nostra nova oferta d’electricitat i gas.
Beneﬁcia’t dels millors descomptes
en carburant i de tots els avantatges
de ser client Repsol.
Informa-te’n al 900 11 88 66 o a laluzderepsol.com

Catllar
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Medi ambient

Joves implicats en
la millora de l’entorn
natural del Catllar

L’Hugo, el Dani, el Joan, el David
i el Pau són alumnes de quart
d’ESO de l’Escola-Institut L’Agulla del Catllar i han decidit dedicar el seu aprenentatge servei
(APS) al riu Gaià. Els coordina
el seu tutor, el Salva, i des de La
Sínia i amb el suport de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament del Catllar els donen el
suport tècnic. L’APS és una
proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i
de servei a la comunitat en un
sol projecte ben articulat en el
qual els participants es formen
tot treballant sobre necessitats
reals de l’entorn amb l’objectiu
de millorar-lo.
Aquests cinc alumnes dedicaran una hora setmanal a fer diverses accions al riu Gaià. Les
hem centrat sobretot a l’entorn
de la Resclosa, i les primeres
accions se centren a reforçar
i millorar els boscos de ribera.
Les tasques se centraran a fer
primer diverses plantacions, i
tot seguit el seu manteniment,
així com el manteniment de les
plantes que hem anat plantant
en altres accions.
Les següents accions que plantegem seran, per exemple, la col·

Associació
Mediambiental
La Sínia
www.riugaia.cat
facebook.com/
riugaia
@GaiaVoluntariat
locació de caixes niu per a ocells
insectívors, el seguiment de les
existents, la recollida de brossa
i la participació i organització
d’alguna activitat de voluntariat. I segurament, alguna acció
centrada en el seguiment de
biodiversitat vinculada amb la
fauna aquàtica com ara les tortugues de rierol. En definitiva, tot
un repte per a aquests joves, i
una molt bona experiència, que
s’impliquin en la conservació del
seu entorn natural.
Des d’aquí us anirem informant
dels passos d’aquest projecte. I
també us animem que si us els
trobeu pel carrer els feliciteu
per la seva iniciativa, i si teniu
alguna proposta que us ronda
pel cap, que els la feu.
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Catllar

desembre 2018
nÚm. 12

Festa de la Sòcia
de l’Agrupació de Dones
L’Agrupació de Dones
del Catllar va celebrar el
passat 25 de novembre
la Festa de la Sòcia. Van
homenatjar la Josepa Fabregat Bové. També es va
llegir el manifest unitari
del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones.

Festa
de l’Oli Nou
La Cooperativa Agrícola del Catllar va organitzar el 2 de desembre la Festa de l’Oli
Nou. Es va poder tastar l’oli i el vi novell i
se’n va poder comprar a l’Agrobotiga. Els
alumnes de quart d’ESO de l’Institut-Escola
L’Agulla van fer cafès i la recaptació anirà
per finançar el viatge de final de curs.

Construcciones
Reformas y Cerrajería en general
servicios.serpega@gmail.com

680 457 614
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La Festa Major del Catllar 2018
en imatges
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Acord entre la Generalitat i l’Ajuntament
per a la construcció de l’edifici de l’Escola
Municipal d’ensenyaments musicals i d’anglès i
l’Institut-Escola L’Agulla
El conseller d’Ensenyament de la Generalitat,
Josep Bargalló, i l’alcalde del Catllar, Joan
Morlà, han formalitzat
aquest mes de novembre l’acord de finançament del nou centre
educatiu amb l’ús compartit com a aulari d’ESO
i Escola Municipal d’ensenyaments musicals i
d’anglès, que permetrà
que la seva construcció
comenci l’any vinent.
Amb aquest conveni, la
Generalitat de Catalunya es farà càrrec d’una
part important del cost
de l’equipament. L’altra
part l’assumirà l’Ajuntament del Catllar amb
recursos propis.
En forma de rectangle,
l’edifici es construirà on
ara hi ha l’aparcament
de cotxes, al costat de
l’escola. El projecte preveu que l’aulari estigui
integrat al conjunt sense que sembli un afegit i que hi hagi espais
compartits. Els dos edificis estaran connectats,

dansa-psicomotricitat i
música. Al final del passadís hi ha una segona
escala per facilitar les
evacuacions de l’edifici. El passadís de la
planta-pis dona servei
a deu aules, cinc a cada
costat del passadís, i els
serveis.

però el nou podrà funcionar independentment
fora de l’horari lectiu. El
projecte també inclou la
connexió amb l’edifici
existent i l’adaptació de
l’accés principal.
L’edifici es construirà en
dues fases. La primera
fase és la construcció del
mateix edifici, i la segona,
el pati exterior. El nou edifici es col·locarà seguint
la lògica d’ordenació de
l’edifici actual; en concret
s’ubicarà al sud i paral·lel

Amb aquest conveni, la Generalitat
de Catalunya es farà càrrec d’una
part important del cost de
l’equipament.
a l’edifici del gimnàs. La
connexió del nou edifici
amb l’escola es farà mitjançant un porxo nou. La
superfície construïda del
nou edifici és de 1.580,10
m2 distribuïda en dues
plantes. La planta baixa
té 793,34 m2 i la segona,
786,76 m2.

Les dues plantes de
l’edifici s’organitzen amb
un esquema de passadís
central i dependències
a cada un dels costats
amb orientacions nord i
sud. L’accés se situa a
la façana est de l’edifici i disposa d’un mecanisme de doble porta.

Al vestíbul d’entrada
s’hi ubiquen les dependències del conserge,
l’accés a l’escala protegida, l’ascensor i els
serveis. Des del vestíbul
i en direcció a ponent
s’inicia un passadís
que permet l’accés a les
estances de l’administració, sala de professors, les aules d’instruments de l’escola de
música i les quatre aules
específiques de l’aulari: laboratori i ciència,
tecnologia i plàstica,

L’estructura de l’edifici
es farà amb fusta laminada. Els elements que
conformaran l’estructura seran panells disposats verticalment que
suportaran uns forjats
de bigues i panells. Un
dels valors de l’estructura de fusta laminada és
la qualitat del seu acabat quant a resistència,
confort i habitabilitat; en
aquest sentit es planteja
deixar vista una part significativa de bigues i panells. Els requeriments
de confort acústic i de
pas d’instal·lacions obliguen en alguns casos a
extradossar els panells
de fusta laminada amb
tancament de placa de
cartó guix.
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Entrevista a Goretti GatelL
Regidora d’Ensenyament, Esports, Salut, i Benestar i família

Quan estigui construït el nou aulari es podrà
anar a un mateix espai dels 0 als 16 anys
Goretti Gatell va ocupar, com a independent, el segon lloc de la candidatura de Convergència i Unió en les
darreres eleccions municipals i forma
part del grup municipal del PDeCAT.
Actualment és regidora d’Ensenyament, Esports, Salut, i Benestar i família.

“Estem treballant perquè
el pavelló poliesportiu
sigui una realitat
el proper mandat”
només un despatx a dos espais, que, a
més, estan comunicats entre si. Altres
millores que s’han fet al consultori són
la instal·lació d’una centraleta per potenciar l’atenció als usuaris i una nova
climatització.

»Aquest ha estat un mandat amb un

protagonisme molt important de l’ensenyament entre les prioritats de govern
del Catllar.
Hem treballat molt per aconseguir
l’acord de finançament del nou centre educatiu amb l’ús compartit com
a aulari d’ESO i Escola Municipal d’ensenyaments musicals i d’anglès perquè era una necessitat bàsica per al
poble. Un cop aixecada l’aplicació de
l’article 155, n’hem pogut acordar amb
el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat el finançament, del qual
n’assumirà una part. Aquest mes de
novembre el conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, i l’alcalde del Catllar,
Joan Morlà, van formalitzar l’acord de
finançament que permetrà que es pugui construir l’any vinent.

»D’aquest nou equipament se’n podrà

aprofitar molta gent.
Es tracta d’un nou centre educatiu
amb l’ús compartit com a aulari d’ESO
al matí i Escola Municipal d’ensenyaments musicals i d’anglès a la tarda.
Quan estigui construït el nou aulari es
podrà anar a un mateix espai dels 0 als
16 anys, des de la llar d’infants municipal, que està al costat de l’InstitutEscola, fins a quart d’ESO. Hi ha pocs
municipis on es pugui fer això.

»En l’àrea d’Esports també ha estat un

mandat important pel que fa a equipaments.
Hem construït dues pistes de pàdel

»Benestar Social també ha estat una

a la zona esportiva de la Torre d’en
Guiu, que complementen les dues
pistes de tennis, a més d’unes oficines per a tasques administratives. En
els propers mesos es portarà a terme la pavimentació d’aquesta zona i
la instal·lació d’un espai de workout,
un parc de salut per als joves a l’aire
lliure. Ara ja estem treballant per fer realitat una altra gran reivindicació, que
és un pavelló poliesportiu, que volem
que sigui una realitat el proper mandat per acollir activitats esportives,
sobretot del Club Futbol Sala Atlètic
El Catllar, que ara ha de jugar al Pavelló d’Altafulla, però també per a activitats lúdiques. Volem construir-lo al
costat de l’Institut-Escola i que durant
l’horari lectiu l’utilitzin els escolars i
després les entitats esportives del
municipi.

»El Catllar també s’ha consolidat com
una referència en l’esport a l’aire lliure.
Sí, hem sabut aprofitar un entorn natural privilegiat que tenim al nostre
municipi i hem establert un calendari
anual de competicions esportives, que
inclou bicitrial, BTT, cursa de muntanya i d’orientació. Atraiem molta gent
de tot el Camp de Tarragona i la resta
de Catalunya.

»Aquest mandat també ha estat de can-

vis en el consultori mèdic.
S’ha ampliat amb l’objectiu de disposar d’unes instal·lacions més operatives i eficients, passant de quatre
despatxos a sis. Ara hi ha un despatx
per a la treballadora social i un altre per
a l’educadora social. Fins ara aquestes
dues professionals compartien espai.
L’àrea de pediatria ha passat de tenir

àrea prioritària.
Va molt lligada amb la salut, com per
exemple el projecte “A prop amb tu”, de
suport a la gent gran, amb la participació de deu voluntaris i que ha arribat a
catorze usuaris. També hem impulsat
el préstec de material d’ortopèdia, cadires de rodes i estris d’adaptació de
banyeres a famílies amb pocs recursos, que complementa l’ajuda mensual
en vals de compra a comerços del poble del Banc d’Aliments, en coordinació
amb Càritas i el Consell Comarcal.
Els tres parcs de salut per a la gent
gran que hem instal·lat al nucli, Pins
Manous 3 i l’Esplai Tarragoní, han
tingut molt bona acollida. Fem dues
sessions setmanals amb monitors especialitzats que estan subvencionats
per l’Ajuntament.

»Un altre servei que posareu en marxa

al gener és “Salut i escola”.
Sí. Hi haurà una infermera que estarà
dues hores a l’Institut-Escola L’Agulla
perquè els alumnes d’ESO puguin anar
a fer consultes sobre temes relacionats amb la salut sexual o les drogues.
S’hi pot anar individualment o en grup
i es garanteix l’anonimat.
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El CE El Catllar, subcampió de
la Copa Catalunya Amateur

El Club Esportiu El Catllar ha
aconseguit aquest estiu una de
les fites més importants de la
seva història després d’assolir el subcampionat de la Copa
Catalunya Amateur de futbol.
L’equip catllarenc va perdre la
final per 3-0 contra el Girona
B, però va mantenir opcions a
victòria fins als darrers minuts.
Els gironins es van avançar en
el minut 12, però no van poder
sentenciar fins al minut 82, i el
definitiu 3-0 el va marcar en el
minut 90.
Per altra banda, el CE El Catllar ha signat un gran inici de
temporada en el seu retorn a
la Segona Catalana i s’ha situat

Catllar
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Èxits i reconeixements per
al jove pilot Bruno Miró

El jove pilot del Catllar Bruno
Miró segueix sumant èxits i
reconeixements. Miró es va
proclamar l’octubre subcampió de Catalunya mx65 a Olvan. I el novembre va obtenir
la primera posició a la penúltima prova de Copa Catalana
d’Endurets 2018, disputada a
la Clua, a Bassella.
en els primers llocs. El conjunt
catllarenc ha demostrat un
gran poder golejador i també

una forta defensa. Gerard Infante, amb 10, i Ismael Rojas, amb
8, són els màxims golejadors.

A més, el jove pilot catllarenc
Bruno Miró ha estat reconegut en els Premis Avriga
Fvscvs 2018, del Consell Co-

Clínica

marcal del Tarragonès, per
la seva trajectòria i els seus
mèrits esportius.

Dental EL CATLLAR
Dra. Rosa Castillo Castillo
Col·legiada 7142

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B
43764 El Catllar (Tarragona)
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Entitats

Club Colla BTT El Catllar
El 2007 es va celebrar la primera prova de l’Open Natura
al Catllar i un grup d’aficionats a la BTT van encarregar-se de definir el circuit i
mobilitzar una quarantena
de voluntaris per garantir el
bon desenvolupament i la
seguretat dels ciclistes durant la prova. Aquest grup
d’aficionats a recórrer els
camins amb les seves bicicletes, van veure que la
millor manera per muntar
aquesta prova i per organitzar-se per a temes tècnics
era crear un club esportiu
legalitzat, i el 2008 va ser
fundat el Club Colla BTT El
Catllar, amb una dotzena de
participants en l’assemblea
fundacional.
L’activitat principal del club
és quedar cada setmana per
practicar l’esport que els
agrada, amb rutes pel terme
del Catllar, però també per
altres municipis. Continuen

encarregant-se de l’organització de la prova de l’Open Natura, que enguany va arribar a la
dotzena edició i ha arribat a 600
participants. La del Catllar és
una de les quatre proves del circuit, junt amb Sant Vicenç dels
Horts, Sant Sadurní d’Anoia i el
Vendrell.
A més, els darrers dos estius han impulsat l’Open BTT

Tour-Nocturna el Catllar, que
enguany ha arribat als 130
participants. A més, organitzen la Bicicletada popular per
la Festa Major, des de fa molts
anys, quan encara no estaven
constituïts com a club, i l’Artur Serra, un dels membres
de l’entitat, en va ser l’impulsor. També alguns anys han
organitzat activitats per recaptar diners per La Marató

Ariadna Tous
Bloguera de
‘Las delicias de Ariadna’

CARROT CAKE
INGREDIENTS
◗ 200 g panela
◗ 250 ml d’oli de girasol
◗ 300 g de farina integral
◗ 200 g de pastanagues
◗ 50 g de nous
◗ 1 cullerada de gingebre fresc molt
◗ 1 cullerada i mitja de
canyella
◗ 1 culleradeta de clau
molt
◗ 1 culleradeta de nou
moscada
◗ 1 culleradeta de pebre
de Jamaica
◗ 1 caiena
◗ Ratlladura d’una
taronja
◗ 1 sobre de llevat
◗ 1 culleradeta de mantega
Per al frosting:
◗ 50 g de mantega
◗ 150 g de sucre glaç
◗ 100 g de quark
◗ 100 g de mascarpone
◗ Ratlladura d’1 taronja
◗ 2 cullerades de Cointreau

Deliciós pastís de pastanaga aromatitzat amb càlides
especies d’hivern, un suggeridor plaer per als sentits.
Aquestes postres britàniques
troben el seu origen a l’edat
mitjana. En aquells temps no
existia el sucre refinat sinó
que s’endolcien els plats amb
fruites o hortalisses. Tanmateix, la pastanaga és una de
les hortalisses més abundants d’aquelles contrades,
així que elaborar-lo era fàcil
i econòmic. Durant la Segona Guerra Mundial repuntà
la seva popularitat donada

PREPARACIÓ
◗ Preescalfem el forn a
180º.
◗ Triturem les pastanagues, les nous i la caiena.
◗ Batem els ous amb el sucre. Hi afegim a poc a poc
els ingredients triturats,
les espècies (gingebre, canyella, clau, nou moscada i
pebre de Jamaica), la ratlladura de taronja, el llevat
i la farina.

Més receptes a: https://lasdeliciasdeariadna.wordpress.com

l’escassetat
de productes. Finalment, el
carrot cake es va instaurar als
Estats Units, on hi van donar
un toc de glamur afegint-hi el
frosting, la capa de sucre que
l’envolta. A les vostres mans
està fer-lo sense sucre, amb
panela o sucre morè, com
proposo aquí, o afegint-hi
també el frosting.

◗ Aboquem la pasta en 2
motlles de 20 cm engreixats amb mantega i els
enfornem 25 minuts.
◗ Preparem l’icing: batem
la mantega, el sucre, el
quark, el mascarpone, la
ratlladura i el Cointreau fins
a aconseguir una massa
homogènia.
◗ Quan els pastissos estiguin freds els desemmotllem. Posem l’icing a la part
superior de cada un i muntem un sobre l’altre.
Las delicias de Ariadna

de TV3. A més, membres del
Club Colla BTT El Catllar participen en proves com les de
Picamoixons, Sarral o Cervera.
Molts cops es baixen les rutes
d’aquestes proves, penjades a
Wikiloc, i les recorren ells sols.
També fan sortides conjuntes
amb altres clubs, com el BTT
Cambrils.
El Club Colla BTT El Catllar està

obert a tots els aficionats a
la bicicleta de muntanya del
municipi i poden contactar-hi
amb el 607 93 78 68. Les sortides són el diumenge al matí
i a l’estiu intensifiquen l’activitat amb una o dues sortides
més entre setmana a la tarda. Són d’una mitjana de cinquanta quilòmetres. Un dels
membres del Club Colla BTT El
Catllar, Eduard Padró, destaca
que el terme municipal catllarenc és ideal per practicar la
BTT, ja que no hi ha grans pujades però sí petites pujades
i baixades que són autèntics
“trencacames, molt exigents.”
El món de la BTT ha canviat
molt els darrers anys, sobretot
amb la irrupció de les noves
tecnologies i els GPS, que permeten preparar i seguir rutes
molt millor que fa una dècada.
També les bicicletes s’han fet
més lleugeres. Els membres
del Club Colla BTT El Catllar
s’hi ha adaptat.
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Entrevista a Francesc Seritjol
director de l’Institut Escola L’Agulla

En l’àmbit organitzatiu
el nou aulari facilitarà
molt el treball entre els
diversos cicles
“Som al
voltant
de 420
alumnes
i la previsió
el curs
vinent és
situar-nos
entre els
440 i els
450”

Francesc Seritjol va arribar com a mestre
l’any 2006 al que llavors era l’Escola L’Agulla,
després de treballar en diversos centres tarragonins. Des de fa tres anys n’és el director,
ja com a Institut-Escola. Abans havia estat
cap d’estudis durant set anys.

»El curs vinent estarà en funcionament el nou

»Com afectarà l’entrada en funcionament del

del Catllar?
La sintonia és perfecta. No tenim cap problema. Col·laborem en moltes coses. Per exemple, els alumnes d’ESO han dissenyat els nous
capgrossos. Participem en moltes activitats
del poble, com la recollida de Càritas, i organitzem i acollim xerrades com les de salut i escola o les que realitzen els Mossos d’Esquadra.

nou aulari compartit entre ESO i Escola Municipal d’ensenyaments musicals i d’anglès a
l’Institut-Escola L’Agulla?
En l’àmbit organitzatiu el nou aulari facilitarà
molt el treball entre els diversos cicles, perquè
ara la distància ho complica molt. Infantil i
primària estem a l’escola construïda el 2006,
ESO a les antigues escoles i les assignatures
optatives es fan al Centre Cultural. Amb les
noves instal·lacions estarem tots junts.

»Quants alumnes té actualment el centre?

Som al voltant de 420 alumnes i la previsió
és rebre el curs vinent alguns alumnes més
i situar-nos entre els 440 i 450, i tenir dues
línies en tots els cursos. Ara en tenim només
una a quart d’ESO i segon de primària. Som
un centre gran, però la ràtio la tenim entre
17 i 20 alumnes per classe.

»I professorat?

Entre mestres i tècnics aquest curs en som
53, però el curs vinent arribarem a 60.

aulari?
La construcció és ràpida, però no sabem si al
setembre ja començarem allí o ens hi traslladarem al gener.

»Com és la relació entre el centre i l’Ajuntament

»L’Institut-Escola L’Agulla és un centre molt

aprofitat.
Obrim a les vuit del matí perquè entrin els
alumnes d’ESO i està obert fins a les deu
de la nit, amb activitats a la tarda i vespre
organitzades per l’Ajuntament i entitats del
poble. La convivència entre tots plegats és
molt correcta i encara serà millor amb el nou
aulari. Calculem que passen pel centre uns
mil usuaris i un centenar de professionals. És
un centre públic i s’ha d’aprofitar el màxim
possible. També és un tema de sostenibilitat
mediambiental. Si són espais que ja tens escalfats des del matí els pots aprofitar la resta
del dia.

Catllar
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Llar d’Infants
L’Agulla

Per Nadal, un bon regal!
“Jugar és una necessitat, un
impuls primer i gratuït, que
ens empeny des de la infància a descobrir, conèixer,
dominar i estimar el món i
la vida. És impossible parlar de l’ésser humà sense
parlar de joc” (Associació
Internacional per als Drets
dels Infants).
Fa uns anys una marca comercial de llimonada ens
sorprenia amb uns anuncis
on un nen estava eufòric pel
seu regal de Nadal: un bastó (“un paloooo!”). Aquest
anunci, altament exitós al
seu moment, és un bon punt
de partida per fer un punt de
reflexió ara que s’esdevenen
unes dates tan assenyalades
com consumistes. Sovint,
en aquesta època que vivim
tan ràpidament, substituïm
el temps per coses com a
compensació del que volem
donar als nostres infants i a
què no arribem. I els nostres
fills i les nostres filles acaben “inundats” de joguines,
la majoria d’ús restringit, voluminoses, de plàstic... que
ens venen com a paradigma
de joc educatiu, per no parlar d’aquelles adreçades a
nens o a nenes i que ajuden
a perpetuar les diferències
de gènere. I amb això podem
pensar que ja n’hi ha prou.
Expressions com “té l’habitació plena de joguines i no
juga a res” ens haurien de
fer pensar en què necessita
en realitat el nostre infant,
quin seria el millor regal per
a aquest Nadal.
A la Llar hem pogut observar que les millors joguines
són les més senzilles: pots,
bastons, caixes de fruites,
paneres de tresors amb pedres, pinyes, taps, culleres
de fusta..., que esdevenen
elements de joc extraordinaris perquè tenen polivalència, combinen el joc motriu
amb el creatiu i simbòlic,
segons les seves necessitats de desenvolupament. I
amb tot, l’element principal
perquè l’infant pugui jugar
és el temps: tenir temps, espai per al joc, ja que és seva
l’activitat principal. Activitat
a partir de la qual arriben a
conèixer el món que els rodeja.
Amb tot, doncs, tenir moltes

joguines no és tan important
com tenir un entorn facilitador del joc on nosaltres,
els adults, hi som presents
i disponibles per a quan el
nen o la nena necessiti la
nostra interacció. I no es
tracta de deixar-ho tot, però
sí destinar un temps exclusiu que l’infant senti com a
temps compartit. Per tant, si
aquest Nadal ens plantegem
què regalar pensem en quin
moment de desenvolupament es troba el nostre infant, què necessita...
Per saber-ne més:
https://jocsijoguines.cat/
http://dones.gencat.cat/ca/
ambits/sensibilitzacio/campanyes/valors_joguines/
http://consum.gencat.cat/
ca/recomanacions/joguines-i-puericultura/
http://www.granollers.cat/
sites/default/files/pagina/2013/11/triptic_joguines.pdf
https://cappontics.wordpress.com/2018/01/03/
joguines-saludables-i-segures-2/
http://www.elsafareig.org/
panera/panera.htm
Webs de joguines per fer-hi
una ullada:
http://paneradelstresors.es/
https://www.jugarijugar.
com/
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Les nostres urbanitzacions

Mas de Cargol
Entre les urbanitzacions de
Cinc Estrelles, Esplai Tarragoní i El Mèdol trobem
la urbanització de Mas de
Cargol, que compta actualment amb 66 propietaris.
S’hi accedeix per la carretera TP-2031, després de
passar per la Urbanització
El Mèdol. La Comunitat de
propietaris de Mas de Cargol es va constituir el 1974.
Com moltes urbanitzacions
del municipi, com una zona
de parcel·les per a veïns i
veïnes de la ciutat de Tarragona, que buscaven un espai
de tranquil·litat allunyats de
la gran conurbació urbana.
Amb el pas del temps, la
majoria d’aquestes cases
de cap de setmana s’han
convertit en habitatges actuals i se n’han construït de

noves. Els darrers anys s’han
construït nous habitatges i ha
augmentat considerablement
la població infantil. L’actual
president de la Comunitat de
Veïns de Mas de Cargol, Rubén Font, explica que enguany
han recuperat les festes d’estiu després d’uns anys sense
fer-se, i també han muntat
activitats per a la canalla per
Halloween i per Nadal.
Mas de Cargol es troba en tràmits per ser recepcionada per
l’Ajuntament del Catllar, i el seu
president considera que actualment el consistori no presta
prou atenció a la urbanització,
sobretot pel que fa al manteniment. Un exemple és quan cal
tallar pins i tot i enviar l’escrit a
l’Ajuntament no reben resposta i ho ha de realitzar la comunitat de propietaris. Hi ha mi-

llores pendents que depenen
dels veïns i veïnes de Mas de
Cargol i la connexió a la xarxa
d’abastament d’aigua d’EMATSA, perquè actualment els
habitatges treuen l’aigua d’un
pou comunitari. Però per ferho, el president de la comuni-

tat recorda que cal que la gran
majoria de veïns hi estiguin
d’acord, cosa que no passa.
La xarxa és vella i es produeixen fuites molt sovint. Tampoc
hi ha clavegueram, funcionen
amb fossa sèptica i els que la
tenen més avançada, del tipus

modular. D’equipaments només tenen una plaça, que ja
fa anys que van construir, on
podem trobar les bústies de
correus.
Els avantatges de viure en
una urbanització com Mas
Cargol és, segons Font, poder
fer-ho en una zona tranquil·
la i molt a prop de Tarragona.
Tenen transport públic amb
la línia que uneix Tarragona
amb les urbanitzacions del
Catllar. A més, la presència
de moltes famílies amb fills
també fa que tirin endavant
més activitats, tot i que a
vegades costa involucrar
els veïns i veïnes en aquestes iniciatives. Rubén Font fa
dos anys que és president
de la Comunitat de Veïns de
Mas Cargol i la vicepresidenta és Aurora Fernández.

Pilar Ramón

VET-CONSEJOS

Veterinària colegiada núm. 493-T

veterinariaencasablog.com

Recomendaciones
para viajar con
nuestras mascotas
Los felinos domésticos
son animales que raramente muestran el dolor,
y eso no significa que no
lo sufran. Por eso, cuando
vivimos con gatos de más
de 8 años, es fundamental
aprender a distinguir los
signos de dolor. Porque un
gato mayor que cambia su
comportamiento se debe
a que se ha hecho mayor,
pero además, es muy probable que le duela.
Éstos son algunos de esos
signos de dolor:
 Se mueve menos y descansa más que antes. Ha

dejado de jugar con sus
juguetes favoritos.
 Interacciona menos con
los otros miembros de la familia, tanto animales como
humanos.
 Ha cambiado sus rutinas
(ya no se asoma a mirar por
la ventana, por ejemplo).
 Cambios repentinos de
comportamiento (se enfada
más a menudo, por ejemplo).
 Hace pipí y/o caca fuera
de su caja.
 Camina con más rigidez
en las extremidades y ha
perdido masa muscular.
 Tiene menos apetito.

Actualmente los veterinarios disponemos de diversas herramientas que nos
permiten mejorar la calidad de vida de nuestros
pacientes más ancianos y
nos ayudan a que se sientan mejor.
CONSEJO: Si compartimos
vida con un gato mayor de
8-10 años, lo recomendable es contactar con un
veterinario de confianza
para estar seguros que el
animal no sufre dolor, y si
lamentablemente lo tiene
y no había sido detectado,
poder paliarlo.
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FEINES AL CAMP, HORTA I JARDÍ
Joan Morlà
Desembre / gener
FRUITERS

 Comencen les feines de poda
i plantada de fruiters, condicionades només que no es produeixin glaçades, degut als danys a
què aquestes donarien lloc.

BOLETS

 Bolets amb llet i que piquen,
si no maten mortifiquen.
 Colliu els bolets que tingueu
previst menjar o conservar, i procureu deixar el bosc com us el
trobeu.
 Si maltractem el sòl i malmetem les hifes del miceli del fong,
l’any vinent no hi haurà bolets.

FEINES ALS HORTS

 Sembrarem bledes, enciams,

escaroles, cebes, espinacs, raves, faves, pèsols, alls...
 Per sembrar el julivert caldrà
buscar un lloc sec i exposat al
sol.
 Preparació del compost amb
les restes de collites, fulles, menjar... Cal apilar-ho tot en un lloc
airejat, regar-ho de tant en tant i
barrejar-hi fems o nitrat amònic,
i al cap de sis mesos ja podrem
disposar d’un bon adob vegetal. Una altra manera de saber
si està a punt és quan ja no reconeguem les restes perquè ja
estan descompostes.
JARDINERIA
 Poda d’arbustos i tanques.
Cal adobar-les a raó de 130

grams/metre quadrat.
 Plantarem pensaments, jacints, narcisos de tardor, tulipes,
camèlies, lilàs, clavellines...
TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Col i coliflor - erugues
Control biològic: quan els tractaments insecticides es redueixen,
apareixen als nostres camps diferents depredadors i parasitoides que ajuden a controlar les
poblacions de plaga, encara que
no ho puguem detectar a simple
vista.
Control químic: matèries actives
registrades pel cultiu
Cipermetrín: termini de seguretat de 7 dies
Clorpirifòs: termini de seguretat
21 dies
Bacillus thuringiensis (agricultura ecològica): no presenta termini de seguretat.
Enciam
Míldiu: a l’anvers de les fulles es
formen unes taques groguenques que, al revers, queden cobertes per un miceli blanquinós.
Tractament fúngic.
Ceba i calçot
Míldiu: provoca taques allargades, localitzades principalment
a la part superior de les fulles,
que arriben a semblar cremades,
i apareixen també petites zones
cobertes per un polsim gris clar.
Tractament fúngic.
Alzina
Si hi ha presència de caparreta
cal fer un tractament insecticida
contra aquesta plaga.
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PI
Processionària: a l’octubre ja
s’haurà produït pràcticament a
tot arreu la naixença de les erugues. El tractament cal dirigir-lo
a mullar bé la capçada dels arbres.
En els tractaments a pins ubicats en jardins i espais urbans
cal utilitzar productes autoritzats
per a aquests àmbits.
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Llibres

EL CALAIX
DELS VOLS PERDUTS
Vicky Gironès

vgironespunet@gmail.com

Fruiters
És recomanable fer 1 o 2 tractaments a caiguda de fulla amb
productes cúprics.
Olivera
Repiló o ull de gall: degut a la
tardor tan humida i plujosa que
estem tenint, es troben finques
amb presència de les típiques
taques a les fulles que en provoquen la caiguda. Per tant, aconsellem revisar atentament les
finques i en el cas de donar-se
aquesta defoliació cal protegir al
més aviat possible les oliveres.

desembre 2018

Jesús M. Tibau
Col·lecció lo Marraco - Pagès editors
144 pàg.
En la recerca de llibres
escrits per autors de
la demarcació de Tarragona, ara presentem
Jesús M. Tibau, nascut
a Cornudella del Montsant i que actualment
viu a Tortosa. Tibau
ha publicat reculls de
contes com Postres de
músic i El noi del costat del padrí; poesia
(A la barana dels teus
dits), dietaris (La vida
darrere de l’aparador) i
novel·la (El nostre pitjor
enemic). Ha guanyat els
premis Marià Vayreda,
el Mèrit de les Lletres
Ebrenques, el Premi de
Narrativa Ribera d’Ebre
i el Terra de Fang de
Deltebre de poesia. Des
de fa anys condueix el
programa Tens un racó
dalt del món al Canal 21
Ebre, i organitza activitats de divulgació literària i cultural.
En referència a aquest
autor, us presento El
calaix dels vols perduts,
una obra que va rebre
l’accèssit al XXVIII Premi Literari de Novel·la
Breu Ciutat de Mollerussa de l’any 2016.
He seguit sovint aquest
autor a les xarxes socials i les propostes de
jocs literaris que planteja, i també de l’alliberament de llibres que
sovint promou. La seva
passió seria la de “jugador de les paraules”.
En aquest llibre l’autor
narra la vida del Jordi,
de forma paral·lela a
la seva infància, a mitjans dels anys setanta,
i l’edat adulta, al final
del segle passat, l’any
2000. El personatge viu
la infància a Cornudella
del Montsant, amb hiverns freds i llargs, i es
troba immers en la tris-

tesa per la mort del seu
germà gran, de la qual
se sent culpable. En els
capítols localitzats al
poble es descriuen els
carrers, les feines del
camp i el personatge
es troba acompanyat
del Genís. Finalment,
la vida familiar sembla
que es normalitza amb
el naixement de la Llum,
la seva germana, amb
qui es porta dotze anys
i que el protegirà com un
àngel. Més endavant, es
trasllada a viure a Tarragona per poder continuar els seus estudis i
ens explica la seva experiència a l’internat. La
seva edat adulta la viu
a Barcelona, on trobarà
l’escalf de la cambrera
d’un bar on va a dinar.
Finalment, sembla que
amb l’inici del nou segle
el personatge voldrà enterrar el passat per iniciar una nova vida lluny
del sentiment de culpa
que el persegueix.
L’autor ens regala quatre capítols amb títol
que són unes perles
narratives.
Si esteu buscant una
novel·la intimista que
us faci passar una bona
estona i us traslladi
breument a la vida rural
en un poblet a l’època
de postguerra, ja l’heu
trobat. Lectura molt àgil
i edició molt acurada.
Només em queda recomanar-vos la lectura
d’aquest llibre maridat
amb un vi jove de la DO
Montsant.
Poder trobar més informació d’aquest llibre a:
https://www.pageseditors.cat/ca/el-calaixdels-vols-perduts.html
http://elcalaixdelsvolsperduts.blogspot.com/

desembre 2018
nÚm. 12

’agulla

butlletí municipal del

Catllar 15

Joan Morlà i Francesc Virgili (UNICAT), Carles Guillén i M. Goretti Gatell (PDeCAT),
Joan Díaz i Ilé Gomis (ERC) i Marcelo Tarantino (ICV-EUiA)

Comencem a fer un balanç positiu del mandat
Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns del nostre municipi,
encarem la recta final d’aquest
mandat i podem començar a
fer balanç positiu respecte a
tot el treball realitzat durant
aquests quatre anys.
Les noves pistes de pàdel i les
oficines esportives a la Torre
d’en Guiu ja són una realitat i
des de mitjans d’octubre estan en funcionament. En breu
s’iniciaran les obres d’arranjament del voltant incloent-hi
la instal·lació del parc de salut
per a joves.
La nova vorera que uneix el
cementiri i les urbanitzacions
més properes al nucli per la
vessant sud ja té instal·lada la
il·luminació pertinent, que ha
aconseguit una humanització
d’aquest entorn.
S’ha realitzat un arranjament
integral de la teulada i el sòl
de l’antic magatzem municipal
ubicat al carrer Prat de la Riba
que, de cara al gener, esdevindrà la nova Casa de la Festa,
on residiran tots els elements

de cultura popular catllarencs:
els quatre gegants, la Nicaseta
i els capgrossos vells i nous.
Aquest espai, de 193,80 metres quadrats de planta baixa,
es podrà utilitzar també per
totes les entitats del poble per
realitzar-hi activitats ludicoculturals.
S’estan instal·lant totes les
plaques identificatives dels
noms del llistat de carrers municipal en els llocs on mancaven o eren erronis, per millorar
així l’orientació per a temes de
seguretat i localització dels domicilis de tot el terme.
Una vegada finalitzades les
obres del segon pis de l’ajuntament, s’ha aconseguit una
millor organització interna del
treball administratiu del consistori.
L’equip de vigilants municipals
ja té operatiu el seu despatx
d’atenció al públic als baixos
de l’ajuntament, amb què es
pot fer una atenció personal
més propera al ciutadà.

Hem continuat amb l’arranjament de camins municipals,
aquest trimestre en dos trams
molt malmesos pel temporal.
Alhora, pel mateix motiu es van
fer actuacions per enretirar esllavissades de la carretera de
La Cativera.
Amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a
inversions en camins públics
locals 2018-2020 de 48.825,00
euros, està en procés de licitació l’arranjament d’un tram
del camí de Tarragona amb un
pressupost de 49.996,97 euros.
L’arranjament facilitarà l’accés
de vehicles d’emergència per
a la lluita contra possibles incendis forestals i la connexió
entre urbanitzacions. Els trams
a reparar són el que va de La
Quadra dels Manous fins a Manous 1 i el que unirà Manous 1
amb Manous 2, del camí 1.209,
segons classificació de camins
del Consell Comarcal del Tarragonès.
En reiterades ocasions hem
demanat al SAT Servei de
Carreteres de la Diputació que

actuï a la carretera que va des
del parc de Llevant fins al cementiri del Catllar, per temes
de seguretat i drenatge. Ens
han informat recentment que
una modificació puntual del
pressupost 2018 ha permès
que la Diputació, amb el redactat de “Millores puntuals de seguretat i drenatge a la T-2039
del Catllar a la N-340”, pugui
fer realitat el projecte, amb
un pressupost de 1.500.000
euros. Aquest projecte també
inclou la nova rotonda que ha
d’anar davant del cementiri del
Catllar.
Per la Festa Major d’hivern podrem inaugurar dos projectes
que ens fan molta il·lusió:
1. Els cinc nous capgrossos,
dissenyats per cinc alumnes
d’ESO de l’Institut-Escola
L’Agulla, que acompanyaran en
totes les cercaviles els gegants
Elionor i Dalmau.
2. Una sala amb una mostra etnogràfica situada a les
instal·lacions de la cooperativa
agrícola on s’exposen més de

dues-centes peces d’eines del
camp, d’oficis i estris de la llar.
El dia 16 de novembre vam
rebre la visita del conseller
d’Ensenyament, Josep Bargalló, per formalitzar l’acord de
col·laboració del finançament
al 50% entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament per a la
construcció del nou edifici
educatiu per els ensenyaments
municipals de música i anglès
i ensenyaments de l’ESO.
Hem demostrat, els quatre
grups municipals, Units pel
Catllar, PDeCAT, ERC i ICV, que
formem part de l’equip de govern, la capacitat de pacte, hem
aconseguit estabilitat municipal; la nostra prioritat ha estat,
és i serà només d’àmbit local,
i així ho demostrem fent tota
una feina contrastada.
Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos una bona festa major
d’hivern i unes bones festes de
Nadal en companyia dels més
estimats carregades de pau,
salut, amor i llibertat.

Grup municipal socialista del Catllar

Antonio López, Montserrat Inglès, Carlos Álvarez i Eva Zafra

Desgovern esportiu
Té projecte esportiu l’equip
de govern actual per al nostre
poble? I si en té, ells mateixos
ho saben i ho comparteixen
dins el seu embolic quadripartit? Qüestions de complicada
resposta. Anem a pams i analitzem el que sabem del tema
per veure si podem arribar a
alguna conclusió.
1. Problemàtica tennis i pàdel.
Fa un parell d’anys, i amb un
preu aproximat de 70.000 €,
es van arranjar les dues pistes de tennis instal·lant moqueta i sorra. La visió de futur
de l’actual equip de govern ha

demostrat que no arriba molt
lluny, donat que en lloc de projectar la tercera pista de tennis
a l’espai existent, van decidir
instal·lar-hi dues pistes de
pàdel (cost de 60.000 €) que
no havia demanat ningú, ni el
club de tennis ni la ciutadania,
i que no eren necessàries per
al projecte esportiu del poble i
menys considerant que s’estaven fent 7 pistes de pàdel properes al poble al camp de golf.
Aquesta actuació ha perjudicat el club de tennis en no
permetre la instal·lació d’una
tercera pista. Ara, seguint amb

el seu habitual joc de despropòsits, volen posar tres pistes
de tennis al voltant del camp
de futbol. No era més fàcil no
fer les dues de pàdel que ningú
demanava i haver fet la tercera
pista? I aclarim, era possible
fer-la, sí, com molt bé han estat explicant des del club de
tennis. Diners mal invertits, en
definitiva. Desgovern esportiu.

Quan érem equip de govern
abans de la moció de censura,
el quadripartit, a l’oposició en
aquell moment, no va permetre executar el nostre projecte
de pavelló votant en contra
al·legant que no era necessari
per al poble i que no hi havia
demanda. Ara diuen el contrari:
desgovern esportiu.

2. Noves o velles propostes.
Ara diuen que per al proper
mandat volen fer un pavelló
poliesportiu “original”, idea que
nosaltres ja portàvem per executar aquest present mandat.

3. Les nostres solucions. Davant d’aquest evident desgovern que patim en mans del
quadripartit, el nostre compromís de futur amb el Catllar
passa per recuperar en el terreny esportiu el nostre projec-

te de complex poliesportiu al
costat del camp de futbol, on
es farien uns nous vestidors
que són molt necessaris; resoldre la problemàtica existent amb la viabilitat del club
de tennis fent les tres pistes
noves o traslladant el pàdel i
fent la tercera pista al costat de
les dues existents com s’havia
d’haver fet des de bon inici, i
construir un pavelló poliesportiu, molt necessari per al futur
del poble.
Desgovern esportiu, quadripartit a la deriva i sense rumb
fixat. Cal un canvi urgent.
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Festa Major
d’Hivern i
8
1
20 Festes de Nadal

A la mitjanit, a la sala polivalent del
Centre Cultural,
concerts de festa major amb Vergüenza Ajena i Tarraco Surfers.

A les 18 h, al castell del Catllar,
Estampes Nadalenques.

A les 18 h, al Centre Cultural,
concert tradicional de Nadal a càrrec
de la Coral Sant Nicasi, acompanyada de la Coral Armonia, convidada
d’aquest any.

Divendres
14 de desembre
A les 19 h, a la
sala polivalent
del Centre
Cultural,
presentació
del llibre “El
Baix Gaià al
segle XX”, de
Jordi Suñé
Morales. A
càrrec de l’escriptor local Josep Gironès.
A les 20 h, al Centre Cultural,
es representarà l’obra “Lazarillo
de Tormes is Millennial”. Preu: 3 €.
Destinats íntegrament a La Marató
de TV3.
A les 23 h, a la sala polivalent del
Centre Cultural,
ball de festa major amb l’Orquestra
Charlotte.

Dissabte
15 de desembre
A les 18h, al Centre Cultural,
Concert de Nadal de l’Escola
de Música del Catllar.

Diumenge
16 de desembre
A les 12 h aprox., al replà de l’església,
bateig dels capgrossos i cercavila.
Tot seguit, a l’aparcament de la
Cooperativa Agrícola,
inauguració de la Mostra Etnogràfica
del Catllar (eines antigues del camp,
ofici i llar).
A les 18 h, a la sala polivalent del
Centre Cultural,
‘master class’ de zumba a càrrec
de l’Anna Mateu. En acabar berenar
solidari amb La Marató de TV3.

Dissabte
22 de desembre
De 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a
19.30 h, al Centre Cultural,
Parc de Nadal - AFA L’Agulla. Socis:
gratuït. No socis: 3 euros.

Diumenge
23 de desembre
De 10.30 a 13.30 h, al Centre Cultural,
Parc de Nadal-AFA L’Agulla. Socis:
gratuït. No socis: 3 euros.
A les 13 h,
el Patge Reial recollirà les cartes
dels infants.

Diumenge
13 de gener

En acabar,
llonganissa i pa torrat per 3 €. Destinats a La Marató de TV3.

Dimarts
25 de desembre
A les 13 h, al replà de l’església
(després de la missa),
cagatió.

DiLLUNS
31 de desembre
Al Centre Cultural,
sopar de Cap d’Any de la Gent Gran.
Organitza: Casal de la Gent Gran.

Dissabte
5 de gener
A les 19 h, pels carrers del poble,
cavalcada de ses Majestats
els Reis de l’Orient.

L’Ajuntament del Catllar
us desitja un Bon Nadal
i un Feliç Any 2019

