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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

Municipi Ordre parades anada

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

Municipi Ordre parades tornada

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

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

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.

Aquest número de L’Agulla que 
teniu a les mans és una mica 
diferent als anteriors. El fet de 
publicar-se enmig del període 
electoral per als comicis a les 
Corts generals espanyoles ha 
provocat que el butlletí municipal 
s’hagi d’adaptar a les limitacions 
que imposa l’article 50 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral 
General LOREG a partir del 5 de 
març a tots els poders públics, 
inclòs el local.

Concretament, una part de l’ar-
ticle diu així:

S’ha d’estendre aquesta prohibi-
ció a l’edició i repartiment durant 
el període electoral amb finança-
ment directe o indirecta dels po-
ders públics, de llibres, revistes, 
fulletons, quaderns, catàlegs, 
tríptics, suports electrònics (cd, 

dvd, memòries usb, etc...), l’en-
viament de correus electrònics 
o de missatgeria SMS, la distri-
bució de continguts via  blueto-
oth, o la inserció d’anuncis en 
els mitjans de comunicació que 
continguin al·lusions als asso-
liments obtinguts pels poders 
públics.

Davant d’això, algunes seccions 
de L’Agulla es veuen alterades i 
també els continguts, ja que no 
podem publicar informació que 
pugui ser relacionada amb as-
soliments del govern municipal. 
Trobareu, però, els actes i inicia-
tives que es realitzen anualment 
o de forma periòdica i, evident-
ment, les seccions habituals i 
els articles de col·laboradors. 
També hem volgut dedicar una 
pàgina a la informació sobre la 
participació al procés electoral. 

L’Agulla és una publicació peri-
òdica i no hem volgut faltar a la 
cita que toca ara perquè no volem 
deixar orfes als veïns i veïnes del 
Catllar d’un vehicle comunicació 
sobre l’actualitat del municipi, 
però ens hem hagut d’adaptar a 
la normativa legal que regeix un 
període excepcional com és el 
previ a unes eleccions.     

nota sobre aquest número de l’Agulla

Municipi Ordre parades anada

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

Municipi Ordre parades tornada

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

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

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

Transports Públics
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i 
Sostenibilitat 

EMPRESA PLANA, S.L.

EDITORAL
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Per celebrar el dia 8 de març, 
Dia internacional de les do-
nes, el diumenge 10 de març 
al migdia es va fer la declaració 
institucional del manifest de 
l’Institut Català de les Dones 
2019 als jardins del carrer de 
França, davant el Castell. Des-
prés va venir un moment molt 
especial, amb l’homenatge a 
la Maria Saigí Vidal, coneguda 
con a Carmeta Llevadora (El 
Catllar 19-04-1901/06-03-
1999) pel seu servei com a 
llevadora del poble del Catllar 
durant 42 anys (1929-1971). 

Tres dies abans, el 7 de març, 
Lídia Vargas, coordinadora de 
l’Institut Català de les Dones a 
Tarragona, va fer una xerrada 
amb el títol “Moments històrics 
de les Dones a Catalunya” or-
ganitzada per l’Associació de 
Dones del Catllar a sala poli-
valent del Centre Cultural per 
commemorar el Dia Internaci-
onal de les Dones.

Homenatge a la ‘Carmeta Llevadora’ per celebrar 
el Dia Internacional de les Dones 
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Al Catllar celebrarem  
Sant Jordi al 21 d’abril

El Catllar s’uneix a 
la XI Setmana de la 
Igualtat Dones i Esport

Campanya de  
donació de sang al 
Consultori mèdic

Castells al Castell

Una any més, l’Ajuntament 
del Catllar va programar 
actes per la l’XI Setmana de 
la Igualtat Dones i Esport, 
organitzada pel Consell 
Comarcal del Tarragonès, 
el Consell Esportiu del Tar-
ragonès i el Servei d’Aten-

ció a les Dones (SIAD).
El diumenge 3 de març es va 
organitzar una pujada a la 
muntanya de Sant Simplici 
i el dimecres 6 es va fer una 
classe oberta de pilates a la 
sala polivalent del Centre 
Cultural.

El diumenge 21 d’abril el 
Catllar celebrarem Sant 
Jordi amb una sèrie d’ac-
tes. Com és habitual, tin-
drem una ballada de sar-
danes i es podran comprar 
llibres i roses en diferents 
parades. A més, el nostre 
veí Josep Gironès presen-
tarà el seu nou llibre, Luxú-
ria & Co, editat per Piolet.

El Consultori mèdic del Catllar va acollir el 
passat 19 de febrer una nova campanya de 
donació de sang. Aquestes campanyes s’or-
ganitzen periòdicament en molts punts del 
territori català i al Catllar també es pot donar 
sang en alguns dies concrets durant l’any. 
Cada dia calen mil donacions per garantir que 
tothom tingui sang quan en necessita. Per 
donar sang només cal tenir entre 18 i 70 anys 
i pesar 50 quilos o més.

El passat 24 de març el Castell 
del Catllar va acollir la diada 
‘Castells al Castell’. Enguany la 
Colla Vella de Valls va protago-
nitzar aquest esdeveniment que 

permet veure castells en un es-
cenari ben curiós, com el terrat o 
el pou de gel del Castell del Cat-
llar. La diada va acabar amb l’ac-
tuació musical del grup Julivert.

ATEnCIÓ
Darrerament hem rebut denúncies a 
l’Ajuntament de cremes reiterades de 
plàstics i resines. Us recordem que aques-
tes pràctiques estan prohibides per l’Or-
denança de civisme i poden ser motiu 
de sanció. A més, els gasos que emanen 
d’aquestes cremes provoquen molts pro-
blemes a les persones més químicament 
sensibles.

10H. OBERTURA DE LA 
PARADA DE ROSES I 
LLIBRES

12H. mISSA A L’ESGLÉ-
SIA PARROQUIAL DE SAnT 
JOAn BAPTISTA, amb la 
col·laboració de la Coral 
Sant Nicasi

12.30H. PRESEnTACIÓ A 

mAnS D’OLGA XIRInACS DEL 
LLIBRE DE JOSEP GIROnÈS, 
‘LUXÚRIA & CO’

13H. BALLADA DE SARDA-
nES a la Plaça de Pau Sulé i 
Mensa amb la Cobla Ressò i 
els Dansaires del Penedès

18 h. FESTA DE LA GEnT 
GRAn a L’Auditori del Centre 

Cultural: lliurament d’una 
placa de reconeixement a 
les dues persones associ-
ades de més edat : sra. Flà-
via Portero Millán i sr. Ale-
xandre Queralt i Capdevila, 
acte amenitzat amb mú-
sica en viu i il·lusionisme 
amb NORMANS. Finalitzat 
l’esdeveniment, s’oferirà un 
refrigeri als assistents.

Programa d’actes
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La Colla 
Gegantera
ja compta 
amb
capgrossos
Aquest mes de desembre vam conèixer 
els cinc capgrossos que s’uneixen a la 
Colla gegantera del Catllar. Són obra de 
l’escultor Sergi Iglesias i la roba ha estat 
confeccionada per l’Associació de Dones 
del Catllar. Els dissenys són d’alumnes de 
l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar, esco-
llits en un concurs:

Camperol, disseny d’Ian Tules

Camperola Rosa, 
   disseny de Nàstia Escolà

Bruixa Úrsula, disseny de David Vega

Bufó Catllaric, d’Irene Bautista

Sant nicaset, Roger Padró

La Nicaseta va visitar fa unes 
setmanes la Llar d’infants 

municipal L’Agulla del Catllar. 
Els nens i nenes van poder 

gaudir del ball de la Nicaseta i 
la van conèixer de ben a prop.

Visita de la nicaseta a la Llar d’Infants
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Ep! Hi ha ocells s’estan morin 
per l’impacte amb algunes dels 
plafons transparents de les no-
ves pistes de pàdel!! Aquesta va 
ser més o menys, la frase que 
hem va escriure un dia l’Aleix 
Casadó, ornitòleg del Catllar. A 
partir de l’observació d’aquest 
problema evident, i conjunta-
ment amb la regidoria de medi 
ambient de l’Ajuntament del 
Catllar, es van plantejar diver-
ses possibles solucions per 
solucionar aquest conflicte. I la 
més recomanable, contrastada 
per l’entitat Seobirdlife (www.
seo.org) i senzilla ha estat la 
col·locació d’unes cintes au-
toadhesives, que indiquen als 
ocells la presència d’un vidre.

Així doncs, fa ja uns dies, vam 
posar les primeres cintes en 
alguns d’aquests plafons de 
les pistes de pàdel. Encara cal 
instal·lar-ne més a tots els pla-

Cintes per protegir ocells

MEDI AMbIEnT 

Els primers resultats són 
evidents i ja hem constatat com 
les morts d’ocells per 
impacte s’han reduït molt

fons, però els primers resultats 
són evidents i ja hem consta-
tat com les morts d’ocells per 
impacte s’han reduït molt. En 
els propers dies, s’acabaran 
d’instal·lar totes les cintes per 
mirar de que aquest perill per 
als ocells sigui quasi cero.

Pel que fa a la instal·lació 
d’aquestes cintes, es van im-
plicar en la seva col·locació els 
alumnes de l’institut l’Agulla 
del Catllar. Concretament els 
cinc alumnes de 4 d’ESO que 

Associació mediambiental la sínia 

estan realitzant el seu projecte 
d’Aprenentatge i Servei al riu 
Gaià, que amb el seu temps, 
han ajudat a pal·liar un proble-
ma ambiental del Catllar. De fet, 
no només s’han implicat en la 
col·locació d’aquestes cintes, 
sinó que també donaran un 
cop de mà als ocells, sobretot 
a les mallerengues, instal·lant 
diverses caixes niu en arbres 
propers al riu Gaià. Caixes niu, 
que han construït ells mateixos, 
gràcies a la coordinació del seu 
professor, en Salva.
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L’ermita de Sant Ramon, acolli-
rà en breu, el que serà el Cen-
tre d’Interpretació del riu Gaià. 
Serà un espai on hi haurà dues 
exposicions sobre temes vin-
culats amb el riu Gaià. Aquest 
projecte, ha patit un endarreri-

ment important, per qüestions de 
permisos, que també ha obligat 
a canviar-ne els plantejaments 
inicials. Així doncs, i després de 
replantejar els objectius del propi 
Centre, ara ja s’està treballant en 
els materials de les exposicions.

Com potser recordareu, l’any pas-
sat us informàvem que ja havíem 
pogut constatar la reproducció de 
les tortugues de rierol que viuen 
a la resclosa davant de la fàbri-
ca. Finalment, durant l’any 2018, 
vam comptabilitzar 10 juvenils, 
nascuts tots en aquest espai 
natural del riu. Aquest any 2019, 
continuarem amb aquesta tasca 

de seguiment de la presència de la 
tortuga de rierol. Us agrairem, que 
si observeu o fotografieu algun 
exemplar de tortuga, ja sigui de 
rierol o exòtica, ens ho feu saber.

Podeu contactar amb nosaltres 
a través del telèfon 655486116 
i mitjançant el correu electrònic 
aigua@riugaia.cat. Gràcies!

Centre d’Interpretació
del riu Gaià

Tortugues de rierol 
de la resclosa
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Concert de la Coral 
Sant Nicasi i del Cor 
Harmonia de l’Escola 
Pia de Sarrià

La Coral  
Santa Rosalia porta 
‘’Orfeo i Eurídice’  
al Catllar

Michae, Jackson i Freddie 
Mercury, al Centre Cultural

Les Festes de Nadal 
no han passat del tot 
al Catllar fins que se 
celebra el Concert que 
protagonitzen la Coral 

El Centre Cultural del 
Catllar va acollir el pas-
sat 9 de març l’òpera 
‘Orfeo i Eurídice’. Els 
encarregats de la repre-
sentació d’aquesta òpe-

ra de C.W. Gluck va ser 
la Coral Santa Rosalia 
de Torredembarra, en el 
marc de la celebració del 
seu 40è aniversari. El re-
partiment el van formar 

Anna Tobella (Orfeo), 
Anna Escala (Eurídice) i 
Alba Fortuny (Amore). La 
direcció anava a càrrec 
de Jordi Boltà i Natàlia 
Casasús.

Sant Nicasi i una coral 
convidada, que enguany 
va venir de Barcelona: 
ser el Cor Harmonia 
de l’Escola Pia de Sar-

rià. El concert va ser 
a l’auditori del Centre  
Cultural la tarda del 13 
de gener i l’entrada va 
ser gratuïta.

El Cor Ciutat de Reus va 
portar el mes de febrer 
l’espectacle “La veu dels 

seus somnis” al Centre 
Cultural. Aquest especta-
cle recordava dos mons-

tres de la música com 
van ser Michael Jackson 
i Fredy Mercury.
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El Catllar gaudeix del Carnaval
El Catllar va celebrar 
el passat 2 de març el 
Carnaval. La trobada de 
comparses i disfresses 
es va fer a les escoles 
noves, on va començar 
la rua, on es van poder 
veure disfresses origi-
nals i elaborades, que 
van recórrer diversos 
carrers del municipi, 
fins arribar al Centre 
Cultural. Allí hi va ha-
ver música per tothom 
i berenar i obsequis per 
a tots els nens i nenes 
que anaven disfressats.
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El CE El Catllar entra  
en la recta final de la  
temporada en el segon lloc

El Trail L’Agulla 2019 se celebrarà el 18 de maig

El Club Esportiu El Catllar ha arribat al moment 
decisiu de la temporada consolidat en la sego-
na posició i amb possibilitats de lluitar per la 
plaça de promoció d’ascens a la Primera Ca-
talana. Alguns mals resultats durant el mes 
de febrer l’han allunyat del líder, la UE Valls, 
que precisament va derrotar l’equip catllarenc 
a casa per 0-3, però el CE El Catllar manté una 
bona línia per poder lluitar per l’ascens en 
aquestes darreres jornades.

El president de l’entitat, Xavier Roch, considera 
que “la temporada està sent un èxit perquè el 
nostre objectiu és consolidar-nos a la catego-
ria.” Roch afirma que el partit lluitarà per acabar 

segon i jugar la promoció d’ascens a Primera 
Catalana. El màxim dirigent del club catllarenc 
està molt satisfet de l’austeritat pressupostària 
que els ha portat a eixugar gairebé el deute que 
arrossegaven i que això ho han aconseguit fer 
amb una bona trajectòria del primer equip, però 
també potenciant el futbol base.

Finalment, Roch també destaca l’augment de 
l’assistència al camp municipal a partir de 
l’inici d’aquest any. “Els darrers diumenges 
hem portat 300 o 400 persones al camp i això 
crea mot bon ambient i també augmenten els 
ingressos del bar i la rifa”, assenyala el presi-
dent”, afirma. 

El 18 de maig es disputarà una nova 
edició del Trail L’Agulla, inclosa dins 
la Lliga Trail Tarragona Nord. La 
prova estava dividida en tres recor-
reguts: la Caminada que fa el seu 
recorregut en direcció a Sant Sim-
plici, l’Agulla 10k, que es dirigeix cap 
al Pantà i l’Agulla 22k que transcorre 
pels dos recorreguts anteriors. La 
prova comptarà amb la col·laboració 
d’Alliberadrenalina i l’Institut-Escola 
L’Agulla del Catllar.

1a Lliga Primaveral del 
Club Tennis el Catllar

XIV Open BTT Tour  
El Catllar el 12 de maig

El proper 30 de març 
arrencarà la 1a Lli-
ga Primaveral del 
Club Tennis el 
Catllar. El tor-
neig de tennis 
i pàdel s’allar-
garà fins el 29 
de juny i es dis-
putarà en format 
americana durant 
tres mesos pels socis 
del club. En tennis hi haurà 
categories individual, dobles i 
mixtes, mentre que en pàdel, 

dobles i mixtes. El 
tancament de la 

inscripció serà 
el dilluns 25 de 
març el preu és 
de dos euros 
per prova. Hi ha 
un termini de 
dues setmanes 

per jugar cada 
jornada. El diumen-

ge 30 de juny es farà 
l’entrega dels obsequis als 

campions de cada lligueta i es 
farà un esmorzar.

El Catllar acollirà el 12 de maig 
el tercer repte dels set del ca-
lendari de l’Open Natura. Com 
cada any serà una prova de 
molts corriols sense dificultat 

tècnica, amb tres circuits: 22, 
40 i 62 quilòmetres. La prova 
està limitada a 500 partici-
pants. Inscripcions a www.
clubbtt-opennatura.com.

La prova 
catllarenca 
està inclosa 
dins la Lliga 
Trail  
Tarragona 
nord
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Ariadna Tous 
Bloguera de 
‘Las delicias de Ariadna’

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

InGREDIEnTS (6 persones)
◗ 3 melindros.
◗ 250g xocolata negra 
fondant.
◗ 1 cullerada 
de mantega.
◗ 2 ous.
◗ 200ml de nata 
per muntar.
◗ 2 cullerades 
de sucre.
◗ 1 taronja.
◗ 3 rodanxes 
de taronja confitada.

Pocs ingredients 
combinen tan bé 
com la xocolata 
negra i la taronja. 
Aquest mousse és 
un caprici que et 
fondrà en un plaer 
intens del que no 
podràs escapar.
Per a la taronja és important uti-
litzar una que estigui lliure de 
pesticides i encerats. Si en po-
deu aconseguir una directa de 
l’arbre millor. El sabor serà més 
autèntic i, al seu torn, resultarà 
més saludable.

Pel que fa als ous, com sempre 
us indico, heu escollir els que co-
mencen per 0 o 1, corresponents 
a gallines criades a terra, en el cas 
del 0 indica que, a més a més, l’ali-
mentació ha estat ecològica.
Ho podem servir en 6 petits gotets.

PREPARACIÓ
◗ Ratllem 1/2 taronja.

◗ Posem la xocolata a 
trossos i la mantega 
en un bol al microones 
un parell de minuts. El 
traiem, afegim la ratlla-
dura i remenem.

◗ Muntem les clares en 
un bol que previament 
hem posat a la nevera.

◗ Muntem la nata ben 
freda en un altre bol.

◗ Batem els rovells amb 

el sucre en un tercer bol 
i afegim la xocolata.

◗ Incorporem la nata 
amb ajuda d’una es-
pàtula i després les 
clares.

◗ A cada gotet hi col-
loquem mig melindro 
a la base, un rajolí de 
Contreau, una cullerada 
de mousse i coronem 
amb trossets de ta-
ronja confitada tallada 
a dauets.

mOUSSE DE XOCOLATA A LA TAROnJA

Montse Anglès, Mercè Ma-
grinyà, Teresa M. Canela i 
Joan Brulles (rector de la 
parròquia) estan al cap-
davant des de fa una dè-
cada de Càritas El Catllar. 
Mossèn Joan Brulles les 
va convèncer quan es va 
incorporar com a rector 
de la Parròquia del Catllar.  
Aquest nou equip agafar 
el testimoni d’altres veïns 
i veïnes que han estat al 
capdavant d’aquesta en-
titat al municipi en etapes 
anteriors. Per tirar enda-
vant la seva tasca, Càritas 
El Catllar es coordina amb 
l’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament del Cat-
llar i amb l’Institut-Escola 
L’Agulla. Mantenen reuni-
ons periòdiques tres cops 
l’any, per detectar i tractar 
casos de vulnerabilitat en 
famílies del municipi.

La Mercè Magrinyà expli-
ca que al Catllar Càritas té 
una forma de funcionament 
diferent a la d’altres muni-
cipis, perquè s’adapta a la 
idiosincràsia del poble, que 
té un terme municipal molt 
gran, amb moltes urbanit-
zacions, però també un nu-
cli on tots els veïns i veïnes 
es coneixen.  Per ser atès 
per Càritas El Catllar només 
es requereix la condició 
d’empadronat al municipi, 
sinó les famílies es deriven 

EnTITATS
càritas el catllar

Per altra banda, fa uns me-
sos l’Escola anglesa Jigsaw 
també va organitzar una re-
collida d’aliments per a Cà-
ritas El Catllar.

Mossèn Joan Brulles està 
molt satisfet del funciona-
ment de Càritas El Catllar i 
afirma que és un equip molt 
eficaç, amb una gran ca-
pacitat per resoldre temes. 
“Les voluntàries aprofiten 
el seu bagatge professio-
nal, però també han anant 
adquirint recursos aquests 
anys, a través de la forma-
ció i l’experiència”, afirma 
Brulles. Afirmen que estat 
molt satisfets dels resultats 
obtinguts amb alguns dels 
atesos: “Hem vist situacions 
molt complexes de vulnera-
bilitat que han evolucionat 
molt positivament al llarg de 
l’any. El que cal és trobar les 
eines a través dels recursos 
disponibles per desbloquejar 
la situació” 

Càritas El Catllar atén un dia 
fix al mes a la rectoria de la 
parròquia, concretament el 
segon dimarts del mes a 
partir de les sis de la tarda, 
però també es pot contactar 
a través del telèfon que hi ha 
penjat a la porta de la rec-
toria. Quan hi ha un cas per 
atendre l’equip de Càritas El 
Catllar s’activa a través del 
grup de Whatsapp que tenen 
muntat. 

a la localitat on estan empa-
dronats. Les voluntàries afir-
men que el cal fer encara es 
molta pedagogia per explicar 
com funciona Càritas: “Mol-
ta gent diu que Càritas dona 
menjar als immigrants i no és 
veritat. Ens venen persones 
d’orígens molt diferents i tot-
hom és escoltat.”

I és que el primer que fa Cà-
ritas El Catllar és escoltar 
la persona o família que hi 
acudeix per  aconseguir que 
pugui  sortir de la situació en 
què es troba. I això vol dir as-
sessorament des del punt de 
vista laboral, jurídic, psicolò-
gic mèdic o econòmic. Cada 
cas és diferent.  El vincle amb 
Càritas Diocesana Tarragona 
és molt estret, ja que dispo-
sen de molts recursos, com 
és el cas de cursos de for-
mació, que milloren les pos-
sibilitats de trobar la feina. 
“El nostre principal objectiu 
és dignificar la persona”, ex-
plica la Montse Anglès.

A Càritas El Catllar disposen 
d’uns vals que les famíli-
es que hi acudeixen poden 
bescanviar per productes 
de primera necessitat als 
establiments del municipi 
i, d’aquesta manera, a més 
d’ajudar a aquestes perso-
nes dinamitzen el comerç 
local. Aquests vals els reben 
persones que no compleixen 

algun dels requisits de l’Àrea 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament, que també ofereix 
aquest tipus d’ajuda, i que 
l’equip de Càritas El Catllar 
considera necessari.

Per al seu finançament, 
Càritas del Catllar compta 
amb una subvenció anual 
de l’Ajuntament i els dona-
tius que reben. A més, durant 
l’any organitzen tres campa-
nyes de recollida d’aliments: 
amb l’Institut-Escola L’Agu-
lla, el Club Esportiu El Cat-
llar i amb els partits polítics 

del municipi per Sant Jordi. 
Durant tot l’any, els veïns i 
veïnes del municipi poden 
donar aliments en cistelles 
repartides els establiments 
del municipi i també a la par-
ròquia. Aquests aliments es 
dipositen en un magatzem en 
la mateixa parròquia per po-
der preparar lots per afrontar 
necessitats urgents. També 
fa uns anys, Càritas El Catllar 
va ser protagonista del So-
par Solidari que s’organitza 
a l’estiu al municipi per re-
captar diners per diferents 
organitzacions benèfiques. 
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On estudiarà el meufill@ 
el propercurs?, 
una elecció important
Cada anyl’arribada de la pri-
mavera sol coincidir amb el 
moment de decidir el futur 
centre educatiudelsvostres-
fills i filles. Una decisiósovint 
complicada sigui per comen-
çarl’etapad’educació infantil 
als tres anys (P3), o bé per fer 
el canvi a l’etapad’educacióse-
cundàriaobligatòria (ESO). O, 
simplementperquècreiem que 
podria resultar positiu portar a 
terme un canvi de centre edu-
catiu per motius de residència,  
proximitat,  projecteeducatiu, 
evoluciódelsaprenentatges 
o un llargetcèteravincula-
tambl’educació.

Al Catllar, tenim la sort de 
gaudird’una oferta educativa 
pública obligatòria i extraes-
colar que satisfà i alhorami-
nimitzaalgunsdelshandicaps 
que sovint es trobenelsnostre-
sinfants i joves en el moment 
de ser escolaritzats. L’Institu-
tEscolaL’Agullaofereixelsense-
nyamentsd’educació infantil, 
primària i secundària en un 
mateix centre. Aquestfet propi-
cia que la progressió entre les 
diversesetapessigui el més-
fluïdapossible, les ràtiospeti-
tesd’alumnes/ grup faciliten 
un ensenyamentpersonalitzat i 
ajustat a les demanadespròpi-
es de cada alumnesigui quina 
siguil’etapa en la qual es troba. 

Alhoraés un centre innovador, 
que forma part de diversesxar-
xes de centres que fomenten 
l’aprenentatge competencial 
establintacords de recerca i 

investigacióambdiversesuni-
versitats i institucions. Tota-
questventall de possibilitats fa 
que sigui un dels centres que 
cursrerecursvegiaugmentat el 
nombre d’alumnes que en sol-
licitenplaça i alhora el nombre 
de recursos disponibles pera-
tendre la diversitatdelsinfants 
i jovesescolaritzats. 

Un delsfactors que condiciona 
l’excel·lència en l’oferta públi-
ca educativa de la nostravi-
laésl’entorn, un entornidíl·lic, 
ben comunicatamb Tarragona 
i rodejat de camps de conreu i 
bosc. Manté també un tracte-
properamb les diversesentitats 
del poble, i sobretotambl’Ajun-
tament, on en el mateixedifici 
de l’InstitutEscolal’Agulla-
ofereixensenyamentsextra-
escolars de música i anglès, 
ambdocentspreparats i amb 
un bagatge digne de molts 
centres oficials.

Properamentamb la construc-
ció del nouaulari  per a l’Escola 
de Música Municipal, la qual-
compartiràespaisambl’Ins-
titutEscolaL’Agulla, elsalum-
nespodrangaudird’unesinstal-
lacionscapdavanteres a 
nivellconstructiu i saludable, 
onl’ús de materialsnaturals 
-fusta, pedra, vegetació,...- 
serà el què hi predominarà.

A més a més, el Catllar-
disposad’una llar d’infants 
municipal annexada a l’Ins-
titutEscolaL’Agulla que ofe-
reixatenció educativa infantil 
en l’etapa de 0-3 anys. La llar 
d’infantsdisposad’unesinstal-
lacionsadaptades a les neces-
sitatsfísiques i fisiològiques-
delsinfants, cuinapròpia i sales 
d’estimulació prematura, per 
tal de poder fer el pas a P3 
ambl’autonomianecessària 
requerida. Amb la Fundació 
En Xarxa, entitat que gestio-
na la llar d’infants municipal, 
s’hanestablert un seguitd’acti-
vitats i vincles per fomentar la 
relació i la col·laboració, esta-
blintaixí un treballconjunt i co-
ordinat des dels 0 al 16 anys.

Per totaixòpodemdir i val a 
dir, i presumir, que al Catllar 
entre d’altrespotencialitats, 
l’oferta educativa és un pilar 
fonamental per aconsegui-
raquestamilloracontínuacer-
cantl’excel·lència educativa 
per a formar futursciutadans-
competents i capaços de de-
senvolupar-se ambèxit en la 
constantsocietatcanviant del 
segle XXI. 
.

FRAnCESC SERITJOL mARImOn 
Director Institut-Escola L’Agulla

977 65 35 01
www.escolalagulla.com

El proper maig, concretament 
del 13 al 24 de maig de 2019, 
serà el període de preinscrip-
ció a la Llar d’infants municipal 
l’Agulla. La Llar d’infants és el 
primer pas en l’educació dels 
infants més enllà de l’entorn fa-
miliar.  La importància de l’etapa 
0-3 anys radica en que complim 
amb una funció educativa però 
també té una funció social, ja 
que facilita que les famílies pu-
guin compatibilitzar la vida pro-
fessional amb la vida familiar.

 Les educadores acompanyem 
als infants i les famílies, amb 
el nostre coneixement tècnic i 
l’experiència professional, en la 
cura (el benestar físic i emocio-
nal) i l’educació a partir de l’ac-
tivitat de l’infant, un infant com-
petent, protagonista actiu, amb 
curiositat i desitjos d’aprendre. 
A través d’un entorn de confian-
ça i respecte on els nens i nenes 
se senten acollits/des i amb una 
contínua interacció i cooperació 
amb les famílies, tot garantint 
així el seguiment de cada infant 
i el seu procés evolutiu.

Trets d’identitat de la Llar l’Agu-
lla 

La finalitat de l’educació in-
fantil de primer cicle, el 0-3, és 
contribuir al desenvolupament, 
emocional i afectiu, físic i motor, 
social, cognitiu i acompanyar en  
l’autonomia. Per aquest motiu 
a la Llar:

 Tenim cura de la creixença 
dels infants, a través del tre-
ball de les rutines i l’adquisició 
d’hàbits d’autonomia i de con-
vivència que els permetrà tenir 
un alt nivell de seguretat i au-
toestima.. A partir del contacte 
interpersonal l’infant incorpora 
els models i valors culturals, i 
adquireix les habilitats soci-
als necessàries per desenvo-
lupar-se com a membre de la 
societat (socialització).

 Potenciem les capacitats de 
l’infant per conèixer i interpretar 
l’entorn, i facilitar l’adquisició 
d’instruments d’aprenentatge: 
sortides, manipulació, música i 
cançons, tradicions,...

 Afavorim l’activitat autòno-
ma de l’infant a partir del joc, 
de l’observació, la manipulació, 
l’experimentació i el descobri-
ment per aconseguir un apre-
nentatge significatiu. Descobrint 

i desenvolu-
pant el cos. 

  Donem 
especial va-
lor a la vida 
quotidiana, 
és a dir, es 
dóna valor 
educatiu a tots els moments i 
seqüències d’activitats, ja que 
una gran part dels objectius 
de l’educació infantil es duu  a 
terme a través de les situacions 
de la vida quotidiana i la cura 
personal de l’infant: higiene, ali-
mentació, descans, etc. 

 Oferim un espai adequat on 
l’infant pot assolir el grau de 
seguretat afectiva i emocional 
que correspon al seu moment 
maduratiu, i així formar-se una 
imatge positiva d’ell/a, dels al-
tres i de l’entorn. Els espais de 
la Llar estan preparats per ge-
nerar un entorn físic ric, segur i 
acollidor, i una atmosfera càlida 
i alegre. 

 Vetllem per la coeducació, 
la diversitat i la integració. A la 
Llar aprendrà a conviure i esta-
blir vincles afectius amb altres 
adults i altres infants que no 
són de la família.

 La col·laboració i complicitat 
de les famílies pel seu significat 
en la vida dels infants (tallers, 
sortides, festes tradicionals...).

 L’aliança amb diferents con-
textos de l’entorn per facilitar la 
vinculació de l’infant a la comu-
nitat, a la qual pertany, alhora 
que es difon la cultura de la pe-
tita infància, i per tant compartir 
l’acció educativa: entitats cul-
turals, socials, esdeveniments, 
institut-escola l’Agulla (activi-
tats conjuntes) i Ajuntament...

 La llengua vehicular i d’apre-
nentatge és el català. 

LLAR D’InfAnTS  
L’AGuLLA
El projecte educatiu de la llar 
d’infants municipal l’Agulla
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Dra. Rosa Castillo Castillo
Col·legiada 7142

Telèfon i Fax 977 653 982
Avinguda Catalunya, 2 B

43764 El Catllar (Tarragona)

Clínica Dental EL CATLLAR

A un parell de quilòmetres 
del nucli del Catllar arribant 
per la carretera TP-203 
trobem, a la dreta, la urba-
nització Coll de Tapioles. 
La urbanització va néixer 
a mitjan dècada dels se-
tanta quan els propietaris 
dels terrenys, els germans 
Obiols, van començar a 
vendre parcel·les urbanit-
zables. Primer els compra-
dors hi construïen alguna 
petita edificació i hi tenien 
un tros per cultivar la ter-
ra, però després alguns 
van construir-hi xalets per 
anar-hi els caps de setma-
na o a l’estiu i alguns ho 
van convertir més tard en 
la primera residència. Són 
en total una vuitantena de 
parcel·les i actualment hi 
viuen un centenar de veïns 
tot l’any.

La urbanització Coll de 
Tapioles agafa el nom de 
l’elevació on està situada 
i des d’alguns carrers i ca-
ses es pot veure el mar. Fa 
un any Juan Antonio Mar-
tín Ribas va succeir Cèsar 
Griñó com a president de 
la junta de compensació. 
Amb Griñó al capdavant, 
s’han fet tots els tràmits 
perquè l’Ajuntament pugui 
recepcionar l’Ajuntament 
i només resta la connexió 
del clavegueram a l’esta-
ció depuradora i algun altre 
detall, com netejar la zona 
verda. La junta confia que 
en breu es pugui fer per-
què, si es tarda massa, la 
xarxa de clavegueram, que 
ja té més de deu anys d’an-
tiguitat, es podria deterio-
rar per la inactivitat.

Com altres urbanitzacions 

del Catllar, el Coll de Tapio-
les han tingut alguns pro-
blemes amb l’abastiment 
d’aigua, que inicialment es 
feia amb un pou i un dipò-
sit que tenia poca pressió 
i les canonades estaven 
obsoletes. Des de fa uns 
anys, disposen d’un dipòsit 
d’EMATSA situat a la ma-
teixa urbanització de Coll 
de Tapioles, que abasteix 
diverses urbanitzacions de 
la zona. Tenen una xarxa 
d’aigua nova i també asfal-
tats els carrers.

Els anys noranta van cons-
truir un local social entre 
tots els veïns, posant-hi 
material i treball i comprant 
només el ciment. Va ser 
l’espai que durant anys va 
acollir les festes que orga-
nitzaven un cap de setmana 
a l’estiu amb un programa 
d’actes força complet. Al 
davant hi tenien un camp 
de futbol i un parc infantil. 
Amb els anys les festes es 
van deixar de fer i el camp 
de futbol s’ha abandonat. 
Tenen estafeta de correus i 
voldrien que l’autobús que 
els uneix amb el Catllar i 
altres poblacions tingués 
parada més a prop de la ur-
banització. Fa pocs mesos 
l’Ajuntament del Catllar va 
canviar l’enllumenat públic 
per fanals de baix consum. 
El consistori ja ha assumit 
el cost de la recollida de 
brossa i l’electricitat. Ara 
només falta la connexió al 
clavegueram -ho tenen tot 
preparat- perquè l’Ajunta-
ment del Catllar recepcioni 
la urbanització els carrers 
de la urbanització siguin tan 
del Catllar com els del poble, 
com recorden Grinó Martín.

LES nOSTRES uRbAnITzACIOnS

coll de tapioles
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  Salvat 
Comunicació

FEINES ALS HORTS
 Sembrarem i plantarem 
carbassons, tomates, escaro-
les, espinacs, melons, cogom-
bres, raves, síndries i cebes.

 Esclarirem el planter de 
tomates i albergínies

 Sembra de mongetes pri-
merenques.

 Els carbassons i els co-
gombres s’ha de sembrar per 
Setmana Santa 

 Caldrà fer clots, posar-hi 
fems vells, terra fina, les lla-
vors de carbassó (4 o 5) i terra 
fina per tapar. Les granes  de 
cogombre s’hauran d’entuto-
rar, igual que les dels pèsols 
per a què facin una bona pro-
ducció.

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

 En cas de pluges o humi-
tats elevades, preneu mesures 
per tal de prevenir malalties 
fúngiques. 

JARDINERIA
 Sembrarem petúnies, co-
ronats... plantarem clavells, 
violetes, dàlies, malves de 
jardineria...

 Continuem podant arbres 
i arbustos que ja hagin florit.

 Començarem a regar, als 
matins o als vespres.

 Vigilar plagues i malalti-
es, sobretot en anys de molta 
pluja, especial contra pugons 
i oïdi en els rosers.

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS
HORTICOLES

Pugons: en aquesta època se-
guim trobant pugons de forma 
generalitzada en tomaquera, 
enciam, mongetera, carxofe-
ra i altres...Cal estar atents i 
fer el tractament a l’inici de la 
seva presència i abans que es 
tanqui el cabdell, en el cas de 
l’enciam.

matèriaactiva Termini
de seguretat

Dimetoat 14  dies
Cipermetrin 7 dies

Imidacloprid 3 dies

Beauveria 
bassiana 
(ecològic)       

NP
(no presenta)

mildiu
Poden proliferar els fongs 
causants d’aquesta malaltia 
en enciam, ceba, porro, patata 
entre d’altres cultius d’horta. 

fum o cendrosa
Si es detecta aquesta malaltia 
cal protegir les plantes amb 
sofre, amb pols o líquid, si es 
produeixen danys importants 
caldrà recórrer a antioïdis es-
pecífics.

FRUITERS
noguer
Carcocapsa, Antracnosis, 
Bacteriosis
Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el tracta-
ment.

AVellAner
Diabló, pugons, aranya

Cal estar atents al moment 
més oportú per fer el tracta-
ment.

VinYA
míldiu, cendrosa, podridura 
grisa.

Cal estar atents al contesta-
dor automàtic del Servei de 
Sanitat Vegetal de Tarragona

al número de telèfon 977 219 
312 o podeu rebre els missat-
ges a través del vostre correu 
electrònic si en feu la petició 
al mateix Servei de Sanitat Ve-
getal sol·licitant l’enviament.

oliVerA

Ull de gall o repilo

En cas de humitat elevada i 
altes temperatures, cal vigilar 
les fulles. En cas de detectar 
les primeres taques, es fa ne-
cessari un  tractament.

 Vicky gironès
vgironespunet@gmail.com

LA VEREMA

En el nostre 
camí a la re-
cerca del ta-
lent editorial 
p r o v i n c i a l , 
aquest cop 
ens centra-
rem en un 
llibre per a 
infants. Està 
protagonit-
zat pel Patufet, un per-
sonatge emblemàtic i 
entranyable, encarre-
gat d’explicar als seus 
amics les tradicions ca-
talanes.
El llibre ha estat escrit 
per Roger Roig, nascut a 
Valls l’any 1971. Treballa 
en el món editorial i s’ha 
especialitzat a la litera-
tura infantil. De la seva 
obra podem destacar 
“Les aventures del Zum-
Zum i els seus amics” i 
els altres llibres d’aques-
ta col·lecció.
Les il·lustracions han 
anat a càrrec d’Hugo 
Prades, nascut a Tar-
ragona l’any 1968. Ell 
treballa per institucions 
i museus, i ha il·lustrat 
contes, llibres i jocs.
Dintre d’aquesta col-
lecció hi ha títols molt 
diversos, però m’he vol-
gut centrar en el de la 
verema, ja que al nostre 
poble encara es pot veu-
re moviment de remolcs 
carregats de raïms que 
van de camí cap a la co-
operativa. I, al pobla, qui 
més qui menys ha anat 

a veremar o ha realit-
zat accions relacionades 
amb el vi.
El text està escrit en 
vers i la veritat és que 
en poques pàgines fa 
un recull del vocabulari 
de les eines que es ne-
cessiten per veremar, 
explica com es trepitja 
el vi,  inclou fins i tot un 
refrany i,  sense ado-
nar-nos, ens presenten 
els noms de les DO ca-
talanes. Els texts estan 
molt ben aconseguits, i 
compten amb magnífi-
ques il·lustracions que 
els fan més entenedors.
Aquest cop, no us reco-
manaré que marideu el 
llibre amb vi, sinó amb 
most sense alcohol, és 
a dir: el suc de raïm que 
s’obté després trepitjar 
el raïm, com fa la colla 
d’amics del Patufet al 
final del conte.

Poder trobar més  
informació d’aquesta 
col·lecció:
https://www.cosseta-
nia.com/coleccions.
php?cat=113

LLIbRES

Col·lecció: EL PATUFET i les tradicions 
catalanes.
Cossetània Edicions 
Autors: Roger Roig i Hugo Prades
Pàgines: 24

joan morlàmarç / abril
fEInES AL CAMP, HORTA I JARDÍ
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Seccions Electorals 
Eleccions al Congrés i al Senat 
28 d’abril

Eleccions Municipals 
26 de maig *

Informem que el seccionat 
per a les properes eleccions 
al Congrés i al Senat que tin-
dran lloc el proper 28 d’abril 
de 2019 serà el que es detalla 
a continuació amb indicació 
de les entitats que integren 
cada secció:

secció 1
local electoral:
Centre Cultural.
Sala Polivalent.

Plaça de l’1 d’octubre, 
nucli urbà de la vial.

Entitats que la integren:

• La Cativera

• Masia Boronat

• El Catllar 
   (nucli antic i Eixample)

• Parc de Llevant

• Pinalbert

• Mas Pastoret

• Els Cocons

• Mas Blanc i La Guinardera

• Bonaigua

• Coll de Tapioles

• Pins Blancs

• Mas Vilet dels Pins

• Mas de Cosme

• Mas de Gerembí

• Pinalbert

• Santa Tecla

• Sant Roc

secció 2
local electoral:
Local Social. 
Carrer Barcelonès
cantonada carrer Vallespir, 
núm. 48B de Manous 3.

Entitats que la integren:

• Masieta de Salort

• Mas de Pallarès 
   (Residencial 5 Estrelles)

• El Mèdol

• Mas de Cargol

• Esplai Tarragoní

• Mas de Moregons

• Bonaire

• Manous 1

• Manous 2

• La Quadra de Manous

• La Quadra

• Manous 3

• Mas d’Enric

• Mas de Panxé

Si vostè aquest dia no pot 
personar-se al local electo-
ral i desitja poder exercir el 
seu dret a vot, pot fer-ho a 
través de l’oficina de correus 
sol·licitant-ho des del dia 5 
de març al 18 d’abril de 2019 
en el cas de les Eleccions al 
Congrés i el Senat i des del 
dia 2 d’abril al 16 de maig 
en el cas de les Eleccions 
municipals.

*Excepte que  l’Institut Mu-
nicipal d’Estadística (INE) 
realitzi algun canvi en el 
seccionat de les Eleccions 
municipals del 26 de maig.
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Informa-te’n al 900 11 88 66 o a laluzderepsol.com

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.

Repsol, 
ara també 
electricitat 
per a la llar


